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วันที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ) – เมืองเฉิงตู – 
เมืองเล่อซำน – หลวงพ่อโตเล่อซำน  – เมืองง้อไบ๊  

-   
HENGMAI HOTEL 

(5 ดำว)  หรือเทียบเท่ำ 

2 
เมืองง้อไบ๊ – ยอดเขำจินติ่ง (รวมกระเช้ำและรถอุทยำน) 
– เมืองต้ำจู๋ 

   
RAMADA PLAZA HOTEL 

(5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

3 
เมืองต้ำจู๋ – ผำหินแกะสลักต้ำจู๋ (มรดกโลก) – เมืองฉงชิ่ง 
– หมู่บ้ำนโบรำณฉือช่ีโขว่ – หงหยำต้ง – ล่องเรือชมวิว
แม่น  ำแยงซีเกียง 

   
HOWARD JOHNSON JINYI 

HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

4 
เมืองฉงช่ิง – เมืองอู่หลง – อุทยำนหลุมฟ้ำสะพำนสวรรค์ 
(นั่งรถอุทยำน+รถแบตเตอรี่)  ชมโชว์ Impression of 
Wulong   

   
YIYUN HOTEL (4 ดำว)  

หรือเทียบเท่ำ 

5 
เมืองอู่หลง – ภูเขำนำงฟ้ำ (รวมรถรำง) – เมืองฉงชิ่ง – 
นั่งรถไฟควำมเร็วสูงสู่ เมืองเฉิงตู 

   
CROWNE PLAZA WEST 

HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

6 เมืองโบรำณควนไจ่เชี่ยงจื อ – กรุงเทพฯ     - 



 

โปรแกรมทัวร์ 
วันแรก กรุงเทพฯ – เมืองเฉินตู – เมืองเล่อซำน – หลวงพอ่โตเล่อซำน – เมืองง้อไบ ๊
07.00 น.     คณะพร้อมกันท่ี ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  ประตู 2-3 เคาท์เตอร์ D  

สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระใน
การเดินทางแก่ท่าน 

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

 
10.15 น.     เหิรฟ้าสู่ นครเฉิงต ูโดยเที่ยวบิน  TG 618  บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง  
14.25 น.    ถึง ท่ำอำกำศยำนนครเฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าหมิน ใจกลาง

มณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนท่ีอบอุ่น ฤดูหนาวท่ีไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมี
ราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นท้ังศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร
และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู ่เมืองเล่อซำน (ใช้เวลำกำรเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง)  

http://bit.ly/2NMk5YE


 

จากนั้นน าท่าน ล่องเรือสักกำระหลวงพ่อโตเล่อซาน  ท่านจะเห็นหลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งเป็นพระ
แกะสลักภูผาท่ีใหญ่แกะสกัดเข้าไปในผาหิน สูง 71 เมตร เฉพาะ
เศียรพระสูง 14.7 เมตร กว้าง 10 เมตร พระกรรณยาว 7 เมตร 
พระเนตรยาว 3.3 เมตร หลังพระบาทกว้าง 8.5 เมตร นิ้วพระบาท
แต่ละนิ้วสูงท่วมหัวคน ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 90 ปี พระพักตร์จะ
หันออกมาทางแม่น้ าหมิงเจียง จุดประสงค์เพื่อเป็นสิริมงคลปกป้อง
ภัยน้ าท่วม จากการเอ่อล้นของแม่น้ า 3 สาย (หมิงเจียง ซิงอีเจียง 
และตู้เจียง) ท่ีมาบรรจบพอดีท่ีเมืองเล่อซาน ให้ท่านถ่ายภาพท่ีระลึก  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองง้อไบ๊  (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)    

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ  ภัตตำคำร (มื อที่ 1) 
 ที่พัก HENGMAI HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

วันที่สอง เมืองง้อไบ๊ – ยอดเขำจินติ่ง (รวมกระเช้ำและรถอุทยำน) – เมืองต้ำจู๋  
เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (มื อที่ 2) 

น าท่านนั่งกระเช้าตัวใหญ่ใหม่ล่าสุดจุได้เท่ียวละ 100 คนขึ้นสู่ ยอดทองค าน าท่านชมยอดทองค ำ (ยอด
เขำจินติ่ง) ท่านจะได้สัมผัสกับทะเลเมฆอันงดงามหาท่ีเปรียบ
มิได้  ชมธรรมชาติอันบริสุทธิ์สวยงามราวสรวงสวรรค์ นมัสการ
พระโพธิ์สัตว์องค์ใหม่สูงกว่า 41 เมตร สร้างด้วยสัมฤทธิ์ท้ังองค์ 
พระโพธิสัตว์องค์นี้มี 10 พระพักตร์ ประดิษฐานอยู่บนหลังช้าง 
4 เศียร  ตั้งเด่นสง่าอยู่บนยอดทองค า อิสระให้ท่านขอพรเพื่อ
ความเป็นสิริมงคลพร้อมชมความงามของวิหารทองค า วิหารเงิน 
วิหารสัมฤทธิ์ เชิญท่านถ่ายรูปวิวทิวทัศน์บนยอดทองค าเป็นท่ีระลึก (พระโพธิสัตว์องค์ใหม่นี้เพิ่งเปิดให้
เยี่ยมชมและนมัสการได้เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2006 ศกนี้)   

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื อที่ 3) 
หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองต้ำจู๋ (ใช้เวลำกำรเดินทำงประมำณ 4 ชั่วโมง) ให้ท่านอิสระพักผ่อน
ตามอัธยาศัยบนรถ พร้อมชมทัศนียภาพสองข้างทาง 

ค่ ำ        รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ  ภัตตำคำร (มื อที่ 4) 
                ที่พัก RAMADA PLAZA HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 



 

วันที่สำม เมืองต้ำจู๋ – ผำหินแกะสลักต้ำจู๋ (มรดกโลก ) – เมืองฉงชิ่ง – หมู่บ้ำนโบรำณฉือชี่โขว่ – หงหยำต้ง – 
ล่องเรือชมวิวแม่น  ำแยงซีเกียง 

เช้ำ        รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (มื อที่ 5)  
 น าท่านชม ผำหินแกะสลัก ต้ำจู๋ (นั่งรถแบตเตอร์รี่) ได้รับการจัดเข้าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม  จาก

ยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1999 งานหินแกะสลักของต้าจู๋เป็นศิลปะสมัยราชวงศ์ถัง และซ่งล้วนน าเสนอเรื่องราว
ทางพุทธศาสนานิกายมหายาน, หลักธรรมลัทธิเต๋า และ
ปรัชญาค าสอนของขงจื๊อท่ีชาวจีนเคารพนับถือ และเป็น
อีกกลุ่มงานหินแกะสลักทางพุทธศิลปะท่ีมีชื่อเสียง 1 ใน 4 
แห่ง ของจีน คือ ถ้ าผาโม่เกาคู ท่ีเมืองตุนหวงมณฑลกานซู
, ถ้ าพระพุทธหลงเหมินท่ีลั่วหยาง และถ้ าผาหยุนกัง 
ท่ีต้าถงมณฑลซานซี ซึ่ง 3 แห่งนั้นเป็นศิลปะถ้ าสมัยเริ่มต้น
ของจีน ส่วนต้าจู๋เป็นงานศิลปะถ้ ายุคหลัง (คริสต์ศตวรรษท่ี 9-13) ท่ีมีความอ่อนช้อยงดงาม น าท่านชม
ควำมงดงำมงำนศิลป์หินแกะสลักที่ เขำเป่ำติ่งซำน มีความสูงเหนือระดับน้ าทะเล 527.83 เมตร 
ประกอบด้วยกลุ่มรูปสลัก พระพุทธรูป 13 กลุ่ม ซึ่งมีรูปสลักอยู่กว่า 10,000 ชิ้น ตามแนวยาวของ
หน้าผากว่า 500 เมตร ซึ่งท้ังหมดเป็นรูปแบบศิลปะการแกะสลักหินสมัยราชวงศ์ซ่ง เช่น พระพุทธเจ้า
ปาง ปรินิพพาน, รูปสลักเจ้าแม่กวนอิมพันมือ,วัฏสังสาร หรือวงเวียนชีวิต, พระศรีอริยเมตตรัย อิสระ
เท่ียวชมและถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื อที่ 6)     
น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉงชิ่ง (ใช้เวลำกำรเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง) หลังจากนั้นน าท่านชม                                  
หมู่บ้ำนโบรำณสือชี่โข่ว  เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวชื่อดังของมหา
นครฉงชิ่ง ลักษณะก็คล้ายๆ กับตลาด ท่ีนี่ยังคงรักษาวิถีชีวิตรวมท้ังสะท้อนรากเหง้าดั้งเดิมของเมืองไว้ได้
อย่างดีเยี่ยม หลังจากนั้นพาท่านเดินทางหงหยาต้ง เป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ แบ่งเป็นโซนหลายๆ 
ส่วนชั้น 4 จะเป็นตลาดของกิน เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ตกแต่งในสไตล์จีนโบราณ ท่ีโดดเด่นเห็นจะ
เป็นสินค้าแปรรูปและเครื่องเทศ โดยเฉพาะหมาล่า วัตุดิบท่ีชาวจีนเสฉวน นิยมใส่ลงไปในอาหาร 

ค่ ำ             รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ  ภัตตำคำร (มื อที่ 7) 
จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมวิวแม่น้ าแยงซีเกียง ให้ท่านได้ชื่นชมทิวทัศน์ แสง สี สองฝากฝั่งมหานครฉงชิ่ง 
และสัมผัสบรรยากาศยามย่ าคืนของมหานครได้สมญานามว่า “ฮ่องกงน้อยแห่งภาคตะวันตก” 



 

  ที่พัก HOWARD JOHNSON JINYI HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 
วันที่สี ่ เมืองฉงชิ่ง – เมืองอู่หลง – อุทยำนหลุมฟ้ำสะพำนสวรรค์ (นั่งรถอุทยำน+รถแบตเตอรี่ )- ชมโชว์

Impression of Wulong   
เช้ำ        รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (มื อที่ 8) 
 น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชมุ่งหน้าสู่เมืองอวู่หลง (Wulong) (ใช้เวลำกำรเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง) 

เป็นเมืองตากอากาศ โอบล้อมด้วยภูเขาสูง มีแม่น้ าอู่เจียงไหลผ่าน ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของฉงชิ่ง  
เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื อที่ 9)     
 น าท่านชมอุทยำนหลุมฟ้ำ สะพำนสวรรค์ (เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายท าหนังเรื่อง TRANSFORMER 4)  

แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสุดท่ีได้รับการรับรอง
จากยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี ค.ศ.2007 
อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์แห่งนี้เกิดจากการยุบตัวของ
เปลือกโลกกลายเป็นหลุมธรรมชาติขนาดใหญ่ น าท่าน โดยสาร
ลิฟท์แก้วลงไปสู่หุบเหวเบื้องล่างท่ีระดับความลึกประมาณ 80 
เมตร เมื่อลงไปถึงแล้วจะพบกับเส้นทางเดินเท้าเท่ียวชมควำมมหัศจรรย์ทำงธรรมชำติของกลุ่มสะพำน
สวรรค์ (กลุ่มสะพานหินธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย) ซึ่งประกอบด้วย 3 สะพานแห่งแรก คือสะพาน
มังกรสวรรค ์ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลุออกไปคล้ายกับสะพานเชื่อมสวรรค์กับโลกมนุษย์  
สะพานแห่งท่ีสอง คือสะพานมังกรเขียว ลักษณะเป็นหน้าผาท่ิมแทงไปในท้องฟ้า และสะพานแห่งท่ีสาม 
หรือสะพานมังกรด า ลักษณะเป็นโตรกหน้าผาอยู่ในส่วนท่ีแคบท่ีสุด  

ค่ ำ             รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ  ภัตตำคำร (มื อที่ 10) 
ช่วงค่ าก็ถึงเวลาไฮไลท์กับการเข้าอุโมงค์กาลเวลา ความยาว 225 เมตร เพื่อไปชมโชว์ Impression of 
Wulong เป็นโชว์แสดง เรื่องราวคนลากเรือ เล่าผ่านนักแสดงหว่า 500 ชีวิต ท่ีสื่อให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมของชาวฉงชิ่ง ท่ีมีวิถีชีวิตผูกพันกับ แม่น้ า ภูเขา ซึ่งเป็นลักษณะภูมิประเทศของพื้นท่ีลุ่มแม่น้ า
แยงซี ซึ่งในปัจจุบันอาชีพนี้ ไม่มีแล้ว ท าให้อาชีพคนลากเรือในวันนี้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีเหลือ
ให้ลูกหลานได้ศึกษาและเรียนรู้ถึงความสู้ชีวิตของบรรพบุรุษ 

  ที่พัก YIYUN HOTEL (4 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 
 
 



 

วันที่ห้ำ  เมืองอู่หลง – ภูเขำนำงฟ้ำ (รวมรถรำง) – เมืองฉงชิ่ง – นั่งรถไฟควำมเร็วสูงสู่ เมืองเฉินต ู
เช้ำ        รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (มื อที่ 11) 
 จากนั้นน าท่านชมอุทยำนเขำนำงฟ้ำ (รวมรถราง) อุทยานท่องเท่ียวทางธรรมชาติระดับ 4 A ของ

ประเทศจีน อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ าอวู่เจียง ท่ีระดับความสูงเฉลี่ย 1900 เมตรจากระดับน้ าทะเล 
และมียอดเขาสูงสุดท่ี 2033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ามีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติท่ี
แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู จนได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดน 4 สิ่งมหัศจรรย์ คือมีป่าไม้หนาแน่น , 
ยอดเขาประหลาด, ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และลานหิมะในสถานท่ีเดียวกันเพียงแต่ต่างฤดูกาลเท่านั้น และท่ี
ส าคัญที่สุดคือเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อันดับ 1 ของประเทศจีน  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื อที่ 12)     
      หลังอาหารน าท่านนั่งรถกลับสู่เมืองฉงชิ่ง (ใช้เวลำกำรเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง) ให้ท่านพักผ่อนตาม

อัธยาศัย 
19.30 น.     น าท่าน นั่งรถไฟด่วนควำมเร็วสูง เพื่อเดินทางสู่นครเฉินตู ขบวนท่ี D953 (ใช้เวลำเดินทำง 2 ชั่วโมง) 
ค่ ำ             รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ  ภัตตำคำร (มื อที่ 13)  

 ที่พัก CROWNE PLAZA WEST HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 
วันที่หก เมืองโบรำณควนไจ่เช่ียงจื อ – กรุงเทพฯ 
เช้ำ        รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (มื อที่ 14) 

น าท่านเดินชมถนนควำนไจ่เซี่ยงจ่ือ หรือ “ซอยกว้ำงซอยแคบ” ตกแต่งด้วยเรื่องราววิถีชีวิตการ
เป็นอยู่ของคนจีนเฉิงตูในสมัยโบราณ แต่ผสมความเป็นทันสมัยใส่เข้าไปได้อย่างลงตัว ถนนคนเดินมี 3 
ซอย แต่ละซอยมีความยาวประมาณ 400 เมตร มีท้ังร้านหนังสือ ร้านชา-กาแฟ บาร์ เสื้อผ้า ไปจนถึง
ร้านอาหารนานาชนิด  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื อที่ 15)     
หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 

14.25 น.    เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเท่ียวบิน TG 618  บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเคร่ือง 
17.35 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจในการท่องเท่ียว 

รายการท่องเท่ียวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม 
ท้ังนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 



 

 
อัตรำค่ำบริกำร 

  
วันที่เดินทำง 

  
ผู้ใหญ่ 

  

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
เด็กมีเตียงเสริม 
(เด็ก 2-11 ป)ี 

ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 
เด็กไม่มีเตียงเสริม 

(เด็ก 2-11 ป)ี 

พักเดี่ยว 
จ่ำยเพิ่ม 

26 - 31 ก.ค. 62 41,900.- 39,000 37,000 7,500.- 

09 - 14 ส.ค. 62 39,900.- 39,000 37,000 7,500.- 

20 - 25 ก.ย. 62 39,900.- 39,000 37,000 7,500.- 

11 - 16 ต.ค. 62 42,900.- 40,900.- 38,900.- 7,500.- 

18 - 23 ต.ค. 62 42,900.- 40,900.- 38,900.- 7,500.- 

20 - 25 ต.ค. 62 42,900.- 40,900.- 38,900.- 7,500.- 

09 - 14 พ.ย. 62 39,900.- 39,000 37,000 7,500.- 

23 - 28 พ.ย. 62 39,900.- 39,000 37,000 7,500.- 

05 - 10 ธ.ค. 62 42,900.- 40,900.- 38,900.- 7,500.- 

26 - 31 ธ.ค. 62 42,900.- 40,900.- 38,900.- 7,500.- 

28 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 42,900.- 40,900.- 38,900.- 7,500.- 

30 ธ.ค. 62 - 04 ม.ค. 63 42,900.- 40,900.- 38,900.- 7,500.- 

31 ธ.ค. 62 - 05 ม.ค. 63 42,900.- 40,900.- 38,900.- 7,500.- 
 

 โรงแรมที่พัก พักโรงแรม 4-5 ดำว และดีทีสุ่ด  

❖รำยกำรทัวร์นี  ไม่รวมรวมทิป // ไมเ่ขำ้ร้ำนรัฐบำลจีน 
 



 

เงื่อนไข    รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีจะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากท่ีบริษัท
ฯ ได้รับการส ารอง ท่ีนั่งจากสายการบินและโรงแรมท่ีพักเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับเปลี่ยนราคา
ตั๋วเคร่ืองบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีท่ีไม่สามารถไปเท่ียวตามสถานท่ีท่ีระบุ
ในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน  ทางบริษัทฯ จะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้น รายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 

 
 



 

 
 
อัตรำค่ำบริกำรนี รวม  
 ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเท่ียวบินตามรายการ  
 ค่าอาหาร-โรงแรมตามท่ีรายการก าหนด  
 ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน  
 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ  
 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ 
 หัวหน้าทัวร์ช านาญเส้นทาง   



 

 น้ าดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน   
อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม  
 ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกิน 30 กิโลกรัม   
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ   
 ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี) 
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ วันละ 20 หยวน 
 หัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจของท่าน 

เงื่อนไขกำรจอง วำงเงินมดัจ ำท่ำนละ 15,000 บำท โดยโอนเข้ำบัญชี  
 

เงื่อนไขยกเลิก  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน   คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทัวร์ในทุกกรณี 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี  
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดในทุกกรณี 

เอกสำรกำรขอวีซ่ำจีน  
 **เอกสารท่ีใช้ย่ืนวซี่าจีนค่ะ  ส าหรับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป เกิดที่ไทย** 
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน  
 รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2 ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!!  ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเสื้อ

สีขาวถ่ายรูป **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้คลิปหนีบติด
กับพาสปอร์ต   

 (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันท่ี 30 พ.ย. 59)  
 ส าเนาบัตรประชาชน  
 ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 ใบกรอกข้อมูลด้านท้ายโปรแกรม 

 



 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี ใช้เอกสำรดังนี ค่ะ 
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน  
 รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2ใบ พ้ืนหลังขาวเท่านั้น!!  ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเสื้อสี

ขาวถ่ายรูป **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้คลิปหนีบ
กระดาษติดกับ*ส าเนาใบเกิด (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันท่ี 30 พ.ย. 59) 

 ส าเนาทะเบียนสมรสของ บิดา มารดา 
 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา 
 กรณีชื่อไม่ตรงกับใบเกิด ขอใบเปลี่ยนชื่อด้วยค่ะ 

กรณีเดินทำงกับญำต ิ
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน  
 รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!!  ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเสื้อสี

ขาวถ่ายรูป **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้คลิปหนีบ
กระดาษติดกับ*ส าเนาใบเกิด (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันท่ี 30 พ.ย. 59) 

 ส าเนาใบสูติบัตร 
 ส าเนาทะเบียนสมรสของ บิดา มารดา 
 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา 
 กรณีชื่อไม่ตรงกับใบเกิด ขอใบเปลี่ยนชื่อด้วย 
 สาวประเภทสองแต่งกายเป็นสตรี ต้องใช้หนังสือรับรองการท างาน+สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงเท่านั้น 

(กฎใหม่ * 22 ธ.ค. 57 สาวประเภทสอง (แบบชัดเจน ในรูปถ่าย) หรือ ผู้ชายจริง (แบบคลุมเครือ ไว้ผม
ยาว หน้าตาสะสวย) จะต้องไปด าเนินการท าวีซ่าจีนเองในทุกขั้นตอน 

 พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตัวจริง (อาจมีการยกเลิกชั่วคราว แล้วแต่สถานการณ์) 
ข้อมูลส ำคัญ  * กรุณำกรอกข้อมูลจริงในเอกสำรที่ทำงบริษัทจัดให้ 
 นักเรียน นักศึกษา........แจ้งชื่อสถานท่ีศึกษา ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
 ผู้ท่ีท างาน.......แจ้งชื่อสถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ท่ีท างาน หมายเลขโทรศัพท์ 
 ท่ีอยู่ปัจจุบันของผู้เดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีบ้านท่ีติดต่อได้ 
 ผู้ท่ีแต่งงานแล้ว ต้องให้รายละเอียดของสามี หรือ ภรรยา หรือบุตรธิดา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 



 

 ผู้ท่ีเป็นโสด ต้องแจ้งชื่อบิดาหรือมารดา หรือ พี่น้อง หรือญาติ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
 ผู้เดินทาง ต้องแจ้งชื่อญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้จริง  
 โปรดรับทราบว่า  
 ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตัว 
 ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องเผื่อเวลาท าวีซ่า ไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน 
 กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศ

ไทยและมีใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุดบัญชีธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน 

 กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติท่ีไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้า
ประเทศจีนด้วยตนเอง 

 ข้อมูลที่ท่านแจ้งกับทางบริษัทฯ จะใช้ส าหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบ
ได้ว่าข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

 เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ 
อย่างน้อย 5-7 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

 โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีน อาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรืออาจเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร 
ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งทางบริษัทฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรือทราบในเวลากระชั้นชิด  

 ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางราชการ ถ้าจะไปท่องเท่ียวทิเบต ต้องใช้หนังสือเดินทางแบบปกติ 
 ท่านท่ีถือบัตร APEX ต้องท าวีซ่าจีนถ้าต้องการไปทิเบต ไม่สามารถใช้บัตร APEX แทนวีซ่าจีนได้ 
 ท่านท่ีถือบัตร APEX หรือ ถือหนังสือเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิทธิการเข้าประเทศจีนเพื่อการ

ท่องเท่ียว โดยไม่มีวีซ่า เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของ
ผู้ถือเอกสารนั้นๆ 

กรุณำส่งเอกสำรยื่นวีซ่ำก่อนเดินทำง อย่ำงน้อย 7 วันท ำกำร 
อัตราค่าวีซ่าด่วน 2-3 วัน  จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มท่านละ 1500.- 
อัตราค่าวีซ่าด่วน 1 วัน  มีการยกเลิกระเบียบการยื่นขอวีซ่าด่วน 1 วัน ส าหรับบริษัททัวร์แล้ว / ถ้าท่านมีความ
ประสงค์จะยื่น วีซ่าด่วน 1 วัน ขอให้ท่านจัดเตรียมเอกสารทุกอย่าง ให้พร้อม และ ไปยื่นเอกสารและชี้แจงความ
จ าเป็นด้วยตนเอง แต่ดุลพินิจในการพิจารณาและการอนุมัติขึ้นอยู่กับสถานทูต 

 



 

ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี !!!! 
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน 

**กรุณำระบุรำยละเอียดทั งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
ชื่อ-นามสกุล( MISS./ MRS./ MR.)NAME......................................................SURNAME................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส............................................................................................................. 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน)........................................................................................................................ 
..................................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน................................... 
ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา(กรณีเกษียนแล้วให้ลงชื่อและที่อยู่ที่ท ำงำนเก่ำแทน) 
............................................................................................................................................................................................. 
ต าแหน่งงาน......................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน  / สถานศึกษา....................................................................................................................................... 
.......................................................................... รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร ............................................ 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันท่ี...................เดือน............................ปี.......................  ถึง วันท่ี...................เดือน............................ปี..................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ.................................................... 
เมื่อวันท่ี...................เดือน.............................ปี......................  ถึง วันท่ี...................เดือน............................ปี..................... 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพันธ์  
1. (MISS. / MRS. / MR. NAME............................................................RELATION........................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.)NAME............................................................RELATION........................................................... 
หมำยเหตุ 
**   กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้
เพ่ือ ประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
**   แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 


