
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) - เฉินต ู – งอ้ไบ ๊-  วดัเป้ากัว๋ 

07.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู ชั้น 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์D สายการบิน THAI 

AIRWAYS พบเจา้หน้าที่คอยตอ้นรบั และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรบับตัรที่นัง่บน

เครือ่งบิน  

10.15 น. เหิรฟ้าสู่ นครเฉินต ูประเทศจนี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS ที ่TG618 บริการอาหาร

และเครื่องด่ืมบนเครื่อง (ใชร้ะยะเวลาบินประมาณ 3 ชัว่โมง) 

14.25 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาติเฉิงตซูวงหลิว ประเทศจนี (เวลาที่ประเทศจนีเร็วกวา่

ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว้ รับ

กระเป๋าสมัภาระ น าท่านเดินทางสู่ เมืองเฉินตู เฉินตูเป็นเมอืงย่อยจงัหวดัที่ไดท้ าหน้าที่เป็น

เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนของจีน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น ้าหมินใจกลางมณฑล ประชากร

เมอืงเฉิงตูมรีาว 10 ลา้นคน เป็นหน่ึงในสามของเมอืงที่มีประชากรมากที่สุดในภาคตะวนัตก

ของจนี (อีกสองแห่งคือฉงชิ่งและซีอาน) ในปัจจุบนัเป็นทั้งศูนยก์ลางดา้นการเมือง การทหาร 

และดา้นการศึกษาของภูมภิาคตะวนัตกเฉียงใต ้ 

จากน้ันเดินทางสู่เอ๋อเหมยหรือ งอ้ไบ๊ ตามส าเนียงอื่น อยู่ห่างจากเฉินตูราว 160 กิโลเมตร 

ชื่อของภูเขาแห่งน้ีไดม้าจากรูปทรงของภูเขาที่มีลักษณะคลา้ยคิ้ ว ภูเขาแห่งน้ีเป็นหน่ึงในส่ีภูเขา

อันศักด์ิสิทธ์ิทางพุทธศาสนาของจีน (ประกอบดว้ยเขาอู่ไถ เขาจิ่วหัว เขาเอ๋อเหมย และเขาผู่

ถวั) และลัทธิเต๋าโดยมอีารามต่าง ๆ 151 แห่ง แต่ส่วนใหญ่ทรุดโทรม ยงัคงเหลือที่เท่ียวชมได ้

20 แห่ง เขาเอ๋อเหมยมียอดสูงถึง 3,077 เมตรซึ่งเป็นที่ตั้งของวดัหัวจว้ง และช่วงฤดูหนาวมี

หิมะปกคลุม  

น าท่านเดินทางสู่ วัดเป้ากัว๋ ซึ่งเป็นวดัที่ใหญ่และสวยงามที่สุดของงอ้ไบ๊ เดิมมีชื่อว่า ฮุ่ยจงถัง 

สรา้งขึ้ นในสมัยราชวงค์หมิง เพ่ือบูชาพระโพธิสัตว์ผู่เสียน โพธิสัตว์แห่งปัญญาผู้สถิตย์ ณ 

เขาง๊อไบ๊ ผสมผสานความเชื่อของ 3 ศาสนาคือ พุทธ เต๋า และลัทธิขงจื๊อตั้งอยู่บริเวณดา้นล่าง

ของที่ราบฟ้งหวง สูงจากระดบัน ้ าทะเล 533 เมตร ต่อมารัชสมยัคังซีฮ่องเต ้แห่งราชวงศ์ชิงได ้

เปล่ียนชื่อเป็นวดัเป้ากัว๋มาจนปัจจุบัน ภายในมีโบราณสถานส าคัญคือซานเหมิน (ประตูเขา) 

ต าหนักหมเีล่อ วหิารหลัก และหอพระคมัภีร ์ต่อมาในปี 1983 ถูกจดัเป็นอีกหน่ึงในจ านวนวดั

ที่ส าคัญที่สุดในจีน วัดเป้ากัว๋ไดร้ับการบูรณะใหม่โดยพระชาวไตห้วันแห่งเมืองเกาสูงซึ่งได้

บริจาคเงินถึง 100,000 USD ซึ่งเป็นวดัและพิพิธภัณฑ์เก็บของเก่าที่มีค่าทั้งรูปภาพ องค์พระ 

และในพิพิธภัณฑ์มีงวงชา้ง ของส าริดคลา้ยหน้าคน เหมือนเทพเจา้ซึ่งใส่หน้ากากท าจากทอง

ส าริดใหญ่ที่สุด มคีวามยาวถึง 1.38 เมตร  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 



 

 

พกัที ่ CENTURY SUNSHINE EMEISHAN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 

วนัที่สอง เขางอ้ไบ ๊- ยอดเขาจิว่ต่ิง (รวมรถอุทยานและกระเชา้) – นมสัการสมตัภทัธโพธิสตัว ์

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเปล่ียนนั่งรถของอุทยานขึ้ นภูเขา จากน้ันน าท่าน นัง่กระเชา้ข้ึนสู่ยอดเขาจิ่วต่ิง ขึ้ นสู่

จุดชมวิวบนยอดเขาจินต่ิงที่มีความสูง

จากระดับน ้ าทะเล 3,077 เมตร ชม

ทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขา

เหนือชั้นเมฆที่สวยงามดุจดัง่สวรรค์  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านนมสัการ สมัตภัทธโพธิสัตวห์รือ องค์ผู่เสียนทรงชา้ง พระพักตร์ 10 ทิศ สูง 

48 เมตร ชมต าหนักทอง ต าหนักเงิน ต าหนักส าริด และต าหนักเหล็กซึ่งประหน่ึงวา่ไดจ้ าลอง 

4 พุทธคีรี อันไดแ้ก่ ผู่โถวซาน จิ่วหัวซาน อู่ไถซาน และเอ๋อเหมยซานมาไวท้ี่ยอดจนิต่ิง ศิลปะ

วดัพุทธที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ปรากฏบนเขาเอ๋อเหมยซัน ได้รับการโจษขานใหเ้ป็น 

“มงกุฎสุดยอดในปฐพี” ที่ประดับอยู่ ณ ยอดเขาแห่งพุทธ วดัวาอารามที่อยู่บนเขารวมทั้งส้ิน 

30 กวา่แห่ง ที่มปีระวติัศาสตรย์าวนานและมีอาณาเขตกวา้งขวางมีอยู่ถึง 10 กวา่แห่ง และยัง

ประกอบดว้ยกลุ่มโบราณสถานสมยัราชวงศห์มิงและชิงที่มีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 2,000 

ปี พระพุทธรูปสลักสมยัถงัและซ่ง เจดีย์หยก และกลุ่มสุสานที่หน้าผาสมยัราชวงศ์ฮัน่ ยังอุดม

ดว้ยโบราณวตัถุล ้าค่าอีกกว่า 7,000 กว่าชิ้ น นอกจากความโด่งดังในฐานะที่เป็นยอดเขาแห่ง

ต านานของแผ่นดินพระภูผาเซียน และวฒันธรรมประวติัศาสตรอ์ันเรืองรองแลว้ เสน่ห์งดงาม

ของธรรมชาติอันตระการตา ยังท าใหช้ื่อเสียงของเทือกเขาแห่งน้ีขจรขจายไปทัว่ทั้งในและ

ต่างประเทศ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ CENTURY SUNSHINE EMEISHAN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 

วนัที่สาม  งอ้ไบ ๊- เลอ่ซาน – ลอ่งเรือชมหลวงพ่อโตเลอ่ซาน (ลอ่งเรือ) – เมืองช่ือสุ่ย 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเล่อซาน ระหว่างทางท่านจะได้

ชื่นชมกับธรรมชาติสองข้างทางที่อุดมไปด้วยแมกไม้

นานาพันธุ์และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมณฑลเสฉวน 

ซึ่ งยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบเดิมของชาวจีนและ

ธรรมชาติ จากน้ันน าท่าน  ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อ



 

 

ซาน ซึ่งสลักอยู่บนหน้าผาของเขาหลิงหยุน เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ สูง 71 เมตร กวา้ง 10 

เมตร เป็นผลงานการสลักของพระสงฆ์ แห่งพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 8 โดยใชเ้วลาท างานรวม 

90 ปี (ราชวงศ์ถัง ค.ศ. 713-803) เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ไดก้ าหนดเป็นมรดก

โลกจากองคก์ารยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ.1966 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองช่ือสุ่ย ตั้งอยู่ในภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของ มณฑลกุย้โจว เป็นแถบ

เปล่ียนผ่านระหวา่งที่ราบสูงยูนนาน-กุย้โจวกบัแอ่งกะทะเสฉวน นครน้ีไดช้ื่อวา่ ชื่อสุ่ย เพราะมี

แมน่ ้ าชื่อสุ่ยที่สวยงามไหลผ่านตลอดทั้งเมอืง ชื่อสุ่ยเป็นสายสมัพนัธส์ าคญัของการคา้พรมแดน

ระหวา่งเสฉวน-กุย้โจวมาโดยตลอด เป็นเมอืงส าคัญในดา้นเศรษฐกิจวฒันธรรม   

พกัที ่ 1573 HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่  

 

วนัทีส่ี่ ช่ือสุ่ย – อุทยานน ้าตก 4 ถ ้า (รวมรถกอลฟ์) – มรดกโลกน ้าตกฉ้ือสุ่ย (รวมรถกอลฟ์

และลิฟท)์ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเที่ยวชม อุทยานน ้าตก 4 ถ  ้า (รวมรถกอล์ฟ) อุทยานที่มีน ้ าตกถึง 4 แห่งในอุทยาน

เดียว  1.น ้าตกผา้มา่น 2.น ้าตกซุนหงอคง 3.น ้าตกกบบิน 4.น ้าตกมา้ขาว นักท่องเที่ยวนิยมมา

เพื่อพกัผ่อนหย่อนใจดว้ยสายน ้าที่เย็นฉ า่ อากาศท่ีร่มรื่นตลอดทั้งปี เดินชมพืชพรรณธรรมชาติ

ที่หาชมที่อื่นไม่ได ้เช่น ตน้เฟร์ินป่าดึกด าบรรพ์ และพืชทอ้งถ่ินที่แปลกตา ใหท้่านผ่อนคลาย

พรอ้มกบัถ่ายรูปกบัธรรมชาติที่สวยตามอธัยาศยั 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ อุทยานน ้าตกช่ือสุ่ย (รวมรถกอล์ฟ) น าท่านลงลิฟต์เดินทางสู่ 

น ้ าตกชื่อสุ่ย อลังการน ้ าตกขนาดใหญ่ อยู่เบื้ อง

หน้าความสูง 76 เมตร กวา้ง 81 เมตร จ านวน

น ้ามหาศาลที่ไหลลงมาสรา้งเสียงกึกกอ้ง สวยงาม

ดว้ย ทอ้งฟ้า ภูเขา และม่านน ้ าตกที่ไหลลงมาไม่

ขาดสาย ละอองน ้ าเย็นชุ่มฉ า่ไปทัว่ผืนป่า สัมผัส

ธรรมชาติบริสุทธ์ิท่ีไดร้ับการดูแลรักษาไวอ้ย่างดี 

เต็มอิ่มชมความงามของ ทิวทศัน์ที่ธรรมชาติแต่งแตม้อย่างสวยงาม 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ YINSHENG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่  



 

 

วนัที่หา้ ช่ือสุ่ย - เฉินต ู- รา้นหยก – ศูนยอ์นุรกัษห์มีแพนดา้ – รา้นผลิตภณัฑย์างโอโซน  

                  รา้นนวดเทา้เพ่ือสุขภาพ – ชมโชวเ์ปล่ียนหนา้กาก 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉินตู ค าวา่เฉิงตูมคีวามหมายวา่ ค่อย ๆ กลายเป็นเมอืง 

เน่ืองจากยอ้นไปเมือ่ราว 2,000 ปีที่แลว้ ในสมยัจิน๋ซีฮ่องเต ้ไดม้กีารจดัการชลประทานขึ้ น 

เพื่อแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมที่เกิดเป็นประจ าทุกปี เมือ่แกไ้ขปัญหาน ้าท่วมได ้ ชาวนาชาวไร่

เพาะปลูกไดดี้ ชีวติความเป็นอยู่ดีขึ้ น คนจงึเริ่มอพยพมาที่เมอืงน้ีมากขึ้ นเรื่อย ๆ จงึไดช้ื่อวา่เฉิง

ตู จากน้ันน าท่านชม รา้นหยก  ซึ่งเป็นเครื่องประดบัน าโชค ใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อเป็นของฝากอนั

ล ้าค่าแก่คนที่ท่านรกั  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ ศูนยอ์นุรกัษห์มีแพนดา้ ซึ่งท่านจะไดเ้ขา้เยี่ยมชมความน่ารกัของ

บรรดาหมีแพนดา้ไดอ้ย่างใกล้ชิด ที่น่ีนอกจากจะเป็นที่วิจยัและท าการศึกษาเพื่ออนุรักษ์หมี

แพนดา้แลว้ ยงัเป็นศูนย์การเรียนรู ้และเพาะพันธุห์มแีพนดา้อีกดว้ย ศูนยอ์นุรักษ์หมีแพนดา้ที่

เมืองเฉิงตูน้ีก่อตั้งเมื่อปี 1987 โดยมีภารกิจในการวิจยัและอนุรกัษ์ต่อจากสวนสัตวเ์ฉิงตู และ

การพัฒนาชนบทของสาธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ่ง

เริ่มแรกมีแพนด้าเพียง 6 ตัวเท่าน้ัน แต่ปัจจุบันมี

แพนดา้รวมแลว้ประมาณ 83 ตัว ภายในศูนย์อนุรักษ์

หมีแพนดา้ที่เฉิงตู มีพ้ืนที่กวา่ 2,650 ไร่ และก าลังจะ

เพิ่มเป็น 5,000 ไร่ เพื่อขยายพ้ืนที่ใหก้ับการดูแลและ

เพาะพันธุ์ แพนดา้แดง ลิงสีทอง และสัตว์ป่าอื่นๆ ที่

ใกลจ้ะศูนยพ์นัธุด์ว้ย 

น าทุกท่านเดินทางสู่ รา้นผลิตภณัฑย์างโอโซน ใหท้่านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภัณฑ์เครื่อง

นอนเพื่อสุขภาพในรูปแบบต่างๆ มากมาย 

น าท่านเดินทางสู่ รา้นนวดเทา้เพ่ือสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยลา้ กับยานวดขนาดพิเศษ

สูตรเดียวไมซ่ ้าใคร พรอ้มชมครีมเป่าซู่ถงั หรือที่รูจ้กักนัดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศใน

ดา้นรกัษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น  

หลังจากน้ันเชิญท่านชมศิลปะการแสดงง้ิวของเสฉวน ชมโชว์เปล่ียนหน้ากาก  อันเป็น

เอกลักษณ์และไฮไลน์ของเมืองเฉิงตู มีค ากล่าววา่ “ถา้มาเฉิงตู แลว้ไม่ไดดู้โชวเ์ปล่ียนหน้ากาก 

ถือว่ายังมาไม่ถึงเฉิงตู” วธีิการเปล่ียนหน้ากากดว้ยการดึงเชือกอย่างแนบเนียน หรือเพียงแค่

สะบดัหน้าเพียงแค่เส้ียววนิาที หน้ากากก็จะเปล่ียนไปเร็วมากๆ จนจบจบัไมไ่ดว้า่ท าไดอ้ย่างไร 



 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ YINSHENG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

วนัที่หก รา้นผา้ไหม - ถนนคนเดินจิง่หล่ี - สนามบินเฉินต ู - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภมิู) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านแวะ รา้นผา้ไหม ชมผา้ไหมที่ขึ้ นชื่อของประเทศของจีน  ให้ท่านไดเ้ลือกซื้ อสินค้า

คุณภาพที่ผลิตจากผา้ไหม เช่นผา้ห่ม เส้ือผา้ รองเทา้ ชุดเครื่องนอน เป็นตน้ 

น าท่านเดินชม ถนนคนเดินจิ๋นหล่ี ถนนแห่งน้ีเปิดใหบ้ริการในปี ค.ศ.2004 ในแบบสไตล์จีน

โมเดิล ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบหรูหรา และกล่ินอายวฒันธรรมของมณฑลเสฉวนที่ถูกฝังอยู่ใน

ถนนโบราณแห่งน้ี  บ่งบอกให้ทราบว่ามณฑลเสฉวนมีลักษณะอย่างไรในสมัยราชวงศ์ชิง 

หลังจากการปรับปรุงใหม่เมื่อเร็วๆน้ี ถนนคนเดินจินหล่ีไดก้ลายเป็นหน่ึงในถนนการคา้ที่

คึกคักมากที่ สุดในเฉิงตู ทั้ งสองด้านของถนนที่มีความยาว 350 เมตรน้ี มีรา้นค้าเล็กๆ

มากมาย ที่ขายสินคา้หัตถกรรมของเก่าและของที่ระลึกเช่นงานปักลาย , ผลิตภัณฑ์จากเครื่อง

เขิน งานฝีมือพ้ืนบา้น  เครื่องเคลือบดินเผา ของเก่าหรืองานประดิษฐ์ตัวอักษรและภาพวาด 

รวมถึงโรงแรมรา้นอาหาร ชา กาแฟ บาร์ คาเฟ่ และรา้นอาหารอีกมากมาย ถนนแห่งน้ีถือว่า

เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมส าหรบัชาวเฉินตูและนักท่องเที่ยวที่หา้มพลาดเมือ่มาเยือนเฉินตู  

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการทา่นดว้ยอาหารสมุนไพร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติเฉิงตซูวงหลิว 

15.05 น. น าทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 619 

17.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

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

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรบัเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

**สถานที่ท่องเที่ยว และโรงแรมที่พกั อาจจะมกีารสลับปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลัก** 

**โดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นส าคญั** 



 

 

คณะยืนยนัการเดินทางที่ 15 ท่านมหีวัหน้าทวัร์ 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นที่ใชบ้ริการ ***   

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

 เด็กอายไุม่เกิน

18 ปี 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

22 – 27 พฤศจกิายน 2561 23,999 23,999 4,000 11,900 

30 พ.ย. – 05 ธ.ค.61 24,999 24,999 4,000 12,900 

05 – 10 ธนัวาคม 2561 25,999 25,999 4,000 12,900 

20 – 25 ธนัวาคม 2561 23,999 23,999 4,000 11,900 

26 – 31 ธนัวาคม 2561 26,999 26,999 5,000 12,900 

28 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62 29,999 29,999 5,000 13,900 

29 ธ.ค.61 – 03 ม.ค.62 28,999 28,999 5,000 13,900 

30 ธ.ค.61 – 04 ม.ค.62 27,999 27,999 5,000 13,900 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ  200 หยวน/ทริป/ตอ่ท่าน*** 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 30 กิโลกรมั   

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าวีซ่ากรุป๊ทอ่งเที่ยวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทย  

และตอ้งเดินทางไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเท่าน้ัน !!!!   

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเด่ียวเขา้ประเทศจนี **ในกรณีที่ทางรฐับาลจนีประกาศยกเลิกวซี่ากรุ๊ปท่องเทีย่ว  

     ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการท าวซี่าเพ่ิม ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สัง่เพิ่มนอกเหนือ

รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองที่นัง่  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของ

ท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเที่ยว

หรือเอเจนซี่(ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่

บริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร  ทางบริษัทไม่รับ

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมเีง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 



 

 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระ

แลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมค่ืนเงินค่าบริการที่ช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้า่ยที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองที่พกัฯลฯ 

 

**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครื่องบินตอ้งเดินทางตามวนัที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึง

ไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการ

เดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินทัง้หมดใหก้บัทา่นทุกกรณี** 

 

3. การเดินทางที่ตอ้งการันตีมดัจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่กีารคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนัีกท่องเที่ยวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกวา่ที่ทาง

บริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีที่จะใหบ้ริการต่อไป 



 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่มไิดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพ่ิมขึ้ นของ

นักท่องเที่ยวที่มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบัติเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา 

ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่ าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มลิลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของที่มลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋า

ใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตวั เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตวัส่วนตวัไปเอง เน่ืองจาก

รฐับาลทอ้งถ่ินตอ้งการรกัษาส่ิงแวดลอ้มและลดการท้ิงขยะ จงึไม่มีบริการท่ีโรงแรม 

4. ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท า   

วีซาจีนทา่นจะตอ้งรบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากทางบรษิัท

ไม่ทราบกฎและกติกาในรายละเอียดการยกเวน้วีซ่า/ผูใ้ชบ้ัตร APEC และโปรดดูแลรักษาบตัร



 

 

ของท่าน หากท่านท าบตัรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่าง

นอ้ย 2 สปัดาห ์เพ่ือด าเนินการเรื่องตา่งๆ 

5. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี 

 แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเครื่องบินไดใ้นจ านวนและปริมาณที่จ ากดั ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ น

เครื่องไดไ้มม่กีารจ ากดัจ านวน  

4.2 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เครื่องไดไ้มเ่กินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอรี่ส ารองที่มคีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเครื่องในทุกกรณี 

5. หา้มน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื่องในทุกกรณี 

 

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

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน!! 
• ส าเนาหนังสือเดนิทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

• ส าเนาสูติบตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายตุ  า่กว่า 18 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การท าวซ่ีากรุ๊ปท่องเทีย่วนัน่ใชแ้ค่เพียงส าเนาพาสสปอต์ทีช่ัดเจนเท่านัน้ !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ่ายให้ติด 2 หน้าแบบตัวอย่าง 


