
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MU511: เฉงิต ูภเูขาหมิะการเ์ซยี ธารน า้แข็ง ตา๋กูปิ่งชวน 5วนั 3คนื 

⭐อทุยานสวรรคภ์ูผาหมิะการเ์ซยี หรอื ตา๋กูปิ่งชวน สมญาณามสนัหลงัของมงักร 

⭐น ัง่กระเชา้ พชิติยอดเขาสงู จากระดบัน า้ทะเล 4,528 เมตร 

 ⭐ชมความนา่รกัและซุกซนของเหลา่หมแีพนดา้อยา่งใกลช้ดิ 

 ⭐สมัผสัวถิชีวีติโบราณ ณ เมอืงโบราณตเูจยีงเยีย่น  

 ⭐ชอ้ปป้ิงถนนซอยแคบซอยกวา้ง ถนนโบราณจิน่หลี ่ถนนคนเดนิชุนซลีู ่

 ⭐เมนูพเิศษ: อาหารกวางตุง้+ตุน๋ยาจนี ,สกุีเ้สฉวน+น า้จ ิม้รสเด็ด 

⭐พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว เมา่เสีย้น 2 คนื ,เฉงิต ู1คนื 

 ⭐บนิตรง เฉงิต ูโดยสายการบนิ CHINA EASTERN  

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคา

ผูใ้หญ ่

 

ราคาเด็ก 

อาย ุ2-18 ปี 

 

Infant  

อาย ุ0-2 ปี 
พกัเดีย่วเพิม่ 

 

ทีน่ ัง่ 

19-23 ต.ค.62 12,888 15,888  

 

5,000 
ไมร่วมคา่วซีา่ 

4,500 24 

9-13 พ.ย. 62 11,888 14,888 4,500 24 
16-20 พ.ย. 62 11,888 14,888 4,500 24 
23-27 พ.ย.62 11,888 14,888 4,500 24 



 
 
 
 
 

1-5 ธ.ค. 62 11,888 14,888 4,500 24 
10-14 ธ.ค. 62 12,888 15,888 4,500 24 
21-25  ธ.ค. 62 12,888 15,888 4,500 24 
23-27  ธ.ค. 62 12,888 14,888 4,500 24 

 

วนัแรก: ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ-เฉงิต ู                                                                                                                                                        

23.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโซนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 ประตู เคาเตอรเ์ช็คอนิ

สายการบนิ China Eastern (MU)  (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที)่ กระเป๋า
ทุกใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของ

สายการบนิ   

วนัทีส่อง: เฉงิต-ูเมอืงตเูจยีงเยีย่น-ศนูยอ์นรุกัษห์มแีพนดา้-เมา่เซีย่น 

          อาหารเชา้,เท ีย่ง,เย็น                                                              

03.25 น. บนิลดัฟ้าสู ่เฉงิต ูโดยสายการบนิ  China Eastern (MU)   เทีย่วบนิที ่MU5036 

07.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิรวงลิว้ นครเฉงิตู เมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน ศนูยก์ลางดา้น      

การเมอืงการทหารและดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ KFC 

เดนิทางสู ่เมอืงตูเจยีงเยีย่น (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชม.) เมืองขนาดกลาง มีชือ่เสยีง

มาจากการสรา้งเขือ่นชลประทานที่ย ิง่ใหญ่สมัยกว่า 2,600 ปีก่อน ถอืว่าเป็นเขือ่นชลประทานดนิเก่าแก่

ทีส่ดุในโลก และยังใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบัน สามารถแกปั้ญหาน ้าท่วมเมอืงจนกลายมาเป็น “แดนสวรรค”์ 

ของชาวเมืองนี้ ชาวจีนเองมีการพดูกันว่า “ผูใ้ดก าหนดน า้ได ้ผูน้ ัน้ปกครองประเทศได”้  น าท่านชม 

เมอืงโบราณตเูจยีงเยีย่น ภายในบรเิวณเมอืงเกา่มทีัง้รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหารมากมายใหท้า่น

ไดเ้ลือกซื้อเลอืกชมิ ชมศลิปะสะพานไมเ้ก่าแก่ของเมืองใหท้่านถ่ายภาพเป็นที่ระลกึ เดนิทางสู ่ศูนย์

อนรุกัษห์มแีพนดา้ เมืองตูเจยีงเยีย่น เปิดเมื่อปี 2012 เป็นสถานทีเ่พาะพันธุแ์ละบา้นของหมีแพนดา้กว่า

รอ้ยละ 30 ของแพนดา้ยักษ์ทั่วโลก อสิระใหท้่านชมความน่ารักของเหล่าแพนดา้ที่ออกมาโชวต์ัวอย่าง

ใกลช้ดิ  

 

 

 

 

 

 

 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู ่เมอืงเมา่เซีย่น (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.)  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

เขา้สูท่ ีพ่กั XI QIANG HOMELAND HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

วนัทีส่าม: อทุยานสวรรคภ์ผูาหมิะการเ์ซยีตา๋กูปิ่งชวน(รวมรถอทุยาน+กระเชา้) 

                   เมอืงเมา่เซีย่น                                    อาหารเชา้,เท ีย่ง,เย็น                                                           

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

เดนิทางสู ่อทุยานสวรรคภ์ผูาหมิะการเ์ซยีตา๋กูปิ่งชวน (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3 ชม.) 



 
 
 
 
 

เป็นอุทยานทางธรรมชาตทิีล่ ้าค่าอีกแห่งของมณฑลเสฉวน ทีม่ีความงดงามอย่างยิง่ จุดทีส่งูทีส่ดุมคีวาม

สงูจากระดบัน ้าทะประมาณ 5,286 เมตร เป็นภผูาธารน ้าแข็งทีศ่กัด ิส์ทิธิข์องชาวธเิบตชาวบา้นเชือ่ว่ามเีทพ

เจา้พทิกัษ์ภเูขาแห่งนี้อยู่ ท าใหภ้ผูาแห่งนี้ยังไม่เคยมใีครพชิติยอดเขาได ้

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าน าท่านขึน้สู ่ยอดเขา (รวมกระเชา้) ซ ึง่มีหมิะตลอดทัง้ปี สงูถงึ 4860 เมตร  ชมภูเขาน ้าแข็งหมิะ 3 

ลกูทีเ่ชือ่ว่าเป็นสนัหลังมังกรทีม่คีวามงดงาม ฉากเบื้องหนา้เป็นภูเขาทีส่งูชนัตัดกบัทอ้งฟ้าทีม่ีสฟ้ีาคราม

สดใส และพ  ระอาทติยส์ะะท ้ อนกลาเซยีรค์ลา้ยดังภูเขาเงนิระยบิระยับ  สะทอ้นเขา้สู่สายตา ดั่งไดน่ั้ง
กระเชา้ชมภูเขาสวรรค์ที่หาชมไดย้ากยิ่ง น าท่านชม 3 ทะเลสาบสวรรค์ที่งดงามไม่แพจ้ิ่วจา้ยโกว 

ทะเลสาบจงิโหวไห ่ทะเลสาบหงษ ์ล าธารคูร่ักและทะเลสาบทีถ่อืไดว้่า เป็นจุดทีส่ าคญัในอุทยานแห่งนี้ 

ทะเลสาบตา้กู ๋หรอื ทะเลสาบน า้มนตข์อพร เลา่กันว่าหากใครมเีรือ่งเดอืดรอ้ยใหม้ากราบไหวเ้ทพเจา้ที่

คุม้ครองทะเลสาบแห่งนี้ จะท าใหเ้รือ่งทีเ่ดอืดรอ้นคลายลง หรือพรต่อองคเ์ทพก็จะสมหวังดัง่ใจหมาย น ้า

ในทะเลสาบนั้นจะมีสีสันที่แตกต่างกันไปแลว้แต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูรอ้นและช่วงใบไมผ้ลนัิ้นน ้า

ทะเลสาบจะมสีเีขยีวเขม้คลา้ยดัง่หยกทีจ่มอยู่กน้แม่น ้า  ในชว่งใบไมร้่วงนัน้ทะเลสาบจะเต็มไปดว้ยสสีนั

ของใบไมห้ลากหลายสทีีร่่วงหล่นลงจากตน้มาทีท่ะเลสาบ ในชว่งหนา้หนาวจะเป็นสขีาวเต็มไปดว้ยหมิะ

น ้าแข็งทีด่แูลว้คลา้ยดัง่ยนือยู่ในยุโรปไม่เหมอืนอยู่ในเมอืงจนี เดนิทางสู ่เมอืงเมา่เซีย่น    

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

เขา้สูท่ ีพ่กั XI QIANG HOMELAND HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

วนัทีส่ ี:่ เมา่เซีย่น-เฉงิต-ูถนนซอยแคบซอยกวา้ง-OPTION:โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก 

                           อาหารเชา้,เท ีย่ง,เย็น                                                           

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

เดนิทางกลับสู ่นครเฉงิตู (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชม.) น าท่านเดนิทางสู ่ถนนควาน

จา๋ย หรอื ซอยแคบ-กวา้ง ไดร้ับขนานนามวา่เป็นถนนโบราณโรแมนตกิ บา้นหลายหลงัยังคงสไตสค์วาม

เป็นจีนแบบโบราณ อดตีเคยเป็นบา้นของนายทหาร ปัจจุบันเปลีย่นเป็นถนนคนเดนิขายของทีร่ะลกึ ของ

กนิโรงละคร พพิิธภัณฑ์ ฯลฯ ถนนแบ่งเป็น 2 สาย มีทัง้ซอยกวา้ง 

และซอยแคบ ใหท้่านไดห้ลงใหลไปกับมนตเ์สน่ห์ของถนนโบราณ

แห่งนี้   

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างล ้าเลศิยิง่กว่าทอง

และเพชรน่ันก็คอื หยกจนี ชาวจีนมีความเชือ่ว่าหยกเป็นอัญมณีล ้า

ค่า เป็นสริมิงคลแก่ ผูท้ี่ไดม้าครอบครอง ท าใหช้ีว ิตเจรญิรุ่งเรือง 

สง่เสรมิใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มั่งคั่ง โชคด ีอายุยนืยาว ใหท้่าน

ไดเ้ลอืกซือ้ก าไลหยก แหวนหยก หรอื เผ่าเยา้ ซึง่เป็นเครื่องประดับ

น าโชค 

Option: โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก ราคา 300 หยวน/ทา่น  

*ตดิตอ่ไดท้ีห่นา้งานกบัหวัหนา้ทวัร*์ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    



 
 
 
 
 

เขา้สูท่ ีพ่กั YAJUE HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

วนัทีห่า้: ถนนโบราณจนิหล-ีถนนคนเดนิชนุซลีู-่สะพานจิว๋เหยีย่นเฉยีว 

   ทา่อากาศยานนานาชาตซิรวงลิว้-ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

                              อาหารเชา้,เท ีย่ง,เย็น                                                           

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าทา่นผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจนี และนวดผ่อนคลาย

ที่ ศูนย์ว ิจยัทางการแพทย์แผนโบราณ  ฟังเรื่องราว

เกีย่วกับการแพทยโ์บราณตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบัน การสง่เสรมิ

การใชส้มุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการ

วนิิจฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ เลอืกซื้อผลติภัณฑ ์อาท ิ

ยาสมุนไพร บวัหมิะ ฯลฯ แวะ รา้นยางพารา เลือกซื้อ

ผลติภัณฑท์ีผ่ลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผา้ห่ม ทีน่อน 

กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู ่ถนนโบราณจนิหล ีถนนโบราณทีม่ีสนิคา้ใหท้่านชอ้ปป้ิงไดท้ัง้ของรับประทาน และของฝาก

ของทีร่ะลกึเชน่หนา้กากเฉงิตูเพราะถนนจนิหลนีี้เป็นทีต่ัง้ของสถานทีแ่สดงโชวเ์ปลีย่นหนา้กากอันโงดัง

ของเมืองเฉิงตู แค่ประตูทางเขา้กอ้สามารถท าใหท้่านเห็นถงึบรรยากาศแห่งเหมือนเดนิในหนังจีน

สมัยก่อนไดเ้ลยทเีดยีว  อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ถนนคนเดนิชุนซลีู ่ย่านชอ้ปป้ิงทีม่ีชือ่เสยีง

ของเฉิงตูเป็นแหล่งศูนย์รวมวัยรุ่นชื่อดังและเป็นที่ตั ้งของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย รวมถึง

หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังเชน่ ISETAN และรา้นคา้มากมาย อาท ิZARA, H & M, UNIQLO ชมววิยามค ่าคืน 

ของววิทวิทศัน ์สะพานจิว๋เหยีย่นเฉยีว ทีจ่ะเปิดไฟอย่างงดงามสว่างไสว 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางส ูทา่อากาศยานนานาชาตซิรวงลิว้ นครเฉงิต ู

23.30 น. บนิลดัฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ China Eastern (MU) เทีย่วบนิที ่MU5035 

02.25 น.+1 ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  
 

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

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนื่องจากเป็นทวัรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรฐับาลจนี ร่วมกบัการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทกุเมอืง 
ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วทั่วไปไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, หยก, 
ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไข่มุก, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์ จงึเรียนใหก้ับ

นักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แต่จะซื้อหรือไม่ซื้อข ึน้อยู่กับความ
พอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัซือ้ใดๆทัง้ส ิน้  

 
*** หากลูกคา้ทา่นใดไม่ร่วมเดนิทางตามรายการ หรอืไม่เขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบุไว ้
ในรายการทวัร ์ไม่ว่าจะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจ่ายคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่

จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
 
- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ข ึน้อยู่กบัดลุยพนิจิและการพจิารณาในการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่เป็นความเต็มใจของผูซ้ือ้

ในสนิคา้นัน้ๆ และ ขอ้ตกลงระหว่างลูกคา้กับรา้นคา้ ดังนัน้ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบความเสยีหายของสนิคา้ และ
คณุภาพของสนิคา้ทีไ่ม่ไดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ทา่นจ าเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้ทกุครัง้ 

 
-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยู่ตา่งจังหวัดและตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทวัร,์ หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทวัรท์ุกครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เนื่องจากทางบรษัิทฯ จะ

องิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 
 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  



 
 
 
 
 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทาง

มาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรุณาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ 

(ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบนิรวมกนั ตารางการการเด ินทางมีการ

เปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนอืความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิ

พาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
 

**ออกเดนิทางข ัน้ต า่  15 ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายุเด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอายุ*** 

อตัราคา่บรกิารรวม  

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(BKK) – เฉงิต ู(CTU) – กรงุเทพฯ(BKK)  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

3.คา่อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค า่ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) 

4.คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไดจ้ านวน1ใบตอ่ทา่น น า้หนกัไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

6.คา่ประกนัอุบัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิทท า

ไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี 

ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

2.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

3.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบเดีย่ว  

วซีา่จนีแบบธรรมดา 4 วนัท าการ ทา่นละ 2,200 บาท/ วซีา่จนีแบบดว่น 2 วนัท าการ ทา่นละ 3,500 บาท  

4.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งช าระคา่

น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็ 

6. (6.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  

    (6.2) คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ 400 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่  

7.คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคา่ทวัรป์กต ิ
 

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 9,500 บาท และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไม่

ช าระเงนิค่ามัดจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการ

เดนิทาง)   
 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นต๋ัวเครื่องบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดินทางตามวันที่ทีร่ะบุบนหนา้ต๋ัว

เทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื ค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการ

เดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้ส ิน้ เมือ่ออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไม่สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่

ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เครือ่งบนิไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมายเหต ุ:  

กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลกูคา้และบรษัิท 

ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  



 
 
 
 
 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. รายการท่องเที่ยวสามารถสลับปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

6. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอด

บุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่เขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของแต่ละ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ

เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารตา่งๆไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไม่ไดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไข

กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่น

สามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้

ละเอยีด) 

14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมด 

 

หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีแบบธรรมดา 4 วนัท าการ  ทา่นละ 2,200 บาท         

  การขอวซีา่จนีแบบดว่น       2 วนัท าการ  ทา่นละ 3,500 บาท  

**ไมน่บัรวมวนันดัเรยีกเก็บเอกสาร** 
 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 

กรณุาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ โดยผูส้มคัรไมต่อ้งแสดงตวัและสแกนลายนิว้มอื 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เล่มปัจจุบันทีม่ีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ก่อนวันหมดอายุโดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับ

มาถงึประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เลม่เก่า เคยไดร้ับวซี่าจีน กรุณาถา่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์เลม่เก่า และส าเนาหนา้วี

ซา่จนี จัดสง่ใหก้บัทางบรษัิทฯ ** 
 

2.รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาวเทา่น ัน้ ขนาด 2x2นิว้ หรอื 4.5x4.5cm สีเ่หลีย่มจตัรุสั  

จ านวนทา่นละ 2 ใบ >>รูปถา่ยมอีายุไม่เกนิ 3เดอืน<< 

หา้มตกแต่งรูป, หา้มสวมแว่นตา, หา้มใสเ่ครือ่งประดบั, หา้มใสค่อนแทคเลนส,์ หา้มเห็นฟันโดยเด็ดขาด รูปถ่ายตอ้งเปิด

ใหเ้ห็นหนา้ผาก และเห็นใบหูชดัเจน โดยตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยช ารดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3.เอกสารสว่นตวั 
 

กรณีเด็กอายุต า่กว่า18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดงันี้ 
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร (ของเด็ก) 

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาใบจดทะเบยีนสมรส (ของบดิาและมารดา) 
 

กรณีเด็กอายุต า่กว่า18ปี (บดิา/มารดา ไม่ไดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดงันี้ 
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร (ของเด็ก) 

 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร (ของบดิาและมารดา) 
 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ของบดิาและมารดา) 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง

ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรือหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพียงผูเ้ดียว จะตอ้งมีหนังสอืรับรองยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับบุคคลที่
สาม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุนค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ี่ส านักงานเขต/อ าเภอตาม

หลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบา้นของท่าน (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมี
นายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมาย
ทีเ่ด็กแสดงตวัยื่นค ารอ้งขอวซี่า บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตวัพรอ้มกบับุตร และเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ี่

รับยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจ
ปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 

4.เง ือ่นไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่ประเทศจนี 
 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยื่นวีซ่าทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ 

เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งน าสง่ขอ้มูลใหก้บัทางสถานทตูพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอก
ประวัต/ิขอ้มูลสว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มูลของท่านเป็นเท็จ/ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกับความเป็นจรงิ 
ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ข ึน้ 

 
5.กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(ลกูคา้ตอ้งท าการยืน่วซีา่เดีย่วดว้ยตนเอง)  

กรุณาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิกรุณาสอบถามขอ้มูลกบัทางบรษัิท  
- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เนื่องจากผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 
 การบดิเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยีเป็นการถาวร และถงึแมว้่าทา่น

จะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 
  
 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม่ ผูส้มัครตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 
 
 

 
 

 
 

                 มตีอ่หนา้หลงั 



 
 
 
 
 

EXAMPLE 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 
ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 4 วันท าการ 

กรุณากรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มูลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (MR , MRS , MISS , MASTER)   ............................................................................................. 

2. ทีอ่ยู ่ตามส าเนาทะเบยีนบา้น 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย.์.............. 

3. ทีอ่ยูพ่ านักปัจจุบนั กรณไีมต่รงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย.์.............. 

4.โทรศัพทม์อืถอื ...............................  บา้น ............................  อเีมลแ์อดเดรส ................................................ 

5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบยีน)      หยา่รา้ง    หมา้ย           อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ .......... 

6.ชือ่-สกลุ คูส่มรส ...................................................... เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี........................... 

7.ชือ่-สกลุ บตุร (ถา้ม)ี ................................................. เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี........................... 

8.ชือ่-สกลุ บดิา .......................................................... เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี........................... 

9.ชือ่-สกลุ บดิา .......................................................... เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี........................... 

10.อาชพีปัจจุบัน (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ์) ........................................... ต าแหน่ง................................  

     ชือ่ บรษัิท/รา้นคา้/โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย ................................................................................................. 

     ทีอ่ยู ่เลขที ่............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ต าบล/แขวง ....................................... 

     อ าเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย ์.............. เบอรโ์ทรศัพท.์.................... 

11.ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม ่

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่................................. ถงึวันที ่.....................................  

12.ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม ่

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ เหตผุลทีท่า่นถกูปฎเิสธวซีา่ ..................................................................  
   

หมายเหต:ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นี้บรษัิทเป็นเพยีงตัวกลางทีค่อย

ใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  

** เอกสารเพิม่เตมิ ** 

ขอความรว่มมอืผูส้มัครผูส้มัครวซีา่จนี ด าเนนิการเพิม่เตมิ ดงันี ้  

 1.ปริน้เอกสารใบสมัครวซีา่จนี หนา้ที4่ (Application Chinese visa) 

 

 

 

 

  

      ** ไฟลเ์อกสารส าหรับปริน้ อยูห่นา้ถัดไป ** 

 2.เซน็ชือ่ใหเ้หมอืนกบัหนา้พาสปอรต์เพยีง 1 จุดเทา่นัน้ 

 3.จัดสง่ใหบ้รษัิทฯ พรอ้มเอกสารทีใ่ชย้ืน่วซีา่ รปูถา่ย และพาสปอรต์ 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


