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รหัสโปรแกรม : 13180 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HILIGHT 
 ขึน้เขางอ้ไบ๊ นมัสการพระโพธสิัตว์ผู่เสยี

นทรงชา้ง 1 ใน 4 พทุธคริ ี
 ศูนยว์จิัยหมแีพนดา้ สัตวส์งวนหายากถือ

ก าเนดิในมณฑลเสฉวน 

 ลอ่งเรอืชมความงามของ หลวงพ่อโตเล่อ
ซาน 

 

 

เฉงิต ูนมสัการพระ

โพธสิตัวผ์ูเ่ศยีรทรงชา้ง 

4 วนั 3 คนื 

 

โดยสายไชนาอสีเทริน์แอรไ์ลน ์

 เดนิทาง : พ.ค. - ก.ค. 62 

ราคาเร ิม่ตน้ 19,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง  
วันที ่09-12 พ.ค. 62 19,900.- 
วันที ่16-19 พ.ค. 62 20,900.- 
วันที ่23-26 พ.ค. 62 19,900.- 
วันที ่06-09 ม.ิย. 62 19,900.- 
วันที ่13-16 ม.ิย. 62 19,900.- 
วันที ่27-30 ม.ิย. 62 19,900.- 

 

ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่เดีย่ว ทา่นละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 160 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้  
** กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตกิรณุาเชค็ราคาอกีครัง้ ** 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 

กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(ท่าอากาศยาน
นานาชาตเิฉงิตูซวงหลวิ)-(MU5036 : 03.10-07.30) - เมอืง
โบราณหวงซ-ีเลอ่ซาน-ลอ่งเรอืชมหลวงพอ่โตเลอ่ซาน-งอ้ไบ ๊

✈/ 

KFC 🍽 🍽 
GARDEN CITY HOTEL 

OR SAME 

2 ยอดเขาจนิติง่(กระเชา้ขึน้-ลง)-องคผ์ูเ๋ศยีรทรงชา้ง-วัดเป้ากวอ่ 🍽 🍽 🍽 
GARDEN CITY HOTEL 

OR SAME 

3 
งอ้ไบ๊-เฉงิตู-รา้นยางพารา-หา้งสรรพสนิคา้ GLOBAL CENTER-
รา้นใบชา-ซอยกวา้งซอยแคบ 🍽 🍽 🍽 ACME HOTEL OR SAME 

4 

ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนดา้(รวมรถแบตเตอรี่)-รา้นบัวหิมะ-ถนน
โบราณจิง่หลี-่ถนคนเดนิซนุซลีู-่เฉงิตู(ท่าอากาศยานนานาชาติ
เฉิงตูซวงหลิว ) -กรุ ง เทพฯ (ท่ าอากาศยานสุ ว รรณภูมิ ) 
(MU5035 : 23.30-02.25+1) 

🍽 🍽 
x/

✈ 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 

กรงุเทพฯ(ทา่อากาศยานสวุรรณภูม)ิ-เฉงิตู(ทา่อากาศยานนานาชาตเิฉงิ

ตูซวงหลวิ)-(MU5036 : 03.10-07.30)-เมอืงโบราณหวงซ-ีเลอ่ซาน-

ลอ่งเรอืชมหลวงพอ่โตเลอ่ซาน-งอ้ไบ ๊

00.20 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเคาน์เตอร ์U ประต ู10  

สายการบนิไชน่าอสีเทริ์น (MU) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก

ตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

03.10 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงเฉงิต ูโดยเทีย่วบนิที ่MU5036  

07.30 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิฉงิตูซวงหลวิเมอืงเฉงิตู ซึง่เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน 

ตัง้อยู่บรเิวณลุ่มแม่น ้าหมนิใจกลางมณฑล มภีูมปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพ

ภมูอิากาศทีเ่หมาะสมตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นทีอ่บอุน่ ฤดหูนาวทีไ่ม่หนาว

นัก และมปีรมิาณความชืน้สงู ประชากรเมอืงเฉงิตมูรีาว 10 ลา้นคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ

จนี ในปัจจุบันเป็นทัง้ศนูยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร และดา้นการศกึษาของภูมภิาคตะวันตก

เฉยีงใต ้หลงัจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ *สงวนสทิธิจั์ดเป็น KFC  หรอืแบบกลอ่ง  

 น าทา่นสู ่เมอืงโบราณหวงหลงซ ีใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศเกา่ ๆ ของหมู่บา้นสมัยราชวงศห์

มงิ ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าหวงหลงซ ีในอดตีเคยเป็นเมอืงทา่การคา้ขายทีค่กึคัก ปัจจุบันเมอืงนี้เป็นเมอืง

ทีม่ ีทศันยีภาพอนัสวยงามของเมอืงหวงหลงซไีดรั้บการตพีมิพใ์นนติยสารฉบับหนึง่ เมือ่ 10 กวา่

ปีก่อน ก็กลายเป็นจุดสนใจของนักทอ่งเทีย่ว และเป็นทีถ่่ายท าภาพยนตร์ยอ้นยุคอกีหลายเรื่อง 

ใหท้า่นไดส้ัมผัสบรรยากาศ โรงน ้าชา วัดเก่าแก ่ตน้ไมโ้บราณ และวถิชีวีติของชาวบา้นทีม่ักไป

จับกลุ่มเล่น ไพ่นกกระจอก และดืม่น ้าชาใตร้่มไม  ้ น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเล่อซาน (ใชเ้วลา

ประมาณ 2 ชัว่โมง) ระหวา่งทางทา่นจะไดช้ืน่ชมกับธรรมชาตสิองขา้งทางทีอ่ดุมไปดว้ยแมกไม ้

นานาพันธุแ์ละชวีติความเป็นอยู่ของชาวมณฑลเสฉว  น ซึง่ยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบเดมิของ

ชาวจนีและธรรมชาต ิ

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 
 

น าทา่น ลงเรอืเพือ่ชมเกาะเลอ่ซาน ซึง่มรีูปพรรณดัง่พระกลางทะเล ทา่นจะมองเห็น หลวงพอ่

โตเลอ่ซาน ซึง่ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 90 ปี โดยหลวงพ่อไทห่ง ใชเ้งนิบรจิาคของชาวบา้น เพื่อ

เป็นสริมิงคลและปกป้องภัยน ้าทว่มจากแม่น ้าหมงิเจยีง มคีวามยาวกวา่ 600 กโิลเมตร พระพักตร์

ของหลวงพ่อโตหันออกไปสูแ่ม่น ้าหมงิเจยีงเป็นพระพุทธรูปน่ังทีส่กัดเขา้ไปในภูเขาทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในโลก สงูถงึ 71 เมตร  

น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่งอ้ไบ ๊(เออ๋เหมยซาน) (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง) เออ๋เหมยแปลวา่คิว้

โกง่ เพราะทวิเขามลีกัษณะเหมอืนคิว้ นักพรตในลัทธเิตา๋เริม่เขา้มาสรา้งศาลเจา้ในเทอืกเขาแห่ง

นีใ้นศตวรรษที ่2 หลังจากนัน้ศาสนาก็เริม่เฟ่ืองฟมูาจนถงึศตวรรษที ่6 เออ๋เหมยซานจงึกลายมา

เป็น 1 ใน 4 ภเูขาศกัดิส์ทิธิท์างพุทธศาสนา (เออ๋เหมยซาน, อูไ่ถซาน, จิว่หัวซาน, ผูโ่ถซาน) 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั 
 โรงแรม GARDEN CITY HOTEL OR SAME 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 
QE1CTU-MU001 

 
หนา้ 4 

วนัที ่2 ยอดเขาจนิต ิง่(กระเชา้ข ึน้-ลง)-องคผ์ูเ๋ศยีรทรงชา้ง-วดัเป้ากวอ่ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก   

 

น าท่านเปลีย่นรถทอ้งถิน่ขึน้ภูเขาแลว้น่ังกระเชา้ลอยฟ้าขึน้สู่จุดชมววิบน ยอดเขาจนิติง่ ทีม่ี

ความสูงจากระดับน ้าทะเล 3,077 เมตร ท่านจะไดเ้ห็นทวิทัศน์อันสลับซับซอ้นไปดว้ยขุนเขา

เหนือชัน้เมฆทีส่วยงามดจุดั่งสวรรค ์นมัสการสิง่ศักดิส์ทิธิบ์นเขา องคผ์ู่เสยีนทรงชา้ง (สมัตภัทธ

โพธสิตัย)์ พระพักตร ์10 ทศิ สงู 48 เมตร 

กลางวนั 

 

 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

น าท่านสู ่วดัเป้าก ัว๋ ซึง่เป็นวัดทีใ่หญ่และสวยงามทีส่ดุของงอ้ไบ๊ สรา้งขึน้ในสมัยหมงิเพือ่บูชา

พระโพธิสัตว์ผู่เสยีนโพธิสัตว์แห่งปัญญาผูส้ถิตย์ ณ เขางอ้ไบ๊ ผสมผสาน ความเชื่อของ 3 

ศาสนาคอื พุทธ เตา๋ และลทัธขิงจื๊อ ตัง้อยูบ่รเิวณดา้นลา่งของทีร่าบฟ้งหวง สงูจากระดับน ้าทะเล 

533 เมตร ต่อมารัชสมัยคังซฮี่องเต ้แห่งราชวงศช์งิได ้เปลีย่นชือ่เป็นวัดเป้ากั๋วมาจนปัจจุบัน 

ภายในมโีบราณสถานส าคัญคอื ซานเหมนิ (ประตูเขา) ต าหนักหมีเล่อ วหิารหลัก และหอพระ

คัมภรี์ ต่อมาในปี 1983 ถูกจัดเป็นอกีหนึ่งในจ านวนวัดทีส่ าคัญทีสุ่ดในจีน วัดเป้ากั๋วไดรั้บการ

บรูณะใหมโ่ดยพระชาวไตห้วนัแหง่เมอืงเกาสงูซึง่ไดบ้รจิาคเงนิถงึ 100,000 อเมรกิันดอลลา่ร ์ซึง่

เป็นวัดและพิพธิภัณฑเ์ก็บของเก่าทีม่ีค่าทัง้รูปภาพ องคพ์ระ และในพิพิธภัณฑม์งีวงชา้ง ของ

ส ารดิคลา้ยหนา้คน เหมอืนเทพเจา้ซึง่ใสห่นา้กากท าจากทองส ารดิใหญ่ทีส่ดุ มคีวามยาวถงึ 1.38 

เมตร 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ  ภัตตาคาร  

ทีพ่กั 
 โรงแรม GARDEN CITY HOTEL OR SAME 

วนัที ่3 
งอ้ไบ-๊เฉงิตู-รา้นยางพารา-หา้งสรรพสนิคา้ GLOBAL CENTER-รา้นใบ

ชา-ซอยกวา้งซอยแคบ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก   

 น าทางกลบัสู ่เมอืงเฉงิต ู(ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.) น าทา่นแวะรา้นยางพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้

สนิคา้เพือ่สขุภาพ    

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 

น าทา่นสูห่า้งสรรพสนิคา้ GLOBAL CENTER ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงเฉงิต ูภายในหา้งเต็มไปดว้ย

สนิคา้ต่างๆๆมากมาย และมอีาหารต่างๆมากมายหลายชนิด ใหท้่านไดเ้พลนิเพลนิชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศยั  หลงัจากนัน้น าทา่นแวะชมิชาสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของจนี  น าทา่นสู ่ซอยกวา้งซอยแคบ 

ซึง่ถนนแหง่นีม้อีายกุวา่พันปี ถนนคนเดนิแหง่นี้แบง่เป็น 2 สาย มทีัง้ถนนกวา้งและถนนแคบ และ

ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย และน าท่านแวะเลอืกซือ้ ผา้ไหม สนิคา้อัน

เลือ่งชือ่ของจนี เป็นของฝากคนทางบา้น 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

ทีพ่กั 
    โรงแรม    ACME HOTEL OR SAME 

วนัที ่4 

ศูนยอ์นุรกัษห์มแีพนดา้(รวมรถแบตเตอรี)่-รา้นบวัหมิะ-ถนนโบราณจิง่ห

ลี-่ถนคนเดนิซุนซีลู่-เฉิงตู(ท่าอากาศยานนานาชาตเิฉิงตูซวงหลวิ)-

กรงุเทพฯ(ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ (MU5035 : 23.30-02.25+1) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

น าท่านเดนิทางสู ่ศูนยว์จิยัหมแีพนดา้ (รวมรถราง) ทีน่ี่มหีมแีพนดา้กว่า 20 ตัว หมแีพนดา้

เป็นสตัวส์งวนหายากมกี าเนิดในมณฑลเสฉวน มลีกูยากเพราะอณุหภูมใินร่างกายทีพ่รอ้มจะตัง้

ทอ้งมเีพยีง 3 วนัใน 1 ปี และจะตกลกูครัง้ละประมาณ 2 ตัว ตัวทีแ่ข็งแรงเพยีงตัวเดยีวเทา่นัน้จะ

อยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนดา้คอืไผ่ลูกศร รัฐบาลจนีไดใ้ชห้มีแพนดา้เป็นสือ่การผูกมติร

ไมตรกีบัประเทศตา่งๆ    

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นบัวหมิะและศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนีใหท้่านนวดฝ่าเทา้เพื่อสขุภาพ

ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซ่ ้าใครพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ังหรอืทีรู่จั้ก

กนัดใีนชือ่ “ครมีบัวหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผุ้พองและแมลงกัดตอ่ยเป็น

ยาสามัญประจ าบา้น เดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิง ถนนโบราณจิง่หลี่ เป็นถนนคนเดนิที่รักษา

บรรยากาศสมัยโบราณไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีมสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหท้่านเลอืกซือ้ไดต้ามอัธยาศัย 

จากนัน้พาทา่นชอ้ปป้ิงตอ่ทีย่่าน ถนนคนเดนิชุนซลีู ่ซึง่เป็นย่านวัยรุ่น และขายสนิคา้ทีท่ันสมัย

เป็นถนนทีปิ่ดไมใ่หร้ถสามารถวิง่ผา่นได ้ 
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โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 

 

อตัราคา่บรกิารโปรแกรม : เฉงิต ูนมสัการพระโพธสิตัวผ์ูเ่ศยีรทรงชา้ง 4 วนั 3 คนื ไชนาอสีเทริน์แอรไ์ลน ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี  
(เสรมิเตยีง)  
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่ว 

ทา่นละ 

ไมร่วมตัว๋
เครือ่งบนิ 
ทา่นละ 

วันที ่09-12 พ.ค. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 2,500.- 13,400.- 

วันที ่16-19 พ.ค. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 2,500.- 13,900.- 

วันที ่23-26 พ.ค. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 2,500.- 13,400.- 

วันที ่06-09 ม.ิย. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 2,500.- 13,400.- 

วันที ่13-16 ม.ิย. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 2,500.- 13,400.- 

วันที ่27-30 ม.ิย. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 2,500.- 13,400.- 

ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 7,900.- 

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ วซีา่ 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้(ขอความรว่มมอืลกูคา้ทกุทา่นแชเ่ทา้), ไขม่กุ, รา้น

ผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้น

จ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคับใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่เช็ค

ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไม่

รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืค่ามัดจ าทีพั่กโดยตรง

หรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra 

Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน

เทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

ค า่  อสิระรับประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิฉงิตซูวงหลวิ 

23.30 น.   อ าลา นครเฉงิต ูเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่MU5035 

02.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่จนีแบบเดีย่ว 4 วันท าการ ทา่นละ 1,650 บาท 

3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที่น ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนิก าหนดท่านละ 1 ใบไม่เกนิ   20 กโิลกรัม ส่วนเกนิ

น ้าหนักตามสายการบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

6. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

8. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 160 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ เหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไม่สงบทาง

การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, อบุัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
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9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

ส าหรบัผูท้ ีม่คีวามประสงคต์อ้งการขอยืน่วซีา่เด ีย่ว 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 

- ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,650 บาท  

- ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,775 บาท  

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ  6 เดอืน 

 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2 ขา้ง 

 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่นการ

สง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบัน ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้น

กรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าให ้

ขอ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยืน่วซี่า ดังนัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษัิททัวร ์

อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่น

อาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 5,210 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา(กรณุาเชคราคาอกีครัง้) 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
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1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 

หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน [พืน้หลังขาวเทา่นัน้] 

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับรา้นทีแ่ปลสถาน

ฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,125 บาท 

 

[ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได]้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ 
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ................................... 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.............................................. 

RELATION................................................................................................................................... 

2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.............................................. 

RELATION................................................................................................................................... 
 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ อาจท าใหท้า่นเกดิความไมส่ะดวก

ภายหลงั ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้(โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


