
 

 

รหัสทัวร B2B2000477 

ทัวรจีน เฉิงตู จิ่วจายโกว หวงหลง เลอซาน งอไบ 8 วัน 7 คืน (TG) 

นมัสการองคผูเศียรทรงชาง 1 ในพุทธคิร ี- หลวงพอโตเลอซาน - อุทยานจิ่วจายโกว - อุทยานหวง
หลง - ศนูยอนุรักษหมแีพนดา 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) (TG618 : 10.50-
15.00)-เมาเสี้ยน 

07.30 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4 ประตู 2-3 
คานเตอร D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

10.50 น. ออกเดินทางสูเมืองเฉิงต ูโดยเท่ียวบินที่ TG 618   
15.00 น. เดินทางถึง เมืองเฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) ซึ่งเปนเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน

ตั้งอยูบริเวณลุมแมนํ้าหมินใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปดวยเทือกเขา และมี
สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูรอนที่อบอุน 
ฤดูหนาวที่ไมหนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ลานคน 
จัดเปนอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปจจุบันเปนทั้งศูนยกลางดานการเมือง การทหาร 
และดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต   
จากนั้นนําทุกทานออกเดินทางสู เมืองเมาเสี้ยน (ใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร    
ที่พัก  MAOXIAN INTER HOTEL OR SAME 4* 

เสนทางการเดินทาง  
วันที่ 1.  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-เมาเสี้ยน(TG618 : 10.50-

15.00) 
วันที่ 2   เมาเส้ียน-อุทยานหวงหลง(ไมรวมกระเชาขึ้น-ลง)-ปากหุบเขาจิ่วจายโกว  
วันที่ 3   อุทยานจิ่วจายโกว(รวมรถประจําอุทยาน) 
วันที่ 4.  จิ่วจายโกว-ผานชมเมืองโบราณซงพาน-ผานชมทะเลสาบเตี๋ยซี-เฉิงต ู
วันที่ 5.  เมืองโบราณหวงซ-ีเฉิงต-ูเลอซาน-ลองเรือชมหวงพอโตเลอซาน-งอไบ 
วันที่ 6.  ยอดเขาจินติ่ง(กระเชา)-นมัสการองคผูเศียรทรงชาง-งอไบ-เฉิงต ู
วันที่ 7. ศูนยอนุรักษหมีแพนดา(รวมรถแบตเตอรี่)-รานนวด-รานชา-ถนนคนเดินซุนซีลู-โชวเปลี่ยน

หนากาก 
วันที่ 8. รานยางพารา-ถนนคนเดินจิ่งหลี่-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

(TG619 : 16.15-18.20)     



 

 

วันที่2 เมาเสี้ยน-อุทยานหวงหลง(ไมรวมกระเชาขึ้น-ลง)-ปากหุบเขาจิ่วจายโกว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 

 
 นําทานสู เขตอุทยานแหงชาติหวงหลง (ใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) นําทานชมความ

งามของธรรมชาติที่สรางสรรคเปนลําธารสายหนึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะนับพันๆ ป จน
หินปูนเกิดตกตะกอนเปนแองเปนชั้น ทั้งเล็กและใหญกวา 4,000 ชั้น สูงตั้งแต 1.5 – 
4.5 เมตร นํ้าสีรุงในอาง เปรียบเปรยเปนที่เลนนํ้าของนางฟ�าชั้นสวรรค ลําธารเรียงราย
ลดหลั่นเปนระยะกวา 3,000 เมตร เปนรูปรางตางๆ แสนมหัศจรรยและงดงาม ไมมีที่
ใดในโลกเทียบได จนมีชื่อวา หวงหลง หรือ อุทยานแหงชาติมังกรเหลือง   

 **แจงใหทราบ：นํ้าในอุทยานหวงหลง จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศไม
สามารถกําหนดได และหาก ณ วันเดินทางหวงหลงประกาศปด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเปลี่ยนเปนโหมวหนีโกวแทน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหรือและไมคืนคาใชจาย
ใดใดทั้งสิ้น**   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นเดินทางตอ ทานจะไดพบกับความงดงามของ ปากหุบเขาจิ่วจายโกว (ใชเวลา

ประมาณ 4 ชั่วโมง) และไดสัมผัสกับกลิ่นไอธรรมชาติบนผืนป�าท่ีอุดมสมบูรณที่หาดูได
ยากตนไมนานาพันธุ โดยเฉพาะการเดินทางของทานอยูในระหวางเดือนกันยายน-เดือน
พฤศจิกายน ซึ่งเปนชวงฤดูใบไมรวง ทานจะไดสัมผัสกับตนไมเปลี่ยนสี สีของใบไมมี
หลากหลายสีสันผสมผสานกับละอองหิมะที่โปรยปรายลงมาเพิ่มความงามและเสนห
ใหกับจิ่วจายโกวมากขึ้น คณะเดินทางมาถึงจิ่วจายโกว เมืองที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว 
โดยเฉพาะโรงแรมและบานพักที่มีจํานวนมาก ตั้งแตระดับเกสทเฮานจนถึงโรงแรมระดับ 
5 ดาว โรงละคร อาคารพาณิชย ที่เรียงรายและมีผูคนจํานวนมากซึ่งลวนแตเปนชาวจีน
เชื้อสายธิเบต แบงแยกออกเปนหลายเผา 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร    
ที่พัก NEW JIUZHAI HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 3  อุทยานจิ่วจายโกว(รวมรถประจําอุทยาน) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว (รวมรถประจําอุทยาน) เพื่อชม มรดก
โลกอุทยานแหงชาติธารสวรรค “จิ่วจายโกว” ซึ่งตั้งอยูที่ อําเภอหนานปง อยูทางเหนือ
ของมณฑลเสฉวน หางจากตัวเมืองเฉิงตู ประมาณ 500 กิโลเมตร และอยูสูงกวา
ระดับนํ้าทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร เทือกเขาเหลานี้ 
นําทานสัมผัสกับความงาม ซึ่งไดรับการอนุรักษใหเปนมรดกโลกเมื่อ 14 ธันวาคมป 
ค.ศ.1992 อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว ดินแดนที่ธรรมชาติไดเนรมิต ประดุจดั่งแดน
สวรรค อุทยานจิ่วจายโกว ไดพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติมีเนื้อที่ 40 
ตารางกิโลเมตร มีชนชาติจั่ง ทั้งหมดเกาหมูบาน ฉะนั้นจึงไดชื่อวา จิ่วจายโกว มีแมนํ้า
ลําธาร มีทะเลสาบใหญนอยมากมาย หลายรอยกวาแหง ซึ่งชาวทองถิ่นเรียกวาลูกทะเล 
นํ้าในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะทอนภาพของภูเขาและ
ป�าดงดิบทองฟ�าเปนสีคราม สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ไดรับการดูแลรักษาไวเปนอยางดี 
โดยไมถูกทําลายดวยนํ้ามือมนุษย เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 เกิดแผนดินไหวครั้งใหญ
ในอุทยานจิ่วจายโกว ตองปดซอมบํารุงนานกวา 7 เดือน จึงเปดใหนักทองเท่ียวเขาชม
ครั้งหนึ่ง 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  หลังรับประทานอาหารกลางวัน  นําทานชมความงามของ อุทยานจิ่วจายโกว(ตอ) 
หลังจากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองชวนจู (ใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) 

 หมายเหตุ : การทองเที่ยวอุทยานจิ่วจายโกว ทางอุทยานมีการจํากัดจํานวน
นักทองเที่ยวในแตละวัน ดังนั้นการชมธรรมชาติไดมากนอยขึ้นอยูกับความวองไวของ



 

 

คณะทัวร  และจํานวนนักทองเที่ยวในวันนั้นๆ หรือสถานที่ทองเท่ียวบางจุดมีการจํากัด
เวลา และบางจุดอาจจะปดไมใหเขาชมไมวาดวยเหตุผลใดๆทั้งสิ้น  บริษัทของสงวน
สิทธิ์ไมคืนคืนเงินใดๆในกรณีที่คณะไมสารมารถเขาชมครบทุกจุด โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา และในกรณีที่ไมสามารถเขาชมอุทยานจิ่วจายโกวไดไมวาจะดวยสภาพ
อากาศหรือเหตุผลใดๆ (ถือประกาศจากทางอุทยานเปนสําคัญ)  
บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเปนเที่ยว อุทยานแหงชาติซงผิงโกวแทน โดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา และไมคืนคาบริการใดๆทั้งสิ้น   

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  

ที่พัก NEW JIUZHAI HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 4 จิ่วจายโกว-ผานชมเมืองโบราณซงพาน-ผานชมทะเลสาบเต๋ียซ-ีเฉิงตู 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางกลับสู เมืองเฉิงตู (ใชเวลาประมาณ 6 ชั่วโมง) ระหวางทาง แวะชมนํา

ทานผานชม เมืองโบราณซงพาน เปนเมืองโบราณที่ยังคงความเปนเอกลักษณ
เฉพาะตัวของเมืองซงพานไว  
นําทานผานชม ทะเลสาบเตี๋ยซ ีที่มีนํ้าสีเขียวดั่งเทอคอวยบนที่ราบสูง สลับดวยแนวทิว
เขา ทะเลสาบแหงนี้เกิดขึ้นจากแผนดินไหวอยางรุนแรงบอยครั้งและไดกลืนเมืองทั้ง
เมืองอยูใตทะเลสาบ สมควรแกเวลานําทานเดินทางตอ ผานเมืองซงพาน ระหวางทาง
ทานจะไดชมธรรมชาติและความงามของทุงหญา ชวนจูซื่อ สมัยเมื่อ70 ปที่แลวไดเกิด
สงครามเหลาบรรดาทหารจีนแดงหนีมาตามเสนทางผานทุงหญาอันสวยงามเพื่อเปน
การระลึกถึงทหารจีนแดง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางกลับสูเมืองเฉิงต ู(ตอ)(ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก ACME HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 5 เมืองโบราณหวงซ-ีเฉิงต-ูเลอซาน-ลองเรือชมหวงพอโตเลอซาน-งอไบ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานสู เมืองโบราณหวงหลงซี ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศเกา ๆ ของหมูบานสมัย

ราชวงศหมิง ตั้งอยูริมแมนํ้าหวงหลงซี ในอดีตเคยเปนเมืองทาการคาขายที่คึกคัก 
ปจจุบันเมืองนี้เปนเมืองที่มี ทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองหวงหลงซีไดรับการตีพิมพ
ในนิตยสารฉบับหนึ่ง เมื่อ 10 กวาปกอน ก็กลายเปนจุดสนใจของนักทองเที่ยว และเปน
ที่ถายทําภาพยนตรยอนยุคอีกหลายเรื่อง ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศ โรงนํ้าชา วัด
เกาแก ตนไมโบราณ และวิถีชีวิตของชาวบานที่มักไปจับกลุมเลน ไพนกกระจอก และ
ดื่มนํ้าชาใตรมไม  
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองเลอซาน (ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) ระหวางทางทาน
จะไดชื่นชมกับธรรมชาติสองขางทางที่อุดมไปดวยแมกไมนานาพันธุและชีวิตความ
เปนอยูของชาวมณฑลเสฉวน ซึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบเดิมของชาวจีนและ
ธรรมชาติ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 
 นําทาน ลงเรือเพื่อชมเกาะเลอซาน ซึ่งมีรูปพรรณดั่งพระกลางทะเล ทานจะมองเห็น 

หลวงพอโตเลอซาน ซึ่งใชเวลาสรางนานถึง 90 ป โดยหลวงพอไทหง ใชเงินบริจาคของ
ชาวบาน เพื่อเปนสิริมงคลและปกป�องภัยนํ้าทวมจากแมนํ้าหมิงเจียง มีความยาวกวา 
600 กิโลเมตร พระพักตรของหลวงพอโตหันออกไปสูแมนํ้าหมิงเจียงเปนพระพุทธรูป
นั่งที่สกัดเขาไปในภูเขาท่ีใหญที่สุดในโลก สูงถึง 71 เมตร  
นําทานเดินทางสู เขางอไบ (เออเหมยซาน) (ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) เออเหมย



 

 

แปลวาคิ้วโกง เพราะทิวเขามีลักษณะเหมือนคิ้ว นักพรตในลัทธิเตาเริ่มเขามาสรางศาล
เจาในเทือกเขาแหงนี้ในศตวรรษที่ 2 หลังจากนั้นศาสนาก็เริ่มเฟم�องฟูมาจนถึงศตวรรษที่ 
6 เออเหมยซานจึงกลายมาเปน 1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สิทธ์ิทางพุทธศาสนา (เออเหมยซาน, 
อูไถซาน, จิ่วหัวซาน, ผูโถซาน) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก GARDEN CITY HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 6 ยอดเขาจินติ่ง(กระเชา)-นมัสการองคผูเศียรทรงชาง-งอไบ-เฉิงต ู

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานเปลี่ยนรถทองถิ่นขึ้นภูเขาแลวนั่งกระเชาลอยฟ�าขึ้นสูจุดชมวิวบน ยอดเขาจินติ่ง 

ที่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเล 3,077 เมตร ทานจะไดเห็นทิวทัศนอันสลับซับซอนไป
ดวยขุนเขาเหนือชั้นเมฆที่สวยงามดุจดั่งสวรรค นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขา องคผูเสีย
นทรงชาง (สมัตภัทธโพธิสัตย) พระพักตร 10 ทิศ สูง 48 เมตร 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 ไดเวลาอันสมควรนําทานลงจากเขางอไบ ทานเดินทางสู เมืองเฉิงตู (ใชเวลาประมาณ 
2.30 ชั่วโมง) มีภูมิประเทศลอมไปดวยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ตอ
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ประมาณ 567,000ตารางกิโลเมตร ประชากร
สวนหนึ่งเปนชนกลุมนอยเชื้อชาติตางๆ ไดแก ชาวยี่ ทิเบต เมี้ยว หุย เชียง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก ACME HOTEL OR SAME 4* 



 

 

วันที่ 7 ศูนยอนุรักษหมีแพนดา(รวมรถแบตเตอรี่)-รานนวด-รานชา-ถนนคนเดินซุนซีลู-
โชวเปลี่ยนหนากาก 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางสู ศูนยวิจัยหมีแพนดา(รวมรถแบตเตอรี่) ที่นี่มีหมีแพนดากวา 20 ตัว 

หมีแพนดาเปนสัตวสงวนหายากมีกําเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิใน
รางกายที่พรอมจะตั้งทองมีเพียง 3 วันใน 1 ป และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัว
ที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเทานั้นจะอยูรอด อาหารโปรดของหมีแพนดาคือไผลูกศร รัฐบาล
จีนไดใชหมีแพนดาเปนสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศตางๆ   
นําทานสู ศูนยวิจัยแพทยแผนโบราณ นวดฝ�าเทาเพื่อสุขภาพ ผอนคลายความเมื่อยลา
กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใคร   

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 หลังจากนั้นนําทานแวะ ชิมชา สินคาที่มีชื่อเสียงของจีน จากนั้นพาทานชอปปم�งตอท่ียาน 
ถนนคนเดินชุนซีลู ซึ่งเปนยานวัยรุน และขายสินคาที่ทันสมัยเปนถนนที่ปดไมไหรถ
สามารถวิ่งผานได 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
 นําทานชม การแสดงโชวเปลี่ยนหนากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน ชมการ

เปลี่ยนหนากากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไมสามารถจับตาไดทัน เปนการแสดงที่สงวน
และสืบทอดกันมาภายในตระกูลหลายชั่วอายุคน ไมถายทอดใหบุคคลภายนอกทั่วไป 



 

 

 

 
ที่พัก ACME HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 8 
รานยางพารา-ถนนคนเดินจิ่งหลี่-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-กรุงเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูมิ)(TG619 : 16.15-18.20)     

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  
นําทานแวะรานยางพารา ใหทานไดเลือกซื้อสินคาเพื่อสุขภาพ  นําทานสู ถนนโบราณ
จิ่งหลี่ เปนถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไวไดเปนอยางดี มีสินคาตางๆ 
มากมายใหทานเลือกซื้อไดตามอัธยาศัย 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินเฉิงตูซวงหลิว 
16.15 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยเท่ียวบินที่ TG619 
18.20 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ 

 
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว

บางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการ 



 

 

 

 

 

ราคานี้ไมรวมคาวีซาเดี่ยว ทานละ 1,800 บาท 
ราคานี้ไมรวมคาทิปมคัคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ทาน/ทริป 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสอืเดินทางไทยเทานั้น 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง 

 

 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท

ฯ กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัด
หมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 

อัตราคาบริการ : ครบสูตรเฉิงต ูจิ่วจายโกว หวงหลง เลอซาน งอไบ นมัสการองผูเศียรทรงชาง 
8 วัน 7 คนื  โดยสายการบินไทย 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวม
ตั๋ว 

ทานละ 

วันที่ 09-16 เม.ย. 
63 

32,900.- 32,900.- 31,900.- 6,000.- ไมรับ
จอย 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบรบิูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 8,900.- ราคานีร้วมรายการ
ทัวร ตัว๋เครื่องบนิ (รวมวีซาจีน 4 วันทําการ) 



 

 

4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบิน
นั้นๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 

1.  คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบ ุ
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ
6.  คาประกันอุบัติ เหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   



 

 

 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 

 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีนํ้ามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเดี่ยว 4 วันทําการ ทานละ 1,800 บาท 
3. กระเป�าเดินทางทานละไมเกิน  30 กิโลกรัม สวนเกินนํ้าหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ทาน/ทริป 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจน
ไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 
เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, 
อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุ
สุดวิสัย อื่นๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ 



 

 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได
สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตาม
รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงิน
ใหสําหรับคาบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น 

9. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอยื่นวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดังนี้ ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,800 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,925 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 

หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทานั้น**  
 และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2 ขาง 
 - ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 



 

 

3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 
ดวยตนเองเทานั้นกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 

4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทวัร กรุณากรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตร

ข อ ง เ ด็ ก ฉ บั บ แ ป ล ( โ ด ย ส า ม า ร ถ ด า ว โ ห ล ด แ บ บ ฟ อ ร ม ไ ด ที่  
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูท่ีทํางาน 

ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ โปรด
รับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา เลม
ที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน
การทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การ
ยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หาก
ทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 
อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทานั้น 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย

ตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เนื่องจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 



 

 

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซา
ใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพ่ิม  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวี
ซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลังขาว
เทานั้น] 
และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรอง

ตราประทับรานที่แปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ 
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท  
 
 
 
 
 



 

 

[ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบล
เย่ียม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาล ี
ลิทัวเนีย ลัตเวีย 

ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน 
สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 

 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคา
ภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามันเพ่ิมตามความเปนจริง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

**สถานทูตจีนมกีารเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจนี กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี้** 
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง** 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME...........................................................................
. 
สถานภาพ       โสด   แตงงาน             หมาย             หยา    
   ไมไดจดทะเบียน     จดทะเบียน  ชื่อคู
สมรส ............................................................................................................................ 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
..............................................................................................................................................................................
...................... 
.................................................................................รหัสไปรษณีย
.............................................................................................. 
โทรศัพท............................................................ มือถือ
................................................................................................................. 
ที่อยูปจจบุัน (กรณีไมตรงตามทะเบยีนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
..............................................................................................................................................................................
...................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณยี
........................................................................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ
................................................................................................................. 
ชื่อสถานที่ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ) ........................................................................................................... 
ตําแหนงงาน
..............................................................................................................................................................................
... 
ที่อยูสถานที่ทาํงาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ) 
..............................................................................................................................................................................
..................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณยี



 

 

 

.......................................................................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ
................................................................................................................ 
(สําคัญมาก กรณุาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะ
มีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม       ไมเคย       เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป
............................................................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม      ไมเคย       เคย  โปรดระบุ
..................................................................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดอืน.......................ป
............................................................   
รายชื่อบุคคลในครอบครวัของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME.................................................................................. 
RELATION.........................................................................................................................................................
..................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME.................................................................................. 
RELATION.........................................................................................................................................................
..................... 
 
หมายเหต ุ
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรยีกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิด
ความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภยัมา ณ ที่นี้  (โปรดทาํตามระเบียบ
อยางเครงครัด) 


