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วันที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – เมืองเฉินตู – ถนนคนเดนิจินหลี่ - 
 

 HILTON HOTEL ดีที่สุด 

2 
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้ำบู้หลง – อุทยำนภูเขำสี่ดรุณี – ผ่ำน
ชมธรรมชำติเขำเอ้อหลันซำน – จุดชมวิวเม่ำปี๋เหลียง – 
อุทยำนซวงเฉียวโกว 

   ADVENTOP HOTEL ดีที่สุด 

3 
อุทยำนภูเขำสี่ดรุณี – หมู่บ้ำนทิเบตเจียอว้ี – สวนหิน
ธรรมชำติป๋ำเหมย – วัดถ่ำกง – ซินตูเฉียว 

   
BLACK BARLEY THEME HOTEL 

ดีที่สุด 

4 
เมืองซินตูเฉียว – ผ่ำนชมวิวถนนสวรรค์18โค้ง – วัดหลี่ถัง 
– เขำอุทยำนไห่จือซำน – เขตป่ำไม้ผังเหอ – เมอืงย่ือหว่ำ 

   
HOLYLAND HOTEL 

DAOCHENG YADING ดีที่สุด 

5 
เมืองยื่อหวำ – อุทยำนแห่งชำติหย่ำติง – ทุ่งหญ้ำเลี้ยง
วัวลั่วหยง – วัดชงกูซื่อ – ทะเลสำบไข่มุก 

   
HOLYLAND HOTEL 

DAOCHENG YADING ดีที่สุด 

6 อุทยำนแห่งชำติหย่ำติงครั้งที่ 2 – ทะเลสำปไข่มุข    
DENG SHAN ZHU DA HOTEL 

ดีที่สุด 

7 
เมืองเต้ำเฉิง – เมืองเฉินตู (นั่งเครื่องภำยใน) –ถนนช้อปปิ้ง
ควำนไจ่เซียงจื่อ 

   HILTON HOTEL ดีที่สุด 

8 เมืองเฉินตู – วัดวังแพะเขียว – กรุงเทพฯ   
 

 



โปรแกรมทัวร์ 
วันแรก กรุงเทพฯ – เมืองเฉินตู – ถนนคนเดินจินหลี่ 
07.30 น. คณะพร้อมกันท่ี ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้น 4 ประตู 2-3 เคำน์เตอร์ D สำยกำร

บินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัท คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

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

 
10.55 น. น าท่านเหินฟ้าสู่ เมืองเฉินตู เท่ียวบินท่ี TG 618 บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
14.25 น. ถึง ท่ำอำกำศยำนเมืองเฉินตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าหมิน ใจกลางมณฑลมี

ภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดย
มีฤดูร้อนท่ีอบอุ่น ฤดูหนาวท่ีไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นท่ีสูง ประชากรเมืองเฉินตูมีราว 10 ล้านคน 
จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินจินหลี่ 
ถนนคนเดินนี้มีร้านค้ามากมายท่ีตกแต่งอยู่ในบ้านหลังเก่าของจีน มีร้านอาหารท่ีแสดงโชว์ขึ้นชื่อ คือ โชว์เปลี่ยน

http://bit.ly/2NMk5YE


หน้ากาก จะมีขายของท่ีระลึกของเมืองเฉิงตูท้ังตัวละครใน
สามก๊ก รูปปั้นองค์โพธิสัตว์ องค์เทพองค์เซียนตามนักษัตรปี
เกิด ตุ๊กตาเปลี่ยนหน้ากากท่ีมีให้เลือกหลายแบบหลายสี 
กระทั่งตุ๊กตาหมีแพนด้าแบบต่างๆ  

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 1)     
 ที่พัก HILTON HOTEL  ดีที่สุด 
 

วันที่สอง ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้ำบู้หลง – อุทยำนภูเขำสี่ดรุณี – ผ่ำนชมธรรมชำติเขำเอ้อหลันซำน – จุดชมวิวเม่ำปี๋
เหลียง – อุทยำนซวงเฉียวโกว 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (มื้อที่ 2)  
น าท่านเที่ยวชมศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้ำบู้หลง ตั้งอยู่ท่ีเมืองเฉินตู มณฑลเสฉวนทางตอนเหนือของเมืองเฉินตู 
ใช้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ รวมถึงใช้เป็นสถานท่ีศึกษาหมีแพนด้า เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมท่ีจะศึกษา
ระบบนิเวศน์ การอยู่อาศัยและการแพร่พันธุ์ของหมีแพนด้า เป็นสถานท่ีอภิบาลหมีแพนด้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  
น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนภูเขำสี่ดรุณี หรือ ซื่อกูเหนียงซัน ระหว่างทางชมทัศนียภาพอันงดงามคล้าย
ธรรมชาติในแถบยุโรปใต้ จนได้รับฉายาว่า “เทือกเขำแอลป์ในแผ่นดินจีน” ชื่อสี่ดรุณีมีท่ีมาจากต านานของสี่
สาวพี่น้องคือ “ต้ำกูเหนียงซำน” “เออร์กูเหนียงซำน” “ซำนกูเหนียงซำน” และ “ซื่อกูเหนียงซำน” 
เทือกเขาสี่ดรุณี ตั้งชื่อตามยอดเขาสูงสี่ยอด ท่ีทอดตัวยาวจากเหนือลงใต้ และทุกยอดนั้นจะถูกปกคลุมด้วยหิมะ
ขาวโพลนตลอดปี ดูเหมือนหญิงสาวท่ีถูกคลุมหน้าด้วยผ้าขาวบางสีสดใส นี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่ีมาของชื่อเทือกเขาสี่
ดรุณ ี
น าท่านไปสู่จุดชมวิวมำวปี๋เหลียง(จมูกแมว) ซึ่งเป็นจุดชมวิวท่ีสวย
ท่ีสุด สามารถเห็นแนวเขาสี่ดรุณีได้อย่างงดงาม เป็นพื้นท่ีราบท่ีใหญ่
ท่ีสุดของอุทยานสี่ดรุณี 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ระหว่ำงทำง (มื้อที่ 
3)  



บ่ำย เดินทางสู่ซวงเฉียวโกว ธารน้ าน้ าแข็งสะพานคู่ มีระยะทาง 34.8 กม. มีพื้นท่ีรวม 216 ตารางกิโลเมตร จุด
ท่องเท่ียวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก หุบเขำหยินหยำง ทุ่งต้นหยำง แล้วเดินทางเข้าสู่ส่วนลึกสุด ท่านจะได้
เห็นธารน้ าแข็ง ภูเขากระจกแก้ว ภูเขาดวงอาทิตย์ ภูเขาดวงจันทร์ ยอดเขากระต่าย 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 4) 
 ที่พัก ADVENTOP HOTEL ดีที่สุด 

วันที่สำม อุทยำนภูเขำสี่ดรุณี – หมูบ่้ำนทิเบตเจียอวี้ – สวนหินธรรมชำติป๋ำเหมย – วัดถ่ำกง – ซินตูเฉียว 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (มื้อที่ 5) 
 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนทิเบตเจียอวี้ ตั้งอยู่ในหุบเขา บ้านเรือนของชาวทิเบตท่ีนี่สร้างขึ้นจากไม้และหิน โดย

ชั้นล่างสุดเป็นพื้นท่ีเลี้ยงสัตว์ ชั้นถัดมาจะเป็นท่ีอยู่อาศัยของ
เจ้าบ้าน ส่วนดาดฟ้าด้านบนใช้ส าหรับตากพืชผลทางการ
เกษตร บานหน้าต่างประตูของบ้านแต่ละหลังท าจากไม้ท่ี
ได้รับการแกะสลักและลงสีไว้อย่างงดงาม ลักษณะบ้านสวย
โดดเด่นกว่าหมู่บ้านอื่นในตานปา ก็คงตรงท่ีรู้จักใช้สีสัน สีขาว 
แดง ด า คาดบนตัวบ้านท่ีก่อด้วยหินแผ่นเล็กๆ เรียงซ้อนกัน 
มุมของหลังคามียอดแหลมวางหินสีขาวท่ีถือว่าเป็นหินศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ด้วยความสวยโดดเด่นจึงท าให้ National 
Geographic ของเมืองจีนยกให้เป็นหมู่บ้านท่ีสวยท่ีสุดของประเทศจีน 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 6) 
บ่ำย น าผ่านชม ป๋ำเหมย สวนหินธรรมชำติ ชม ทุ่งหญ้ำถ่ำกง ทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ถ่ากง มีความหมายตามภาษา

ทิเบตว่า “ดินแดนอันเป็นที่สิงสถิตย์แห่งองค์พระโพธิสัตว์” ซึ่งทุ่งหญ้าแห่งนี้อยู่ท่ีความสูง 3,500 – 3,800 
เมตร ท่ีมองไปสุดสายตามสลับกับภูเขาหญ้าท่ีมีฝูงจามรีหากินอยู่และมีภูเขาหิมะอยู่ไกลๆ  
น าท่านเดินทางต่อจนถึงเมืองซินตูเฉียว ซึ่งเป็นสวรรค์ของนักช่างภาพระหว่าง2ข้างทางต้นไม้ ภูเขา ทุ่งหญ้า
สวยงามมาก 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 7) 
 ที่พัก BLACK BARLEY THEME HOTEL ดีทีสุ่ด 



วันที่สี่  เมืองซินตูเฉียว – ผ่ำนชมจุดชมวิวถนนสวรรค์ 18 โค้ง – เมืองหลีถงั – เขตอุทยำนไห่จือซำน – เขตป่ำไม้
ผังเหอ – เมืองยื่อหว่ำ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (มื้อที่ 8) 
 น าท่านชมถนน 18 โค้ง ณ จุดชมวิวระหว่างทางท่ีไต่ไปบนยอดเขาอย่างสวยงาม ด้วยความมหัศจรรย์ของชาว

จีนท่ีสามารถสร้างถนนเลาะไปตามไหล่ทางถึง 18 โค้ง 
ให้ท่านได้สัมผัสเมืองหลีถัง ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นชาว
ทิเบต   อำหลีถัง เป็นเมืองท่ีเสนอเรื่องขอขึ้นทะเบียนเป็นเมือง
ท่ีสูงท่ีสุดในโลกเหนือกว่าทิเบตเมืองหลังคาโลก เป็นดินแดน
เรียกได้ว่าลึกลับท่ีสุดท่ีอยู่ในความสูงระดับ4,500-6,000เมตร
จากระดับน้ าทะเล ท่านจะได้เห็นภาพชาวเมืองท่ีมีวิถีชีวิต
สบายๆในการท าสวนท าไร่ ท่านจะได้เห็นภูเขำไห่จือซำนเป็นเขาท่ีเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้ ซึ่งมีความสูง 
4718 เมตรจากระดับน้ าทะเล เป็นอีกจุดชมวิวหนึ่งท่ีสวยท่ีสุดในเส้นทางนี้  

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 9) 
บ่ำย ระหว่างทำงผ่ำนชมทัศนียภำพภูเขำทู่จ่ือซำน ผ่ำนชมเมืองชิงตุย ทุ่งหญ้ำสีทอง น าท่านเดินทางสู่เมืองยื่อห

ว่า อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ชมทัศนียภาพสองข้างทางอันสวยงาม 
ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  (มื้อที่ 10) 

 ที่พัก HOLYLAND HOTEL DAOCHENG YADING ดีที่สุด 
วันที่ห้ำ เมืองยื่อหวำ – อุทยำนแห่งชำติหย่ำติง – ชมทุ่งหญ้ำเลี้ยงวัวสั่วหยง– วัดชูกงซื่อ – ทะเลสำบน้ ำนม 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (มื้อที่ 11) 

น าท่านเดินทางสูอุ่ทยำนแห่งชำติหย่ำติง อันเป็นท่ีมาของนิยาย “The Lost Horizon of Shangrila” ท่ีเขียน
โดย James Hilton ท่ีได้ค้นพบดินแดนดั่งสรวงสวรรค์ในเทพนิยายเมื่อประมาณ 90 ปีก่อน และหลงใหลใน
ธรรมชาติของดินแดนจนเขียนเรื่องราวเป็นนิยายโด่งดังไปท่ัวโลก จนผู้คนมากมายต่างใฝ่ฝันเข้ามาค้นหา
ดินแดนสวรรค์แห่งนี้ ด้วยธรรมชาติอันแสนงดงามไร้ท่ีติของภูเขาหิมะพระจันทร์สีน้ าเงิน ต้นก าเนิดแชงกรีล่าท่ี
แท้จริงท่ีหาชมได้ยากยิ่งบนผืนพิภพนี้ น าท่านเปลี่ยนเป็นรถอุทยานเพื่อเข้าสู่ ดินแดนแห่งมนต์ขลัง หุบเขา
พระจันทร์สีน้ าเงิน เท่ียวชมความงดงามของหุบเขาหิมะ 3 พระโพธิสัตว์ท่ีชาวทิเบตนับถืออย่างสูง 1. ยอดเขา



เซียนหน่ายยื้อ เป็นตัวแทนของพระโพธิสัตว์กวมอิม ด้วยความ
สูง 6,032 เมตร  2. ยอดเขาเซี่ยน่าตัวจี่  เป็นตัวแทนพระ
โพธิสัตว์เหวินซู้ ด้วยความสูง 5,958 เมตร  3.ยอดเขายางว่าน
หย่ง เป็นตัวแทนของพระโพธิสัตว์จินกั่ง ด้วยความสูง 5,958 
เมตร ตั้งอยู่เด่นเป็นสง่ากลางเขตอนุรักษ์หย่าติง ให้ผู้คนท่ีได้
เดินทางเข้ามาถึงเขตหุบเขาพระจันทร์สีน้ าเงินแห่งนี้ได้สักการะ 
และชื่นชมความงดงามท่ียิ่งใหญ่ภายในอุทยานยังมีความสวยงามของทะเลสาบทุ่งหญ้า และธารน้ าแข็งอีกมาก 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ระหว่ำงทำง (มื้อที่ 12)  
จากนั้นน าท่านชมวัดซงกู่ วัดที่เป็นศิลปะของชาวทิเบต ตั้งอยู่ในเขตอุทยานหย่าติง น าท่านชม ทะเลสาบน้ านม 
(ไม่รวมค่าขี่ม้าประมาณ300-500หยวน) เป็นทะเลสาบท่ีอยู่บนความสูงประมาณ 4,500เมตรจากระดับน้ าทะเล 
สมควรแก่เวลา น าท่านกลับสู่ท่ีพักภายในอุทยานหย่าติง 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 13)  
  ที่พัก HOLYLAND HOTEL DAOCHENG YADING ดีที่สุดในอุทยำนหย่ำติง 
วันที่หก อุทยำนแห่งชำติหย่ำติง – ทะเลสำบไข่มุก – เมืองเต้ำเฉิง 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (มื้อที่ 14) 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนหย่ำติง ทะเลสาบ 5 สี, ภูเขากงก่า, 
ทะเลสำบไข่มุก, เป็นทะเลสาบท่ีมีจุดชมวิวทิวทัศน์ท่ีระยะทางใกล้
ท่ีสุด สามารถถ่ายภาพ ยอดเขาเซียนหน่ายยื่อ  

เที่ยง      รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  (มื้อที่ 15) 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่เมืองเต้ำเฉิง อิสระให้ท่านชมทัศนียภาพสองข้าง

ทางและพักผ่อนตามอัธยาศัย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง  
ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  (มื้อที่ 16) 
  ที่พัก  DENG SHAN ZHU DA HOTEL ดีที่สดุ 
 
 



วันที่เจ็ด    เมืองเต้ำเฉิง – เมืองเฉินตู (นั่งเคร่ืองภำยใน) – ถนนช้อปปิ้งควำนไจ่เซียงจ่ือ 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (มื้อที่ 17)  
11.10 น ออกเดินทางสู่ เมืองเฉินตู โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ CA 4216 
12.10 น. เดินทางถึง เมืองเฉินตู  
เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 18)  
บ่ำย น าท่านช้อปปิ้งย่านศูนย์การค้าถนนคนถนนช้อปปิ้งควำนไจ่เซีย

งจ่ือเดินท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองเฉิงตู ย่านการค้าชุนซีลู่ เทียบได้กับ
ย่านชินจูกุของโตเกียวเลยทีเดียว ให้ท่านได้พบกับสินค้าทันสมัย
นานาชนิด  

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 19)  
  ที่พัก  HILTON HOTEL ดีที่สุด 
วันที่แปด   เมืองเฉินตู – วัดวังแพะเขียว – กรุงเทพฯ 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (มื้อที่ 20) 

น าท่านสู่ วัดวังแพะเขียว เป็นวังเก่าและเป็นวัดของลัทธิเต๋า มีแพะท่ีมีลักษณะรวมท้ังเป็น 12 นักษัตร มีหู
เหมือนหนู  ตาเหมือนไก่ จมูกเหมือนวัว กีบเล็บเหมือนเสือ  ปากเหมือน
กระต่าย  เขาเหมือนมังกร  หางเหมือนงู  หน้าเหมือนม้า  คอเหมือนลิง  หนวด
แพะ  ท้องเหมือนหมา  ก้นเหมือนหมู  ซึ่งคนจีนเชื่อว่าถ้าหากเจ็บป่วยไม่สบาย
อวัยวะส่วนใดของร่างกายให้น ามือไปลูบจับส่วนนั้นของแพะแล้วจะหายจาก
อาการป่วยทันที  

เที่ยง       รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร  อำหำรยำสมุนไพรจีน (มื้อที่ 21)  
บ่ำย หลังรับประทานอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
16.05 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เที่ยวบินที่  TG 619 

18.10 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ....พร้อมความประทับใจ 

รำยกำรท่องเที่ยวนี้อำจเปลี่ยนแปลง หรือ สลบักนัได้ตำมควำมเหมำะสม 
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผูจั้ด โดยยึดถือตำมสภำพกำรณ์และประโยชน์ของท่ำนเป็นส ำคัญ 



อัตรำค่ำบริกำร 

วันที่เดินทำง ผู้ใหญ่ 
ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
เด็กมีเตียงเสริม 
(เด็ก 2-11 ป)ี 

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
เด็กไม่มีเตียงเสริม 

(เด็ก 2-11 ป)ี 

พักเดี่ยว 
จ่ำยเพิ่ม 

26 ก.ค. - 02 ส.ค. 62 61,500.- 59,500.- 57,900.- 13,000.- 

09 - 16 ส.ค. 62 61,500.- 59,500.- 57,900.- 13,000.- 

20 - 27 ก.ย. 62 61,500.- 59,500.- 57,900.- 13,000.- 

11 - 18 ต.ค. 62 63,500.- 61,500.- 59,500.- 13,000.- 

18 - 25 ต.ค. 62 63,500.- 61,500.- 59,500.- 13,000.- 

19 - 26 ต.ค. 62 63,500.- 61,500.- 59,500.- 13,000.- 

20 - 27 ต.ค. 62 63,500.- 61,500.- 59,500.- 13,000.- 

22 - 29 พ.ย. 62 61,500.- 59,500.- 57,900.- 13,000.- 

29 พ.ย. - 06 ธ.ค. 62 63,500.- 61,500.- 59,500.- 13,000.- 

05 - 12 ธ.ค. 62 63,500.- 61,500.- 59,500.- 13,000.- 
 

 โรงแรมที่พัก พักโรงแรม 4-5 ดำว และดีทีสุ่ด  

❖รำยกำรทัวร์นี ้ ไม่รวมรวมทิป // ไมเ่ขำ้ร้ำนรัฐบำลจีน 
  
 
 



เงื่อนไข รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีจะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากท่ีบริษัทฯ 
ได้รับการส ารองท่ีนั่งจากสายการบินและโรงแรมท่ีพักเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับเปลี่ย นราคาตั๋ว
เครื่องบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีท่ีไม่สามารถไปเท่ียวตามสถานท่ีท่ีระบุใน
รายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบินทางบริษัทฯจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ
ท้ังสิ้นรายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยน แปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 
 



 
 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ  
 ค่าอาหาร-โรงแรมตามท่ีรายการก าหนด  
 ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน  
 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
 ค่ารถรับสง่ตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ  



 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ  
 น้ าดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
 หัวหน้าทัวร์ไทยช านาญเส้นทาง  
 ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม   
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ   
 ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี)  
 ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถวันละ 20 หยวน ตอ่วันต่อคน                                                                  

(หำกกรุ๊ปเดินทำงไม่ถึง 15 ท่ำนขออนุญำตเก็บค่ำทิปไกด์และคนขับเพิ่มอีกคนละ 10 หยวน ) 
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ไทย ตำมควำมพึงพอใจของท่ำน 

 
เงื่อนไขกำรจอง วำงเงินมัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเข้ำบัญชี  
 
 
เงื่อนไขกำรยกเลิก 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน   คืนค่าทัวร์หลงัหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทัวร์ในทุกกรณี 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน   คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี  
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดในทุกกรณ ี

เอกสำรที่ใช้ยื่นวีซ่ำจีน 
 **เอกสารท่ีใช้ย่ืนวีซ่าจีนค่ะ  ส าหรับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป เกิดที่ไทย** 
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน  



 รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2 ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!!  ต้องเปิดหู ห้ามใส
เครื่องประดับ ห้ามสวมเสื้อสีขาวถ่ายรูป **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ -
นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้คลิปหนีบติดกับพาสปอร์ต   

 (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันท่ี 30 พ.ย. 59)  
 ใบกรอกข้อมูลด้านท้ายโปรแกรมค่ะ 

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

ถ่ายรูป **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้คลิปหนีบกระดาษติดกับ*
ส าเนาใบเกิด (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันท่ี 30 พ.ย. 59) 

 ส าเนาทะเบียนสมรสของ บิดา มารดา 
 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา 
 กรณีชื่อไม่ตรงกับใบเกิด ขอใบเปลี่ยนชื่อด้วยค่ะ 

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

ถ่ายรูป **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้คลิปหนีบกระดาษติดกับ*
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 ไว้ผมยาว หน้าตา
สะสวย) จะต้องไปด าเนินการท าวีซ่าจีนเองในทุกขั้นตอน 



 พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตัวจริง (อาจมีการยกเลิกชั่วคราว แล้วแต่สถานการณ์) 
ข้อมูลส ำคัญ  * กรุณำกรอกข้อมูลจริงในเอกสำรที่ทำงบริษัทจัดให ้
 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 พ่ีน้อง หรือญาติ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
 ผู้เดินทาง ต้องแจ้งชื่อญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้จริง 
 ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตัว 
 ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องเผื่อเวลาท าวีซ่า ไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน 
 กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทยและ

มีใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ 
ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน 

 กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติท่ีไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
ด้วยตนเอง 

 ข้อมูลท่ีท่านแจ้งกับทางบริษัทฯ จะใช้ส าหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่า
ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

 เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่าง
น้อย 5-7 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

 โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีน อาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรืออาจเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร ซึ่งเป็นเอก
สิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งทางบริษัทฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรือทราบในเวลากระชั้นชิด  

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

โดยไม่มีวีซ่า เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้ถือเอกสารนั้นๆ 



 กรุณาส่งเอกสารย่ืนวีซ่าก่อนเดินทาง อย่างน้อย 7 วันท าการ 
 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 

ท่ำนที่ถือบัตร APEX 
 ท่านท่ีถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิทธิการเข้า-ออกประเทศจีนเพื่อการท่องเท่ียว โดยไม่มีวีซ่า กับ
องค์กรฯ ท่ีออกบัตรนี้ให้กับท่าน เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้ถือ
เอกสารนี้ท่านท่ีถือบัตร APEX จะต้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให้สูญหาย เพราะหากสูญหายหมายถึงว่า 
1. สายการบินอาจจะไม่ให้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง 
2. ด่านตรวจคนเข้าเมือง อาจะไม่อนุญาตให้ท่านผ่านเข้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง 
3. หากบัตรสูญหาย ท่านอาจไม่ได้เดินทางต่อกับคณะทัวร์ และอาจต้องติดค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 1-2 อาทิตย์  
4. หากบัตรสูญหาย ท่านต้องจ่ายค่าท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ ค่าซื้อตั๋วเครื่องบินใบใหม่ ฯลฯ ในขณะท่ีท่านอยู่ต่อ เพื่อท า
เรื่องการออกบัตรใหม่ หรือขอท าวีซ่าใหม่ด้วยตนเอง 
5. ทางบริษัทฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย ฯลฯ ไม่
รับฝาก ไม่ถือแทน หรือไม่เก็บรักษาแทน ดังนั้นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรือส่งบัตรติดมากับเอกสาร หากมีการสูญ
หายทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 
 
 
 
 
 

 
 



ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี้!!!! 
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน 

**กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน 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 กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

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 


