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รหสัโปรแกรม : 12853 (กรณุาแจง้รหัสโปรแกรมทกุครัง้ทีส่อบถาม) 
 
 

 
 
 
  

วนัที ่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู (3U8146 : 17.30-21.45) X X ✈ 
SAILUNJIDI HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

2 เฉิงตู-อทุยำนภูเขำส่ีดรุณ-ีหุบเขำซวงเฉียวโกว 
(รวมรถอุทยำน)-ย่ือหลง 

   FENG QING HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 ย่ือหลง-เมืองตนัปำ-หมู่บ้ำนทเิบตเจยีจูจงัไช่    XINGJI HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 เมืองตนัปำ-หอเตยีวโหลว (ป้อมปรำกำร) 
ทุ่งหญ้ำถ่ำกง-วดัถ่ำกง-เมืองซินตูเฉียว 

   SHYING TIANTANG HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 
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5 เมืองซินตูเฉียว-หย่ำเจยีง-หลีถ่ัง-เต้ำเฉิง 
เจดีย์เต้ำเฉิงไป่ถ่ำ (เจดีย์ขำว)-ย่ำตงิ 

   YADING YIZHAN HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

6 อุทยำนย่ำตงิ (วดัชงกู่ / ทุ่งหญ้ำลัว่หรง / 
ทะเลสำบไข่มุก)-เต้ำเฉิง 

   DAOCHENG JIARI HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว 

7 
เต้ำเฉิง-เฉิงตู (3U8006 : 08.00-08.55) 
ศูนย์หมแีพนด้ำ (รวมรถแบตเตอร่ี) 
ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลีย่นหน้ำกำก 

   SAILUNJIDI HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

8 ถนนโบรำณจนิหลี-่เฉิงตู-กรุงเทพฯ  
(3U8145 : 14.40-16.35) 

  ✈  

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จ ำนวน 480 หยวน/คน ตลอดกำรเดินทำง 

 ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนพฤษภำคม-มิถุนำยน 2562 
วนัแรก  กรุงเทพฯ-เฉิงตู 

14.30 น.          คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ำงประเทศ ) ช้ัน 4 
ประตู 9บริเวณ ISLAND-W โดยสำยกำรบิน SICHUAN AIRLINES โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารใหก้บัท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE
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17.30 น.         เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสำยกำรบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8146  
  (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
21.45 น. ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่น

ท่ีสุดของประเทศจีน หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั  
 SAILUNJIDI HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดบั 4 ดำว**** 

วนัที่สอง เฉิงตู-อุทยำนภูเขำส่ีดรุณ-ีหุบเขำซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยำน)-ย่ือหลง 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนภูเขำส่ีดรุณี หรือ ซ่ือกูเหนียงซัน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 5 ช่ัวโมง) 
ระหว่างทางชมทศันียภาพอนังดงามคลา้ยธรรมชาติในแถบยุโรปใต้จนไดรั้บฉายาว่า "เทือกเขำ
แอลป์ในแผ่นดินจนี" ช่ือส่ีดรุณีมีท่ีมาจากต านานของส่ีสาวพี่นอ้งคือ ตา้กูเหนียงซาน, เออร์กูเหนียง 
ซาน, ซานกูเหนียงซาน และซ่ือกูเหนียงซาน เทือกเขาส่ีดรุณีตั้งช่ือตามยอดเขาสูงส่ียอด ท่ีทอดตวั
ยาวจากเหนือลงใตแ้ละทุกยอดนั้นจะถูกปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลนตลอดปี 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ หุบเขำซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยำน) มีระยะทาง 34.8 กม. มีพ้ืนท่ีรวม 216 ตาราง

กิโลเมตร จุดท่องเท่ียวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก หุบเขาหยนิหยาง ทุ่งตน้หยาง แลว้เดินทางเขา้
สู่ส่วนลึกสุดท่านจะไดเ้ห็นธารน ้ าแข็ง ภูเขากระจกแกว้ ภูเขาดวงอาทิตย  ์ภูเขาดวงจนัทร์ ยอดเขา
กระต่าย ส่วนกลำง น าท่านยอ้นกลบัมาชมทะเลสาป ส่วนที่สำม น าท่านชมทุ่งหญา้เหน่ียนหยปู้า ชม
ยอดเขารูปร่างแปลกตา เช่น ยอดเขาพราน ยอดวงัโปตาลา ยอดเขาเพชร ภูเขาหญิงตั้งครรภ ์ถ่ายรูป
กนัอย่างจุใจกบัทอ้งทุ่งกวา้งท่ีมีฉากหลงัเป็นภูเขาสูงปกคลุมดว้ยหิมะขาว ในหุบเขาจะมีล  าธารใส
สะอาดและสนสูงสีเขียวเขม้สลบัดว้ยต้นไมห้ลายหลากเฉดสี สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ 
ต ำบลย่ือหลง ตั้งอยูท่ี่เขตอาป้า มณฑลเสฉวน มีพ้ืนท่ี 480 ตร.กม. ผูค้นท่ีอาศยัอยูท่ี่น่ีจะเป็น ชนเผ่า  
ธิเบต ฮัน่ และ ฮุ่ย 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 
     FENG QING HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัที่สำม ย่ือหลง-เมืองตนัปำ-หมู่บ้ำนทิเบตเจยีจูจงัไช่ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่  เมืองตนัปำ หุบเขำแห่งสำวงำม (ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง) ตั้งอยู่
ริมโตรกผาสูงตระหง่าน ดา้นหน่ึงคือแม่น ้ าตา้ตูท่ีเช่ียวกราก อีกดา้นคือภูผาสูง เป็นเมืองท่ีมีพ้ืนท่ี
หลากหลายรูปแบบ ตวัเมืองตนัปาถือไดว้่าเป็นเมืองท่ีมีความเจริญมากเมืองหน่ึงเมื่อเทียบกบัเมือง
อ่ืนๆ ตนัปาในอดีตเป็นเมืองหนา้ด่านท่ีส าคญัมากของแควน้คามทิเบต มีสมญาว่า “อำณำจักรพัน
ป้อม” ตนัปาเร่ิมสร้างป้อมปราการตั้งแต่สมยัราชวงศฮ์ัน่เม่ือค.ศ. 1,700 ปีก่อน ซ่ึงเคยมีป้อมปราการ
มากกว่า 3,000 แห่ง หมู่บา้นขนาดใหญ่บางหมู่บา้นก็มีป้อมมากกว่า 100 แห่ง ปัจจุบนัมีป้อมปราการ
เหลืออยู ่562 แห่ง ท่านจะไดเ้ห็นหอสงัเกตุการณ์แบบทิเบตตั้งกระจายอยูท่ัว่ไป นอกจากตนัปามีหุบ
เขาท่ีสวยงามแลว้ ยงัมีหญิงสาวสวย จนเป็นท่ีรับรู้กนัทั้งแผน่ดินจีนว่า ชมหมู่บา้นทิเบตท่ีสวยท่ีสุด
ตอ้งมาท่ีตนัปา ชมหญิงทิเบตสวยท่ีสุดก็ตอ้งมาท่ีตนัปาเช่นกนั ดงันั้นตนัปาจึงมีช่ือเรียกอีกช่ือว่า 
“หุบเขำแห่งสำวงำม” 
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เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น าท่านเท่ียวชม หมู่บ้ำนทิเบตเจียจูจังไช่ หมู่บา้นชาวทิเบต ท่ีตั้งอยู่ในหุบเขา บ้านเรือนของชาว

ทิเบตท่ีน่ีสร้างข้ึนจากไมแ้ละหิน โดยชั้นล่างสุดเป็นพ้ืนท่ีเล้ียงสตัว ์ชั้นถดัมาจะเป็นท่ีอยูอ่าศยัของ
เจา้บา้น ส่วนดาดฟ้าดา้นบนใชส้ าหรับตากพืชผลทางการเกษตร บานหนา้ต่างประตูของบา้นแต่ละ
หลงัท าจากไมท่ี้ไดรั้บการแกะสลกัและลงสีไวอ้ยา่งงดงาม  ลกัษณะบา้นสวยโดดเด่นกว่าหมู่บา้น
อ่ืนในตานปา ก็คงตรงท่ีรู้จกัใชสี้สนั สีขาว แดง ด า คาดบนตวับา้นท่ีก่อดว้ยหินแผน่เลก็ๆ เรียงซอ้น
กนั มุมของหลงัคามียอดแหลมวางหินสีขาว ท่ีถือว่าเป็นหินศกัด์ิสิทธ์ิเอาไว ้ดว้ยความสวยโดดเด่น
จึงท าให ้National Geographic ของเมืองจีน ยกใหเ้ป็นหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดของประเทศจีน 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 
 XINGJI HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดบั 4 ดำว**** 

วนัที่ส่ี  เมืองตนัปำ-หอเตยีวโหลว (ป้อมปรำกำร)-ทุ่งหญ้ำถ่ำกง-วดัถ่ำกง-เมืองซินตูเฉียว 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเท่ียวชม หอเตียวโหลว ซ่ึงป้อมโบราณของตนัปามีรูปทรงหลายหลาก ส่ีเหล่ียม ห้าเหล่ียม 
หกเหล่ียม แปดเหล่ียม สิบสองเหล่ียม สิบสามเหล่ียม โดยป้อมส่ีเหล่ียมนบัว่าเด่นท่ีสุดเมื่อพิจารณา
ในดา้นประโยชน์ใชส้อย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ป้อมประจ าบา้นและป้อมประจ าหมู่บา้น ซ่ึง
จะสร้างตามจุดชยัภูมิริมเสน้ทางท่ีส าคญัและท่ีสูงบนสันเขา ป้อมประจ าหมู่บา้น แบ่งเป็น ป้อมจุด
ไฟแจง้เหตุ ป้อมปราการเพ่ือการสู้รบ ป้อมโบราณของตนัปามีลกัษณะตรงด่ิง มุมแหลมเหมือนดัง่
ปลายมีด พ้ืนก าแพงเรียบเป็นระเบียบ ตวัก  าแพงก่อดว้ยกอ้นหินแน่นหนาและแข็งแรง 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองถ่ำกง (ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง)  เมืองเล็กๆเมืองหน่ึง ซ่ึง 

“ถ่ากง” มีความหมายตามภาษาทิเบตว่า “ดินแดนอนัเป็นท่ีสิงสถิตแห่งองค์พระโพธิสตัว ์ท่านจะได้
ชมความอัศจรรยช์วนมองของ ทุ่งหญ้ำถ่ำกง ซ่ึงทุ่งหญ้าแห่งน้ีมีความสูงถึง 3,500 เมตรจาก
ระดับน ้ าทะเลปานกลาง บริเวณน้ีจะเป็นท่ีชุมนุมของชาวทิเบต ในวนัเทศกาลต่างๆจะมีการจัด
กิจกรรม เช่น ฟ้อนร า ร้องเพลง แข่งมา้ เป็นตน้  จากนั้นน าท่านเท่ียวชม วัดถ่ำกง วดัพุทธนิกาย
มหายานแบบทิเบต สร้างจากทองค าหนกักว่า 100 กิโลกรัม มองออกไปเบ้ืองหลงัของเจดียคื์อยอด
เขายาลา วดัถ่ากงตั้งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องตวัเมือง อยูห่่างไปประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นวดัท่ี
ผูค้นในเมืองให้ความเคารพสักการะเป็นอย่างมาก ต่อจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซินตูเฉียว 
สรวงสวรรค์ของนักถ่ำยภำพ (ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 1 ช่ัวโมง) เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ห่างจาก
เมืองเฉิงตู ท่ีเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ไปทางตะวนัตกเฉียงใต้ 437 กิโลเมตร และห่างจาก
เมืองคงัต้ิง ไปทางทิศตะวนัตก ระยะทางประมาณ 83 กิโลเมตร ปัจจุบันไดก้ลายเป็นจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของประเทศจีน อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
ช่างภาพมือสมัครเล่นหลายคนใฝ่ฝันว่าจะไปเยือนสักคร้ังหน่ึง ซ่ึงท่ีน่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของ
ทศันียภาพอนังดงามของธรรมชาติท่ีประกอบไปดว้ย ทิวเขาบนท่ีราบสูง ล  าธารใสสะอาดท่ีใหล
ขนานไปกบัถนนท่ีเรียงรายไปด้วยไมใ้หญ่ และในช่วงฤดูใบไมร่้วง ท่ีน่ีจะเต็มไปดว้ยสีสันของ
ใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีใกลผ้ลดัใบ สีเหลืองสม้ของใบไม ้ตดักบัทอ้งฟ้าสีครามเขม้ โดยมีฉากหมู่บา้นของ
ชาวทิเบตอยูเ่บ้ืองหลงั เป็นภาพท่ีงดงามเหนือค าบรรยาย 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 
 SHYING TIANTANG HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดบั 4 ดำว**** 
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วนัที่ห้ำ  เมืองซินตูเฉียว-หย่ำเจยีง-หลีถ่ัง-เต้ำเฉิง-เจดีย์เต้ำเฉิงไป่ถ่ำ (เจดีย์ขำว)-ย่ำตงิ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ เมืองย่ำตงิ ระหว่างทางผา่นชม เมืองหย่ำเจยีง (ใช้เวลำในกำรเดินทำง
ประมำณ 2 ช่ัวโมง) เมืองธรรมชาติผสานกบัความเจริญรุ่งเรือง เมืองเล็กแต่มีกล่ินอายแห่งความ
ทนัสมยัปนอยู่ ช่วงฤดูใบไมผ้ลิจะไดเ้ห็นดอกตูเ้จียนบานสะพร่ังตลอดสองขา้งทาง ออกเดินทาง
ต่อไปยงั เมืองหลีถ่ัง (ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง) เมืองท่ีเสนอเร่ืองขอข้ึนทะเบียนเป็น
เมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกเหนือกว่าทิเบตเมืองหลงัคาโลก ซ่ึงมีความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 4,014 เมตร 
ซ่ึงชาวบา้นส่วนใหญ่จะเป็นชาวทิเบต หล่ีถงัในอดีตคือเมืองส าคญัในแควน้คามของทิเบต  ก่อนท่ี
ดินแดนแห่งน้ีจะตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน หล่ีถงัเรียกไดว้่าเป็นจุดพกั
การเดินทางตั้งแต่อดีต โดยเป็นส่วนหน่ึงของเสน้ทางคาราวานใบชา-มา้ จนปัจจุบนัหล่ีถงัก็ยงัเป็น
จุดแยกของเสน้ทาง ไม่ว่าจะเดินทางไปทางตะวนัตกสู่ทิเบต ลงใตสู่้ยนูนาน ข้ึนเหนือสู่เส้นทางเสฉ
วน-ทิเบตสายเหนือ ระหว่างทางผา่นเมืองหล่ีถงั ท่านจะไดเ้ห็นภูเขาไหจ่ือเป็นเขาท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของเมืองหล่ีถงัน้ีและผา่นทะเลสาบสายหลกัของเมือง บนภูเขาจะเรียงรายดว้ยเจดียทิ์เบตถือเป็นส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวเมืองหล่ีถงั ท่านจะไดเ้ห็นการ์เซียปกคลุมภูเขาจนเป็นภูเขาหิมะสีขาวโพลนไดรั้บ
การขนานนามว่า“ภูเขานกกระเรียนขาวหิมะหยก”   

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองเต้ำเฉิง (ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง) ในอดีตเตา้เฉิงมีช่ือ

ว่าเตา้ปา อนัมีความหมายในภาษาทิเบตว่าคือ ดินแดนท่ีเป็นประตูสู่หุบเขาอนักวา้งใหญ่  คร้ันเม่ือมี
การเพาะปลูกขา้วข้ึนในดินแดนแถบน้ี จึงไดม้ีการเปล่ียนช่ือเมืองเป็น เตา้เฉิง อนัมีความหมายว่า 
เมืองแห่งขา้ว เมืองเตา้เฉิงและดินแดนโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์ดว้ยท่ีตั้งท าเลท่ีเป็นทาง ผ่าน
ของแม่น ้ าถึงสามสายอนัไดแ้ก่ แม่น ้ าฉีตู แม่น ้ าตงยี ่และสุดทา้ยคือแม่น ้ าเตา้เฉิง ท่ีมีตน้ก  าเนิดจาก
ภูเขาไหจ่ือ โดยระหว่างทางจะตอ้งผา่นภูเขาสูงถึง 3 ลูก โดยมีระดบัสุงข้ึนไปเร่ือยๆ โดยลูกแรกคือ
ภูเขากอร์ซือ สูงจากระดบัน ้ าทะเล 4,412 เมตร ลูกท่ีสองคือภูเขาเจียนจือวาน สูงจากระดบัน ้ าทะเล 
4,659 เมตร และภูเขาลูกท่ีสามคือคาร์จือลาห์ สูงจากระดบัน ้ าทะเล 4,712 เมตร น าท่านเท่ียวชม 
เจดีย์เต้ำเฉิงไป่ถ่ำ (เจดีย์ขำว) เป็นเจดียข์าวท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขตกนัจือโจว ตรงกลางเป็นเจดียสู์ง 37 
เมตร รองลงมาเป็นเจดียล์อ้มรอบอีก 4 ชั้น จากบนลงล่างเป็นชั้นละ15 23 31 39 เจดีย ์รวมทั้งหมด 
108 เจดียล์อ้มรอบเจดียอ์นัใหญ่ ฐานเจดียย์งัมีคมัภีร์หมุนอีกมากมาย เป็นท่ีท่ีชาวธิเบตชอบมากราบ
ไหว ้จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยงั ย่ำติง (ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง)  ซ่ึงมีพ้ืนท่ี 
1,344 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูท่ี่ความสูง 4,000 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล เป็นดินแดนแห่งเทือกเขาสูง 
โตรกผา ป่าสน ธารน ้ าแข็ง ทะเลสาบและล าธารอนับริสุทธ์ิ ท่ีส าคญัดินแดนแห่งน้ีได้ช่ือว่าเป็น
สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของชาวทิเบต เป็นดินแดนอนัสูงส่งเทียมตะวนั ท่ีน่ียงัเต็มไปดว้ยจิตวิญญาณแห่ง
พระพุทธศาสนา ดว้ยความเช่ือของชาวทิเบตท่ีว่า ย่าติง คือดินแดนอนัเป็นท่ีสถิตยแ์ห่งองค์พระ
โพธิสัตว ์โดยมียอดเขาหิมะศกัด์ิสิทธ์ิทั้งสามยอด อนัประกอบดว้ย ยอดเขายางม่ายหย่ง ท่ีเป็น
ตวัแทนพระมญัชุศรีโพธิสตัว ์พระโพธิสตัวแ์ห่งปัญญา , ยอดเขาเซียนัว๋ตวัจ๋ี เป็นตวัแทนพระวชัร
ปาณีโพธิสตัว ์พระโพธิสตัวผ์ูคุ้ม้ครอง และยอดเขาเซียนหน่ายร่ือ ตวัแทนของพระโพธิสตัวอ์วโลกิ
เตศวร หรือท่ีชาวไทยคุน้เคยในช่ือ เจา้แม่กวนอิม พระโพธิสตัวแ์ห่งความกรุณา 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 
 YADING YIZHAN HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดบั 4 ดำว**** 
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วนัที่หก  อุทยำนย่ำตงิ (วดัชงกู่ / ทุ่งหญ้ำลัว่หรง / ทะเลสำบไข่มุก)-เต้ำเฉิง 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเท่ียวชม อุทยำนย่ำตงิ ดินแดนย่าติงเป็นท่ีรู้จกัของผูค้นในแถบน้ีมาอย่างยาวนานนับพนัปี 
เพราะในอดีตท่ีน่ีเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางสายชา-มา้ อนัเป็นเส้นทางคาราวานการคา้โบราณท่ี
เช่ือมดินแดนทิเบตกบัมณฑลยูนนานท่ีอยู่ทางตอนใต้ แต่ผูท่ี้ท าให้โลกภายนอกไดรั้บรู้ถึงความ
ยิง่ใหญ่และงดงามของดินแดนย่าติง คือ โจเซฟ ร็อค นกัส ารวจและนกัธรรมชาติวิทยาชาวอเมริกนั
ท่ีใหค้  านิยามของย่าติงไวว้่า “งดงำมจนยำกจะหำที่ใดเสมอเหมือน” โจเซฟ ร็อค ไดเ้ดินทางส ารวจ
ดินแดนในแถบจีนตะวนัตกรวมถึงดินแดนย่าติง และน าออกเผยแพร่ผา่นนิตยสารเนชัน่แนล จีโอ
กราฟฟิก จนสร้างความต่ืนเตน้และต่ืนตะลึงในหมู่ชาวตะวนัตก ถึงความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ
ภายในดินแดนแห่งน้ี ดัง่ท่ีเขาไดบ้รรยายรายละเอียดของยอดเขาเซียนหน่ายร่ือ เอาไวว้่า “ยอดเขำ
แห่งองค์พระอวโลกเิตศวร ดูเสมือนดั่งบัลลงัก์ของเทพเจ้ำบนสรวงสวรรค์” ดว้ยภาพของยอดเขาสูง
ชนั ยอดดา้นบนตดัตรงดูคลา้ยบัลลงัก์ เบ้ืองหน้าคือทะเลสาบไข่มุกท่ีใสบริสุทธ์ิ ธงค์มนต์หลากสี
พร้ิวไหวอยูริ่มทะเลสาบ บรรยากาศรอบขา้งอบอวลไปดว้ยแรงศรัทธาและบทสวดท่ีล่องลอยผ่าน
ธงมนต์มาตามสาย ลม ผลงานของโจเซฟ ร็อค ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นวนิยาย Lost 
Horizon ของนักเขียนชาวองักฤษ เจมส์ ฮิวส์ตนั ท่ีกล่าวถึง  แชงกรีลา ดินแดนลึกลบัท่ีซ่อนตวัอยู่
กลางหุบเขา ดินแดนท่ีผูค้นด ารงชีวิตอยู่อย่างสงบสุขท่ามกลางธรรมชาติอนับริสุทธ์ิและงดงาม 
เท่ียวชม วัดชงกู่ วดัทิเบตท่ีเก่าแก่ขนาดเล็กประมาณ 700 ปี สร้างข้ึนมาตั้งแต่สมยัราชวงศห์ยวน 
ตั้งอยูบ่นความสูง 3,880 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล ตั้งอยูเ่ชิงเขาเซียนหน่ายร่ือภายในเขตอนุรักษธ์รรมชาติยา่ติง  

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านชมความอศัจรรยแ์ห่ง ทุ่งหญ้ำลั่วหรง ซ่ึงท่ีน่ีสามารถมองเห็นวิวของยอดเขายางม่ายหย่ง 

โดดเด่นเหนือทุ่งหญ้าลัว่หรงไดอ้ย่างสวยงาม ณ ทุ่งหญา้ลัว่หรงแห่งน้ีเต็มไปด้วยล าธารน้อยๆ 
ประกอบกบัวิวอนัเป็นเทือกเขาหิมะ ท าใหท่้านตอ้งหลงมนตส์ะกดอยูท่ี่น่ีอยา่งไม่ตอ้งสงสยั จากนั้น
เท่ียวชม ทะเลสำบไข่มุก เป็นทะเลสาบท่ีอยู่ในหุบเขาท่ีความสูง 4,000 เมตร เป็นทะเลสาบเลก็ๆสี
เขียว ใสเหมือนมรกต โอบลอ้มไปดว้ยเง้ือมเงาของยอดเขาเซียนหน่ายร่ือ ซ่ึงยอดเขาแห่งน้ีสูงถึง
กว่า 5,000 เมตร นับเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเขตอนุรักษย์่าติง  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบั
เขา้สู่ เมืองเต้ำเฉิง (ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง) 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 
 DAOCHENG JIARI HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัที่เจด็ เต้ำเฉิง-เฉิงตู-ศูนย์หมแีพนด้ำ (รวมรถแบตเตอร่ี)-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลีย่นหน้ำกำก 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ บริกำรท่ำนด้วยอำหำรชุด 
08.00 น.         เหิรฟ้าสู่  เมืองเฉิงตู โดยสำยกำรบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8006  
08.55 น. ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดของประเทศจีน มีภูมิ

ประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ศูนย์หมแีพนด้ำ (รวมรถแบตเตอร่ี) ท่ีน่ีมีหมีแพนดา้กว่า 20 
ตวั หมีแพนดา้เป็นสตัวส์งวนหายากมีก  าเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายท่ี
พร้อมจะตั้งทอ้งมีเพียง 3 วนัใน 1 ปี และจะตกลูกคร้ังละประมาณ 2 ตวั ตวัท่ีแข็งแรงเพียงตวัเดียว

http://www.komchadluek.net/search.php?search=%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://www.komchadluek.net/search.php?search=%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://www.komchadluek.net/search.php?search=%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://www.komchadluek.net/search.php?search=%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87
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เท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนดา้คือไผลู่กศร รัฐบาลจีนไดใ้ชห้มีแพนดา้เป็นส่ือการผูกมิตร
ไมตรีกบัประเทศต่าง  ๆ

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์

ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เส้ือผา้, รองเทา้, เคร่ืองหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของท่ีระลึก
ต่าง  ๆฯลฯ ตามอธัยาศยั 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 
น าท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ำกำก ท่ีใชศ้ิลปะพร้อมความสามารถในการเปล่ียนหน้ากากแต่ละฉาก
ภายในเส้ียววินาที โดยท่ีไม่สามารถจบัตาไดท้นั เป็นการแสดงท่ีสงวนและสืบทอดกนัมาภายใน
ตระกูล หลายชัว่อายคุน ไม่ถ่ายทอดใหบุ้คคลภายนอกทัว่ไป 
 SAILUNJIDI HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดบั 4 ดำว**** 

วนัที่แปด ถนนโบรำณจนิหลี-่เฉิงตู-กรุงเทพฯ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิง ถนนโบรำณจนิหลี ่เป็นถนนคนเดินท่ีรักษาบรรยากาศสมยัโบราณ
ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี มีสินคา้ต่างๆมากมายใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั   

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...สมนุไพรจนี 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินซวงหลงิ เมืองนครเฉิงตู  เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
15.25 น.            เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8145  
   (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
18.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.....     
 

********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร********   
     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      

(*** กรุ๊ปออกเดนิทำงได้ตั้งแต่ 10 ท่ำนขึน้ไป ***) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SH3UCTUDCY1S ทวัร์คุณธรรม เตา้เฉิง...ขนมรวมมิตร 8วนั7คืน(3U) พ.ค.-มิ.ย. 62/RE010419 8  

ทวัร์คุณธรรม เต้ำเฉิง...ขนมรวมมติร 
ย่ำตงิ ซินตูเฉียว ตันปำ ภูเขำส่ีดรุณ ี8 วนั 7 คืน (3U) 

 

 
 

อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัข้ึน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี

น ้ ามนัเพ่ิมตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**รำคำทัวร์นีเ้ช็คภำษนี ำ้มนั ณ วนัที่ 01 เม.ย.62 เป็นเงิน 2,000 บำท 
3. ค่ำวซ่ีำจนี ปกต ิ4 วนัท ำกำร รำคำ 1,650 บำท (ผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย) 

 **กรณียื่นด่วน 2 วันท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพ่ิม 1,125 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ)   
4. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. น ำ้หนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกนิ 23 กโิลกรัม จ ำนวน 1 ใบ  สมัภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 

กิโลกรัม, ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 

เดก็อำยุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิม่ 

รำคำ 
ไม่รวมตั๋ว 

วันที ่19-26 พฤษภำคม 2562 36,999 บำท 36,999 บำท 7,500 บำท 26,999 บำท 

วันที ่23-30 มิถุนำยน 2562 36,999 บำท 36,999 บำท 7,500 บำท 26,999 บำท 
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7. ค่ำประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง
ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายสูุงกว่า 70 ปี 
ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั้งน้ียอ่ม
อยู่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบีย้ประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท 
ขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ  านาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท  การแท้งบุตร , การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน  (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรมอ์ ั

8.  ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงที่เป็นชำวไทยเท่ำนั้น!!! ต 
อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทัวร์ รวม 480 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทิปเท่ำกบัผู้ใหญ่) 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเกบ็ค่ำทิปเพิม่ 100 หยวน / ท่ำน / ทริป 
4. ค่ำภำษีมูลค่าเพ่ิม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม และหัก ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกใหภ้ายหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่ำวซ่ีำจนีส ำหรับชำวต่ำงชำต ิ
เง่ือนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 

1. ในกำรจองคร้ังแรก ช าระมดัจ  าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 24ชัว่โมง หลงัจากท าการจอง) พร้อม
ส่งส ำเนำหนังสือเดินทำง ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 

2. ส่งหนังสือเดินทำงตวัจริง, พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวซ่ีำจนีในหัวข้อด้ำนล่ำง) และเอกสำร
ที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ ให้กบัเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ก่อนเดินทำง 15 วนั **กรณียืน่ด่วน 2 วนัท าการ ช าระค่า
ส่วนต่างเพิม่ 1,125 บาท  (อตัรำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น)  

3. ช ำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
กำรยกเลกิกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เกบ็ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เกบ็ค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
 กรณเีจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได  ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดินทางได ้
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 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ  าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 
ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทัวร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มหีัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อใหโ้ปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั                                                                                        
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ  ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัรำค่ำบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำจนีส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย  

1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 
หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
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3. รูปถ่ำยหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิว้ พ้ืนหลงัสีขำวเท่ำนั้น!!  
ข้อห้ำม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเป้ือน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เส้ือสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เส้ือคอกวา้ง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยนิูฟอร์มชุดท างาน ชุดนกัเรียน นกัศึกษา), หา้มใส่แวนตาสีด า หรือ
กรอบแว่นสีด า, หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย ก๊ิปติดผม คาดผม เข็มกลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นค้ิว และใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซจ์ากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่านท่ีประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง
หนงัสือเดินทาง  

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิม่เตมิ จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
  เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ำ่กว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูตบิัตร (ใบเกดิ) ตวัจริง 
  2. ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
  3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  
  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
  เดินทำงพร้อมญำต ิ  

1. ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ำ่กว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูตบิัตร(ใบเกดิ) ตวัจริง 
2. ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  
4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดินทำงที่ช่ือเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิม่เตมิ จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั้น  
2. หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น 
3. ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยืน่วีซ่าท่ีศูนยย์ืน่วีซ่าจีนในวนัยืน่วีซ่า 

7.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำต ิใช้เอกสำรเพิม่เตมิ จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการท างานแลว้ไม่ต  ่ากว่า 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้
ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจนีด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 
3. ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำหนงัสือเดนิทำงคนต่ำงชำตใินกรณทีี่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวซ่ีำให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,210 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดได้ที่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย) 
ประเทศที่ไม่สำมำรถขอวซ่ีำจนีแบบด่วนได้   
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ต่างชาติฝร่ังเศส และประเทศยโุรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณหีนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท าการยืน่วีซ่า 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่ง 
นอ้ย 10 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนยย์ืน่วีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิ
ของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์  

 
   ** ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำก

ทำงบริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลัก ** 
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ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงน้ี!!  เพื่อประกอบกำรย่ืนขอวีซ่ำประเทศจีน 
**กรุณำกรอกรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ของตวัท่ำนเอง** 

ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบยีน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................
........................รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้ำน.........................................มือถือ.................................. 
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้ำน........................................ 
ช่ือสถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน.................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถำนที่ท ำงำน  / สถำนศึกษำ ปัจจุบัน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)......................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร............................ 
(ส ำคญัมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 
กรณปัีจจุบันท่ำน เกษียณแล้ว ต้องกรอกที่อยู่สถำนที่ท ำงำนล่ำสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร................................. 
(ส ำคญัมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 
ท่ำนเคยเดนิทำงเข้ำประเทศจนีหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดนิทำงเข้ำประเทศจนีแล้ว   
เม่ือวนัที่....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที่.......................เดือน.......................ปี................. 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดนิทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวนัที่....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที่.......................เดือน.......................ปี................. 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์  
ส ำหรับคนโสดขอให้ระบุช่ือบิดำ-มำรดำ / ส ำหรับท่ำนที่สมรสแล้วให้ระบุช่ือสำมี หรือ ภรรยำ เท่ำน้ัน!! 
(ภำษำอังกฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
1. บิดำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
2. มำรดำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME...................................................................... 
3. สำม ีหรือ ภรรยำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
หมำยเหตุ** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำให้ท่ำนเกดิควำมไม่สะดวกภำยหลงั  ทั้งนีเ้พ่ือ
ประโยชน์ของตัวท่ำนเอง  จึงขออภัยมำ ณ ทีน่ี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด       
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