
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เฉินตู  – งอ้ไบ ๊-  วัดเป้ากัว๋ 

07.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบิน THAI 

AIRWAYS พบเจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบั และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรบับตัรท่ีนัง่บน

เคร่ืองบิน  

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

และเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 3 ชัว่โมง) 

14.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว ประเทศจีน (เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกวา่

ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว้ รบั

กระเป๋าสมัภาระ นําท่านเดินทางสู่ เมืองเฉินตู เฉินตเูป็นเมืองยอ่ยจงัหวดัท่ีไดท้ําหน้าที่เป็น

เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนของจีน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ําหมินใจกลางมณฑล ประชากร

เมืองเฉิงตูมีราว 10 ลา้นคน เป็นหน่ึงในสามของเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในภาคตะวนัตก

ของจีน (อีกสองแห่งคือฉงช่ิงและซีอาน) ในปัจจุบนัเป็นทั้งศูนยก์ลางดา้นการเมือง การทหาร 

และดา้นการศึกษาของภูมิภาคตะวนัตกเฉียงใต ้ 

จากน้ันเดินทางสู่เอ๋อเหมยหรือ งอ้ไบ ๊ตามสาํเนียงอ่ืน อยู่ห่างจากเฉินตูราว 160 กิโลเมตร 

ช่ือของภูเขาแห่งน้ีไดม้าจากรูปทรงของภูเขาท่ีมีลกัษณะคลา้ยค้ิว ภูเขาแห่งน้ีเป็นหน่ึงในส่ีภูเขา

อนัศกัด์ิสิทธ์ิทางพุทธศาสนาของจีน (ประกอบดว้ยเขาอู่ไถ เขาจ่ิวหัว เขาเอ๋อเหมย และเขาผู่

ถวั) และลทัธิเต๋าโดยมีอารามตา่ง ๆ 151 แห่ง แตส่ว่นใหญ่ทรุดโทรม ยงัคงเหลือท่ีเท่ียวชมได ้

20 แห่ง เขาเอ๋อเหมยมียอดสูงถึง 3,077 เมตรซ่ึงเป็นท่ีตั้งของวดัหัวจว้ง และช่วงฤดูหนาวมี

หิมะปกคลุม  

นําท่านเดินทางสู ่วัดเป้ากัว๋ ซ่ึงเป็นวดัท่ีใหญ่และสวยงามท่ีสุดของงอ้ไบ๊ เดิมมีช่ือว่า ฮุ่ยจงถัง 

สรา้งขึ้ นในสมัยราชวงค์หมิง เพ่ือบูชาพระโพธิสัตว์ผู่เสียน โพธิสัตว์แห่งปัญญาผูส้ถิตย์ ณ 

เขาง๊อไบ๊ ผสมผสานความเช่ือของ 3 ศาสนาคือ พุทธ เต๋า และลทัธิขงจ๊ือตั้งอยู่บริเวณดา้นล่าง

ของท่ีราบฟ้งหวง สูงจากระดบัน้ําทะเล 533 เมตร ตอ่มารชัสมยัคงัซีฮ่องเต ้แห่งราชวงศชิ์งได ้

เปล่ียนช่ือเป็นวดัเป้ากัว๋มาจนปัจจุบัน ภายในมีโบราณสถานสาํคญัคือซานเหมิน (ประตูเขา) 

ตาํหนักหมีเลอ่ วิหารหลกั และหอพระคมัภีร ์ตอ่มาในปี 1983 ถูกจดัเป็นอีกหน่ึงในจาํนวนวดั

ท่ีสาํคัญท่ีสุดในจีน วดัเป้ากัว๋ไดร้บัการบูรณะใหม่โดยพระชาวไตห้วนัแห่งเมืองเกาสูงซ่ึงได้

บริจาคเงินถึง 100,000 USD ซ่ึงเป็นวดัและพิพิธภัณฑ์เก็บของเก่าท่ีมีค่าทั้งรูปภาพ องคพ์ระ 

และในพิพิธภณัฑมี์งวงชา้ง ของสาํริดคลา้ยหน้าคน เหมือนเทพเจา้ซ่ึงใส่หน้ากากทําจากทอง

สาํริดใหญ่ท่ีสุด มีความยาวถึง 1.38 เมตร  

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 



 

 

 

พักที ่ CENTURY SUNSHINE EMEISHAN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สอง เขางอ้ไบ ๊- ยอดเขาจิ่วติ่ง (รวมรถอุทยานและกระเชา้) – นมัสการสมัตภทัธโพธิสตัว ์

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเปล่ียนนัง่รถของอุทยานขึ้ นภูเขา 

จากน้ันนําท่าน นัง่กระเชา้ข้ึนสู่ยอด

เขาจิ่วติ่ง ขึ้ นสูจุ่ดชมวิวบนยอดเขาจินต่ิง

ท่ีมีความสูงจากระดับน้ําทะเล 3,077 

เมตร ชมทิวทศัน์อันสลบัซับซอ้นไปดว้ย

ขุนเขาเหนือชัน้เมฆท่ีสวยงามดุจดัง่สวรรค ์  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันนําท่านนมสัการ สมัตภัทธโพธิสัตว์หรือ องคผู่์เสียนทรงชา้ง พระพกัตร ์10 ทิศ สูง 

48 เมตร ชมตาํหนักทอง ตาํหนักเงิน ตาํหนักสาํริด และตาํหนักเหล็กซ่ึงประหน่ึงว่าไดจ้าํลอง 

4 พุทธคีรี อนัไดแ้ก่ ผู่โถวซาน จ่ิวหวัซาน อู่ไถซาน และเอ๋อเหมยซานมาไวท่ี้ยอดจินต่ิง ศิลปะ

วดัพุทธท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตวั ท่ีปรากฏบนเขาเอ๋อเหมยซัน ไดร้บัการโจษขานให้เป็น 

“มงกุฎสุดยอดในปฐพี” ท่ีประดบัอยู ่ณ ยอดเขาแห่งพุทธ วดัวาอารามท่ีอยู่บนเขารวมทั้งส้ิน 

30 กวา่แห่ง ท่ีมีประวติัศาสตรย์าวนานและมีอาณาเขตกวา้งขวางมีอยู่ถึง 10 กว่าแห่ง และยงั

ประกอบดว้ยกลุม่โบราณสถานสมยัราชวงศห์มิงและชิงท่ีมีประวติัศาสตรย์าวนานกว่า 2,000 

ปี พระพุทธรูปสลกัสมยัถงัและซ่ง เจดียห์ยก และกลุ่มสุสานท่ีหน้าผาสมยัราชวงศฮ์ัน่ ยงัอุดม

ดว้ยโบราณวตัถุลํา้คา่อีกกวา่ 7,000 กวา่ช้ิน นอกจากความโด่งดงัในฐานะท่ีเป็นยอดเขาแห่ง

ตาํนานของแผ่นดินพระภูผาเซียน และวฒันธรรมประวติัศาสตรอ์ันเรืองรองแลว้ เสน่ห์งดงาม

ของธรรมชาติอันตระการตา ยงัทําใหช่ื้อเสียงของเทือกเขาแห่งน้ีขจรขจายไปทัว่ทั้งในและ

ตา่งประเทศ 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

พักที ่ CENTURY SUNSHINE EMEISHAN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 



 

 

วันที่สาม  งอ้ไบ ๊- เล่อซาน – ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน (ล่องเรือ) – เมืองช่ือสุ่ย 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู ่เมืองเล่อซาน ระหวา่งทางท่านจะไดช่ื้นชมกับธรรมชาติสองขา้งทางท่ีอุดม

ไปดว้ยแมกไมน้านาพนัธุแ์ละชีวิตความเป็นอยูข่องชาวมณฑลเสฉวน  

ซ่ึงยงัคงรกัษาวฒันธรรมแบบเดิมของชาวจีนและธรรมชาติ จากน้ันนําท่าน  ล่องเรือชมหลวง

พ่อโตเล่อซาน ซ่ึงสลกัอยูบ่นหน้าผาของเขาหลิงหยุน เป็น

พระพุทธรูปองคใ์หญ่ สูง 71 เมตร กวา้ง 10 เมตร เป็น

ผลงานการสลกัของพระสงฆ ์แห่งพุทธศาสนาในศตวรรษ

ท่ี 8 โดยใชเ้วลาทํางานรวม 90 ปี (ราชวงศ์ถัง  ค.ศ. 

713-803) เป็นพระพุทธรูปท่ีใหญ่ ท่ี สุดในโลก  ได้

กําหนดเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ.

1966 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู ่เมืองช่ือสุ่ย ตัง้อยูใ่นภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของ มณฑลกุย้โจว เป็นแถบ

เปล่ียนผ่านระหวา่งท่ีราบสูงยูนนาน-กุย้โจวกบัแอ่งกะทะเสฉวน นครน้ีไดช่ื้อวา่ ช่ือสุย่ เพราะมี

แมน้ํ่าช่ือสุย่ท่ีสวยงามไหลผ่านตลอดทั้งเมือง ช่ือสุย่เป็นสายสมัพนัธส์าํคญัของการคา้พรมแดน

ระหวา่งเสฉวน-กุย้โจวมาโดยตลอด เป็นเมืองสาํคญัในดา้นเศรษฐกิจวฒันธรรม   

พักที ่ 1573 HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

วันที่สี่ ช่ือสุ่ย – อุทยานนํ้าตก 4 ถํ้า (รวมรถกอล์ฟ) – มรดกโลกนํ้าตกฉ้ือสุ่ย (รวมรถกอล์ฟ

และลิฟท)์ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านเท่ียวชม อุทยานนํ้าตก 4 ถ ํ้า (รวมรถกอลฟ์) อุทยานท่ีมีน้ําตกถึง 4 แห่งในอุทยาน

เดียว  1.น้ําตกผา้มา่น 2.น้ําตกซุนหงอคง 3.น้ําตกกบบิน 4.น้ําตกมา้ขาว นักท่องเท่ียวนิยมมา

เพ่ือพกัผ่อนหยอ่นใจดว้ยสายน้ําท่ีเย็นฉํา่ อากาศท่ี

รม่ร่ืนตลอดทั้งปี เดินชมพืชพรรณธรรมชาติท่ีหา

ชมท่ีอ่ืนไม่ได ้เช่น ตน้เฟร์ินป่าดึกดาํบรรพ์ และ

พืชทอ้งถ่ินท่ีแปลกตา ใหท้่านผ่อนคลายพรอ้มกับ

ถ่ายรูปกบัธรรมชาติท่ีสวยตามอธัยาศยั 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ อุทยานนํ้ าตกช่ือสุ่ย 



 

 

(รวมรถกอลฟ์) นําท่านลงลิฟตเ์ดินทางสู ่น้ําตกช่ือสุย่ อลงัการน้ําตกขนาดใหญ่ อยู่เบ้ืองหน้า

ความสูง 76 เมตร กวา้ง 81 เมตร จาํนวนน้ํามหาศาลท่ีไหลลงมาสรา้งเสียงกึกกอ้ง สวยงาม

ดว้ย ทอ้งฟ้า ภูเขา และม่านน้ําตกท่ีไหลลงมาไม่ขาดสาย ละอองน้ําเย็นชุ่มฉํา่ไปทัว่ผืนป่า 

สมัผสัธรรมชาติบริสุทธ์ิท่ีไดร้บัการดูแลรกัษาไวอ้ยา่งดี 

เต็มอ่ิมชมความงามของ ทิวทศัน์ท่ีธรรมชาติแตง่แตม้อยา่งสวยงาม 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

พักที ่ YINSHENG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

วันที่หา้ ช่ือสุ่ย - เฉินตู - รา้นหยก – ศูนยอ์นุรกัษห์มีแพนดา้ – รา้นผลิตภณัฑย์างโอโซน  

                  รา้นนวดเทา้เพ่ือสุขภาพ – ชมโชวเ์ปล่ียนหนา้กาก 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านเดินทางกลบัสู ่เมืองเฉินตู คาํวา่เฉิงตูมีความหมายวา่ คอ่ย ๆ กลายเป็นเมือง 

เน่ืองจากยอ้นไปเม่ือราว 2,000 ปีท่ีแลว้ ในสมยัจ๋ินซีฮ่องเต ้ไดมี้การจดัการชลประทานข้ึน 

เพ่ือแกไ้ขปัญหาน้ําท่วมท่ีเกิดเป็นประจาํทุกปี เม่ือแกไ้ขปัญหาน้ําท่วมได ้ ชาวนาชาวไร่

เพาะปลกูไดดี้ ชีวิตความเป็นอยูดี่ขึ้ น คนจึงเร่ิมอพยพมาท่ีเมืองน้ีมากขึ้ นเร่ือย ๆ จึงไดช่ื้อวา่เฉิง

ต ูจากน้ันนําท่านชม รา้นหยก  ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบันําโชค ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากอนั

ลํา้ค่าแก่คนท่ีท่านรกั  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันนําท่านเดินทางเขา้สู ่ศูนยอ์นุรกัษห์มีแพนดา้ ซ่ึงท่านจะไดเ้ขา้เยี่ยมชมความน่ารกัของ

บรรดาหมีแพนดา้ไดอ้ย่างใกลชิ้ด ท่ีน่ีนอกจากจะเป็นท่ีวิจยัและทําการศึกษาเพ่ืออนุรกัษ์หมี

แพนดา้แลว้ ยงัเป็นศูนยก์ารเรียนรู ้และเพาะพนัธุ์หมี

แพนดา้อีกดว้ย ศูนยอ์นุรกัษ์หมีแพนดา้ท่ีเมืองเฉิงตูน้ี

ก่อตั้ง เม่ือปี  1987 โดยมีภารกิจในการวิจัยและ

อนุรักษ์ต่อจากสวนสัตว์เฉิงตู และการพัฒนาชนบท

ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงเร่ิมแรกมีแพนด้า

เพียง 6 ตัวเท่าน้ัน แต่ปัจจุบันมีแพนด้ารวมแล้ว

ประมาณ 83 ตวั ภายในศนูยอ์นุรกัษ์หมีแพนดา้ท่ีเฉิง

ต ูมีพ้ืนท่ีกว่า 2,650 ไร่ และกําลงัจะเพ่ิมเป็น 5,000 ไร่ เพ่ือขยายพ้ืนท่ีใหก้ับการดูแลและ

เพาะพนัธุ ์แพนดา้แดง ลิงสีทอง และสตัวป่์าอ่ืนๆ ท่ีใกลจ้ะศนูยพ์นัธุด์ว้ย 

นําทุกท่านเดินทางสู ่รา้นผลิตภณัฑย์างโอโซน ใหท้่านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภัณฑ์เคร่ือง

นอนเพ่ือสุขภาพในรูปแบบตา่งๆ มากมาย 



 

 

นําท่านเดินทางสู ่รา้นนวดเทา้เพ่ือสุขภาพ ผ่อนคลายความเม่ือยลา้ กับยานวดขนาดพิเศษ

สูตรเดียวไมซ่ํ้าใคร พรอ้มชมครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือ “บวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศใน

ดา้นรกัษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามญัประจาํบา้น 

หลังจากน้ันเชิญท่านชมศิลปะการแสดงง้ิวของเสฉวน ชมโชว์เปล่ียนหน้ากาก อันเป็น

เอกลกัษณ์และไฮไลน์ของเมืองเฉิงต ูมีคาํกลา่ววา่ “ถา้มาเฉิงต ูแลว้ไม่ไดดู้โชวเ์ปล่ียนหน้ากาก 

ถือวา่ยงัมาไมถึ่งเฉิงต”ู วิธีการเปล่ียนหน้ากากดว้ยการดึงเชือกอย่างแนบเนียน หรือเพียงแค่

สะบดัหน้าเพียงแคเ่ส้ียววินาที หน้ากากก็จะเปล่ียนไปเร็วมากๆ จนจบจบัไมไ่ดว้า่ทาํไดอ้ยา่งไร 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

พักที ่ YINSHENG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่หก รา้นผา้ไหม - ถนนคนเดินจิ่งหล่ี - สนามบินเฉินตู  - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านแวะ รา้นผ้าไหม ชมผ้าไหมท่ีขึ้ นช่ือของประเทศของจีน  ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้

คุณภาพท่ีผลิตจากผา้ไหม เชน่ผา้ห่ม เส้ือผา้ รองเทา้ ชุดเคร่ืองนอน เป็นตน้ 

นําท่านเดินชม ถนนคนเดินจิ๋นหล่ี ถนนแห่งน้ีเปิดใหบ้ริการในปี ค.ศ.2004 ในแบบสไตลจี์น

โมเดิล ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบหรูหรา และกล่ินอายวฒันธรรมของมณฑลเสฉวนท่ีถูกฝังอยู่ใน

ถนนโบราณแห่งน้ี บ่งบอกใหท้ราบว่ามณฑลเสฉวนมีลักษณะอย่างไรในสมัยราชวงศ์ชิง 

หลงัจากการปรับปรุงใหม่เม่ือเร็วๆน้ี ถนนคนเดินจินหล่ีไดก้ลายเป็นหน่ึงในถนนการคา้ท่ี

คึกคักมากท่ีสุดในเฉิงตู ทั้งสองดา้นของถนนท่ีมีความยาว 350 เมตรน้ี มีรา้นคา้เล็กๆ

มากมาย ท่ีขายสินคา้หตัถกรรมของเก่าและของท่ีระลึกเช่นงานปักลาย , ผลิตภัณฑ์จากเคร่ือง

เขิน งานฝีมือพ้ืนบา้น  เคร่ืองเคลือบดินเผา ของเก่าหรืองานประดิษฐ์ตวัอักษรและภาพวาด 

รวมถึงโรงแรมรา้นอาหาร ชา กาแฟ บาร ์คาเฟ่ และรา้นอาหารอีกมากมาย ถนนแห่งน้ีถือว่า

เป็นแหลง่ท่องเท่ียวยอดนิยมสาํหรบัชาวเฉินตูและนักท่องเท่ียวท่ีหา้มพลาดเม่ือมาเยือนเฉินต ู  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการท่านดว้ยอาหารสมุนไพร 

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว 



 

 

15.05 น. นําทุกท่านเหินฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 619 

17.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

 

 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าท่ีทุกครัง้ก่อนทาํการ 

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหน้า ** 

**สถานท่ีท่องเท่ียว และโรงแรมท่ีพกั อาจจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกั** 

**โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ลกูคา้เป็นสาํคญั** 

คณะยืนยนัการเดินทางท่ี 15 ท่านมีหวัหน้าทวัร ์

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ ***   

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

 เด็กอายุไม่เกิน

18 ปี 
พักเดี่ยวเพ่ิม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

22 – 27 พฤศจิกายน 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 ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ  200 หยวน/ทริป/ตอ่ทา่น*** 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 30 กิโลกรมั   



 

 

 คา่รถรบั-สง่ และนําเท่ียวตามรายการ 

 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 คา่เขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  

 คา่อาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ  

 คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเที่ยวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทย  

และตอ้งเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน !!!!   

 คา่ธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียว  

     ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,800 บาท** 

 คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ตอ่ท่าน 

 คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่ทาํหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์

ทางไกล คา่อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือ

รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

เง่ือนไขการชาํระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทตอ่ท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินคา่บริการสว่นท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของ

ท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

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

วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการของทาง

บริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ี

บริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อักษร  ทางบริษัทไม่รบั

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 



 

 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือทาํเร่ืองขอรบัเงินคา่บริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ 

3. มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินคา่บริการตา่งๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระ

แลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 50 ของคา่บริการท่ีชาํระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินคา่บริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัคา่ใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากคา่บริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนํา

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึง

ไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการ

เดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินทั้งหมดใหก้บัท่านทุกกรณี** 

4. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจาํหรือ

คา่บริการทั้งหมด   

5. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

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

วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการของทาง

บริษัท 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวรน้ี์เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

คา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบั

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง



 

 

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระคา่บริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํา

นําหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีมิไดส้ง่หน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะ

คาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวสว่นใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมมี่อาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แตมี่เอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะนําติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 10 0 

มิลลิลิตรตอ่ช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋า

ใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตวั เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เน่ืองจาก

รฐับาลทอ้งถ่ินตอ้งการรกัษาสิ่งแวดลอ้มและลดการท้ิงขยะ จึงไม่มีบริการท่ีโรงแรม 

4. ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํ   

วีซาจีนท่านจะตอ้งรบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากทางบริษัท 



 

 

5. ไม่ทราบกฎและกติกาในรายละเอียดการยกเวน้วีซ่า/ผูใ้ชบ้ตัร APEC และโปรดดูแลรกัษาบตัร 

6. ของท่าน หากท่านทาํบตัรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่าง

นอ้ย 2 สปัดาห ์เพ่ือดาํเนินการเรื่องต่างๆ 

7. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเก่ียวกบัการนาํแบตเตอรี่สาํรองข้ึนไปบนเครื่องบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีสาํรองสามารถนําใสก่ระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณท่ีจาํกดั ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนําขึ้ น

เคร่ืองไดไ้มมี่การจาํกดัจาํนวน  

4.2 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้ น

เคร่ืองไดไ้มเ่กินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มนําขึ้ นเคร่ืองในทุกกรณี 

5. หา้มนําแบตเตอร่ีสาํรองใสก่ระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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

 
เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน!! 

 สาํเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน  

 สาํเนาสูติบตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายุตํา่กว่า 18 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

การท าวีซ่ากรุ๊ปท่องเทีย่วนัน่ใชแ้ค่เพยีงส าเนาพาสสปอต์ทีช่ัดเจนเท่านัน้ !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ่ายให้ตดิ 2 หน้าแบบตัวอย่าง 


