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BIG PARADISE CHENGDU 4 DAYS 3NIGHTS 

เฉิงต ู– งอ้ไบ ๊– เลอ่ซาน   

4 วนั 3 คืน โดยสายการบินไทย TG 618/619 
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บริษัทฯ มีความยินดีขอน าท่านเดินทางโดยสายการบินไทย เหินฟ้าสู่นครเฉิงต ูเมืองเอกแห่งมณฑลเสฉวน 

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ วฒันธรรม และการเมืองการปกครองมาตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาล พรอ้มใหท่้านสมัผสั

ความเป็นธรรมชาติของสถานท่ีดงัน้ี 

 
เฉิงตู เมืองเอกแห่งมณฑลเสฉวน และนอกจากน้ียงัเป็นประตูสู่เมืองใหญ่อีกหลายแห่งในประเทศจีน ชม

ความเป็นอยู่ของผูค้นในมณฑลเสฉวนท่ีมีความแตกต่างอยา่งหลากหลายของวฒันธรรมทั้งทางดา้น

อาหารการกิน  สถานท่ีท่องเท่ียว  และศาสนา น าท่านชมศาลเจา้ขงเบง้  ชมรูปป้ันจากตวัละคร

เร่ืองสามกก๊  ชมสวนสตัวห์มีแพนดา้ ซ่ึงเป็นสตัวส์ญัลกัษณท่ี์ส าคญัของประเทศจีนและนครเฉิงตู 

และมีเวลาใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ มากมายจากตลาดใตดิ้น 

งอ้ไบ ๊  น าท่านนัง่กระเชา้สู่ยอดเขาจินต่ิง ชมทศันียภาพท่ีงดงามดงัสรวงสวรรค ์ 

เล่อซาน  น าท่านล่องเรือเพ่ือชมความงามริมฝ่ังแมน่ ้าหมิงเจียงสู่เขาเล่อซาน ชมเกาะเล่อซาน และหลวงพ่อ

โต ซ่ึงสกดัเขา้ไปในภูเขาทั้งลกูสูง ถึง 71 เมตร  
 
 

วนัแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – เฉิงต ู– เมืองเล่อซาน - นมสัการหลวงพ่อโต 

07.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเ์ตอร ์D สายการบิน

ไทย เจา้หนา้ท่ีของ บริษทั บ๊ิกเวิลด ์ฮอลิเดย ์คอยใหก้ารตอ้นรบั ดูแลดา้นเอกสารและสมัภาระใน

การเดินทาง 

ก าหนดการเดินทาง 

28,900.- 
29 ธนัวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562 

(วนัปีใหม่ 62) 

***ราคารวมทิปไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถ่ินแลว้***   

ลงชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง 3 รา้น / น ำ้ดื่มแจก ท่ำนละ 1 ขวด ต่อวนั 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

10.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองเฉินตู โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 618 

15.05 น.  เดินทางถึงสนามบินเมือง เฉิงตู เมืองหลวงของมลฑลเสฉวน น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากร แลว้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเล่อซาน 

น าท่านเดินทางสู่ เล่อซาน ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัส

ความงามสองขา้งทาง น าท่านล่องเรือเพ่ือชมธรรมชาติของ

แม่น ้าหมิงเจียง แม่น ้าชิงอีเจียง และแม่น ้าตา้ตูเ้หอ ทั้งสาม

สายไหลมาบรรจบกัน ณ หน้า หลวงพ่อโต  ซ่ึ ง เ ป็น

พระพุทธรูปปางสมาธิท่ีสกดัเขา้ไปในภูเขาทั้งลูกท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในโลกสูง 71 เมตร หากท่านสงัเกตใหดี้ท่านจะเห็นพระนอนขนาดใหญ่ท่ีเป็นพ้ืนท่ีของเกาะและชาว

พุทธเช่ือว่าบนทรวงอกของพระนอนมีพระ ซ่ึงก็คือหลวงพ่อโตนัน่เอง โดยสรา้งขึ้ นจากเงินบริจาค

ของชาวบา้นซ่ึงใชเ้วลาสรา้งถึง 90 ปี   

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ที่พกั GARDEN CITY HOTEL & RESORT หรือเทียบเท่า (คืนที1่) 

วนัที่สองของการเดินทาง (2) งอ้ไบ ๊– ยอดเขาจนิติง่ (นัง่กระเชา้) – วดัหวัจา้ง – รา้นยางพารา 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 

จากน้ันน าท่านข้ึนกระเชา้ชมความงามของเขางอ้ไบ ๊ หรือ เออ๋เหมยซาน สมัผสัอากาศยามเชา้

ดว้ยขุนเขาและพนัธุไ์มเ้มืองหนาว และเป็นสถานท่ีแสดงธรรมของพระโพธิสตัวผู่์เสียน ชม ยอดเขา

จนิติง่ (นัง่กระเชา้)  ถือเป็นยอดเขาท่ีส าคญัของศาสนาพุทธ ซ่ึงสูงกวา่ระดบัน ้าทะเล  3,099 

เมตร ชมยอดเขาสลบัแนวสนเมืองหนาวดงัวิมานแดนสวรรค ์และสมัผสัทิวทศัน์ทะเลหมอกยามเชา้

http://bit.ly/2NMk5YE
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อนังดงาม หากท่านโชคดีท่านจะมีโอกาสไดเ้ห็น

ปรากฏการณอ์นัมหศัจรรยข์องพระพุทธเจา้บนขอบฟ้า

บริเวณหนา้ผา   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

บ่าย น าท่านสู่วดัหวัจา้ง สรา้งขึ้ นในสมยัราชวงศตุ์งฮัน่ มีประวติัศาสตรเ์กือบ 2 พนัปีแลว้ เมื่อปี 1972 

ไดป้ระสบความเสียหายอยา่งหนักเน่ืองจากไฟไหม ้ ปี 2003 ทางการท่ีเก่ียวขอ้งไดล้งทุน 3 รอ้ย

ลา้นหยวนหรือเท่ากบัพนัหา้รอ้ยลา้นบาท ด าเนินการบรูณะปฎิสงัขรณว์ดัหวัจา้งอีกครั้ง น าท่าน

นมสัการองคพ์ระสมนัตภทัร มหาโพธิสตัว ์ 1 ใน 7 พระมหาโพธิสตัว ์ ท่ีเป็นท่ีนับถือทาง

พระพุทธศาสนามหายาน (มีพระพกัตร ์10 ทิศ สูง 48 เมตร พระสมนัตภทัร มีลกัษณะทรงคชสาร

เผือหกงา ชา้งเผือกหกงานน้ัน เป็นสญัลกัษณแ์ห่งความยิ่งใหญ่ในบรรดาคชสารดว้ยกนั) บริเวณ

ใกลเ้คียงน้ันท่านสามารถชมต าหนักทอง ต าหนักเงิน ต าหนักส าริด และต าหนักเหล็ก 

จากนัน้น าท่านแวะชม น าท่านเย่ียมชม ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีผลิตจากยางพาราซ่ึงก าลัง

ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก คุณภาพดีเหมาะกบัการซ้ือ เป็นทัง้ของฝากและใชเ้อง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4) 

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ที่พกั GARDEN CITY HOTEL & RESORT หรือเทียบเท่า (คืนที ่2) 

 

วนัที่สามของการเดินทาง (3) เมืองงอ๊ไบ ๊- ศูนยวิ์จยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ – เมืองโบราณหวง

หลงซี – ศูนยอ์นุรกัษห์มีแพนดา้ – เมืองเฉิงต ู– โชวเ์ปลี่ยนหนา้กาก 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณหวงหลงซี (Huang Long Xi Old Town) เมืองโบราณหวงหลงซี 
บรรยากาศคลา้ยคลึงกบัเมืองโบราณล่ีเจียงท่ีไดร้บัมรดกโลก น าท่านยอ้นยุดกลบัสู่เมืองจีน

สมยัก่อนท่านจะหลงใหลไปกบัความสวยงาม 
เมืองโบราณหวงหลงซี เป็นหมูบ่า้นสมยัราชวงศห์มิง ตั้งอยูริ่มแมน่ ้า หวงหลงซี ในอดีตเคยเป็นเมือง
ท่าริมน ้าท่ีมีเรือสญัจรไปมาคบัคัง่การคา้ขายคึกคกัมาก ปัจจุบนัยงัเหลือใหเ้ห็น บรรยากาศเก่า ๆ  
ไดท้ัว่ไป เช่น โรงน ้าชา วดัเก่าแก่ ตน้ไมโ้บราณ และวิถีชีวิตของชาวบา้นท่ีมกัไปจบักลุ่มเล่น ไพ่
นกกระจอก และด่ืมน ้าชาใตร้่มไมริ้มทางน ้าอาคารบา้นเรือนนิยมสรา้งบนเสาไมข้นาดใหญ่ยื่นลงไป

ในน ้า กรอบประตูหนา้ต่างแกะสลกัลวดลายงดงาม พ้ืนถนนปดูว้ยหินคดเค้ียวไปมา มีตน้ไมใ้หญ่ใบ

คร้ึมอายุกวา่ 300 ปียืนใหร้่มเงาอยูห่ลายตน้ เมื่อทศันียภาพอนัสวยงามของเมืองหวงหลงซีไดร้บั

การตีพิมพใ์นนิตยสาร

ฉบบัหน่ึง เมื่อ 10 กวา่ปี
ก่อน ก็กลายเป็นจุด

สนใจของนักท่องเท่ียว 

และเป็นท่ีถ่ายท า

ภาพยนตรย์อ้นยุคอีก

หลายเร่ือง 
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จากนัน้น าท่านสู่ ศูนยวิ์จยัทางการแพทยแ์ผนโบราณเป่าฟู่ หลิง พรอ้มฟังการบรรยายสรรพคณุ

ของสมนุไพรจีน ในช่ือวา่ ยาบวัหิมะ ยาแกน้ า้รอ้นลวกเป่าฟู่ หลิง เป็นยาสามญัประจ  าบา้นท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีสุดของรฐับาลจีน ใหท่้านไดน้วดฝ่าเทา้ผ่อนคลายกบัยาสูตรพิเศษ หรอืเลือกซ้ือยา

สมนุไพรกลบัไปเป็นของฝาก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

บ่าย  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัเมืองเฉิงตู 

น าท่านสู่ ศูนยอ์นุรกัษห์มีแพนดา้ เขา้ไปชมขา้งในศูนย์

เพาะเล้ียง หมีแพนดา้เป็นสตัวท่ี์หาชมไดย้ากและเป็นสตัว์

สญัลกัษณข์องประเทศจีน อยูบ่นเน้ือท่ี 600,000 ตาราง

เมตร ซ่ึงใชเ้ป็นศูนยเ์พาะพนัธุแ์ละอนุรกัษ์รวมถึงใชเ้ป็นสถานท่ี

ศึกษาหมีแพนดา้ซ่ึงเป็นสตัวอ์นุรกัษ์ของประเทศจีน และชม

ความน่ารกัพรอ้มสมัผสัชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าหมีแพนดา้ 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (7) 

จากน้ันน าท่าน ชมโชวเ์ปลี่ยนหนา้กาก   (Chinese Magic 
Dress Change and Mask Change) 
โชว์เปล่ียนหน้ากาก หรือท่ีเรียกเป็นภาษาจีนว่า “เป้ียนเห

ล่ียน” เป็นการแสดงท่ีประเทศจีน ใหค้วามส าคญั และยก

ย่องใหก้ารแสดงน้ีเป็นความลบัอนัดบั 2 ของจีน โชวเ์ปล่ียน

หน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน การเปล่ียน

หน้ากากแต่ละฉากใชเ้วลาเพียงเส้ียววินาที โดยท่ีไม่สามารถ

จบัตาไดท้ัน ท่ีส าคัญการแสดงน้ีสืบทอดกนัมาหลายชัว่อายุ

คน ไมม่ีการถ่ายทอดใหบุ้คคลภายนอกไดรู้ ้“เคล็ดลบั” เป็น

ความลับเฉพาะลูกหลานชาวเสฉวนเท่าน้ัน หา้มสอนเคล็ด

วิชาน้ีแก่ผูอ่ื้นอย่างเด็ดขาด หน้ากากน้ันท าดว้ยเสน้ไหมอย่าง

ดี กลายเป็น “ภูมิปัญญา” ของท่ีน่ีไวอ้วดชาวโลกอย่างภาคภูมิใจ เมื่อถึงเวลาเขา้ชมโชวต์อ้งรีบไป

ใหท้ันเวลา อย่างน้อยก็จะไดท่ี้นัง่ต าแหน่งดีๆ เพ่ือใหเ้ห็นกันชัดๆ เพราะแค่เส้ียวของเส้ียววินาที 

การแสดงมนัจะด าเนินไปค่อนขา้งเร็วมากๆ จึงเป็นอีกหน่ึงรายการโชวท่ี์น่าติดตามของทวัรจี์นเป็น

อยา่งมาก 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั YING SHENG HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนที ่3) 
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วนัที่สีข่องการเดินทาง (4) เมืองเฉิงต ู– รา้นผา้ไหมจีน - ชอ้ปป้ิงถนนคนเดินซุนซีลู่  - สนามบิน

เมืองเฉิงต ู– กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8) 
 

น าท่านเยี่ ยมชม รา้นผา้ไหมจนี ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากไหม ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ ผา้พนัคอ ฯลฯ ชม

วธีิการน าเสน้ ไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทัง้ใชเ้ครื่ องจกัร ชมการดงึใยไหมรงัแฝดเพ่ือมาท าไสน้วม

ผา้ห่มไหม เหมาะกบัการซ้ือ เป็นทัง้ของฝากและใชเ้อง 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินซุนซีลู่ มีสินคา้ต่างๆมากมาย ทั้งแบรนดต่์างประเทศ และใน

ประเทศ อาทิ เส้ือผา้, รอ้งเทา้, เคร่ืองหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส ์ของท่ีระลึกต่างๆ ฯลฯ 

ตามอธัยาศยั 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) (เมนูสมุนไพรจนี) 

บ่าย สมควรแก่เวลาใหท่้านเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเมืองเฉิงตู 

15.30 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG619 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ชัว่โมง) 

17.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ....พรอ้มความประทบัใจ 

 
 

 

 

 

หมายเหตุ: อตัราค่าบริการทวัรน้ี์ เป็นทวัรท่ี์ร่วมกบัการท่องเท่ียวแหง่เมืองจีนทุกเมือง ก าหนดใหมี้การประชาสมัพนัธ์

สินคา้พ้ืนเมืองใหก้บันักท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กั 3 รา้น ไดแ้ก่ ศูนยวิ์จยัการแพทยแ์ผนโบราณ, หมอนยางพารา และรา้น

ผา้ไหมจนี  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมีผลกับราคาทวัร ์ จึงเรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ 

ทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม และรบัฟังค าบรรยาย อยา่งน้อย 45 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของ

ลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน ส าหรบัท่านใดท่ีแยกไม่ไปตามคณะในบางสถานท่ีหรือในบางวนัหรือไม่เขา้รา้น 

ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยเพิ่ม 300 หยวน/ท่าน/รา้น 
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อตัรำค่ำบรกิำร 
ก ำหนดกำรเดนิทำง  วนัท่ี 29 ธนัวำคม 61 – 01 มกรำคม 62  (ปีใหม่ 2562) 

 

BIG…PARADISE CHENGDU 
4DAYS 3 NIGHTS  (TG) 

ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ 2-3 ท่าน/หอ้ง ราคาท่านละ 28,900 บาท 17,500 บาท 

เด็ก อายุต า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 26,900 บาท 17,500 บาท 

เด็ก อายุต า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 26,900 บาท 17,500 บาท 

เด็ก อายุต า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) 25,900 บาท 16,500 บาท 

พกัหอ้งเด่ียวเพ่ิมอีกท่านละ 5,900 บาท 
  
 

อัตราน้ีรวม: ภาษีน า้มนัของสายการบิน,ภาษีสนามบินไทย ณ วันท่ี 03 ก.ย.61 

**ราคาดงักลา่วอาจมีการปรบัเปลี่ ยนหากสายการบินมีการเรยีกเก็บภาษีน า้มนัและภาษีสนามบินเพ่ิมเติม** 

**ราคาอาจมีการเปลี่ ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

หมายเหต ุ 

-  เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ 

ท่านสละสิทธ์ิไมส่ามารถเรียกรอ้งค่าบริการคืนได ้ไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

- โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมและในแต่ละครั้งจะตอ้งมีจ านวนผูโ้ดยสารจ านวน 

15 ท่านขึ้ นไป กรณีท่ีลกูคา้ 10 ท่านขึ้ นไปออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหนา้ทวัร ์แต่มีไกดท์อ้งถ่ินพดูไทยรบั) 

- ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า การจดัหอ้งพกัมาตรฐาน จะเป็น 2 

เตียง/หอ้ง (Twin room) หากท่านพกั 3 ท่าน/หอ้ง (Triple room) ขึ้ นอยูก่บัโรงแรมน้ันๆ หากทางโรงแรมน้ันๆ ไม่มี 

ทางบริษัทฯ จะจดัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป และหากลกัษณะหอ้งนอนคนละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นของโรงแรม 

- กรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในเอง เพ่ือต่อเท่ียวบินหรือค่าเดินทางต่างๆ ท่ีจะมาร่วมเดินทางพรอ้มคณะ  

รบกวนเช็คเวลาบินหรือสายการบินกบัเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนออกตัว๋เพ่ือความถูกตอ้ง หากท่านออกตัว๋ไปแลว้ 

เท่ียวบินล่าชา้ หรือจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบตามจ านวน หรือกรุป๊ไม่สามารถออกเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่

รบัผิดชอบเน่ืองจากอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ 

 
อตัราน้ีรวม 

ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลบัเสน้ทางกรุงเทพฯ-เฉิงตู(ตัว๋กรุป๊)-กรุงเทพฯ สายการบินไทย ชั้นทศันาจร 

ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการระบุ 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการระบุ   ค่ารถรบัส่งระหวา่งการน าเท่ียวตามรายการระบุ 

ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี     

ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าเขา้ประเทศจนี (4 วนัท าการ Thai Passport) 

ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
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ค่าประกันอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเท่าน้ัน คุม้ครองอายุตั้งแต่ 6 เดือน-75 ปี ในวงเงินท่านละไม่เกิน 

1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลอุบัติเหตุ ไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท(แบบกรุ๊ปทัวร)์ **อายุ 76ปีขึ้ นไป วงเกิน 

500,000 บาท  ค่ารกัษาพยาบาลอุบติัเหตุ ไม่เกินวงเงิน 250,000 บาท(แบบกรุป๊ทวัร)์ ** เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรม์

ท่ีทางบริษัทฯ จดัท า (ส าหรบัท่ีเดินทางพรอ้มคณะทัวรก์รุ๊ปจากเมืองไทยเท่าน้ัน) ส าหรบัท่านอ่ืนๆ ท่ีไม่ตรงตามเง่ือนไข

กรมธรรม ์ท่านจะตอ้งท าประกนัการเดินทางเอง หรือ สอบถามค่าใชจ้า่ยประกนัเพ่ิมเติมกบัเจา้หน้าท่ีฯ 

*** ราคารวมทิปไกด+์คนขบัรถทอ้งถิ่นแลว้ *ไม่รวมหวัหนา้ทวัร ์วนัละ 10 หยวน/วนั/ท่าน* 

อตัราน้ีไม่รวม 

ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรมัต่อท่าน) 

ค่าท าหนังสือเดินทาง   

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษี  3% 

ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว  

ส าหรบัราคาน้ีบริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพ่ิม 

ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืม,ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์10 หยวน/วนั/ท่าน (โดยเฉล่ีย 40 หยวนตลอดการเดินทาง) 

ค่าทิปยกกระเป๋า โดยเฉลี่ยหอ้งละ 10 หยวน/คืน (บางโรงแรมอาจจะไมม่ีเจา้หนา้ท่ียกกระเป๋า) 

ไม่แจกกระเป๋าเดินทาง 

การช าระเงิน   

 ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ  าเป็นจ  านวน 10,000 บาท ต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่านส าหรบัการจองทวัร ์

หากภายใน 3 วนัไม่มีการช าระค่ามดัจ าถือว่ายงัไม่คอนเฟริมท่ี ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่าง

นอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด หรือยกเลิกการเดินทาง 

 

การยกเลิก 

กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 45 วนัท าการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการคืนค่ามดัจ า 

กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 30 วนัท าการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการหกคั่าบริการ 50% ของราคาทวัร ์
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กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนัท าการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการหกคั่าบริการ 100% ของราคาทวัร 

 ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง หรือ No Show หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้เมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด หรือคืน

เงินบางส่วน 

(ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตี มดัจ  ากบัทางสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการการนัตีค่ามดั

จ  าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

 

หมายเหต ุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จะไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลง

การเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน

ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุม ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่าง ๆ 

4. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้และความ

ผิดพลาดจากทางสายการ บิน  จะไมม่ีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

5. เม่ือท่านเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 

ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืนไดไ้มว่า่กรณีใด 

6. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง

และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ

ราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม สถานการณ ์ดงักล่าว 

8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การ

บริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะ

จดับริการทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไมคื่นเงิน ใหส้ าหรบัค่าบริการน้ันๆ 

9. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดย ผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

10. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

11. บริษัทจะไมร่บัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย 

หรือ เอกสารเดินทาง ไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ อาทิ เช่น นโยบายการควบคุมไขห้วดัใหญ่ 

2009 ของประเทศน้ันๆ 

12. รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ในระหวา่งการท าทวัร์ 

13. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 
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อตัราค่าวีซ่าด่วน ที่ตอ้งจา่ยเพิ่มใหส้ถานฑูตจนี เม่ือท่านส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้ 

 ย่ืนวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใชจ้า่ยเพิ่มท่านละ  1,200 บาท 

 การขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนสถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า** 

 ท่านที่มีวีซ่าจนีแลว้หกัคืนท่านละ 1,000บาท 

 

เอกสารในการขอวีซ่า 

1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กวา่ 6 เดือน  มีหนา้วา่งประทบัตรามากกว่า 2 หนา้คู่   

2. ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน และ ส าเนาเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ถา้มี) 

3. เอกสารหลกัฐานการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล ----- หากช่ือ-นามสกุลท่ีระบุในหนังสือเดินทางเล่มใหมก่บัหนังสือ

เดินทางเล่มเดิมไมต่รงกนั ใหย้ื่นเอกสารหลกัฐานการเปล่ียนช่ือ-นามสกุลท่ีทางราชการออกให ้

 3.1 เอกสารเพ่ิมเติม กรณีเด็ก อายุต า่กวา่ 6 ปี สูตบิตัรตวัจริง และส าเนาบตัรประชาชนบิดา-มารดา 

 3.2 เอกสารเพ่ิมเติม กรณีเด็ก อายุ 6-18 ปี ส าเนาสูติบตัร และส าเนาบตัรประชาชนบิดา-มารดา 

 3.3 เอกสารเพ่ิมเติม กรณีเด็ก อายุต า่กวา่ 18 ปี ส าเนาสูติบตัร, หากไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดา หรือมารดา 

ตอ้งมีหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปตา่งประเทศ ออกโดยส านกังานเขตเท่านั้น 

4. หนงัสือรบัรองการท างาน (ในกรณีที่ผูเ้ดินทาง ท างานที่เดียวกนั 3 ท่านข้ึนไป) 

5. ใบกรอกฟอรม์ขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ดินทาง (พรอ้มเบอรโ์ทรติดตอ่ลกูคา้ ) *ส าคญัมาก* เพื่อน าขอ้มูลของ

ลกูคา้กรอกฟอรม์ยืน่ค ารอ้งขอวีซ่า     

- กรณีลูกคา้ประกอบธุรกิจส่วนตวั โปรดระบุรายละเอียดของธุรกิจดว้ยวา่ ท าอะไร 

6.กฎการใชรู้ปถ่ายส าหรบัยืน่ขอวีซ่าประเทศจนี 

ตามประกาศจากสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรฐัประชาชนจีนประจ าประเทศไทย ผูท่ี้ยื่นค ารอ้งขอวีซ่าจีนจะตอ้งใช้

รูปท าการยื่นค ารอ้ง   โดยรูปท่ีใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งตามกฎระเบียบดงัต่อไปน้ี  

6.1 รูปส ีพ้ืนหลงัสขีาว และถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 

6.2 รูปถ่ายขนาด 48 มม.x 33 มม., ความกวา้งส่วนศีรษะ:15 มม. ถึง 22 มม. ความสูงส่วน

ศีรษะ: 28 มม. ถึง 33 มม.  จ  านวน 3 ใบ 

หา้มมีรอยเย็บแม็ก หรือรอยปากกาใดๆ พ้ืน

หลงัสีขาว เทา่นั้น*ส าคญัมาก*  

(สถานทูตจนีอาจปฏิเสธไม่ รบัท าวีซ่า ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี) 

* มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต ่ วนัท่ี 6 ธ.ค.2559 เป็นตน้ไป  

 

ดงัรูปตวัอยา่ง 
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6.3  รูปถ่ายจะตอ้งบ่งบอกรูปพรรณสนัฐานของผูย้ื่นค ารอ้งไดอ้ยา่งชดัเจน รปูถา่ยหนา้ตรง ไม่ย้ิมเห็นฟัน 

มองเห็นทัง้ใบหนา้ และ ใบหทูัง้ 2 ขา้งชัดเจน *ส าคญัมาก* 

ไมห่ลบัตา ไม่อา้ปาก หรือยิ้ มเห็นฟัน หา้มท าท่าทาง หรือมีส่ิงกีดขวางใดๆทั้งส้ิน ศีรษะเอียงซา้ยหรือขวาได ้น้อย

กวา่หรือเท่ากบั 20 องศา และ แหงนหนา้ขึ้ นลงได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 25 องศา  

 หา้ม สวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยืดสีขาว เส้ือนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ 

 หา้ม น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัต่อใชเ้พ่ือยื่นท าวีซ่า 

 ช่ือเป็นชาย แตส่่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 

 ไม่สวมเครื่องประดบั สรอ้ย ต่างห ูก๊ิบติดผม แวน่ตาด า แวน่ตาแฟชัน่ แวน่สายตา  

 หา้ม สวมใส่คอนแทคเลนสสี์ หรือ คอนแทคเลนสบ๊ิ์กอายสแ์ฟชัน่  

 สามารถสวมเคร่ืองประดบัท่ีศีรษะ ดว้ยเหตผุลทางศาสนาเทา่น้ัน 

 หา้ม น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสต๊ิกเกอร ์หรือรูปท่ีปร้ินจากคอมพิวเตอร ์จะตอ้งพิมพล์งบนกระดาษ

ส าหรบัรูปถ่ายเท่าน้ัน และจะตอ้งไมม่ีส่ิงสกปรก หรอืรอยขีดขว่นใดๆทั้งส้ืน 

7. ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่าน

จะตอ้งรบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ ไมท่ราบกฎกติกาในรายระ

เอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่าน

อาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 สปัดาห ์

 

หมายเหตุ: กรณีเอกสารไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้งตามกฎระเบียบท่ีทางสถานทูตแจง้ ทางบรษิทัจะไม่ท า

การย่ืนวีซ่าให ้
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เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวซ่ีาประเทศจนี และ แบบฟอร์มจองทวัร์ 
***  กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง *** 

พรอ้มทั้งไดอ่้านรายละเอียดเงือ่นการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น 

 
1. ยืนยนัการเดินทาง จองรายการทวัร.์............................................................................................................  

2. คณะชื่อ / นามสกุล ผูจ้องทวัร.์................................................................................................................... 

3. จ านวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน 

4. เบอรติ์ดต่อ ...................................................................................... 

กรอกขอ้มูลส่วนตวั 

5.  ชื่อ - นามสกุล  (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต) 

( MISS /MRS. /MR.) NAME ...............................................SURNAME........................................... 

6. สถานภาพ   (.....)โสด  (.....)สมรส  (.....)หย่า    (.....)ม่าย   (.....)อยู่กนิฉันสามี-ภรรยา  (.....)แยกกนัอยู่ 

กรณีที่สมรส ระบุช่ือคู่สมรส...............................................................  อาชีพ .......................................... 

7. ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ........................................................................ .... 

...................................................................................................... รหัสไปรษณีย์  ........ ...................... 

8. ทีอ่ยู่ปัจจุบนั ทีส่ามารถติดต่อได ้(ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 

....................................................................................................... รหัสไปรษณีย์  ....... ....................... 

โทรศัพทบ้์าน .....................................................  มือถือ .................................................. ... 

9.  ชื่อสถานทีท่ างาน (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ........................................................................ ........... 

10. ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน ....................................................................................................................... 

.................................................................................................... ...................................................... 

ต าแหน่งงาน ....................................................  รหัสไปรษณีย์ .........................  เบอร์โทร....................... 

11. กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา ระบุสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่)................................. 

ที่อยู่..................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ 

..................................................        เบอร์โทร  .....................................................  

12. สมาชิกในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

1.  (MISS./MRS./MR.) NAME ....................................................SURNAME.................................. 
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RELATION .........................................................  เบอร์โทร............................................................ 

2.  (MISS./MRS./MR.) NAME ....................................................SURNAME.................................. 

RELATION .........................................................  เบอร์โทร............................................................ 

13. ในระยะเวลา 1 ปี คุณเคยเดินทางไปประเทศจีนหรือไม่    (.....)   ไม่เคย     (.....)   เคย  ระบุ ............. 

เมือง .................................  วันที่เดินทางเข้า/ออก ........................  จุดประสงค์ ...................................... 

หมายเหตุ *** กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริง เนือ่งจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน 

ขอ้มูลส าหรบัโรงแรมทีพ่กั และ สายการบิน 

14. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  

 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 

 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 

 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 

 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    

 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     

15. อาหาร          ไม่ทานเนื้ อววั  ไม่ทานเนื้ อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 

      อื่นๆ............................................................ 

16.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคย   ประเทศ....................................................... 

17.  หมายเลขสมาชิก รอยลั ออรคิ์ด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได ้50% (ถา้มี)....................... 

18. ตอ้งการเลือกทีน่ ัง่            ริมทางเดิน  ริมหนา้ต่าง  อื่นๆ.................................................  

(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ ผูจ้อง..................................................................................................... 

*** กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากท าการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจริงก่อนเดนิทาง 7 วนั*** 
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