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วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – เฉินตู (3U8146 : 18.35-22.25) X X ✈ 
SAILUNJIDI HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

2 เฉินตู-เมืองหย่ำอนั-เมืองตันปำ 
หอเตียวโหลว (ป้อมปรำกำร) 

   
DANBA LANFENG HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 
หมู่บ้ำนทิเบตเจียจูจังไช่-หมู่บ้ำนทเิบตจงลู่ 
(รวมรถท้องถิ่น)-ตันปำ-ถ่ำกง-ทุ่งหญ้ำถ่ำกง
วดัถ่ำกง-เมืองซินตูเฉียว   

   
SHYINGTIANTANG HOTEL   
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 ซินตูเฉียว-หย่ำเจียง-หลีถ่ัง-เต้ำเฉิง     
DAOCHENG JIARI  HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

5 
ป่ำชิงหยำง-เจดีย์เต้ำเฉิงไป่ถ่ำ (เจดีย์ขำว) 
วดักงกำหล่ำงจ๋ีหลิง่-เต้ำเฉิง-ย่ำติง 
 

   
YADING YIZHAN HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

6 อุทยำนย่ำติง(รวมรถอุทยำน+รถแบตเตอร่ี)
วดัชงกู่-ทุ่งหญ้ำลัว่หรง-เต้ำเฉิง 

   
DAOCHENG JIARI  HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 
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7 เต้ำเฉิง-เฉิงตู (3U8654 : 10.25-11.25) 
ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลีย่นหน้ำกำก 

   
SAILUNJIDI HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

8 ถนนโบรำณจินหลี-่เฉินตู-กรุงเทพฯ 
(3U8145 : 16.05-17.35) 

  ✈  

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จ ำนวน 240 หยวน/คน ตลอดกำรเดินทำง 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  เดือนสิงหำคม-กนัยำยน 2560 
วนัแรก  กรุงเทพฯ-เฉินตู 

15.00 น.          คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ำงประเทศ ) ช้ัน 4 
ประตู 9บริเวณ ISLAND-W โดยสำยกำรบิน SICHUAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากทาง
บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารใหก้บัท่าน 

18.35 น.         เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉินตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เทีย่วบินที ่3U8146  
22.25 น. ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่น

ท่ีสุดของประเทศจีน ท่ีมีภูมิประเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อ
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 
 พกัที ่SAILUNJIDI HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัทีส่อง เฉินตู-เมืองหย่ำอนั-เมืองตันปำ-หอเตียวโหลว (ป้อมปรำกำร) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองหย่ำอัน (ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง) ตั้งอยูท่างภาคกลางของ
มณฑลเสฉวน ในภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของจีน ห่างจากเมืองเฉิงตูราว 120 กิโลเมตร มีภูเขาท่ี
สวยงาม มีสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีงดงาม เป็นพื้นท่ีท่ีมีอากาศสะอาดสดช่ืน ปริมาณน ้ าฝน
โดยเฉล่ีย 1,800 มิลลิเมตรต่อปี จนไดรั้บการขนานนามวา่ “เมืองแห่งฝน” เพราะเป็นเขตท่ีมีปริมาณ
น ้าฝนมากท่ีสุดของมณฑลเสฉวน เป็นเมืองท่องเท่ียวดีเด่นของจีน และเป็น 1 ใน 10 เมืองแห่งมนต์
เสน่ห์ของจีน ประจ าปี 2006 อีกดว้ย นอกจากน้ีเมืองหยา่อนัยงัเป็นท่ีนิยมส าหรับการท่องเท่ียวแบบ
พกัผ่อนตากอากาศ ในชนบทและการขบัรถเท่ียวเองของมณฑลเสฉวน และยงัเป็นสถานท่ีคน้พบ
หมีแพนดา้ตวัแรกของโลก ถือเป็นตน้แบบการเพาะพนัธ์ุหมีแพนดา้ของโลกในปี 2006 ถ่ินก าเนิด
และแหล่งท่ีอยูข่องหมีแพนดา้ในมณฑลเสฉวนซ่ึงมีเมืองหยา่อนัเป็นศูนยก์ลาง ต่อมาเมืองแห่งน้ีได้
ถูกบนัทึกอยูใ่นบญัชีรายช่ือมรดกโลกทางธรรมชาติ นอกจากน้ีเมืองหยา่อนัยงัเป็นแหล่งก าเนิดของ
วฒันธรรมชาและการปลูกชาของโลก อีกทั้งยงัเป็นเขตเพาะปลูกและบ ารุงรักษาต้นชาโดยใช้
แรงงานคนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของโลกดว้ย ดงัค าขวญัประจ าเมืองท่ีวา่ “บา้นหมีแพนดา้ แหล่งชาของโลก 
ศูนยก์ลาง   เสฉวนตะวนัตก หยา่อนัแห่งมนตเ์สน่ห์” ถึงหยา่อนั 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่  เมืองตันปำ หุบเขำแห่งสำวงำม (ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 8 ช่ัวโมง ) ตั้งอยู่

ริมโตรกผาสูงตระหง่าน ดา้นหน่ึงคือแม่น ้ าตา้ตูท่ีเช่ียวกราก อีกดา้นคือภูผาสูง เป็นเมืองท่ีมีพื้นท่ี
หลากหลายรูปแบบ ตวัเมืองตนัปาถือไดว้า่เป็นเมืองท่ีมีความเจริญมากเมืองหน่ึงเม่ือเทียบกบัเมือง
อ่ืนๆ ตนัปาในอดีตเป็นเมืองหน้าด่านท่ีส าคญัมากของแควน้คามทิเบต มีสมญาว่า “อำณำจักรพัน
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ป้อม” ตนัปาเร่ิมสร้างป้อมปราการตั้งแต่สมยัราชวงศฮ์ัน่เม่ือค.ศ. 1,700 ปีก่อน ซ่ึงเคยมีป้อมปราการ
มากกวา่ 3,000 แห่ง หมู่บา้นขนาดใหญ่บางหมู่บา้นก็มีป้อมมากกวา่ 100 แห่ง ปัจจุบนัมีป้อมปราการ
เหลืออยู ่562 แห่ง ท่านจะไดเ้ห็นหอสังเกตุการณ์แบบทิเบตตั้งกระจายอยูท่ ัว่ไป นอกจากตนัปามีหุบ
เขาท่ีสวยงามแลว้ ยงัมีหญิงสาวสวย จนเป็นท่ีรับรู้กนัทั้งแผน่ดินจีนวา่ ชมหมู่บา้นทิเบตท่ีสวยท่ีสุด
ตอ้งมาท่ีตนัปา ชมหญิงทิเบตสวยท่ีสุดก็ตอ้งมาท่ีตนัปาเช่นกนั ดงันั้นตนัปาจึงมีช่ือเรียกอีกช่ือว่า 
“หุบเขำแห่งสำวงำม”  น าท่านชม หอเตียวโหลว เป็นป้อมโบราณของตนัปามีรูปทรงหลายหลาก 
ส่ีเหล่ียม ห้าเหล่ียม หกเหล่ียม แปดเหล่ียม สิบสองเหล่ียม สิบสามเหล่ียม โดยป้อมส่ีเหล่ียมนบัว่า
เด่นท่ีสุดเม่ือพิจารณาในดา้นประโยชน์ใช้สอย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ป้อมประจ าบา้นและ
ป้อมประจ าหมู่บา้น ซ่ึงจะสร้างตามจุดชยัภูมิริมเส้นทางท่ีส าคญัและท่ีสูงบนสันเขา ป้อมประจ า
หมู่บา้น แบ่งเป็น ป้อมจุดไฟแจง้เหตุ ป้อมปราการเพื่อการสู้รบ ป้อมโบราณของตนัปามีลกัษณะ
ตรงด่ิง มุมแหลมเหมือนดัง่ปลายมีด พื้นก าแพงเรียบเป็นระเบียบ ตวัก าแพงก่อดว้ยกอ้นหินแน่น
หนาและแขง็แรง 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 พกัที ่ DANBA LANFENG HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัทีส่ำม หมู่บ้ำนทิเบตเจียจูจังไช่-หมู่บ้ำนทิเบตจงลู่ (รวมรถท้องถิ่น)-ตันปำ-ถ่ำกง-ทุ่งหญ้ำถ่ำกง-วัดถ่ำกง 
  เมืองซินตูเฉียว  

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  
น าท่านเท่ียวชม หมู่บ้ำนทเิบตเจียจูจังไช่ ตั้งอยูใ่นหุบเขา บา้นเรือนของชาวทิเบตท่ีน่ีสร้างข้ึนจากไม้
และหิน โดยชั้นล่างสุดเป็นพื้นท่ีเล้ียงสัตว์ ชั้นถัดมาจะเป็นท่ีอยู่อาศยัของเจ้าบ้าน ส่วนดาดฟ้า
ดา้นบนใชส้ าหรับตากพืชผลทางการเกษตร บานหนา้ต่างประตูของบา้นแต่ละหลงัท าจากไมท่ี้ไดรั้บ
การแกะสลกัและลงสีไวอ้ยา่งงดงาม  ลกัษณะบา้นสวยโดดเด่นกวา่หมู่บา้นอ่ืนในตานปา ก็คงตรงท่ี
รู้จกัใชสี้สัน สีขาว แดง ด า คาดบนตวับา้นท่ีก่อดว้ยหินแผน่เล็กๆ เรียงซอ้นกนั มุมของหลงัคามียอด
แหลมวางหินสีขาว ท่ีถือว่าเป็นหินศักด์ิสิทธ์ิเอาไว ้ด้วยความสวยโดดเด่นจึงท าให้ National 
Geographic ของเมืองจีน ยกให้เป็นหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดของประเทศจีน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
หมู่บ้ำนทิเบตจงลู่  (รวมรถท้องถิ่น) เป็นหมู่บ้านทิเบตตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ชาวบ้านท่ีน่ีตั้ งบ้าน
กระจายอยู่ตามเนินเขา ล้อมร้ัวอย่างง่ายๆ อาจก่อก าแพงหินกั้นอาณาเขตแปลงพืชผกัให้อยู่ใน
บริเวณบา้นตน ตวับา้นท ามาจากเศษหินกอ้นนอ้ยใหญ่หลายกอ้นๆคลุกข้ีดินหรือปูนวางซ้อนๆทบั
ให้หนาแน่นเป็นผนงัโดยไม่ใช้โครงเหล็กลวด อาจมีไมเ้ป็นส่วนประกอบรองรับฐานกนัสาดกบั
ระเบียง และใชสี้เปลือยของวสัดุดูเรียบง่าย ติดหนา้ต่าง บานประตู และเนน้ทาสีสันใหโ้ดดเด่น  

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองถ่ำกง (ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง)  เมืองเล็กๆเมืองหน่ึง ซ่ึง 

“ถ่ากง” มีความหมายตามภาษาทิเบตวา่ “ดินแดนอนัเป็นท่ีสิงสถิตแห่งองคพ์ระโพธิสัตว ์ท่านจะได้
ชมความอัศจรรย์ชวนมองของ ทุ่งหญ้ำถ่ำกง ซ่ึงทุ่งหญ้าแห่งน้ีมีความสูงถึง 3,500 เมตรจาก
ระดบัน ้ าทะเลปานกลาง บริเวณน้ีจะเป็นท่ีชุมนุมของชาวทิเบต ในวนัเทศกาลต่างๆจะมีการจดั
กิจกรรม เช่น ฟ้อนร า ร้องเพลง แข่งมา้ เป็นตน้ น าท่านเท่ียวชม วดัถ่ำกง วดัพุทธนิกายมหายานแบบ
ทิเบต สร้างจากทองค าหนกักวา่ 100 กิโลกรัม มองออกไปเบ้ืองหลงัของเจดียคื์อยอดเขายาลา วดัถ่า
กงตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้องตวัเมือง อยูห่่างไปประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นวดัท่ีผูค้นในเมืองให้
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ความเคารพสักการะเป็นอย่างมาก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซินตูเฉียว สรวงสวรรค์ของนัก
ถ่ำยภำพ (ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 30 นำที) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูห่่างจากเมืองเฉิงตู ท่ีเป็นเมือง
เอกของมณฑลเสฉวน ไปทางตะวนัตกเฉียงใต้ 437 กิโลเมตร และห่างจากเมืองคงัต้ิง ไปทางทิศ
ตะวนัตก ระยะทางประมาณ 83 กิโลเมตร ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียว
ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของประเทศจีน อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีช่างภาพมือสมคัรเล่นหลายคน
ใฝ่ฝันว่าจะไปเยือนสักคร้ังหน่ึง ซ่ึงท่ีน่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของทศันียภาพอนังดงามของธรรมชาติท่ี
ประกอบไปดว้ย ทิวเขาบนท่ีราบสูง ล าธารใสสะอาดท่ีใหลขนานไปกบัถนนท่ีเรียงรายไปดว้ยไม้
ใหญ่ และในช่วงฤดูใบไมร่้วง ท่ีน่ีจะเต็มไปดว้ยสีสันของใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีใกลผ้ลดัใบ สีเหลืองส้ม
ของใบไม ้ตดักบัทอ้งฟ้าสีครามเขม้ โดยมีฉากหมู่บา้นของชาวทิเบตอยูเ่บ้ืองหลงั เป็นภาพท่ีงดงาม
เหนือค าบรรยาย 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 พกัที ่SHYINGTIANTANG HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัทีส่ี่  ซินตูเฉียว-หย่ำเจียง-หลีถ่ัง-เต้ำเฉิง  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  
น าท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ เมืองย่ำติง ระหวา่งทางผา่นชม เมืองหย่ำเจียง (ใช้เวลำในกำรเดินทำง
ประมำณ 2.30 ช่ัวโมง) เมืองธรรมชาติผสานกบัความเจริญรุ่งเรือง เมืองเล็กแต่มีกล่ินอายแห่งความ
ทนัสมยัปนอยู ่ช่วงฤดูใบไมผ้ลิจะไดเ้ห็นดอกตูเ้จียนบานสะพร่ังตลอดสองขา้งทาง โดยระหวา่งทาง
จะตอ้ง ผ่ำนภูเขำสูงถึง 3 ลูกคือ   ภูเขำเจ่ียนจือวำนซำน  ภูเขำข่ำจือลำซำน  และเทือกเขำไห่จือซำนย
อดเขำที่สูงที่สุดในแนวเทือกเขำช่ือทู่เอ่อซำน(ภูเขำกระต่ำย) หุบเขาบริเวณน้ีมีความสวยงามและ
แปลกตาไปจากววิเดิมๆ คือมี ทุ่งหินกวา้งสุดตา มีล าธารไหลแซมทุ่งหินคลา้ยกบัวา่บริเวณน้ีเคยเป็น
ทะเลหรือจมอยูใ่นน ้ ามาก่อน ลงไปสัมผสัความโดดเด่ียวอนัน่าอศัจรรยก์นัไดอ้ยา่งใกลชิ้ดแน่นอน 
ระหวา่งทางท่านจะผา่น เมืองหลีถ่ัง (ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง) เมืองท่ีเสนอเร่ืองขอ
ข้ึนทะเบียนเป็นเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกเหนือกว่าทิเบตเมืองหลังคาโลก ซ่ึงมีความสูงจาก
ระดบัน ้ าทะเล 4,014 เมตร ซ่ึงชาวบา้นส่วนใหญ่จะเป็นชาวทิเบต หล่ีถงัในอดีตคือเมืองส าคญัใน
แควน้คามของทิเบต ก่อนท่ีดินแดนแห่งน้ีจะตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
หล่ีถงัเรียกไดว้า่เป็นจุดพกัการเดินทางตั้งแต่อดีต โดยเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางคาราวานใบชา-มา้ 
จนปัจจุบนัหล่ีถงัก็ยงัเป็นจุดแยกของเส้นทาง ไม่ว่าจะเดินทางไปทางตะวนัตกสู่ทิเบต ลงใตสู่้ยูน
นาน ข้ึนเหนือสู่เส้นทางเสฉวน-ทิเบตสายเหนือ ระหว่างทางผ่านเมืองหล่ีถงั ท่านจะไดเ้ห็นภูเขา
ไหจ่ือเป็นเขาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองหล่ีถงัน้ีและผา่นทะเลสาบสายหลกัของเมือง บนภูเขาจะเรียง
รายดว้ยเจดียทิ์เบตถือเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของชาวเมืองหล่ีถงั ท่านจะไดเ้ห็นการ์เซียปกคลุมภูเขาจน
เป็นภูเขาหิมะสีขาวโพลนไดรั้บการขนานนามวา่“ภูเขานกกระเรียนขาวหิมะหยก”   

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเต้ำเฉิง (ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง)  ในอดีตเตา้เฉิงมีช่ือวา่เตา้

ปา อนัมีความหมายในภาษาทิเบตวา่คือ ดินแดนท่ีเป็นประตูสู่หุบเขาอนักวา้งใหญ่  คร้ันเม่ือมีการ
เพาะปลูกขา้วข้ึนในดินแดนแถบน้ี จึงไดมี้การเปล่ียนช่ือเมืองเป็น เตา้เฉิง อนัมีความหมายวา่ เมือง
แห่งขา้ว เมืองเตา้เฉิงและดินแดนโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยท่ีตั้งท าเลท่ีเป็นทาง ผ่านของ
แม่น ้ าถึงสามสายอนัไดแ้ก่ แม่น ้ าฉีตู แม่น ้ าตงยี่ และสุดทา้ยคือแม่น ้ าเตา้เฉิง ท่ีมีตน้ก าเนิดจากภูเขา
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ไหจ่ือ โดยระหวา่งทางจะตอ้งผา่นภูเขาสูงถึง 3 ลูก โดยมีระดบัสุงข้ึนไปเร่ือยๆ โดยลูกแรกคือภูเขา
กอร์ซือ สูงจากระดบัน ้าทะเล 4,412 เมตร ลูกท่ีสองคือภูเขาเจียนจือวาน สูงจากระดบัน ้าทะเล 4,659 
เมตร และภูเขาลูกท่ีสามคือคาร์จือลาห์ สูงจากระดบัน ้าทะเล 4,712 เมตร  

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 พกัที ่DAOCHENG JIARI  HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 
 

วนัที่ห้ำ  ป่ำชิงหยำง-เจดีย์เต้ำเฉิงไป่ถ่ำ (เจดีย์ขำว)-วดักงกำหล่ำงจ๋ีหลิง่-เต้ำเฉิง-ย่ำติง 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  
น าท่านแวะชม ป่ำชิงหยำง เป็นป่าตน้ชิงหยางท่ีมีพื่นท่ีเยอะท่ีสุดและสูงจากระดบัน ้ าทะเล 3,740 
เมตร สูงท่ีสุดในโลก มองไปสุดลูกหูลูตา ฤดูร้อนจะเขียวขจี ฤดูไมไ้ม่ร่วงจะเหลืองอร่ามน่าชมยิ่ง
นกั จากนั้นน าท่านชม เจดีย์เต้ำเฉิงไป่ถ่ำ (เจดีย์ขำว) เรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ จูนเซินถ่าหลิน หรือวดัเจดีย์
ขาว เป็นเจดียข์าวท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขตกนัจือโจว ตรงกลางเป็นเจดียสู์ง 37 เมตร รองลงมาเป็นเจดีย์
ลอ้มรอบอีก 4 ชั้น จากบนลงล่างเป็นชั้นละ15 23 31 39 เจดีย ์รวมทั้งหมด 108 เจดียล์อ้มรอบเจดีย์
อนัใหญ่ ฐานเจดียย์งัมีคมัภีร์หมุนอีกมากมาย เป็นท่ีท่ีชาวธิเบตชอบมากราบไหว ้

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ วัดกงกำหล่ำงจ๋ีหลิ่ง ตั้งอยู่ในเขตตวัเมืองเตา้เฉิงลงไปทิศใตป้ระมาณ 60 กม. ท่ี

ความสูงระดบัน ้าทะเล 3,335 เมตร วดัก่อสร้างข้ึนในรัชสมยั”หมิงฉงเจิน ปีท่ี 15 (ค.ศ.1642) ดา้นใน
มีพระพุทธรูปท่ี ดาไลลามะองค์ท่ี 5 ประทานมาให้ เรียกว่า “เซ่ียงปา”  มีอายุมากกว่า 300 ปีแลว้ 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ย่ำติง (ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง)  ซ่ึงมีพื้นท่ี 1,344 ตาราง
กิโลเมตร ตั้งอยูท่ี่ความสูง 4,000 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล เป็นดินแดนแห่งเทือกเขาสูง โตรกผา ป่า
สน ธารน ้ าแข็ง ทะเลสาบและล าธารอันบริสุทธ์ิ ท่ีส าคัญดินแดนแห่งน้ีได้ช่ือว่าเป็นสถานท่ี
ศักด์ิสิทธ์ิของชาวทิเบต เป็นดินแดนอันสูงส่งเทียมตะวนั ท่ีน่ียงัเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่ง
พระพุทธศาสนา ด้วยความเช่ือของชาวทิเบตท่ีว่า ย่าติง คือดินแดนอนัเป็นท่ีสถิตยแ์ห่งองค์พระ
โพธิสัตว ์โดยมียอดเขาหิมะศกัด์ิสิทธ์ิทั้ งสามยอด อนัประกอบด้วย ยอดเขายางม่ายหย่ง ท่ีเป็น
ตวัแทนพระมญัชุศรีโพธิสัตว ์พระโพธิสัตวแ์ห่งปัญญา , ยอดเขาเซียนัว๋ตวัจ๋ี เป็นตวัแทนพระวชัร
ปาณีโพธิสัตว ์พระโพธิสัตวผ์ูคุ้ม้ครอง และยอดเขาเซียนหน่ายร่ือ ตวัแทนของพระโพธิสัตวอ์วโลกิ
เตศวร หรือท่ีชาวไทยคุน้เคยในช่ือ เจา้แม่กวนอิม พระโพธิสัตวแ์ห่งความกรุณา 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 พกัที ่YADING YIZHAN HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัทีห่ก  อุทยำนย่ำติง (รวมรถอุทยำน+รถรถแบตเตอร่ี)-วดัชงกู่-ทุ่งหญ้ำลัว่หรง-เต้ำเฉิง 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  
น าท่านเท่ียวชม อุทยำนย่ำติง (รวมรถอุทยำน+รถรถแบตเตอร่ี) ดินแดนยา่ติงเป็นท่ีรู้จกัของผูค้นใน
แถบน้ีมาอย่างยาวนานนับพนัปี เพราะในอดีตท่ีน่ีเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางสายชา-มา้ อนัเป็น
เส้นทางคาราวานการคา้โบราณท่ีเช่ือมดินแดนทิเบตกบัมณฑลยูนนานท่ีอยูท่างตอนใต ้แต่ผูท่ี้ท  าให้
โลกภายนอกไดรั้บรู้ถึงความยิ่งใหญ่และงดงามของดินแดนย่าติง คือ โจเซฟ ร็อค นกัส ารวจและ
นกัธรรมชาติวิทยาชาวอเมริกนัท่ีให้ค  านิยามของยา่ติงไวว้า่ “งดงำมจนยำกจะหำที่ใดเสมอเหมือน” 
โจเซฟ ร็อค ไดเ้ดินทางส ารวจดินแดนในแถบจีนตะวนัตกรวมถึงดินแดนยา่ติง และน าออกเผยแพร่

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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ผ่านนิตยสารเนชัน่แนล จีโอกราฟฟิก จนสร้างความต่ืนเตน้และต่ืนตะลึงในหมู่ชาวตะวนัตก ถึง
ความมหศัจรรยท์างธรรมชาติภายในดินแดนแห่งน้ี ดัง่ท่ีเขาไดบ้รรยายรายละเอียดของยอดเขาเซียน
หน่ายร่ือ เอาไวว้่า “ยอดเขำแห่งองค์พระอวโลกิเตศวร ดูเสมือนดั่งบัลลังก์ของเทพเจ้ำบนสรวง
สวรรค์” ดว้ยภาพของยอดเขาสูงชนั ยอดดา้นบนตดัตรงดูคลา้ยบลัลงัก ์เบ้ืองหนา้คือทะเลสาบไข่มุก
ท่ีใสบริสุทธ์ิ ธงค์มนต์หลากสีพร้ิวไหวอยู่ริมทะเลสาบ บรรยากาศรอบข้างอบอวลไปด้วยแรง
ศรัทธาและบทสวดท่ีล่องลอยผา่นธงมนตม์าตามสาย ลม ผลงานของโจเซฟ ร็อค ไดก้ลายเป็นแรง
บนัดาลใจใหแ้ก่นวนิยาย Lost Horizon ของนกัเขียนชาวองักฤษ เจมส์ ฮิวส์ตนั ท่ีกล่าวถึง  แชงกรีลา 
ดินแดนลึกลบัท่ีซ่อนตวัอยูก่ลางหุบเขา ดินแดนท่ีผูค้นด ารงชีวิตอยูอ่ยา่งสงบสุขท่ามกลางธรรมชาติ
อนับริสุทธ์ิและงดงาม น าท่านชม วัดชงกู่ วดัทิเบตท่ีเก่าแก่ขนาดเล็กประมาณ 700 ปี สร้างข้ึนมา
ตั้งแต่สมยัราชวงศห์ยวน ตั้งอยูบ่นความสูง 3,880 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ตั้งอยูเ่ชิงเขาเซียนหน่าย
ร่ือภายในเขตอนุรักษธ์รรมชาติยา่ติง  

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านชมความอศัจรรยแ์ห่ง ทุ่งหญ้ำลั่วหรง ซ่ึงท่ีน่ีสามารถมองเห็นวิวของยอดเขายางม่ายหย่ง 

โดดเด่นเหนือทุ่งหญ้าลัว่หรงได้อย่างสวยงาม ณ ทุ่งหญา้ลัว่หรงแห่งน้ีเต็มไปด้วยล าธารน้อยๆ 
ประกอบกับวิวอันเป็นเทือกเขาหิมะ ท าให้ท่านต้องหลงมนต์สะกดอยู่ท่ีน่ีอย่างไม่ต้องสงสัย  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ เมืองเต้ำเฉิง (ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง)   

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 พกัที ่DAOCHENG JIARI  HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัทีเ่จ็ด  เต้ำเฉิง-เฉิงตู-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลีย่นหน้ำกำก 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินเต้ำเฉิง-ย่ำติง เป็นสนามบินท่ีไดเ้ขา้มาครองต าแหน่ง
สนามบินท่ีสูงท่ีสุดในโลก แทนสนามบินปังต๋า ในเขตปกครองตนเองของทิเบต ซ่ึงเป็นสนามบิน
พลเรือนท่ีอยู่บนภูมิประเทศท่ีสูงท่ีสุดในโลก ท่ีอ าเภอเตา้เฉิง แควน้ปกครองตนเองชนชาติทิเบต
กานจือ โดยตั้งอยูบ่นพื้นท่ีสูง 4,411 เมตรเหนือ ระดบัน ้าทะเล  

10.25 น.         เหิรฟ้าสู่ นครเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เทีย่วบินที ่3U8654 
11.25 น. เดินทางถีงท่าอากาศยานซวงหลิง นครเฉิงตู  
เทีย่ง   รับประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่  ให้ท่านได้อิสระเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์

ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เส้ือผา้, รองเทา้, เคร่ืองหนงั, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของ
ท่ีระลึกต่างๆ ตามอธัยาศยั   

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
น าท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ำกำก ท่ีใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปล่ียนหน้ากากแต่ละฉาก
ภายในเส้ียววินาที โดยท่ีไม่สามารถจบัตาไดท้นั เป็นการแสดงท่ีสงวนและสืบทอดกนัมาภายใน
ตระกูล หลายชัว่อายคุน ไม่ถ่ายทอดใหบุ้คคลภายนอกทัว่ไป 
 พกัที ่SAILUNJIDI HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัทีแ่ปด ถนนโบรำณจินหลี-่เฉินตู-กรุงเทพฯ 
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เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิง ถนนโบรำณจินหลี่ เป็นถนนคนเดินท่ีรักษาบรรยากาศสมยัโบราณ
ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี มีสินคา้ต่างๆมากมายใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั   

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...สมุนไพรจีน 
สมควรก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินซวงหลงิ เมืองนครเฉินตู 

16.05 น.            เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เทีย่วบินที ่3U8145   
17.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.....     

************ ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร ************  
      ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ        

 (*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 10 ท่ำนขึน้ไป ***) 
 

ข้อควรระวงั!!! ท่ำนใดที่ต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำ
สอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ก่อนทุกคร้ัง 

 
**ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำกทำง

บริษทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั** 
 

เปิดวำร์ป The last Shangri-la 8 วนั 7 คืน (3U) 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้องละ  
2 ท่ำนรำคำท่ำนละ 

(ไม่มีรำคำเด็ก) 
พกัเดีย่ว จ่ำยเพิม่  

วนัที่  28 สิงหำคม-04 กนัยำยน 2560 40,799 บำท 6,500  บำท 

วนัที่  04 -11 กนัยำยน 2560 38,799 บำท 6,500  บำท 

วนัที่  18-25 กนัยำยน 2560 39,799 บำท 6,500  บำท 

ไม่รับจอยแลนด์และไม่มีรำคำเดก็ 
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หมำยเหตุ :    รำคำทวัร์นี ้ ไม่มีรำคำเด็ก / ไม่แจกกระเป๋ำ ซ่ึงรำคำทวัร์ดังกล่ำวอำจเปลีย่นแปลงได้เน่ืองจำกสภำวะ
น ้ำมันโลกที่มีกำรปรับรำคำสูงขึน้ ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน ้ำมันขึน้ในอนำคต ซ่ึง
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่ำภำษีน ำ้มันเพิม่ตำมควำมเป็นจริง 

                         บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ
ยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนั
เพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว)้ 

อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
 ค่ำวซ่ีำจีน ปกติ 4 วนัท ำกำร รำคำ 1,500 บำท (พำสปอร์ตไทย) 
 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 น ้ำหนักสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จ ำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ือได ้1 ช้ิน ต่อท่าน น ้ าหนกัตอ้ง

ไม่เกิน 7 กิโลกรัม , ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) 

คุม้ครองผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุตั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายสูุง
กวา่ 70 ปี ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรรม
ธรรม์  ทั้งน้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสาร
รับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท 
ขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ าตัว, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสีย
สติ, ตกอยูภ่ายใตอ้  านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
 ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)   
 กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์,หัวหน้ำทัวร์และคนขบัรถ รวม 240 หยวนตลอดกำรเดินทำง (เดก็ช ำระทปิเท่ำผู้ใหญ่) 
 ค่ำ VAT 7 %   หักภำษี ณ ที่ จ่ำย 3 %  ในกรณีที่ลูกค้ำต้องกำรใบเสร็จรับเงินที่ ถูกต้อง จะต้องบวกค่ำ

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่ำย  จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำน้ัน และโปรดแจ้งทำงบริษัทฯ จะออกให้ภำยหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จทีถู่กให้กบับริษัททวัร์เท่ำน้ัน 
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เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บำท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถ

ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. คณะทวัร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

วา่ท่าน      สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้
เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  
บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

5. กำรยกเลกิ 
5.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป  เกบ็ค่ำใช้จ่ำยตำมจริง 
5.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป  เกบ็ค่ำใช้จ่ำยตำมจริง 
5.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั  เกบ็ค่ำใช้จ่ำยตำมจริง 
5.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั  เกบ็ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100 % ของรำคำทวัร์ 
 6.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือกรุ๊ปที่มีกำรกำ

รันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืน
เงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงิน
มดัจ ำ หรือค่ำทวัร์ ทั้งหมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเทีย่วบินน้ันๆ 

หมำยเหตุ 

1. จ  านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ่ 10 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
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6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
8.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย (กรณทีีท่่ำนมีควำมประสงค์จะย่ืนวซ่ีำเดี่ยว) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน สัญชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุด

ใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกดิกำรช ำรุด  เจ้ำหน้ำทีต่รวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้)  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขำวเท่ำน้ัน ยิม้ห้ำมเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ำและใบหูทั้งสอง

ข้ำงชัดเจน และห้ำมสวมเส้ือสีขำว เช่น เส้ือยืดสีขำว ชุดนักศึกษำ หรือชุดข้ำรำชกำร ไม่สวมเคร่ืองประดับ สร้อย 
ต่ำงหู เเว่นตำเเฟช่ัน เเว่นสำยตำ รูปถ่ำยมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินจำก
คอมพวิเตอร์  

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้

5.1 เดินทำงพร้อมพ่อแม่  / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 

  5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  5.1.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2 เดินทำงพร้อมญำติ   

5.2.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
5.2.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 
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6.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ เดินทำง  ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
6.1 ใบอนุญาติการท างาน ตวัจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายกุารท างานแลว้ไม่ต ่ากวา่ 3 – 6 เดือน 
6.2 หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
6.3 ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 
6.4 ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีี่ทำงบริษัทสำมำรถขอวซ่ีำให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั  จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ  จ่ายเพิ่ม  100  บาท 

หมำยเหตุ : ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวซ่ีำให้ได้ เฉพำะชำวต่ำงชำติทีท่ ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำติกำรท ำงำน
ในประเทศไทยเท่ำน้ัน หำกไม่ได้ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง  
1. กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
2. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง

เอกสารยืน่วซ่ีา 
3. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่ง

นอ้ย 7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 
4. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   
5. ผู้ทีป่ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาจีน ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่รับท ำวซ่ีำให้ พำสปอร์ตของท่ำน ในกรณดีังต่อไปนี้ 
 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
 น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
 น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา 
 น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

อตัรำค่ำวซ่ีำด่วน ทีต้่องจ่ำยเพิม่ให้สถำนฑูตจีน เม่ือท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ 
 ย่ืนวซ่ีำด่วน 2 วนั เสียค่ำใช้จ่ำยเพิม่ท่ำนละ  1,050 บำท 

 
(ต่ำงชำติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม สำธำรณรัฐเช็ก 

เดนมำร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อติำลี ลทิวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลต้ำ  
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนด์เอสโทเนีย 

ไม่สำมำรถขอวซ่ีำด่วนได้) 
**กำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลีย่นกฎเกณฑ์กำรย่ืนวซ่ีำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ** 

 
 

พำสปอร์ต ควรมีอำยุใช้งำนเหลือเกนิ 6 เดือน 
มิฉะน้ันบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน 
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ผู้เดนิทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!!! 
**เน่ืองจำกสถำนทูตจีนมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มกำรขอวีซ่ำเข้ำจีน กรุณำกรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศจีน 
**กรุณำระบุรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 

ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME.......................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................
...........................รหัสไปรษณย์ี.............. โทรศัพท์บ้ำน.........................................มือถือ.................................. 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้ำน 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน......................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถำนที่ท ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)……… …………...….....…………………………… 
...................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร..................................... 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที.่................. เดือน.........................ปี...........................  ถึง วนัที.่......................เดือน.......................ปี............... 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวนัที.่................. เดือน.........................ปี...........................  ถึง วนัที.่......................เดือน.......................ปี............... 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION...................................................................................................................................................................  
หมำยเหตุ 
กรุณำระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ทีท่ ำงำน  มือถือ  บ้ำน และกรอกรำยละเอยีดแบบสอบถำมตำมควำมเป็นจริง เพ่ือใช้ในกำรขอย่ืนวซ่ีำ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมกีำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำให้ท่ำนเกดิควำมไม่สะดวกภำยหลงั  ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์ของตวัท่ำนเอง  จงึขออภัยมำ ณ ทีน่ี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถำนทูตจนี สำมำรถสอบถำมได้  หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  


