
 

 

รหัสทัวร ZET2000560 

ทัวรจีน เฉิงต ูหวงหลงซี [เลทสโก ยอดพยคัฆเสฉวน] 4 วัน 2 คืน (8L) 
เมืองโบราณเจียจื่อ – วัดผูเจา – ถนนโบราณจินหล่ี –  เมืองโบราณหวงหลงซี – ลองเรือเมือง
โบราณ – ถนนควานจายหรือซอยกวางซอยแคบ – สะพานโบราณจ่ิวเหยี่ยนเฉี่ยว – วดัหวนิซู – 
ถนนคนเดินชุนซีลู – ถนนไทกูหลี ่– วัดตาฉือ  
 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูมิ 

 
23.30 น.  พรอมกันมี ่ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 7 

เคานเตอร Q สายการบินลัคก้ีแอร ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการ
ชวยเหลือเร่ืองของกระเป�าเดินทาง พรอมท้ังเช็คอินรบับัตรที่นั่งบนเครื่องบิน 

 

 
 

วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – เมืองเฉิงตู – ประเทศจีน – 
เมืองโบราณเจียจ่ือ – วัดผูเจา – ถนนโบราณจินหล่ี  

 
03.50 น.  บินลัดฟ�าสูประเทศจีน เมืองเฉิงตู โดย สายการบินลัคกี้แอร เที่ยวบินที่ 8L812 
07.50 น. เดินทางถึง สนามบินเฉิงตูซวงหลิว ประเทศจีน เมืองเฉิงต ูหลังจากผานขั้นตอนการ

ตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว รับกระเป�าสัมภาระพรอมออกเดินทางตาม
โปรแกรม * ใชเวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง สายการบินไมมีอาหารและเครื่องดื่ม
บริการบนเครื่อง * 

เชา บริการอาหารเชา SET BOX 
 



 

 

 
 
 นําทุกทานเดินทางสู เมืองเฉิงตู (Chengdu) เปนเมืองยอยจังหวดัที่ไดทําหนาที่เปน

เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนของจีน ต้ังอยูบรเิวณลุมแมนํ้าหมินใจกลางมณฑล 
ประชากรเมืองเฉิงตูมรีาว 10 ลานคน เปนหนึง่ในสามของเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุด
ในภาคตะวันตกของจีน (อีกสองแหงคือฉงชิ่งและซีอาน) ในปจจุบันเปนทั้งศูนยกลาง
ดานการเมือง การทหาร และดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต คําวาเฉิงตมูี
ความหมายวา คอย ๆ กลายเปนเมือง เนื่องจากยอนไปเมื่อราว 2,000 ปที่แลว ใน
สมัยจ๋ินซีฮองเต ไดมีการจัดการชลประทานขึ้น เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมท่ีเกิดเปน
ประจําทุกป เมื่อแกไขปญหานํ้าทวมได  ชาวนาชาวไรเพาะปลูกไดด ีชีวติความเปนอยู
ดีขึ้น คนจึงเริ่มอพยพมาท่ีเมืองนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ จึงไดชื่อวาเฉิงตู 

 นําทานชม วัดผูเจา แตเดิมวดัแหงนี้ชื่อ วดัหญิ่งฮวา ถูกสรางขึ้นในสมัยราชวงศ
หยวนชวงปลายราชวงศหมิงระหวางสงครามไดเกิดไฟไหม จนกระทังในสมัยของ
ราชวงศชิงไดใชเวลาในการซอมแซมกวา 205 ป มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มากมาย 
และยังเปนวัดท่ีนักวิชาการใชศกึษาเกี่ยวกับวถิีชีวติ รวมไปถึงวัฒนธรรมของพุทธ
ศาสนาในชวงราชวงศชิง วดันี้เปนวดัที่ชื่อเสียงอยางมากทั้งคนดังในจีนเองก็ยังมา
กราบไหวสักการะอาทิเฉินหลงเองก็ยังมากราบไหวทุกป เนื่องจากวัดนี้มชีื่อเสียงใน
ดานการขอพรเกี่ยวกบัความเจริญกาวหนา และความมชีื่อเสียง 

 



 

 

 นําทานเดินทางสู เมืองโบราณเจียจื่อ เปนเมืองเกาแกที่มีอายุกวา 1,000 ป ตัง้อยู
ในเมืองฉงโจว ดานทิศใตของวัดผูเจา หานกันเพียง 10 กโิลเมตร  ซึง่เปนเมืองที่มี
ความโบราณแตคงกลิน่อายแหงวัฒนธรรมเฉงิตูไดเปนอยางดี ที่นี่เปนเมืองที่มีกลิ่น
อายของวัฒนธรรมชนบท บานไมรอบๆ มีคลองที่คอยหลอเล้ียงชีวิตชาวเมือง และ
สะพานไมกระดานที่ชาวบาน ใชในการขามคลอง นอกจากนั้นยังมีวดั ท่ีมคีุณคาทาง
ประวติัศาสตรหลายแหง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

 
 
 หลังจากนั้นนําทุกทานเดินทางสู ถนนโบราณสถานจนิหลี ่(Jinli Ancient 

Street) เปนถนนโบราณท่ีจะนําทุกทานเพลิดเพลินไปกับสินคาตางๆมากมาย ท้ัง
ของกิน ของท่ีระลึก อีกทั้งทุกทานสามารถซึบซับบรรยากาศที่จะเนรมิตใหทุกทานได
เห็นและรูสึกเหมือนอยูในหนังจีนสมัยกอน 

เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก JIN NIU HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาวหรอืเทียบเทา 
 
 
 



 

 

วันที่สาม เมืองโบราณหวงหลงซี – ลองเรือเมืองโบราณ – รานหยก – ถนนควานจายหรือ
ซอยกวางซอยแคบ – สะพานโบราณจ่ิวเหย่ียนเฉี่ยว  

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชม เมืองโบราณหวงหลงซ ีคลายคลงึกับเมืองโบราณล่ีเจียงท่ีไดรับมรดกโลก 

สัมผัสบรรยากาศเกาๆ ตลอดเชาหวางหลงซี เปนหมูบานสมัยราชวงศหมิง ตั้งอยูริม
แมนํ้าหวางหลงซี ในอดีตเคยเปนเมืองทาริมนํ้าท่ีมีเรือสัญจรไปมาคบัคั่งการคาขาย
คึกคกัมาก ปจจุบันยังเหลือใหเห็นบรรยากาศเกาๆไดทั่วไป เชน โรงนํ้าชา วัดเกาแก 
ตนไมโบราณ และวิถีชวีิตของชาวบานนัง่เลนไพนกกระจอกเปนกลุมๆ ดื่มนํ้าชาใตรม
ไมริมทางน้ํา อาคารบานเรือนนิยมสรางบนเสาไมขนาดใหญ หลังจากนั้นนําทาน 
ลองเรือเมืองโบราณ ชมบรรยากาศของเมืองโบรารแหงน้ี ในกรณท่ีีเรือไมไดลองเรือ
ไมวาสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินคาลองเรือทานละ 20 หยวน/
ทาน  

 

 
 



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานชม รานหยก (Jade Shop) ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซื้อ
เปนของฝากอันล้ําคาแกคนที่ทานรัก 
นําทานเดินทางไปยัง ซอยกวางซอยแคบ หรือ ถนนควานจาย (Kuanxianzi 
Alley) ถือวาเปนถนนท่ียังคงอนุรักษความเปนเมืองเฉินตู โดยถนนคนเดินแหงนี้จะ
แบงออกเปน 2 สวน ซอยกวาง และซอยแคบ ซึ่งในสวนของซอยกวางนั้นจะเปน
ถนนใหญ ซึ่งรถยนตสามารถวิง่ผานไดโดยในซอยกวางจะประกอบไปดวยรานอาหาร
มากมาย และในสวนของซอยแคบ จะเปนถนนคนเดินที่เหมาะสุดๆสําหรับทานไหนที่
ตองการเดินเลน เพลิดเพลิน และถนนซอยแคบจะตกแตงสไตลโบราณ ซึ่งเต็มไปดวย
รานตกแตงเกๆ ผับ บาร รานกาแฟ แกลเลอรี่ รานขายภาพวาด งานศิลปะ ราน
หนังสือ รานขายของที่ระลึก และมีสตารบัคสที่ไดรับการโหวตวาสวยติดอันดบัตนๆ 
ของโลกอยูท่ีนี่อีกดวย 
จุดชมวิว สะพานโบราณ (Anshun Bridge) เปนสะพานในเมืองหลวงของเฉิงตูใน
มณฑลเสฉวนประเทศจีน เปนสะพานขามแมนํ้าจิน สะพานที่มีหลังคาปดนั้นมี
รานอาหารที่คอนขางใหญและเปนรานอาหารยอดนิยมที่สุดในเมือง  

 

 
 



 

 

เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก JIN NIU HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาวหรอืเทียบเทา 
 

วันที่สี่ รานยางพารา – วัดหวินซู – รานบัวหิมะ – ถนนคนเดินชุนซีลู – ถนนไทกูหล่ี – 
วัดตาฉือ – สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทุกทานแวะเลือกซื้อของฝาก รานผลิตภัณฑจากยางพารา (Rubber Product 

Shop) ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพ่ือสุขภาพตางๆท่ีผลิต
จากยางพารา จากนั้นนําทานเดินทางสู รานยาบัวหิมะ (Beijing Bao Shu Tang 
Bao Fu Ling Compound Camphor Cream) หรือ ครีมเป�าซูถัง สรรพคุณ
เปนเลิศในดานการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจํา
บานแกชาวจีนทุกบานมาแตโบราณ  

                นําทานชม วัดเหวินซู (Wenshu Monastery) เปนวัดพุทธเกาแกท่ีคงความ
ดั้งเดิมที่สุดในนครเฉิงตู  รวมทั้งยังเปนศูนยกลางของสมาคมชาวพุทธของมณฑลเสฉ
วน สรางขึ้นในสมัยราชวงศถัง เดิมทีเรียกวา วัดซินเซียง ในป ค.ศ.1681 ชวงรัชสมัย 
จักรพรรดิคงัซี แหงราชวงศชิง (1644-1911) พระอรหันตซีตูไดเดินทางมาอาราม
แหงนี้  และไดสรางกระทอมเพ่ือบําเพ็ญเพียรตบะจนส้ินชีวิต ตํานานเลาวา ไดปรากฏ
รูปของโพธิสัตวมัญชูศรีในเปลวเพลิงขณะที่ศพทานถูกเผาเปนเวลานาน ดังน้ันผูคนจึง
กลาวขานกันวาพระอรหันตซีตูคือ พระโพธิสัตวมญัชูศรีกลับชาตมิาเกิด  วัดซินเซียง
ไดเปลี่ยนชื่อมาเปนอารามเหวินชูนบัแตนั้นมา นอกจากความศักด์ิสิทธ์ิตามตํานาน
ดังกลาวแลว ศิลปะอันลํ้าคา สมัยราชวงศถังและซอง อันรวมถึง ภาพเขียนกวา 500 
ชิ้น งานเขียนลายมือในงานสําคัญๆ ซึ่งถกูเกบ็ไวที่น่ี รวมถึงความรมรื่นภายในวัด ก็
เปนสิ่งดึงดดูนักทองเท่ียวไมนอยไดเดินทางมาเย่ียมชม 

 



 

 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูชาบูหมาลาตนหรับเสฉวน 
                หลังจากนั้นนําทานสูยานชอปปم�ง ถนนคนเดินชุนซลีู ของเฉิงตู นอกจากช็อปไฮสตรีท

ทั้งแบรนดจีนแบรนดนอกตรงถนนสายหลักแลว ยังมีหางสรรพสินคา (Parkson 
หวังฝูจิ่ง ไทผิงหยาง อิเซตัน อิโตะโยะกะโดะ ฯลฯ) ตรอกซอกซอย และหางแบบ
ยูเนียนมอลอีกมากมาย สําหรับสายชิมที่น่ีกม็ีรานอาหารและของกินเลนกระจายเปน
หยอม ๆ ไมวาจะเปนหมาลา ชานมไขมกุหลากยี่หอ ท่ีแมแตชาวจีนก็ยังเปนที่นิยม
เชนกัน 

 

 
 



 

 

               นําทานสู ถนนไทกูกลี ่และวัดตาฉือ แตเดิมที่ตรงนีค้ือบริเวณของวัดตาฉือ ทีพ่ระ
ถังซําจ๋ัง เคยจําพรรษากอนเดินทางไปชมพูทวีป โดยทางโครงการไดอนุรักษอาคาร
บางสวนและปรับปรุงพื้นที่รอบ ๆ ขึ้นโดยมีวดัเปนศูนยกลาง ปจจบุนัไทกูหลี่เปนที่ตั้ง
ของวัด ชอปปم�งคอมเพล็กซ รานอาหาร หางสรรพสินคา โรงภาพยนตร จตุัรัส และ
โรงแรมหรู  

 

 
 
เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร OPTION SHOW : การแสดงโชวเปลี่ยน

หนากาก โชวเปลี่ยนหนากากหรือ “เปم�ยนเหลี่ยน” เปนการแสดงท่ีประเทศจีน ให
ความสําคัญ และยกยองใหการแสดงนี้แถบจะเปนปริศนาความลับของประเทศ ซึ่ง
เปนศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน เพียงแคการสบัดหนาก็เปลีย่นหนากากได หรือ
แมแตการสลัดพัดในมอืก็สามารถเปล่ียนหนากากไดอยางรวดเร็ว การแสดงนี้สืบทอด
กันมาหลายชวงอายุคน หามสอบเคล็ดลับวิธีการเปลี่ยนหนากากนีก้บัผูอ่ืน โชวเปลี่ยน
หนากาก จึงถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมอันย่ิงใหญของชาวจีนเมืองเฉิงตู (OPTION 
โชวเปลี่ยนหนากากไมรวมอยูในรายการทัวร ราคา 300 หยวน/ทาน ขอสงวน
สิทธิ์เฉพาะทานทีสนใจสามารถแจงความประสงคกับหัวหนาทัวรหรือไกด
ทองถิ่น สําหรับทานทีไ่มซื้อทัวรเสริมสามารถอิสระชอปปم�งตามอัธยาสัย) 



 

 

 
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเฉิงตูซวงหลิว เพื่อเดินทางกลับประเทศ

ไทย  
00.40+1 น. เดินทางกลับ สนามบินสุวรรณภูม ิโดยเท่ียวบินที ่8L811  
03.05+1 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 
 
หากทานที่ตองออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกคร้ัง

กอนทําการออกต๋ัวเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลา
บิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน 
หองละ 2-3 

ทาน 

ราคาเด็กอายุ 
ระหวาง 2-18 

ป 

ราคาพัก
เด่ียวเพิ่ม 

ราคาไมรวม
ต๋ัวเคร่ืองบิน 

18 – 21 กุมภาพันธ 
2563 

8,999 11,999 2,500 5,999 

19 – 22 กุมภาพนัธ 
2563 

8,999 11,999 2,500 5,999 

20 – 23 กุมภาพนัธ 
2563 

8,999 11,999 2,500 5,999 

21 – 24 กุมภาพนัธ 
2563 

8,999 11,999 2,500 5,999 

25 – 28 กุมภาพันธ 
2563 

9,999 12,999 2,500 6,999 

26 – 29 กุมภาพันธ 
2563 

9,999 12,999 2,500 6,999 

27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 9,999 12,999 2,500 6,999 

28 ก.พ. – 02 มี.ค. 
2563 

9,999 12,999 2,500 6,999 

03 – 06 มีนาคม 2563 9,999 12,999 2,500 6,999 

04 – 07 มีนาคม 2563 9,999 12,999 2,500 6,999 

05 – 08 มนีาคม 2563 9,999 12,999 2,500 6,999 

06 – 09 มีนาคม 2563 9,999 12,999 2,500 6,999 

 



 

 

** อัตราคาบริการ สาํหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,900 
บาท ** ไมรวมวีซา 
 
** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 
บาท/ทาน/ทริป ** 
 
** อัตรานี้ ยังไมรวมคาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีนแบบกรุป
ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป ** 
(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทานั้น) 
 

** สั่งซื้อซิมกับเราสะดวกไมตองลงทะเบียนใหยุงยาก รอรับไดเลยที่สนามบิน ** 
 

มีจําหนายแลววันน้ี TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลนเน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไมวา
จะเปน ญี่ปุ�น เกาหลีใต ฮองกง มาเกา ไตหวัน จีน สิงคโปร พมา อินโดนีเซีย โดยม ีDATA 
ใหใชงาน 4GB สามารถใชงานไดตอเนื่องสูงสุด 8 วัน หากสนใจส่ังซื้อซิมกับทางบริษัท กรุณา
ส่ังซื้อ 3 วันลวงหนากอนเดินทาง โปรดแจงและชําระเงินกับทางเอเจนทที่ทานติดตอซื้อทัวรมา 

 



 

 

 
 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนลกูคาเปนหลัก 
 

** สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 10 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง 
หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ  
(ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพือ่ใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการของผูเดินทาง) ** 
 

หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพ่ือรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของราน
รัฐบาล คือ รานขายเส้ือกันหนาว, รานศิลปะรัสเซีย, รานสินคาพื้นเมือง ซึ่ง
จําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบรษิัทฯ จึงอยาก



 

 

เรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรฐับาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ้ือ
หรือไมซื้อข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมกีารบังคบัใดๆ ทั้งสิ้น และถา
หากลูกคาไมมคีวามประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัว
ออกจากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากทาน
เปนจํานวนเงิน 300 หยวน/ทาน/ราน 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี  
 คานํ้าหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.       
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ   
 คาที่พักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน   
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ      
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดนิทาง    
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)   
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม  
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ัง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  
 คาธรรมเนียมและคาบริการยืน่วีซากรุปทองเท่ียวเขาประเทศจีนแบบกรุป ทานละ 1,500 บาท 

(โดยชําระพรอมเงินมดัจําครั้งแรก) (สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลบัพรอม
คณะเทาน้ัน) 

 คาธรรมเนียมและคาบริการยืน่วีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีนแบบเดี่ยว ทานละ 1,800 บาท (ใน
กรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน หรือวีซากรุป) 

  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 



 

 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน พรอม

ชําระเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจอง
วันท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจํา สวนนี้ภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดยระบบจะ
ยกเลิกอัตโนมตัิทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความ
ประสงคจะเดนิทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณี
ที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิทธ์ิลูกคารายถัดไป 
เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทาง
บริษัทมีท่ีนั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทาง
อยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ก็ตาม รวมทั้ง กรณีท่ีอยูในชวงรอผลการอนุมติัวีซา รอนดัสัมภาษณวีซา ท่ีทําใหทางบริษัท
ไมไดรบัเงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ให
ถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันท ี

3. การตดิตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง ศกุร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง 

การเดินทาง นกัทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล 
หรือ เดินทางมาท่ีบริษทัอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับ
ทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆทั้งส้ิน 



 

 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงนิคาบรกิารคนื นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึง่ 
เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบรกิารตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรบัมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบญัชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคนืเงิน
คาบรกิารดงันี ้

2.1 ยกเลิกกอนวันเดนิทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบรกิารรอยละ 100 ของเงิน
คาบรกิาร 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดนิทางไมนอยกวา 15 วนั คืนเงินคาบรกิารรอยละ 50 ของเงิน
คาบรกิาร 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดนิทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบรกิารท่ีชาํระแลวทั้งหมด 
*ทั้งนี้ ทางบรษัิทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลวเนื่องจากการจัดเตรียม 
การจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพัก เปนตน * 
**เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครือ่งบินตองเดินทางตามวันที่ ท่ีระบบุนหนาต๋ัว
เทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณ*ี* 

3. การเดินทางท่ีตองการนัตีมดัจําหรือซื้อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบรกิารทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณทีี่มีผู
เดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน 
กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัท
ยินดีท่ีจะใหบริการและดําเนินการตอไป 



 

 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยืน่วีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีท่ีวีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณี
นี้ทางบริษัทจะคดิคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจรงิท้ังหมด โดยคํานึงถงึประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. การตดิตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษทีร่ัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การยื่นคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทานั้น กรณีท่ีทานไมสามารถยื่นวีซาพรอม

คณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทาน
จําเปนจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) 
จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานยื่นหลังคณะ  

2. การยื่นขอวีซาทองเท่ียวประเทศจีนแบบหมูคณะ ไมจําเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับจรงิ หาก
ทานสง สําเนาหนาหนงัสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟลเปนรูปภาพ หรอื 
ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัทเรียบรอยแลว  

 
การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซาทองเทีย่วประเทศจีน แบบหมูคณะ สําหรับผูเดินทางที่ถือ
หนังสือเดินทางไทย 
1. สําเนาหนาหนังสือเดนิทาง (หนาแรกท่ีมีรปู) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ ไฟล 

PDF. (รูปถายจากมือถือไมสามารถใชได) มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน 
ณ วันเดินทางกลับ  และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถายคูกับหนังสือเดินทาง) ฉากหลังตอง
เปนพ้ืนสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน เปนรูปถายสําหรับใชทําวีซาเทานั้น และตองรวบ
ผม เห็นใบหชูัดเจน !! 



 

 

 
2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ  

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง 
ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้งภาษาไทย 
และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนงัสือรับรองคาใช
จาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบัตร ในกรณีที่ผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ป 
 



 

 

รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบ้ืองตนที่ทางบริษทัฯ ได
จัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแต
สถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดุลยพินิจของประเทศปลายทาง
เปนผูดําเนินการ 
 
** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งน้ีขึน้อยูกับตํารวจ
ตรวจคนเขาเมืองนั่นเปนผูกําหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอื่นๆเพิ่มเติ่มกะทันหัน 
** 
 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทานั้น 
2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือดหมู) 

เทาน้ัน กรณีท่ีทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต 
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวตัถปุระสงคเพ่ือการทองเท่ียว 
โดยไมมีจดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกบัการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝم�งประเทศ
ไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม
รับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นในสวนนี ้และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทาน
ไมไดรวมเดินทางหรือใชบรกิารตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถกู
ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน
คาบรกิารไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไม
วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็
ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกลุ 
คํานําหนาชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณี



 

 

ที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสอืเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบรษิัทพรอมการ
ชําระเงินมดัจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ 
ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมข้ึนของ
นักทองเท่ียวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุด
งาน การปฏิวัต ิอุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบรกิารนีค้ํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา 
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีนํ้ามัน คาภาษีสนามบิน คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหตนทุนสูงข้ึน 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษิัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  
เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

9. นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอ
การเดินทาง อันไมใชเหตุท่ีเกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยท่ีไม
สามารถควบคมุได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคู
คาตามหลักปฏบิัติเทานั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิป
ล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนญุาต
ใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 



 

 

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบรษัิทท่ีไดรับการรบัรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจาํเปนตองทองเท่ียวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีท่ีทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมข้ึน
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกบั
ผูเดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

 
********************************************************** 

  
 


