
 

 

รหัสทัวร SSH1903230 

ทัวรจีน ทัวรคุณธรรม ทัวรเฉิงตู...ขนมหันตรา ภูเขาสีด่รุณี  
เลอซาน งอไบ 5 วัน 3 คืน (MU) 
อุทยานภูเขาสี่ดรณุ ี  หุบเขาซวงเฉียวโกว   ยื่อหลง   เลอซาน 

อนุรักษหมีแพนดาวอหลง   ลองเรือชมหลวงพอโตเลอซาน   งอไบ 
ยอดเขาจินติ่ง   องคผูเสียนทรงชาง   เฉิงต ู  โชวเปลี่ยนหนากาก   วัดเหวนิซู 
ถนนโบราณจินหลี่   ถนนคนเดินไทกูหลี่   ถนนคนเดินชุนซีลู 

 



 

 

วัน
ที่ 

กําหนดการ 
เช
า 

เที่
ยง 

เย็
น 

โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ) 

X X X  

2 

กรุงเทพฯ-เฉิงตู (MU5036 : 
03.10-07.35) 
อุทยานภูเขาสี่ดรุณี-หุบเขาซวง
เฉียวโกว (รวมรถอุทยาน)-ยื่อหลง 

   
FENGQING HOTEL 
หรือเทียบเทาระดับ 4 
ดาว 

3 
ยื่อหลง-ศูนยอนุรักษหมีแพนดาวอ
หลง-เลอซาน-ลองเรือชมหลวง
พอโตเลอซาน-งอไบ 

   

GARDEN CITY 
HOTEL 
หรือเทียบเทาระดับ 4 
ดาว 

4 
ยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเชาไฟฟ�า) 
องคผูเสียนทรงชาง-เฉิงต-ูโชว
เปลี่ยนหนากาก 

   
FLOWER HOTEL  
หรือเทียบเทาระดับ 4 
ดาว 

5 

วัดเหวินซ-ูถนนโบราณจินหลี่-
ถนนคนเดินไทกูหลี่-ถนนคนเดิน
ชุนซีลู-เฉิงต-ูกรุงเทพฯ 
(MU5035 : 23.30-02.05+1) 

    

กรุณาเตรียมคาทิปหัวหนาทัวร,ไกดและคนขับรถ จํานวน 150 หยวน/คน ตลอดการ
เดินทาง 

 
กําหนดการเดินทาง เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานสุวรรณภูม)ิ 

23.50 น.          คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโดยสารขาออก 
( ระหวางประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 10 บริเวณ ISLAND-W สายการบิน CHINA 
EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจาหนาที ่จากทางบริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับ อํานวยความสะดวกดานสัมภาระ และเอกสารใหกับทาน 

วันที่สอง กรุงเทพฯ-เฉิงต-ูอุทยานภูเขาสี่ดรุณ-ีหุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน)-ยื่
อหลง 

03.10 น.         เหินฟ�าสู เมืองเฉงิต ูโดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES 
เที่ยวบินที่ MU5036  
  (บริการอาหารวางบนเครื่อง) 
07.35 น. เดินทางถึง สนามบินซวงหลิง นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมี

ประชากรหนาแนนที่สุดของประเทศจีน หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว 
นําทานรับประทานอาหารเชา 

เชา  รับประทานอาหารเชา บริการทานดวยอาหารชุด หรือ KFC  
นําทานเดินทางสู อุทยานภูเขาสี่ดรุณี หรือ ซื่อกูเหนียงซัน (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 5 ชั่วโมง) ระหวางทางชมทัศนียภาพอันงดงามคลายธรรมชาติในแถบ
ยุโรปใตจนไดรับฉายาวา "เทือกเขาแอลป�ในแผนดินจีน" ชื่อสี่ดรุณีมีที่มาจาก
ตํานานของส่ีสาวพี่นองคือ ตากูเหนียงซาน, เออรกูเหนียง 
ซาน, ซานกูเหนียงซาน และซื่อกูเหนียงซาน เทือกเขาสี่ดรุณีตั้งชื่อตามยอดเขาสูงสี่
ยอด ที่ทอดตัวยาวจากเหนือลงใตและทุกยอดนั้นจะถูกปกคลุมดวยหิมะขาวโพลน
ตลอดป 



 

 

 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู หุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน) มีระยะทาง 34.8 กม. มี

พื้นที่รวม 216 ตารางกิโลเมตร จุดทองเที่ยวแบงออกเปน 3 สวน สวนแรก หุบ
เขาหยินหยาง ทุงตนหยาง แลวเดินทางเขาสูสวนลึกสุดทานจะไดเห็นธารนํ้าแข็ง 
ภูเขากระจกแกว ภูเขาดวงอาทิตย ภูเขาดวงจันทร ยอดเขากระตาย สวนกลาง นํา
ทานยอนกลับมาชมทะเลสาป สวนที่สาม นําทานชมทุงหญาเหนี่ยนหยูป�า ชมยอด
เขารูปรางแปลกตา เชน ยอดเขาพราน ยอดวังโปตาลา ยอดเขาเพชร ภูเขาหญิง
ตั้งครรภ ถายรูปกันอยางจุใจกับทองทุงกวางที่มีฉากหลังเปนภูเขาสูงปกคลุมดวย
หิมะขาว ในหุบเขาจะมีลําธารใสสะอาดและสนสูงสีเขียวเขมสลับดวยตนไม
หลายหลากเฉดสี สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ตําบลยื่อหลง ตั้งอยูที่เขตอา
ป�า มณฑลเสฉวน มีพื้นที่ 480 ตร.กม. ผูคนที่อาศัยอยูที่นี่จะเปน ชนเผา  ธิเบต 
ฮั่น และ ฮุย 



 

 

 

 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
     FENG QING HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 

วันที่สาม ยื่อหลง-ศูนยอนุรักษหมีแพนดาวอหลง-เลอซาน-ลองเรือชมหลวงพอโตเลอ
ซาน-งอไบ 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําทานเดินทางสู ศูนยอนุรักษหมีแพนดาวอหลง(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 

ชั่วโมง) ตั ้งอยู ทางตะวันตกเฉียงใตของมณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ถือเปนศูนยอนุรักษและเพราะพันธุแพนดาที่ใหญเปนอันดับ 3 ของ
ประเทศจีน ที่นี่เปนทั้งสถานที่เพาะพันธุ ศูนยวิจัยและบานของแพนดายักษ (หมี
แพนดา) กวารอยละ 30 ของแพนดายักษทั ่วโลก ที ่นี ่ทุกทานจะไดพบกับหมี
แพนดาหลากหลายสายพันธุ โดยความพิเศษของศูนยอนุรักษหมีแพนดาวอหลง
แหงนี้ ไมไดจัดใหหมีแพนดาอยูเฉพาะในกรงเพียงเทานั้น ที่นี่ทานสามารถพบหมี
แพนดาเดินไปมาไดอยางอิสระ และมีศูนยอนุบาลแพนดา ที่เปดใหทุกทานไดชม



 

 

ความนารักของลูกหมีแพนดาตัวจิ๋วอยางใกลชิด นอกจากนี้ภายในศูนยอนุรักษหมี
แพนดาวอหลงแหงนี้ ยังเต็มไปดวยพืชไมนานาพรรณ และสัตวป�านอยใหญหลาย
ชนิด เชน ลิงทอง กวางปากขาว เปนตน 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานเดินทางสู เมืองเลอซาน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ซึ่งเปน

มรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ เมืองนี้มีอายุกวา 1,300  ป ตั้งอยูที่
สบนํ้า 3 สาย คือ แมนํ้าชิงหยี , แมนํ้าหมิน ,แมนํ้าเตาตู นําทาน ลงเรือเพื่อชม
เกาะเลอซาน ซึ่งมีรูปพรรณดั่งพระกลางทะเล ทานจะมองเห็น หลวงพอโตเลอ
ซาน ซึ่งใชเวลาสรางนานถึง 90 ป โดยหลวงพอไทหง ใชเงินบริจาคของชาวบาน 
เพื่อเปนสิริมงคลและปกป�องภัยนํ้าทวมจากแมนํ้าหมิงเจียง มีความยาวกวา 600 
กิโลเมตรพระพักตรของหลวงพอโตหันออกไปสูแมนํ้าหมิงเจียงเปนพระพุทธรูปนั่ง
ที่สกัดเขาไปในภูเขาท่ีใหญที่สุดในโลก สูงถึง 71 เมตร  

 

 



 

 

  จากนั ้นน ําท านเดินทางส ู   เขาง อไบ    (ใช  เวลาเดินทางประมาณ 40 
นาที)  เออเหมยแปลวาคิ้วโกง เพราะทิวเขามีลักษณะเหมือนคิ้ว นักพรตในลัทธิ
เตาเริ่มเขามาสรางศาลเจาในเทือกเขาแหงนี้ในศตวรรษที่ 2 หลังจากนั้นศาสนาก็
เริ ่มเฟ องฟูมาจนถึงศตวรรษที่ 6 เออเหมยซานจึงกลายมาเปน 1 ใน 4 ภูเขา�م
ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา (เออเหมยซาน, อูไถซาน, จิ่วหัวซาน, ผูโถซาน) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
   พักที ่GARDEN CITY HOTEL หรือเทยีบเทา ระดับ 4 ดาว****  

วันที่สี่  ยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเชาไฟฟ�า)-องคผูเสียนทรงชาง-เฉิงต-ูโชวเปลี่ยน
หนากาก 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเปลี่ยนนั่งรถของอุทยานขึ้นภูเขา  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 
ชั่วโมง) จากนั้นนําทาน เดินขึ้นบันได เพื่อ โดยสารกระเชาไฟฟ�า ขึ้นสูจุดชมวิว
บนยอดเขาจินติ ่งที ่ม ีความสูงจากระดับนํ ้าทะเล 3,077 เมตร ชมทิวทัศนอัน
สลับซับซอนไปดวยขุนเขาเหนือชั้นเมฆที่สวยงามดุจดั่งสวรรค นําทาน นมัสการองคผู
เสียนทรงชาง พระพักตร 10 ทิศ สูง 48 เมตร ลักษณะพิเศษขององคพระปฏิมา
จะเปนพระโพธิสัวทรงคชสารเปนชางเผือก 6 งา ชมตําหนักทอง ตําหนักเงิน 
ตําหนักสําริด และตําหนักเหล็ก ซึ่งประหนึ่งวาไดจําลอง 4 พุทธคีรี ทานจะได
เห็นวิวทิวทัศนอันสลับซับซอนไป ดวยขุนเขาเหนือชั้นเมฆที่สวยงามดุจดั่งสวรรค  

 



 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานลงจากเขางอไบ โดยกระเชา จากนั้นนําทานเดินทางกลับสู เมืองเฉิงต ู(ใช

เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  ทานจะไดสัมผัสธรรมชาติอันงดงามระหวาง
การเดินทาง เมืองเฉิงตูตั ้งอยู ที ่ก นกระทะซื ่อชวน กลางลุ มแมนํ ้าหมินเจียง 
ตะวันออกมีเทือกเขาหลงเฉวียน ใกลกับชลประทานเขื่อนตูเจียงเยี้ยน ซึ่งสรางบน
แมนํ้าหมินเจียง เปนชลประทานแยกสายนํ้ากระจายออกไปเปนรูปพัดเพื่อทดนํ้า
เขาสูที่ราบเฉิงตู เมืองนี้จึงเปนพื้นที่อุดมสมบูรณจนไดฉายาวา “เมืองสวรรคของ
จีน”   อีกทั้งยังมีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร   กอนคริสตศักราช 500 กวาป 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
นําทานชม โชวเปลี่ยนหนากาก ที่ใชศิลปะพรอมความสามารถในการเปลี่ยน
หนากากแตละฉากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไมสามารถจับตาไดทัน เปนการแสดงที่
สงวนและส ืบทอดกันมาภายในตระก ูล หลายชั ่วอาย ุคน ไม ถ ายทอดให
บุคคลภายนอกทั่วไป 

 
 



 

 

  พักที ่FLOWER HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 

วันที่หา  วัดเหวินซ-ูถนนโบราณจินหลี-่ถนนคนเดินไทกูหลี่-ถนนคนเดินชุนซีลู-
เฉิงต-ูกรุงเทพฯ 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางสู  วัดเหวินซู ซึ่งเปนวัดพุทธซึ่งเปนเปนศูนยกลาง ของสมาคมชาว
พุทธของมณฑลเสฉวน บูรณะขึ้นใหมในสมัยราชวงศชิง เดิมทีเรียกวา วัดซินเซียง 
ตามตํานานเลาวามีผูเห็น พระอรหันต ซีตู ปรากฏกายในเปลวเพลิง ผูคนจึงกลาว
ขานกันวา พระอรหันต ซีตูคือ พระโพธิสัตวมัญชูศรีกลับชาติมาเกิด วัดซินเซียงจึง
ไดเปลี่ยนชื่อมาเปนอารามเหวินชูนับแตนั้นมา ภายในอาราม     เหวินชูแหงนี้ ยัง
เก็บรวบรวมภาพเขียนและงานศิลปะเกาแกจากหลากหลายราชวงศ  บริเวณรอบ
วัดยังมีรมรื ่นของธรรมชาติใหผู คนไดเขามาเยี่ยมชม จากนั้นนําทานเดินทางสู
แหลงชอปปم�ง ถนนโบราณจินหลี่ เปนถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณ
ไวไดเปนอยางดี มีสินคาตางๆมากมายใหทานไดชอปป งเลือกซื�م ้อสินคาตาม
อัธยาศัย   
 

 



 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน 
บาย  นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินไทกูหลี่ ยานชอปปم�งสุดโมเดิรนแหงเฉิงตู หากพูดถึง

ยานที่คึกคักจนกลายเปนเอกลักษณของเมืองไปแลว ไทกูหลี่ยินดีตอนรับสาวนักช
อปทั้งหลายตั้งแตแบรนดเนมระดับโลกไปจนถึงแบรนดทองถิ่น รานกินดื่ม สถาน
บันเทิงเริงรมย และที่พักเกไก ที่นี่ใชหลักการฟم�นฟูพื้นที่ไดอยางชาญฉลาด คือ
ยังคงเก็บแผนผังเมืองเดิมที่เต็มไปดวยถนน ตรอกซอกซอย และลานกวาง ผสาน
เขากับการอนุรักษอาคารโบราณและปรับปรุงใหม โดยทุกอยางเชื ่อมโยงกับ
ศูนยกลางเอาไว นั่นคือ Daci Temple จากนั้นนําทานเดินทางสู ถนนคนเดินชุน
ซีลู ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาตาง ๆ มากมาย ทั้งแบรนดตางประเทศ และใน
ประเทศ อาทิ เสื้อผา, รองเทา, เครื่องหนัง, กระเป�าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส, ของที่ระลึก
ตางๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย   

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
23.30 น.         เหินฟ �ากลับสู  กร ุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN 
AIRLINES เที่ยวบินที่ MU5035 
  (บริการอาหารวางบนเครื่อง) 
02.05+1 น. ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ......... 

    
 
 
 

********ขอบคุณทุกทานที่ใชบริการ********   
     ซื่อสัตย จริงใจ หวงใย เนนบรกิาร คืองานของเรา      

(*** กรุปออกเดินทางไดตั้งแต 9 ทานขึน้ไป ***) 
 
 
 
 
 
 



 

 

ทัวรคุณธรรม เฉิงตู...ขนมหันตรา   
ภูเขาสี่ดรุณี เลอซาน งอไบ  5 วนั 3 คนื (MU) 

 
 
 

อัตราคาบริการดังกลาวรวม 

1. คาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พรอมกรุป ตามที่ระบุไวในรายการเทานั้น  
2. คาภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ้ามันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเปนจริง กอนการเดินทาง**ราคาทัวรนี้เช็คภาษีนํ้ามัน 
ณ วันที่ 18 ก.ย. 62 เปนเงิน 4,100 บาท 

อัตราคาบริการ (ราคาตอทาน) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ  

พักหองละ 2-
3 ทาน 

เด็กอายุ 2-
18 ป 
พักกับ
ผูใหญ 

พักเด่ียว 
จายเพิ่ม 

ราคา 
ไมรวมตั๋ว 

วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2562 19,999 บาท 19,999 บาท 
3,500 
บาท 

15,999 
บาท 

วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562 21,999 บาท 21,999 บาท 
3,500 
บาท 

15,999 
บาท 

วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2562 20,999 บาท 20,999 บาท 
3,500 
บาท 

15,999 
บาท 

วันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 
(วันพอแหงชาต)ิ 

20,999 บาท 20,999 บาท 
3,500 
บาท 

15,999 
บาท 

วันที่ 11-15 ธันวาคม 2562 19,999 บาท 19,999 บาท 
3,500 
บาท 

15,999 
บาท 

วันที่ 17-21 ธันวาคม 2562 19,999 บาท 19,999 บาท 
3,500 
บาท 

15,999 
บาท 

วันที่ 21-25 ธันวาคม 2562 21,999 บาท 21,999 บาท 
3,500 
บาท 

15,999 
บาท 

วันที่ 29 ธันวาคม-2 มกราคม 2563 
(วันขึน้ปใหม) 

23,999 บาท 23,999 บาท 
3,500 
บาท 

15,999 
บาท 



 

 

3. คาวีซาจีน ปกติ 4 วันทําการ ราคา 1,650 บาท (ผูถือหนังสือเดินทางไทย) 
 **กรณียื่นดวน 2 วันทําการ ชําระคาสวนตางเพิ่ม 1,125 บาท (ชําระพรอมคาทัวรสวนที่
เหลือ)   

4. คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2-3 ทาน), อาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว
ในรายการ 

5.  คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ 
6. นํ้าหนักสัมภาระ ทานละไมเกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได 1 ชิ้น ตอ

ทาน นํ้าหนักตองไมเกิน 7 กิโลกรัม, คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบิน
ที่มีการเรียกเก็บ 

7. คาประกันอุบัติเหตรุะหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 
500,000 บาท) คุมครองผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป และผูเอาประกันอายุ
ระหวาง 1 เดือน ถึง 15 ป และผูท่ีมีอายุสูงกวา 70 ป ขึ้นไป คาชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม
จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของคาชดเชยที่ระบุไวในกรมธรรมทั้งนี้ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการ
ตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย 
หรือจากหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมใน
เรื่องของสุขภาพ ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาที่ของบริษัท ฯ 
***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่ 330 บาท ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง 
การประกันไมคุมครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป�วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไส
ติ ่ง, อาการที ่เกี ่ยวของกับการติดยา, โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความ
เสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บ
จากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การกอการราย การยึดพาหนะ และการปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรมอัต 

8.  คาบริการดังกลาว (ขอ 1-7) เปนคาบริการเฉพาะผูเดินทางที่เปนชาวไทยเทานั้น!!! ต 

 

 

 



 

 

อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม 

1.  คาทําหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เชน คาใชจายสวนตัวอื่นๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมคาทิปไกด, คนขับรถ และหัวหนาทัวร รวม 150 หยวนตอคน (เด็กชําระทิป

เทากับผูใหญ) 
กรณีกรุปออกเดินทางนอยกวา 15 ทาน ขอเก็บคาทิปเพิ่ม 50 หยวน / ทาน / ทริป 

4. คาภาษีมูลค าเพิ ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที ่จ าย 3 % ในกรณีท ี ่ล ูกค าต องการ
ใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง จะตองบวกคาภาษีมูลคาเพิ่ม และหัก ณ ที่จาย จากยอดขายจริง
ทั้งหมดเทานั้น และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูก
ใหกับบริษัททัวรเทานั้น 

5. คาวีซาจนีสําหรับชาวตางชาติ 
 

เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน 

1. ในการจองครั้งแรก ชําระมัดจําทานละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจาก
ทําการจอง) พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง ใหกับเจาหนาท่ีฝ�ายขาย 

2. สงหนังสือเดินทางตัวจริง, พรอมรูปถาย จํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซาจีนใน
หัวขอดานลาง) และเอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร ใหกับเจาหนาที่ฝ�ายขาย กอน
เดินทาง 15 วัน **กรณียื่นดวน 2 วันทําการ ชําระคาสวนตางเพิ่ม 1,125 บาท  (อัตรา
ดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น)  

3. ชําระสวนที่เหลือ กอนเดินทาง 15 วัน (ไมนับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ)   
 

การยกเลิกการเดินทาง 

 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คนืคาใชจายทั้งหมด 
    แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วนั เก็บคาใชจายทานละ 10,000 บาท 
    แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทฯ จะพิจารณาเลื ่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั ้งนี ้ทานจะตองเสีย



 

 

คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาตั๋วเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่
สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 

 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวา   ทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําท่ีพัก รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร
ทั้งหมด เนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ 

 

ขอควรทราบกอนการเดินทาง 

 คณะทัวรครบ 9 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ 
ขนาดของกรุปไซค จํานวนผูเดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นไดโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม
อาจแกไขได 
 รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู
เดินทางเปนสําคัญ 
 รายการทองเที ่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแตละวัน เพื ่อใหโปรแกรมการ
ทองเที่ยวเปนไปอยางราบรื่น และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ                                                                                       
 บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและ
อื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 
 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง
, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 
 หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี ้ทางบริษัทฯจะ
จัดหารายการเที่ยวสถานท่ีอื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 



 

 

 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจาย
ใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ
เขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้นอัตราคาบ 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
 ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอน
ทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 
 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 
 

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย  

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน 
หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด เจาหนาที่
ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม   

3. รูปถายหนาตรง ถายจากรานถายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ ้ว พื ้นหลังสีขาว
เทานั้น!!  
ขอหาม : หามแม็ครูป, หามรูปเปนรอย, หามเปم�อน, หามยิ้ม, หามใสเสื้อสีออน และสีขาว 
(หามใสเสื้อคอกวาง แขนกุด ซีทรู ลูกไม สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอรมชุดทํางาน ชุด
นักเรียน นักศึกษา), หามใสแวนตาสีดํา หรือกรอบแวนสีดํา, หามสวมใสเครื่องประดับทุกชนดิ 
เชน ตางห ูสรอย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เปนตน  
รูปตองเห็นคิ้ว และใบหูท้ัง 2 ขางชัดเจน หามผมปดหนา 



 

 

รูปตองอัดดวยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเทานั้น และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นซจาก
คอมพิวเตอร  
รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน  
**ทานที่ประสงคใชรูปถายขาราชการในการยืน่วีซา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกดัจดัมา
พรอมกับการสงหนังสือเดินทาง  

4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทาน
เอง)  

5. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังนี้ 
  เดินทางพรอมพอแม / เดินทางพรอมพอ หรือ แม   

1. สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 
  2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
  3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  
  4. กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
  เดินทางพรอมญาต ิ  

1. สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  
4. กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทานั้น 

6.  ผูเดินทางที่ชื่อเปนชาย แตรูปราง หนาตาเปนหญิง (สาวประเภทสอง) ใชเอกสารเพิ่มเติม 
จากขอ 1-3 ดังนี้ 

1. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษอังกฤษตัวจริงเทานั้น  
2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เปนภาษาอังกฤษตัวจริงเทานั้น 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน 
4. ตองไปแสดงตัวตอหนาผูรับยื่นวีซาที่ศูนยยื่นวีซาจีนในวันยื่นวีซา 

 
 
 



 

 

7.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาต ิใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังนี้ 
1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริงเทานั้น!! ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ากวา 3 – 
6 เดือน หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง 
2. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถ

ขอวีซาใหได 
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ทานละ 5,210 บาท 
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝ�าย

ขาย) 
ประเทศที่ไมสามารถขอวีซาจีนแบบดวนได   
ตางชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย 
เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด 
อิตาล ีลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโล
วาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง  เนื่องจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และตองทําเรื่องแจง เขา-
ออก หรือ Re-Entry กอนทําการยื่นวีซา 

9. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสง
ใหบริษัททัวร อยาง นอย 10 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

10.  โปรดทําความเขาใจ ศูนยยื่นวีซาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

11.  ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทาง และ
ยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง 
เนื่องจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC กรุณา
ดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศ
จีนอยางนอย 2 อาทิตย 



 

 

 
** กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด 

เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก ** 
 

ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางนี!้!  เพื่อประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 

**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน และตามความเปนจริง เพื่อประโยชนของ
ตัวทานเอง** 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ชือ่คูสมรส
................................................................................................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ)    
.................................................................................................................................................................
...............................................รหัสไปรษณีย..............................  
โทรศัพทบาน.........................................มือถือ.................................. 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.................................................................................................................................................................
...............................................................................................  
รหัสไปรษณีย ..........................โทรศัพทบาน........................................ 
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ).......................................................................................... 
ตําแหนงงาน
................................................................................................................................................................. 
 
 
 



 

 

ที่อยูสถานที่ทํางาน  / สถานศึกษา ปจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................รหัสไปรษณีย ....................................... 
โทร............................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
กรณีปจจุบันทาน เกษียณแลว ตองกรอกที่อยูสถานที่ทํางานลาสุดกอนเกษียณ 
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................................
.........................................................................................................
รหัสไปรษณีย .......................................โทร................................. 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่....................... เดือน..................ป...........................   
ถึง วันที่.......................เดือน.......................ป................. 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบ ุ
เมื่อวันที่....................... เดือน..................ป...........................   
ถึง วันที่.......................เดือน.......................ป................. 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ  
สําหรับคนโสดขอใหระบุชื่อบิดา-มารดา / สําหรับทานที่สมรสแลวใหระบุชื่อสาม ีหรอื 
ภรรยา เทานั้น!! (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. บิดา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME............................................. 
2. มารดา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME............................................. 
3. สามี หรือ ภรรยา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME............................................. 
 



 

 

หมายเหตุ 
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจ
ทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา 
ณ ที่นี้  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด      


