
 

 

รหสัทวัร  ITV2000340 
ทัวรจีน เฉิงตู เลอซาน งอไบ 5 วัน 3 คืน (MU) 
เลอซาน เมอืงมรดกวฒันธรรมอนัยิ่งใหญ 
ลองเรือชม พระใหญเลอซาน พระพทุธรูปผาหินใหญที่สุดในโลก  
GLOBAL CENTER ศูนยการคาใหญที่สุดของโลกศตวรรษใหมเฉงิต ู
อิสระชอปปم�งถนนจินหลี ,ถนนคนเดินชุนซีลู ,ถนนคนเดินไทกูหลี่หลิน 
เมนูพิเศษ: อาหารงอไบ,อาหารเสฉวน,อาหารกวางตุง 
พักหรูโรงแรมระดบั 5 ดาว งอไบ 2 คืน, เฉิงตู 1 คืน 
บินตรง เฉิงตู โดยสายการบิน China Eastern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MU115: ทวัรเฉิงตู เลอซาน งอไบ 5วัน3คนื 

  
 
 
 

 



 

 

*คาทัวรไมรวมคาวีซาเดี่ยว* 

 
วันแรก: ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
23.55 น. พรอมกนั ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โซนผูโดยสารระหวางประเทศช้ัน 4 

ประตู เคาเตอรเช็คอินสายการบิน China Eastern (รับเอกสารตาง ๆ พรอม
ขอแนะนําขัน้ตอนจากเจาหนาที่) กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สาย
การบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน   

วันทีส่อง: เฉิงต-ูเมืองโบราณหวงหลงซี-เลอซาน-ลองเรือชมหลวงพอโต-เมืองงอไบ   
  อาหารเชา,เที่ยง,เย็น       
03.10 น. บินลดัฟ�าสู เฉิงต ูโดยสายการบนิ China Eastern   เที่ยวบนิที ่MU5036 
07.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติซรวงลิ้ว นครเฉิงต ูเมอืงหลวงของมณฑล

เสฉวน ศูนยกลางดานการเมืองการทหารและดานการศึกษาของภมูิภาคตะวันตก
เฉียงใต นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 

เชา  บริการอาหารเชา KFC 
 นําทานเดินทางสู เมืองโบราณหวงหลงซี คลายคลงึกับเมืองโบราณล่ีเจียงที่ไดรับ
มรดกโลก สมัผัสบรรยากาศเกาๆ ในอดีตเคยเปนเมืองทาริมน้ําทีม่ีเรือสัญจรไปมา
คับค่ังการคาขายคึกคักมาก ปจจุบันยงัเหลือใหเห็นบรรยากาศเกาๆไดทั่วไป เชน 
โรงน้ําชา วดัเกาแก ตนไมโบราณ และวถิีชีวติของชาวบานน่ังเลนไพนกกระจอก
เปนกลุมๆ ด่ืมน้ําชาใตรมไมริมทางน้ํา อาคารบานเรือนนิยมสรางบนเสาไมขนาด
ใหญย่ืนลงไปในน้ํา กรอบประตหูนาตางแกะสลักลวดลายงดงาม พื้นถนนปูดวยหิน
คดเคี้ยวไปมา มตีนไมใหญใบคร้ึมอายกุวา 300 ปยืนใหรมเงาอยูหลายตน และ

 

วนัเดนิทาง 
 
ราคาผูใ้หญ ่

 

เด็ก 
อาย ุ2-18 ปี 

 

Infant 
อาย ุ0-2 ปี 

 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 
 

ที�น ั�ง 
 

 

7-11 ก.พ.63 
 
 

9,888 
 

12,888 
 
 
5,000 
ไมร่วมคา่วซีา่ 
 
 
 

 

3,500 
 

24 
 

27 ก.พ.-2 ม.ีค.63 
 
 

10,888 
 

13,888 

 

3,500 
 

24 
 

5-9 ม.ีค.63 
 
 

11,888 
 

14,888 

 

3,500 
 

24 
 

20-24 ม.ีค.63 
 
 

11,888 
 

14,888 

 

3,500 
 

24 
 

27-31 ม.ีค.63 
 
 

11,888 
 

14,888 

 

3,500 
 

24 



 

 

เปนที่ถายทําภาพยนตรยอนยคุอกีหลายเร่ือง อิสระใหทานชอปปم�งเลือกซือ้สินคา
ตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เดินทางสู เมืองเลอซาน (ใชระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ต้ังอยูทางภาค
ตะวันออกของมณฑล เสฉวน ในภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน มช่ืีอเสียงทางประวตัศิาสตรและ
วัฒนธรรมของจีน และทวิทศัน สวยงาม โบราณสถานมากมาย เศรษฐกิจเจริญรุงเรืองและ
ผลิตผลอุดมสมบูรณ มีสถานทีท่องเที่ยวที ่   
 
  มีช่ือเสียง และเปนหน่ึงในสถานทีศั่กด์ิสิทธิ์ทางพุทธศาสนาในภาคตะวันตกเฉียงใต  
พระพทุธรูปองค ใหญเมืองเลอซาน ไดรับการคัดเลือกใหเปนสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจที่สุด
ของจีนระหวางทาง  
  ทานจะไดช่ืนชมกับธรรมชาติสองขางทางที่อุดมไปดวยแมกไมนานาพันธุและชีวติ
ความเปนอยูของ ชาวมณฑลเสฉวน ซึง่ยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบเดิมของชาวจนีและธรรมชาต ิ
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
  นําทานลองเรือชมเกาะเลอซาน ซึ่งมีรูปพรรณด่ังพระกลางทะเล ทานจะสามารถ
มองเห็นหลวงพอโตเลอซาน ซึง่ใชเวลาสรางถึง 90 ป โดยหลวงพอไทหง ใชเงินบริจาคของ
ชาวบาน เพือ่ความเปนสิริมงคลและปกป�องภยัน้ําทวมจากแมน้ําหมิงเจียง มคีวามยาวกวา 600 
กิโลเมตรพระพักตรของหลวงพอโตหันออกไปสูแมน้ําหมงิเจียงเปนพระพุทธรูปน่ังที่สกัดเขาไป
ในภูเขาที่ใหญที่สุดในโลก สูงถงึ 71 เมตร จากน้ันนําทานเดินทางสู  เมืองงอไบ  (ใชระยะเวลา



 

 

เดินทางประมาณ 1 ชม.) เออเหมยแปลวาค้ิวโกง เพราะทวิเขามีลกัษณะเหมอืนค้ิวนักพรตใน
ลัทธิเตาเร่ิมเขามาสรางศาลเจาใน เทือกเขาแหงน้ีในศตวรรษที่ 2 หลงัจากน้ันศาสนาก็เร่ิมเฟم�อง
ฟูมาจนถงึศตวรรษที่ 6 เออเหมยซานจงึกลายมาเปน 1 ใน 4 ภูเขาศักด์ิสิทธิ์ทางพทุธศาสนา 
(เออเหมยซาน, อูไถซาน, จิว่หวัซาน, ผูโถซาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

พักที่ เมืองงอไบ : LE MERIDIAN EMEI MOUTAIN RESORT (5*) หรือ
ระดบัใกลเคียง 

วันทีส่าม: วัดเป�ากั๋ว-วัดฝูหู-พิพิธภัณฑงอไบ  อาหารเชา,เที่ยง,เย็น   
เชา   บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
  เดินทางสู วดัเป�ากั๋ว ซึง่เปนวัดที่มอีายุนับหลายรอยป และเปนวัดที่มคีวาม
สวยงามแหงหน่ึงทีต้ั่งอยูบริเวณเขางอไบ วดัแหงน้ีไดรับ
การบูรณะใหม โดยพระชาวไตหวันแหงเมืองเกาสง ซึ่ง
บริจาคเงินจาํนวน 100,000 อเมริกันดอลลาร ซึ่งเปนวดั
และพิพธิภัณฑเก็บของเกาที่มคีาทั้งรูปภาพองคพระ และ



 

 

ในพิพิธภัณฑมงีวงชาง ของสําริดคลายหนาคนเหมือนเทพเจาซึง่ใสหนากากทาํจากทองสําริด
ใหญ ที่สุด มคีวามยาวถงึ 1.38 ม. 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
  เดินทางสู วดัฝูหู เปนวัดมีโครงสรางทีท่ํามาดวยไม ที่ใหญที่สุดของงอไบ ถกูสราง
ขึ้นในสมัยซงใต ถอืเปนสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของประเทศจีน มีเร่ืองเลาวาในสมัยกอน ที่แหงน้ี
มักมีเสือออกมาทํารายผูคน จงึมกีารสรางวดัขึน้มา ทั้งในสมัยโบราณยงัเปนจดุแลกเปลี่ยนสินคา
ที่สําคัญของผูคนในพืน้ที่น้ีอีกดวย นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑงอไบ ชมศิลปะทีท่ําจากไมไผ 
ซึง่เปนมรดกวัฒนธรรมของจีนภายในจดัแสดงประวัตศิาสตรความเปนมาของชาวบานทองถิน่
ต้ังแตในสมัยอดีต 
คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

พักที่ เมืองงอไบ : LE MERIDIAN EMEI MOUTAIN RESORT (5*) หรือ
ระดบัใกลเคียง 

วันทีส่ี่: เฉิงต-ู GLOBAL CENTER-ถนนคนเดนิชุนซีลู อาหารเชา,เที่ยง,เย็น   
เชา   บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

เดินทางกลับสู เมืองเฉิงต ู(ใชระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ถงึเฉิงตู นําทาน
ผอนคลายความเมื่อยลาดวยการนวดฝ�าเทา โดยการแชเทาดวยยาสมนุไพรจีน 
และนวดผอนคลายที่ ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ ฟงเร่ืองราวเกี่ยวกับ
การแพทยโบราณต้ังแตอดีตถงึปจจุบัน การสงเสริมการใชสมุนไพรจีนทีม่ีมานาน
นับพันปพรอมรับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเช่ียวชาญ เลือกซื้อผลิตภัณฑ อาทิ 
ยาสมุนไพร บัวหิมะ ฯลฯ  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
แวะรานหมอนโอโซน เลือกซื้อผลิตภัณฑ อาทิ หมอน ผาหม ที่นอน ฯลฯ นําทาน
เดินทางสู ศูนยการคาใหญที่สุดของโลก GLOBAL CENTER ศูนยกลางโลก
ศตวรรษใหมของใจกลางเมอืงเฉิงต ูภายในหางจะเปนที่ต้ังของสาํนักงานตางๆ 
หองประชุม มหาวิทยาลบัช้ันนําของประเทศ รวมไปถงึศูนยการคาขนาดใหญอีก 2 
แหง โรงแรมระดบั 5 ดาว 2 แหง โรงภาพยนตร IMAX  หมูบานเมดิเตอรเรเนียน 
สวนสนุกจําลอง ชายหาดทะเลเทียม เน้ือที่ประมาณ 400,000 ตารางเมตร เปน
สวนของแหลงชอปปم�งสิ้นคาแบรนดเนมช่ือดงัของโลก และมีโซนอาหารตางๆ



 

 

มากมายหลายชนิด ใหทานไดเพลินเพลินชอปปم�งตามอัธยาศัย เดินทางสู ถนนคน
เดินชุนซลีู ยานชอปปم�งทีม่ีช่ือเสียงของเฉิงตูเปนแหลงศูนยรวมวัยรุนช่ือดังและเปน
ที่ต้ังของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย รวมถงึหางสรรพสินคาช่ือดงัเชน ISETAN 
และรานคามากมาย อาทิ ZARA, H & M, 
UNIQLO ชมววิยามค่ําคืน ของววิทวิทศัน 
สะพานจิ๋วเหย่ียนเฉียวที่เปดไฟงดงาม
สวางไสว  อิสระใหทกุทานชอปปم�งตาม
อัธยาศัย 
 
 
 
 
 

 
คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

พักที่ เมืองเฉิงตู : YAJUE HOTEL (5*) หรือระดับใกลเคียง 
วันทีห่า: ถนนจินหล-ีวดัตาสือ-ชอปปم�งถนนคนเดินไทกูหลีห่ลนิ 
 Option: สุกี้เสฉวน+โชวเปลี่ยนหนากาก-เฉิงต-ูทาอากาศยานสวุรรณภูมิ                                                                                          
  อาหารเชา,เที่ยง,---   
เชา   บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

เดินทางสู ถนนจินหล ีถนนโบราณที่มีสินคาใหทาน 
ชอปปم�งไดทั้งของรับประทาน และของฝากของที่ระลกึเชนหนากากเฉิงตูเพราะถนน
จินหลีน้ีเปนทีต้ั่งของสถานที่แสดงโชวเปล่ียนหนากากอันโงดังขเมืองเฉิงตู แคประตู
ทางเขากอสามารถทําใหทานเห็นถงึบรรยากาศแหงเหมือนเดินในหนังจีนสมัยกอน
ไดเลยทีเดียว  
แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกยองวามคีาอยางลํ้าเลิศยิง่กวาทองและเพชรน่ันกคื็อ 
หยกจีน ชาวจีนมคีวามเช่ือวาหยกเปนอัญมณีลํ้าคา เปนสิริมงคลแก ผูที่ไดมา
ครอบครอง ทําใหชีวติเจริญรุงเรือง สงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนา มัง่คัง่ โชค



 

 

ดี อายุยืนยาว ใหทานไดเลือกซื้อกําไลหยก แหวนหยก หรือ เผาเยา ซึ่งเปน
เคร่ืองประดับนําโชค 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
แวะชม โรงงานผลิตผาไหม เลือกซือ้ผลติภัณฑ อาทิ ผานวม ผาปูที่นอน 
ผาพันคอ ฯลฯ 
เดินทางสู วดัตาสือ หรือ วัดตาฉือ(วดัมหาเมตตา) สถานทีผ่นวชของพระถังซมั
จั๋ง เปนวัดเกาแกสรางในสมัยราชวงศสุย-ถงั อายุเกาแกราว 1,400 ป วัดน้ีมกั
เปนที่ประกอบพิธขีองสถานกงสุลและเปนที่รวมตัวของคนไทยในนครเฉงิตู อิสระช
อปปم�งตามอัธยาศัยยานถนนคนเดินไทกูหลีห่ลนิ โดยหางสรรพสินคาในยานน้ีมี
สถาปตยกรรมของอาคารกลมกลืนกับโบสถของวัดตาฉือ ซึ่งทําใหยานชอปปم�งแหง
น้ีมีเอกลักษณสะดดุตา **อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย** 
Option: สุกี้เสฉวน+โชวเปลี่ยนหนากาก ราคาทานละ 300 หยวน  
**ติดตอไดทีห่นางานกับหัวหนาทัวร หรือ ไกดทองถิน่** 
 
 
 
 

 
ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางส ูทาอากาศยานนานาชาติซรวงลิ้ว นครเฉิงต ู

23.35 น. บินลดัฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน China Eastern เที่ยวบินที่ 
MU5035 

02.05 น.+1 ถึง ทาอากาศยานสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  
 

 
สิ่งที่ลกูคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 
-  เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกบัการ
ทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทกุเมือง กําหนดใหมกีาร ประชาสัมพนัธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเทีย่ว
ทั่วไปไดรูจกัในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมกุ, ผาไหม, 



 

 

ผีชิว ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทวัรดวย เพราะมีผลกับราคาทวัร  จึงเรียนใหกับ
นักทองเที่ยวทกุทานทราบวา รานรัฐบาลทกุรานจําเปนตองใหทกุทานแวะเขาไปชม แตจะซือ้
หรือไมซื้อขึ้นอยูกบัความพอใจของลกูคาเปนหลัก ไมมีการบังคับซื้อใดๆทั้งส้ิน  
*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรอืรานของ
รัฐบาลรานใดๆกต็ามที่ระบุไวในรายการทวัร ไมวาจะสาเหตุใดกต็าม ลกูคาตองจายคาชดเชย
เพิ่ม รานละ 3,500 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง 
*** 
- กรณีเขารานชอปของจีน ขึ้นอยูกบัดุลยพนิิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา ซึ่ง
เปนความเต็มใจของผูซื้อในสินคาน้ันๆ และ ขอตกลงระหวางลกูคากบัรานคา ดังน้ัน บริษทัฯ ไม
สามารถรับผดิชอบความเสียหายของสินคา และคุณภาพของสินคาที่ไมไดตรงตามขอเสนอของ
รานคา ทานจําเปนตองตรวจสอบสินคากอนออกจากรานคาทกุคร้ัง 
-  ลกูคาทานใดที่อยูตางจังหวดัและตองออกต๋ัวภายในประเทศ (หรือเคร่ืองบิน, หรือรถทวัร, 
หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยาง
ละเอียดทุกหนา และทกุบรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่าย
เปนหลัก 
 
หมายเหต:ุ  รายการทวัรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบนิ เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซื้อ
บัตรโดยสารภายในประเทศ เพ่ือเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรณุาแจงบรษัิทฯกอน
ทําการจอง   กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน 
การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกนั ตารางการการเดนิทางมีการเปลี่ยนแปลง 
เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตผุล
เชิงพาณชิย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน)  โปรดเขาใจและรบัทราบวา  ผูจัด
จะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี 
 
**ออกเดินทางขั้นตํ่า  15ทาน หากเดนิทางตํ่ากวากําหนด มีความจําเปนที่ตองเรียกเกบ็
คาใชจายเพ่ิมเติมขอสงวนสทิธในการปรบัเปลี่ยนราคาเพ่ิม หากมีการปรับขึ้นของภาษี
น้ํามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบนิ 



 

 

***การนับอายุเด็ก ใชวนั เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต และวันที่เดินทาง เปนเกณฑใน
การนับอายุ*** 
 
อัตราคาบริการรวม  
1.คาตัว๋เคร่ืองบินไปกลับ กรงุเทพฯ(BKK) – เฉิงตู (CTU) – กรุงเทพฯ(BKK)  
2.คาโรงแรมที่พกั (พกัหองละ  2 ทาน หากพกั 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคู
และเสริมเตียงสปริง) 
3.คาอาหารทวัร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามที่ระบุไวในรายการ) 
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานทีต่างๆ ตามที่ระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา
มคัคุเทศก  
5.คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระไดจาํนวน1ใบตอทาน น้ําหนักไมเกิน 20 กก. ตามที่สายการบิน
กําหนด 
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของ
บริษัทฯประกนัภัยทีบ่ริษัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสขุภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ทัง้น้ียอมอยูใน
ขอจํากดัทีม่ีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
อตัราคาบริการไมรวม  
1.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่ คาโทรศัพท 
คาโทรสาร  
คาทวีีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ 
2.คาทาํหนังสือเดินทาง (Passport) 
3. คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบเดี่ยวทางบรษัิทฯย่ืนให   ทานละ 2,200 บาท **ย่ืนแบบเดี่ยว 
4 วันทาํการ** 
--(คาวีซาเด่ียว1,700+คาบริการในการยืน่ 500) ไมรวมเก็บเอกสาร-- 
3.1 คาวซีาจีนแบบเดี่ยวดวนทางบรษัิทฯย่ืนให  ทานละ 3,500 บาท **ย่ืนแบบเดี่ยว 2 วัน
ทําการ** 



 

 

--(คาวีซาเด่ียวแบบดวน 3,000+คาบริการในการยื่น 500) ไมรวมเก็บเอกสาร-- 
4.คาทาํหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว 
5.คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระที่หนักเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป�า
เกินทานตองชําระคาน้ําหนักกระเป�ากับสายการบินโดยตรงตามทีท่างสายการบินเรียกเก็บ 
6. (6.1) คาทิปไกดและคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลกูคา 1 ทาน  
    (6.2) คาทิปหัวหนาทัวร  400 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เดก็ตองเสียคาทิปเทา
ผูใหญ)  
7.คาทัวรชาวตางชาติเกบ็เพ่ิม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทัวรปกต ิ
 
เงื่อนไขในการจอง  มัดจําทานละ 9,500 บาท และชําระสวนที่เหลือกอนวนัเดินทางอยาง
นอย 15 วนัลวงหนา (การไมชําระเงินคามดัจาํหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถกูระงบัการ
จายไมวาดวยสาเหตุใดใดผูจัดมีสิทธิยกเลกิการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 
การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ันต๋ัวเคร่ืองบินเปนราคาแบบซ้ือขาด ตอง
เดินทางตามวนัที่ที่ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน เมือ่ทานตกลงจองทวัรโดยจายเงินมดัจาํ หรือ คาทัวร
ทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลกิการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินไมวากรณีใดทัง้สิ้น เมือ่ออกต๋ัวไปแลวในกรณีทีท่านไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวา
ดวยเหตผุลใดกต็าม ต๋ัวเคร่ืองบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  
 
หมายเหต ุ:  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทาํการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกนั
ระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมือ่ทานตกลงชาระเงินมดัจาหรือคาทวัรทั้งหมดกับทาง
บริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรบัราคาคาบรกิารขึน้ในกรณีที่มีผูรวม
คณะไมถงึ 20 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทกุแหงเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตตุางๆ  



 

 

4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, 
การประทวง, การนัดหยดุงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผดิกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ  
5. รายการทองเที่ยวสามารถสลับปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคาํนึงถงึผลประโยชน
ของผูเดินทางเปนสําคัญ 
6. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดสํารอง
โรงแรมที่พกัในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจดัในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจดัการเร่ืองหองพกั เปนสิทธิของโรงแรมในการจดัหองใหกบักรุปที่เขาพกั  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูที่เขาพัก 
ทั้งน้ีตองขึ้นอยูกบัความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง และอาจมคีาบริการเพิม่เตมิของแตละสนามบิน มฉิะน้ัน บริษทัฯไม
สามารถจดัการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตวัแทนของผูจดั ไมมีสทิธิในการใหคาํสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกาํกับเทาน้ัน  
11. ผูจดัจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพจิารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทาํที่สอไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมอืง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณี
ใดๆทัง้สิ้น 
12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 
13. การประกันภัย ที่บริษทัฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกัน
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การทองเที่ยว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถงึ 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษทัฯได และทางบริษทัฯ
ถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมือ่ทานชําระเงินคาทวัร (ทานสามารถซื้อประกนั



 

 

สุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษทั ประกันทัว่ไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครอง
ใหละเอียด) 
14. เมือ่ทานตกลงชําระเงินมดัจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวา
ทานไดยอมรับเงือ่นไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทัง้หมด 
 
เอกสารประกอบการย่ืนวีซาประเทศจีน (China) 
กรณุาจัดสงเอกสารฉบบัจริงใหบรษัิทฯ โดยผูสมัครไมตองแสดงตวัและสแกนลายน้ิวมือ 
1.หนังสือเดนิทาง (Passport) เลมปจจุบันที่มีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายโุดยนับ
จากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย  ** หากพาสปอรตเลมเกา เคยไดรับวีซาจีน กรุณาถาย
สําเนาหนาพาสปอรตเลมเกา และสําเนาหนาวซีาจีน จัดสงใหกับทางบริษัทฯ ** 
2.รูปถาย รปูสหีนาตรง ฉากหลงัสีขาวเทาน้ัน ขนาด 2x2น้ิว หรอื 4.5x4.5cm สี่เหลี่ยม
จัตุรัส  
จํานวนทานละ 2 ใบ >>รูปถายมีอายุไมเกิน 3เดือน<< 
หามตกแตงรูป, หามสวมแวนตา, หามใสเคร่ืองประดบั, หามใสคอนแทคเลนส, หามเห็นฟนโดย
เด็ดขาด รูปถายตองเปดใหเห็นหนาผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยตองเปนรูปทีถ่ายจากราน
ถายรูปเทาน้ัน 
*หามขดีเขียน แมก็ หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไมสามารถ
ใชงานได * 
 
 
 
 
 
3.เอกสารสวนตัว 

กรณีเด็กอายต่ํุากวา18ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิม่ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเดก็) 
 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สาํเนาใบจดทะเบียนสมรส (ของบิดาและ

มารดา) 
 



 

 

กรณีเด็กอายต่ํุากวา18ป (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จาํเปนตองยื่นเอกสารเพิม่ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเดก็) 
 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (ของบิดาและมารดา) 
 - สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ของบิดาและมารดา) 
 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา 
โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทาน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู

เดียว จะตองมหีนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเดก็เดนิทางกับมารดา
เพียงผูเดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมได
เดินทางกับบิดา-มารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พรอม
กับยินยอมสนับสนุนคาใชจายการเดินทางใหกบัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/
อําเภอตามหลกัฐานทีอ่ยูตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตร
ประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอยางถกูตองตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นคํารองขอวี
ซา บิดา-มารดา จาํเปนตองเดินทางไปแสดงตัวพรอมกับบุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาที่ทีรั่บ
ยื่นวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
4.เงื่อนไขและแบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรบัย่ืนวีซาประเทศจีน 
 เพื่อประโยชนในการยื่นวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทวัรใหตรง
กับขอมูลความเปนจริง เน่ืองจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกบัทางสถานทตูพิจารณา เพื่อ
อนุมติัคํารองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติ/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมคัรได หาก
สถานทตูตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถกูตองกบัความเปนจริง ทานอาจถูก
ปฏิเสธวีซา หรืออาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งขึ้น 
5.กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ (ลกูคาตองทําการย่ืนวซีาเดี่ยวดวยตนเอง)  
กรุณาตรวจสอบเอกสารทีต่องใช และ อาจมีคาใชจายเพิม่เตมิกรุณาสอบถามขอมูลกับทาง
บริษัท  
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลอืง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจนี
ดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 

 



 

 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศอินเดียเปน
การถาวร และถงึแมวาทานจะถกูปฏิเสธวีซา สถานทตูไมคืนคาธรรมเนียมทีท่านไดชําระไปแลว
ทุกกรณี 
  
 หากถกูปฏิเสธวีซา และมคีวามประสงคที่จะยืน่คํารองขอวีซาใหม ผูสมคัรตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุก 
 
แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซาประเทศจีน (China) 
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 4 วันทําการ 

กรุณากรอกรายละเอียดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการย่ืนวีซาของทาน (กรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 
 
1. ช่ือ - นามสกลุ (MR , MRS , MISS , MASTER)   ............................................................................................. 
2. ที่อยู ตามสําเนาทะเบียนบาน 
................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย............... 
3. ที่อยูพํานักปจจุบัน กรณีไมตรงกับสําเนาทะเบียนบาน 
................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย............... 
4.โทรศัพทมือถือ ...............................  บาน ............................  อีเมลแอดเดรส ................................................ 
5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบียน)      หยาราง    หมาย           อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.......... 
6.ช่ือ-สกุล คูสมรส ...................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ........................... 
7.ช่ือ-สกุล บุตร (ถามี) ................................................. เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ........................... 
8.ช่ือ-สกุล บิดา .......................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ........................... 
9.ช่ือ-สกุล มารดา.......................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ........................... 
10.อาชีพปจจุบัน (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนสมบูรณ) ........................................... ตําแหนง................................  
     ช่ือ บริษัท/รานคา/โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ................................................................................................. 
     ที่อยู เลขท่ี ............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ....................................... 
     อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย .............. เบอรโทรศัพท..................... 
11.ทานเคยไดรับวีซา ประเทศจีน หรือไม 
    ไมเคย   เคย (โปรดระบุ) ใชไดต้ังแตวันที่ ................................. ถึงวนัที่ .....................................  
12.ทานเคยถูกปฏิเสธวีซา ประเทศจีน หรือไม 
    ไมเคย   เคย (โปรดระบุ) เหตุผลที่ทานถูกปฎิเสธวีซา ..................................................................  
 
 



 

 

EXAMPLE 

หมายเหตุ: การอนุมติัวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทตู บริษัทฯไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทัง้สิ้น 
ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางทีค่อยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  
** เอกสารเพ่ิมเติม ** 
ขอความรวมมือผูสมคัรผูสมคัรวีซาจีน ดําเนินการเพิม่เติม ดังน้ี  
 1.ปร้ินเอกสารใบสมคัรวีซาจีน หนาที่4 (Application Chinese visa) 
 
 
 
 
  
      ** ไฟลเอกสารสาํหรับปร้ิน อยูหนาถดัไป ** 
 2.เซ็นช่ือใหเหมือนกับหนาพาสปอรตเพียง 1 จุดเทาน้ัน 
 3.จัดสงใหบริษทัฯ พรอมเอกสารที่ใชยื่นวีซา รูปถาย และพาสปอรต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
 


