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โปรแกรมทัวร์ 
วนัที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - เฉิงตู  
17.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 10  เคาน์เตอร์ U ประตู 3 สาย

การบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
20.30 น.    ออกเดนิทางสู่เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU5036  (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
01.00 น.    เดินทางถึงเมืองเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลท่ีมีภูมิประเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศท่ี

เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนท่ีอบอุ่น ฤดูหนาวท่ีไม่หนาวนกัและมีปริมาณความช้ืนสูง 
มีพ้ืนท่ีประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหน่ึงเป็นชนกลุ่มนอ้ยเช้ือชาติต่างๆ ไดแ้ก่ ชาวยี่ ธิเบต เม้ียว 
หุย เชียง น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง  

 จากนั้นน าท่านไปยงัโรงแรมท่ีพกั เม่ือถึงโรงแรมท่ีพกั ใหท่้านอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 พกั SERENGTI HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 
วนัที่ 2           เมืองเฉิงตู -   เมืองลาซ่า - ปรับสภาพร่างกาย  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเฉิงตู เพ่ือเดินทางต่อไปยงัเมืองลาซา  
........ ออกเดินทางสู่เมืองลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต โดยเท่ียวบินท่ี...(ไฟร์ทเชา้) 
........ เดินทางถึง สนามบินเมืองลาซา เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองทิเบต เป็นเขตปกครองตนเองของประเทศจีน มี

พระเป็นผูน้ าของเขตปกครองพิเศษน้ี ชาวทิเบตนบัถือศาสนาพุทธนิกายตนัตระยาน คลา้ยกบัประเทศภูฏาน ทิเบต
ตั้งอยูบ่นเทือกเขาหิมาลยั เป็นท่ีราบสูงท่ีสูงท่ีสุดในโลก ตั้งอยูสู่งกวา่ระดบัน ้าทะเลถึง 3,850 เมตร จนไดรั้บฉายาวา่ 
หลงัคาโลก ทิเบตมีอากาศท่ีหนาวเยน็มาก และมีความกดอากาศและออ๊กซิเจนท่ีต ่า ฉะนั้นผูท่ี้จะมาในทิเบตจะตอ้ง

 บินตรงสู่เฉิงตูโดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES 

 บินภายในจากเฉิงตู สู่ ลาซ่าแห่งทิเบต 

 เที่ยวชม “พระราชวังโปตาลา” และ “พพิธิภัณฑ์สุนัขพนัธ์ุทิเบต” 

 ชมธรรมชาตเินรมิตขึน้ “ทะเลสาบหยางจงยง” 

 ไหว้พระ ณ “วัดโจคัง”กบั “วดัเซรา” 

 ชอปป้ิง “ตลาดแปดเหลีย่ม+ถนนคนเดนิชุนซีลู่+ถนนวฒันธรรมจิ่นหลี”่ 

 พเิศษชม “โชว์เปลีย่นหน้ากาก” 

 เมนูพเิศษ “ซุปสมุนไพรเฉิงตู” 



ปรับสภาพร่างกายก่อน เราจึงตอ้งลดความเร็วในการเคล่ือนไหว ขอใหท่้านผอ่นคลายเคล่ือนไหวชา้ หา้มสูบบุหร่ี
โปรดปฎิบติัอยา่งเคร่งครัด 

 น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั ใหท่้านพกัผอ่นปรับสภาพร่างกาย และอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
ข้อแนะน า ในการปรับสภาพร่างกาย เวลาเขา้โรงแรมกค็วรพกัผอ่น นอนดูทีวี เดินเล่น จ๊ิบน ้าบ่อยๆ หายใจลึกๆ หาของขบเค้ียว

แบบหวานๆ อาทิเช่นพวกช็อคโกแลท จะช่วยใหร่้างกายไดป้รับตวัไดดี้ข้ึน (เพราะถา้นอนหลบัอยา่งเดียว ร่างกาย
ท างานนอ้ย ออกซิเจนเขา้สู่ร่างกายกย็ิ่งนอ้ยไปอีก) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
***หมายเหตุ: สายการบินภายในประเทศเวลาบินไม่สามารถก าหนดได ้หากเดินทางเชา้ช่วง ช่วงบ่ายจะมีการจดัโปรแกรมท่องเท่ียว

ต่างๆตามความเหมาะสม จากมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทั้งน้ีทั้งนั้นข้ึนอยูก่บัสภาพร่างการของลูกทวัร์ดว้ย*** 
 พกั BRAHMAPUTRA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
วนัที่ 3  ทะเลสาบหยางจงยง - พพิธิภัณฑ์สุนัขพนัธ์ุทิเบต  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 น าท่านไปท่องเท่ียวทะเลสาบหยางจงยง (ทะเลสาบยามดรก YAMDROK LAKE) ซ่ึงเป็นทะเลสาบ 1 ใน 4 

ทะเลสาบศกัด์ิสิทธ์ิของชาวทิเบตท่ีอยูสู่งกวา่ระดบัน ้าทะเลกวา่ 4,000 เมตร ทะเลสาบมีสีเทอร์คอยส์ใสเรียบดงักระจก 
ทุกๆปีจะมีคนนบัแสนเดินทางมาประกอบพิธีลา้งบาป เม่ือท่านไดม้าเยือนทะเลสาบแห่งน้ีจะรู้สึกเหมือนฟากฟ้าอยูแ่ค่
เอ้ือมมือถึง เพลิดเพลินกบัทิวทศันภู์เขา ท่ีราบ ทุ่งหญา้ ฝงูแกะ ฟาร์มววั พนัธ์ุไมป่้าหลากสีสัน  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 หลงัรับประทานอาหารน าท่านชมสุนขัพนัธ์ุทิเบตนัแมสติฟฟ์ (Tibetan Mastiff) ณ พพิธิภัณฑ์สุนัขพนัธ์ุทิเบต 

สุนขัพนัธ์ุทิเบตนัแมสติฟฟ์ (Tibetan Mastiff) เป็นสุนขับา้นพนัธ์ุโบราณในวงศ ์Canis lupus familiaris มีช่ือภาษาถ่ิน
วา่ "โทชี" มีความหมายวา่ ผูเ้ฝ้าเรือน (home guard), ทวารบาล (door guard), สุนขัท่ีพึงล่ามไว ้(doc which may be 
tied) และสุนขัท่ีพึงคุมขงัไว ้(doc which may be kept) แทจ้ริงแลว้ ทิเบตนัแมสติฟฟ์ ไม่ใช่สุนขัพนัธ์ุแมสติฟฟ์ แต่ท่ี
เรียกแมสติฟฟ์เพราะค าแมสติฟฟ์เดิมมีความหมายเพียงวา่ "หมาใหญ่"ทิเบตนัแมสติฟฟ์นั้นถือกนัวา่เป็นพ่อพนัธ์ุแม่
พนัธ์ุชั้นตน้ เพราะอดทนอยูร่อดในสภาพภูมิประเทศทิเบต เนปาล อินเดีย และภูฏาน ท่ีเป็นแต่เขาสูงชนัได ้ซ่ึงสุนขั
พนัธ์ุทิเบตนัแมสติฟฟ์ ท่ีทิเบต มีล าตวัยาวประมาณ 130 ซม.เลยท่ีเดียว 

 ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นน าท่านไปยงัโรงแรมท่ีพกั เม่ือถึงโรงแรมท่ีพกั ใหท่้านอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 พกั BRAHMAPUTRA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
วนัที่ 4  พระราชวงัโปตาลา - วดัโจคัง - ตลาดแปดเหลีย่ม 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 น าท่านชม พระราชวงัโปตาลา ตั้งอยูบ่นยอดเขาแดง บนความสูงประมาณ 300 เมตร พระราชวงัโปตาลาแห่งน้ีมี

ประวติัอนัยาวนานมากวา่ 1,300 ปี ท่ีมีความสวยงามและอลงัการมาก มีหอ้งมากกวา่ 1,000 หอ้ง ซ่ึงนบัวา่เป็นศิลปสุด
ยอดฝีมือท่ีสวยงามท่ีสุดของทิเบต ภายในพระราชวงัโปตาลาน้ีมีอาคาร 13 ชั้น สูงประมาณ 400 เมตร พระราชวงัโป
ตาลา ถือวา่เป็นสถานท่ีท่ีส าคญัท่ีสุดของการมาเท่ียวทวัร์ทิเบต ปัจจุบนัน้ีส่วนก่อสร้างเดิม 2 หลงัน้ียงัคงเหลือใหเ้ห็น
อยูท่่ามกลางส่ิงก่อสร้างใหม่ท่ีต่อเติมในยคุหลงั อาคารท่ีต่อเติมในช่วงหลงัน้ี ส่วนหลกัๆ สร้างในสมยัของดาไล ลามะ 



ท่ี 5 ประมาณ ปี ค.ศ. 1645 - 1693 เพ่ือใหเ้ป็นพระราชวงัฤดูหนาว พระราชวงัโปตาลา แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของ
พระราชวงัสีขาว, สีแดง และส่วนเช่ือมท่ีเป็นสีเหลือง  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ วดัโจคัง (ภาษาจีนเรียก วดัต้าเจ้าซ่ือ) เป็นวดัท่ีถือวา่เป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวทิเบตทั้งมวล 

เพราะเม่ือมีพิธีถือศีลกนั พระลามะจ านวนมากก็จะเดินทางมารวมกนัท าพิธีท่ีน่ี วดัน้ีมีอายมุากกวา่ 1,400 ปี สร้างข้ึน
ตั้งแต่ ประมาณ ปี ค.ศ. 639-647 ชาวทิเบตนบัถือวา่วดัแห่งน้ีเป็นวดัท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด จากนั้นน าท่านออกมาเดินชมวิถี
ชีวิตความเป็นอยูข่องชาวทิเบตท่ี ตลาดแปดเหลีย่ม หรือ ถนนแปดเหลีย่ม ท่ีลอ้มรอบวดัโจคงั ซ่ึงเป็นจุดรวมศาสนา 
วฒันธรรม ศิลปะหตักรรมตลอดจนวฒันธรรมของทิเบต ชาวทิเบตมีความเช่ือวา่ ถนนแปดเหล่ียมน้ีเป็นเส้นทาง
จงกรม จากชาติน้ีสู่ชาติหนา้ได ้มีค ากล่าวไวว้า่ หากท่านเดินทางมาทิเบตไม่ไดม้าท่ีน่ี เปรียบเหมือนท่านไม่ไดย้า่งสู่
ทิเบต ถนนแปดเหล่ียม ยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง ของท่ีระลึกมากมาย รวมไปถึงงานฝีมือต่าง ๆ มากมายท่ี
ชาวทิเบตน ามาวางขายรายรอบถนนสายน้ี  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 หลงัรับประทานอาหารค ่าน าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั อิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 พกั BRAHMAPUTRA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
วนัที่ 5 หน้าผาพระพุทธเจ้าพนัองค์ - วดัเซรา - ร้านหินตาสวรรค์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 ต่อมาน าท่านชมหน้าผาพระพุทธเจ้าพนัองค์ แห่งทิเบต ดินแดนสุดขอบฟ้าและดินแดนแห่งศรัทธาอนัยิ่งใหญ่  

หนา้ผาพระพุทธเจา้พนัองคอ์ยู่ดา้นหลงัวดัจกัโปรี ชาวทิเบตเรียกวา่หน้าผาพระพุทธเจ้าพนัองค ์(เขาย่าวหวงัหรือเชีย
นฝอย่า) หนา้ผามีภาพเขียนสีของพระพุทธเจา้ ซ่ึงภาพเขียนเหล่าน้ีรังสรรคข้ึ์นจากใจศรัทธา งดงามและคงความ
ศกัด์ิสิทธ์ิเป่ียมลน้แมจ้ะเป็นเพียงหินผา 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
ต่อมาน าท่านชม วดัเซรา (Sera Monastery) บริเวณเชิงเขาตาติปู และสร้างข้ึนบนพ้ืนท่ีซ่ึงเคยเป็นท่ีตั้งของ

กระท่อมท่ีพระชองฆาปาศึกษาธรรมและปฎิบติักรรมฐาน ทางเหนือของเมืองลาซาข้ึนไป สร้างโดยศิษยรู์ปหน่ึงของ
ชองฆาปา (Tsong Khapa) เม่ือปี ค.ศ. 1419 ตามประวติัเล่ากนัวา่ ชองฆาปา กคื็อพระอาจารยข์ององคด์าไลลามะท่ี1) 
อารามแห่งน้ีเคยมีพระจ าวดัอยู่ถึงเกือบ 5,000 รูป เป็นอารามท่ีรู้จกักนัดีทัว่ทิเบต เน่ืองจากมีส านกัสงฆท่ี์มีช่ือเสียง 
ปัจจุบนัมีพระจ าวดัอยูป่ระมาณ 300 รูป ทุกๆวนัช่วงบ่ายแก่จะมีการฝึกฝนทางธรรมโดยการตั้ง และตอบค าถาม เพ่ือ
ทดสอบพระธรรมในรูปแบบการตั้ง “ปุจฉา” และ “วิสชันา” โดยท่ีลามะแต่ละรูปจะมารวมตวัท่ีลานวดั อาคารหลกัๆ 
ของอารามยงัคงอยูใ่นสภาพดี เน่ืองจากไม่ถูกท าลายลงในช่วงการปฏิวติัวฒันธรรม จากนั้นน าท่านสู่ร้านหินตา
สวรรค์ ซ่ึงเป็นหินท่ี ชาวธิเบตถือวา่ เป็นหินวิเศษ เป็นหินท่ีมีความ ศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีชาวธิเบตมกัจะน ามามอบ ใหก้นัและ 
กนั เพ่ือการแสดงออกถึงความรัก ความเคารพ นบัถือเพราะถือวา่การมอบหินดวง ตา สวรรค ์กคื็อการมอบของ
ศกัด์ิสิทธ์ิ อนัเป็นส่ิงสิริมงคลแก่กนัตามต านานโบราณ ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากได ้

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 หลงัรับประทานอาหารค ่าน าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั อิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 พกั BRAHMAPUTRA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
วนัที่ 6 เมืองเฉิงตู - ร้านนวดเท้า – ร้านใบชา - ถนนคนเดินซุนซีลู่ - โชว์เปลีย่นหน้ากาก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 



 น าท่านเดินทางสู่สนามบินซีหนิง เมืองลาซ่า 
... น าท่านเหินฟ้ากลบัสู่เมืองเฉิงตู 

 น าท่านผอ่นคลายโดยการร้านนวดเท้า ใหท่้านนวดเทา้ดว้ยน ้ายาสมุนไพรจีน แช่เทา้ในน ้ายาสมุนไพรพร้อมรับการ
นวดฟรี โดยผูเ้ช่ียวชาญแพทยแ์ผนจีนจะท าการบรรยายยาสมุนไพรจีนท่ีข้ึนช่ือใหท่้านไดรั้บทราบ ท่านท่ีมีปัญหาดา้น
สุขภาพสามารถขอค าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญไดโ้ดยไม่ตอ้เสียค่าใชจ่้าย ส าหรับท่านท่ีตอ้งการรับการรักษาโดยยา
สมุนไพรแพทยแ์ผนจีนสามารถเลือกซ้ือยาตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญได ้ต่อมาน าท่านสู่ร้านใบชา 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินซุนซีลู่  หรือWALKING STREETของเสฉวน ซ่ึงเป็นย่านขายสินคา้

ของวยัรุ่น BRAND NAME และขายสินคา้ทนัสมยัเป็นถนนท่ีปิดไม่ใหร้ถว่ิงผ่านไปได ้ถนนสายน้ีมีการตกแต่งแบบ
ยอ้นยคุ และน าสินคา้ทอ้งถ่ินมาวางขายใหท่้านไดจ้บัจ่ายซ้ือเป็นของฝากกนัดว้ย 

ค ่า                รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
หลงัจากรับประทานอาหารค ่า น าท่านชมโชว์เปลีย่นหน้ากาก เป็นโชวท่ี์ข้ึนช่ือขอเฉินตูศิลปะการ แสดงชั้นสูงของ

เสฉวน ชมการเปล่ียนหนา้กากภายในเส้ียววินาที โดยท่ีไม่สามารถจบัตาไดท้นัเป็นการแสดงท่ีสงวนและสืบทอดกนั
มาภายในตระกลูหลายชัว่อายคุน ไม่ถ่ายทอดใหบุ้คคลภายนอกทัว่ไปจากนั้นน าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั อิสระให้
ท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

พกั SERENGTI HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 
วนัที่ 7 ถนนวฒันธรรมจิ่นหลี ่- ร้านผ้าไหม - ร้านหมอนโอโซน - ท่าอากาศยานเฉิงตู – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 น าท่านสู่ถนนถนนวฒันธรรมจิน่หลี ่เป็นถนนคนเดินอยูติ่ดกบัศาลเจา้สามก๊ก บริเวณถนนจิงหล่ีมีสินคา้พ้ืนเมือง

และขนมต่าง ๆ รวมทั้งของฝากของขายเป็นจ านวนมาก ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามใจชอบ จากนั้นน าท่านสู่
ร้านผ้าไหม ชมสินคา้ส่งออกท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดอยา่งหน่ึงของจีน ชมการสาธิตการทอผา้ไหม และการผลิตเคร่ืองใชจ้ากใย
ไหม ท่านสามารถเลือกซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ไหมจากศูนยแ์ห่งน้ีไดอ้ยา่งมัน่ใจ เน่ืองจากมีการรับรองคุณภาพและราคาจาก
หน่วยงานภาครัฐของประเทสจีน  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ ซุปสมุนไพรเฉิงตู  
หลงัรับประทานอาหารน าท่านสู่ร้านหมอนโอโซน ผลิตภณัฑห์มอนโอโซน มีสรรพคุณช่วยท าใหโ้รคหลบัยาก 

หรือเป็นโรคกรน และโรคท่ีเก่ียวกบันอนใหอ้าการลดลง ท าใหสุ้ขภาพดีข้ึน เน่ืองจากการหลบัท่ีดี จะท าใหร่้างกายได้
พกัผอ่นเต็มอ่ิม และท าใหว้นัรุ่งข้ึนสดช่ืน ท่านสามารถเลือกซ้ือไดอ้ยา่อิสระ  
 และสุดท้ายได้เวลาอันสมควรน าท่านสู่ท่าอากาศยานเฉิงตู เพ่ือเตรียมตวัเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

16.40 น. น าท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU5035   
18.50 น.  เดนิทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ………  

 
 

 

รายการทวัร์อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 



 
เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรับราคาสูงขึน้  

ท าให้สายการบินอาจมกีารปรับราคาภาษีน า้มนัขึน้ในอนาคต  
ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษีน า้มนัเพิม่ตามความเป็นจริง 

อตัราค่าบริการ 
 

วนัเดินทาง พกัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาเดก็ไม่ใชเ้ตียง ราคาเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม 

15 – 21 ม.ิย. 60 44,900 44,900 48,900 5,600 

7 – 13 ก.ค. 60 53,900 53,900 57,900 5,600 

12 – 18 ส.ค. 60 53,900 53,900 57,900 5,600 

14 – 20 ก.ย. 60 44,900 44,900 48,900 5,600 

20 – 26 ต.ค. 60  44,900 44,900 48,900 5,600 

27 ต.ค. – 2 พ.ย. 60 44,900 44,900 48,900 5,600 

16 – 22 พ.ย. 60 44,900 44,900 48,900 5,600 

9 – 14 ธ.ค. 60 53,900 53,900 57,900 5,600 
หมายเหตุ ! ราคาเข้าร้านรัฐบาล 5 ร้าน ร้านหินตาสวรรค์ , ร้านนวดฝ่าเท้า , ร้านผ้าไหม , ร้านหมอนโอโซน , ร้านใบชา   

 
หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเท่ียวทุกเมือง ทัว่ประเทศจีน ก าหนดใหมี้การประชาสัมพนัธ์สินคา้
พื้นเมืองให้นกัท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศไดรู้้จกั ในนามของศูนยจ์  าหน่ายสินคา้ของรัฐบาล หรือภายใตก้ารดูแลของ
รัฐบาล ท่ีเมืองเฉิงตู มี 5 ร้านท่ีตอ้งบรรจุในรายการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ร้านหินตาสวรรค ์, ร้านนวดฝ่าเทา้ , ร้านผา้ไหม , ร้าน
หมอนโอโซน และร้านใบชา  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนใหก้บันกัท่องเท่ียว
ทุกท่านทราบวา่ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใชเ้วลาร้านละประมาณ 45 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือ
ข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน แต่ถา้เขา้ร้านนวดฝ่าเทา้ ไม่แช่เทา้ปรับ 300 หยวน/ท่าน 

***มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินท่ีเฉิงตู พดูภาษาไทย มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินท่ีทิเบต พดูภาษาจีน*** 
 
อตัราค่าบริการนี้รวม  

1.  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบัเท่ียวบินตามรายการ ทั้งระหวา่งประเทศ และภายในประเทศ 
2. ค่าภาษีสนามบินจีน, ค่าประกนัภัยและภาษีน า้มัน  
3. ค่าโรงแรมท่ีพกั (พกั 2 ท่าน / หอ้ง หรือกรณีพกั 3 ท่าน / หอ้ง เป็นเตียงเสริม) 
4. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีน 
5. ค่าตัว๋รถไฟหวัจรวด 



6. ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 500,000.-/ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
7. ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
1.  ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 
2. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ 
3. แจกน า้ด่ืมบนรถท่านละ 1 ขวด ต่อวนั 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม   
1.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รีดผา้ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
3. ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม 
4. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว  
5. ค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ 30 หยวน/วนั/ท่าน (30 หยวน*7 วนั =210 หยวน/ท่าน/ทริป) 

 
เง่ือนไขการจอง 
1.  กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระค่ามดัจ า  15,000  บาท พร้อมส่งหลกัฐานการโอนเงินใหท้างบริษทั  
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
3. ในการยืน่ขอวซ่ีา เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่ง

มอบเอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีา ไม่น้อยกว่า  30 วนัก่อนการเดินทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของท่านไม่สมบูรณ์ หรือส่งมอบ
เอกสารให้ทางบริษัทฯ ช้ากว่าก าหนด ทางบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งเรียกเก็บค่ายืน่วซ่ีาเร่งด่วนเพิม่ 1,050 บาท ใหก้บัทาง
สถานทูตจีน  

 

การยกเลกิ 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด ยกเวน้มดัจ า  
2. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 40 วนัข้ึนไป ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 



เอกสารในการย่ืนวซ่ีาจีนแบบหมู่คณะ  

- ส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง เฉพาะหนา้ท่ีมีรูปถ่ายและขอ้มูลของผูเ้ดินทาง ก่อนเดินทาง 30 วนั  

- รูปถ่ายสีหนา้ตรง พื้นหลงัสีขาว หรือสีฟ้าอ่อน หรือรูปถ่ายสีสแกน  (เฉพาะเส้นคุนหมิง)   

หนังสือเดินทางทีไ่ม่สามารถใช้เดินทางได้  

- หนงัสือเดินทางท่ีมีอายเุหลือไม่ถึง 6 เดือน  หมายถึงหนงัสือเดินทางท่ีใกลจ้ะหมดอาย ุ หากนบัจากวนัท่ีตอ้งใชเ้ดินทางจนถึง
วนัหมดอาย ุถา้นอ้ยกวา่ 6 เดือนถือวา่ใชเ้ดินทางไม่ได ้ท่านตอ้งไปท าเล่มใหม่ทนัที 

- หนงัสือเดินทางท่ีช ารุด หมายถึงหนงัสือเดินทางท่ีมีส่วนใดส่วนหน่ึงขาดหายหรือช ารุด เช่น หนา้แรกท่ีมีรูปและรายละเอียด
ของผูเ้ดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขูดขีด หรือมีการแตม้สีหรือหมึกจนท าใหไ้ม่สามารถมองเห็นรายละเอียดไดค้รบถว้น  หนา้ใน
เล่มหนงัสือเดินทางขาดหายทั้งหนา้ หรือบางส่วน ใชก้าวติดหนา้ใดหนา้หน่ึงในเล่มจนไม่สามารถเปิดดูรายละเอียดได ้ลว้น
ถือวา่เป็นหนงัสือเดินทางช ารุดท่ีไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้ 

 หมายเหตุ  เพื่อหลีกเล่ียงขอ้ผดิพลาดในเร่ืองเอกสารการเดินทาง ซ่ึงอาจยงัผลใหผู้เ้ดินทางไม่สามารถเดินทางตามก าหนดได ้ 
กรุณาส่งหนงัสือเดินทางเล่มจริงของผูเ้ดินทางมาใหบ้ริษทัฯ ตรวจสอบและจดัเตรียมแบบฟอร์มเขา้ ออกประเทศใหเ้รียบร้อย 
โดยเจา้หนา้ท่ีจะคืนหนงัสือเดินทางใหท้่านท่ีสนามบินในวนัเดนทาง  ส าหรับท่านผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางติดตวัไป
สนามบินในวนัเดินทาง กรุณาตรวจเช็คอีกคร้ังก่อนเดินทางไปสนามบิน วา่ไม่หยบิผดิเล่ม ไม่หมดอาย ุ และไม่ช ารุด  บริษทัฯ 
จะไม่รับผดิชอบใด ๆ หากหนงัสือเดินทางของท่านมีปัญหาดงักล่าวจนท าใหท้่านเดินทางไม่ได ้  

**กรณลีูกค้ามีความประสงค์จะย่ืนวซ่ีาเดี่ยว** 

มีค่าบริการเพิ่มเติมดงัน้ี 

-ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ด่วน 2 วนัท าการ 2,550 บาท  

เอกสารในการท าวซ่ีาจีนส าหรับหนังสือเดินทาง 

1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  
4. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสาร

ยืน่วซ่ีา 
5. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
6. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
7. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษา  

 - กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบสูติบตัรตวัจริง, ส าเนาสูติบตัรและสูติบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถ
ดาวโหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ http://www.consular.go.th/) 

      - กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตใหเ้ดินทาง 

8. ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท  างาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณี
ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเทจ็ 
อาจมีการระงับการออกวซ่ีา เล่มทีม่ีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวนั) 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 5-7 
วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เติมหรือเปลีย่น
ระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

11. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้งรับผิดชอบ
ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอียด / ผูใ้ช้



บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศ
จีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

12. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  

- ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเท่านั้น 

- หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

- กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผู ้
เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีี่ทางบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 

1. หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  

2. หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  100 บาท 

    - เอกสารทีต้่องเตรียม   

1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีา และตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 
หนา้เตม็   

2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2  น้ิว จ  านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  

        5.สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัร้านท่ีแปล) 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณดีังต่อไปนี้ 

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  

 

 ย่ืนวซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ท่านละ  1,050 บาท 
 

(ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อติาลี ลทิวัเนีย ลตัเวยี 

ลกัเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้) 



 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑ์การย่ืนวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 

หมายเหตุ…ท่านใดมีซองใส่พาสปอร์ตกรุณาถอดออกเก็บไว้ก่อนส่งเล่มมายงับริษัทเพ่ือย่ืนวี

ซ่า  เพ่ือเป็นการป้องกนัการสูญหายเน่ืองจากขณะย่ืนเล่มเข้าสถานทูต ทางสถานทูตจะต้องให้

เอาซองทีใ่ส่พาสปอร์ตออกก่อนย่ืน 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการ   

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้ายการสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบติัเหตุ
ต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ี
ท่านไดช้ าระ ไว ้แลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร 
เดินทาง  ไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. ราคาน้ีคิดตามราคาภาษีเคร่ืองบินและภาษีสนามบินในปัจจุบนั ซ่ึงหากมีการปรับราคาสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ
ราคาข้ึนตามจริง 

6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ
บิน  บริษทัขนส่งหรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่
จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

7. มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

8. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรม เน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ี ทางบริษทัฯจะจดัหา รายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดยขอ สงวนสิทธ์ิ
การจดัหาน้ี โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้   

 

9 ส่ิงของ "ต้องห้าม" ขึน้เคร่ืองบิน 

 1. เคร่ืองด่ืม เคร่ืองส าอาง ของเหลวทุกชนิดท่ีมีความจุต่อช้ินเกิน 100 มล. รวมไม่เกิน 1 ลิตร (1,000 มล.) เช่น เจล น ้าหอม 

สบู่เหลว สเปรย ์ห้ามพกติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน แต่สามารถน าใส่กระเป๋าท่ีจะโหลดได ้ทั้งน้ีเป็นมาตรการป้องกนัการก่อการร้าย 

ท่ีเขม้งวดข้ึนหลงัจากเหตุการณ์ 911 แต่ถา้เป็นยาท่ีจ าเป็นตอ้งพกติดตวั ก็สามารถพกพาไดใ้นปริมาณท่ีเหมาะสม เช่น ชุดยา

แกเ้บาหวาน 



 2. แบตเตอร่ีส ารอง (Power Bank)ไม่สามารถน าแบตเตอร่ีส ารองทุกชนิดใส่กระเป๋าท่ีน าไปเช็คอิน แต่สามารถพกพาใส่

กระเป๋าถือข้ึนไปได ้โดยตอ้งเป็นแบตเตอร่ีส ารองท่ีมีค่าความจุไฟฟ้าไม่เกิน 32,000 mAh ไม่เกินคนละ 2 ช้ิน 

 3. อาวุธ ปืน และอาวธุทุกชนิด รวมถึงอาวธุโดยสภาพ เช่น มีด สนบัมือ ดาบ ทวน กระบอง และส่ิงเทียมอาวธุ เช่น ปืนไฟ

แช็ก ระเบิดไฟแช็ก ปืนเด็กเล่น 

 4. ของมีคม ไมบ้รรทดัเหล็ก คตัเตอร์ กรรไกรตดัเล็บ เข็มเยบ็ผา้ มีด มีดพบั มีดพก และของมีคมทุกชนิด ท่ีอาจท าให้เกิด

อนัตราย แต่หากเป็นของใชท่ี้จ าเป็น อาจอนุญาตให้เก็บไวใ้นกระเป๋าใบใหญ่ท่ีโหลดใตเ้คร่ืองบินได ้แต่ไม่อนุญาตให้พกพา

ข้ึนเคร่ืองบิน 

 5. วตัถุไวไฟ เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาระเบิดหรือเพลิงไหม ้เช่น น ้ามนัไฟแช็ก เช้ือเพลิงแขง็ สีน ้ามนั ไมขี้ดไฟ ฯลฯ 

 6. อาหารทีม่ีกลิน่แรง อาหารต่างๆ เช่น อาหารทะเล เน้ือสัตวส์ด/แช่แขง็ ทุเรียน ปลาร้า ตอ้งแพค็มาอยา่งเหมาะสม 

 7. สัตว์มีพษิ สัตว์ดุร้าย รวมถึงสัตวข์นาดใหญ่ สัตวส์งวน นอกจากอาจรบกวนผูอ่ื้นแลว้ ยงัผดิกฎหมายอีกดว้ย 

 8. สารอันตรายต่างๆ เช่น สารก าจดัแมลง สารหนู วตัถุออกซิไดซ์ เช่น แอมโมเนียไนเตรท แคลเซียมเปอร์ออกไซด์ วตัถุ

ก๊าซมนัตภาพรังสี เช่น ธาตุยเูรเนียม วตัถุกดักร่อน เช่น แบตเตอร่ีท่ีบรรจุสารกดักร่อน น ้ากรด ปรอท ฯลฯ 

 9. ส่ิงของอ่ืนๆ เช่น แม่เหล็ก น ้าแขง็แหง้เป็นตน้ 

 

 


