
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHINA 
เฉงิต ูซงผงิโกว  อทุยานภผูาหมิะการเ์ซยีสวรรค ์  

โดยสายการบนิไทย 

6 วนั 5 คนื 

ไฮไลท.์.... ทวัรร์าคาสบายกระเป๋า 
- ขึน้สูบ่รเิวณจดุชมววิหมิะทีอ่ทุยานภผูาหมิะการเ์ซยีสวรรค.์...ตา๋กูปิ่งชวน 
- ชมความงามของทะเลสาบนอ้ยใหญ.่....ซงผงิโกว ความสวยงามทีไ่มแ่พจ้ิว่จา้ยโจว  
- เฉงิต ู...โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก 
- ศนูยว์จัิยหมแีพนดา้...สตัวส์งวนหายากถอืก าเนดิในมณฑลเสฉวน  
- ลิม้รสอาหารสมนุไพร เพือ่สขุภาพ 



 

  

เครือ่ง  
ทีน่ ัง่แบบ 2-4-2 

บรกิารน า้ด ืม่บนเครือ่ง 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 

 

 

 

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ-เฉงิต-ูเมา่เสีย้น-พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว 
07.00 น. พรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศเคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (TG) โดยมี

เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

10.05 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืง เฉงิต ูโดยเทีย่วบนิที ่TG 618   

14.00 น. ถงึท่าอากาศยาน เฉงิต ูซึง่เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้อยูบ่รเิวณลุ่มแมน่ ้าหมนิใจกลางมณฑล มภีมู ิ

ประเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพภมูอิากาศทีเ่หมาะสมตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดู

รอ้นทีอ่บอุ่น ฤดูหนาวทีไ่ม่หนาวนัก และมปีรมิาณความชืน้สูง ประชากรเมอืงเฉิงตูมรีาว 10 ลา้นคน จัดเป็น

อนัดับ 3 ของประเทศจนี ในปัจจุบันเป็นทัง้ศูนยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร และดา้นการศกึษาของภมูภิาค

ตะวันตกเฉียงใต ้หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้น าทุกท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงเม่าเสีย้น ชม 

พพิธิภัณฑแ์ผน่ดนิไหว  ในปี 2008 ไดเ้กดิแผน่ดนิไหวครัง้ใหญ่ ท าใหม้ณฑลเสฉวนไดรั้บความเสยีหายอยา่ง

มาก โดยเฉพาะพอยา่งยิง่ในเมอืงเวิน่ชวนทีเ่ป็นศนูยก์ลางการเกดิรอยแยกและแผ่นดนิไหว เหตุการณ์ครัง้นัน้

รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ-เฉงิต-ูเมา่เสีย้น-พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว  ✈ 🍽 

MAOXIAN INTER HOTEL OR 
SAME 

2 
อทุยานซงผงิโกว(รวมรถแบตเตอรี)่-หมูบ่า้นชนเผา่
เซยีง 🍽 🍽 🍽 

MAOXIAN INTER HOTEL OR 
SAME 

3 
เมา่เสีย้น-ตา๋กูปิ่งชวน-อทุยานภผูาหมิะการเ์ซยีสวรรค์
(กระเชา้)-ตเูจยีงเยีย่น 🍽 🍽 🍽 

MINGSHENG TIMES HOTEL 
OR SAME 

4 
เขือ่นตเูจยีงเยีย่น-เฉงิต-ูรา้นนวดฝ่าเทา้-ซอยกวา้ง
ซอยแคบ 🍽 🍽 🍽 

ACME HOTEL OR SAME 

5 
ศนูยอ์นุรักษ์หมแีพนดา้(รวมรถแบตเตอรี)่-รา้นผา้
ไหม-รา้นหมอนยางพารา-ถนนคนเดนิซนุซลีู-่โชว์
เปลีย่นหนา้กาก 

🍽 🍽 🍽 
ACME HOTEL OR SAME 

6 
รา้นหยก-ถนนคนเดนิจิง่หลี-่เฉงิต-ูกรงุเทพฯ 

🍽 🍽 ✈  

ราคาไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 1,500 บาท 
ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 180 หยวน 

 



ท าใหม้ีผูเ้สียชีวติ กว่า 70,000 คน  เพื่อเป็นการระลกึถงึเหตุการณ์การสูญเสียครังนั้้น ท าใหม้ีการสรา้ง

พพิธิภณัฑ ์เพือ่ร าลกึถงึผูเ้สยีชวีติ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  พกัที ่MAOXIAN INTER HOTEL OR SAME 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
อทุยานซงผงิโกว(รวมรถแบตเตอรี)่-หมูบ่า้นชนเผา่เซยีง 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นสู ่อทุายนซงผงิโกว(รวมรถแบตเตอรี)่ ทวิทัศใหม ่ซงผงิโกว ตัง้อยูใ่นเขตแผน่ดนิไหวเกา่ทะเลสาบเตีย๋

ซ ี   หา่งจากอ าเภอเมา่เสีย้น 65 กโิลเมตร ภาคเหนอืสูจ่ ิว่ไจโ้กว 193 กโิลเมตร ทางใตสู้เ่ฉงิต ู250 กโิลเมตร 

ในอทุยานรวมความยิง่ใหญ ่ความงาม ความพเิศษ ความแปลก ความลีล้ับ อยูใ่น 3 หบุเขา 9 ทะเลสาบ 40 ววิ

ทวิทัศน ์อณุหภมูติลอดปีเฉลีย่อยุท๋ีป่ระมาณ  2.5 องศา  -22.5 องศา พชืโชนอบอุน่ โซนหนาวอดุมสมบรูณ์มี

ฉายาเป็นอาณาจักรแห่งยาสมนุไพร สตัวป่์าในโซนถกูอนุรักษ์เป็นอยา่งด ีกลิน่อายวัฒนธรรมเดมิของชาวเผ่า

เชยีง และสถาปัตยกรรมเขม้ขน้ เป็นทัง้แหล่งการท่องเที่ยวทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมใหม่แห่งหนึง่ ของ 

อ าเภอเมา่เสีย้น แหง่มณฑลเสฉวน ความงามของธรรมชาตไิมแ่พจ้ิว่จา้ยโกว  สามารถเรยีกไดว้า่เป็นจิว่จา้ยโก

นอ้ย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  เดนิทางกลับสู ่เมอืงเมา่เสีย้น  ระหว่างทางกลับ น าท่านชม หมู่บา้นชาวเซยีง ใหท้่านไดส้ัมผัสความเป็นอยู ่

และสิง่ปลกุสรา้งของชาวเซยีง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  พกัที ่MAOXIAN INTER  HOTEL OR SAME 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

เมา่เสีย้น-ตา๋กูปิ่งชวน-อทุยานภผูาหมิะการเ์ซยีสวรรค(์กระเชา้)-ตเูจยีงเยีย่น 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่อทุยานสวรรคภ์ผูาหมิะการเ์ซยี “ต๋ากูปิ่งชวน”  ถอืว่าเป็นอทุยานสมบัตทิางธรรมชาตทิีล่ ้าค่า 

ทีม่คีวามงามไมแ่พอ้ทุยานและทะเลสาบทีใ่ดๆ จุดทีส่งูทีส่ดุมคีวามสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 4,860 เมตร

เป็นภผูาธารน ้าแข็งทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ ชาวบา้นเชือ่วา่มเีทพเจา้พทิักษ์ภเูขาแห่งนี้อยู ่ท าใหภ้ผูาแห่งนี้ยงัไมเ่คยมใีคร

พชิติยอดเขาได ้  น าทา่น น่ังกระเชา้ชมภเูขาน ้าแข็งหมิะ 3 ลกูที ่เชือ่วา่เป็นสนัหลังมงักรทีม่คีวามงดงาม ฉาก

เบือ้งหนา้เป็นภเูขาทีส่งูชนัตัดกับทอ้งฟ้าทีม่สีฟ้ีาครามสดใสและพระอาทติยส์ะทอ้นการเ์ซยีคลา้ยดั่งภเูขาเงนิ

ระยบิระยับสะทอ้นเขา้สู่ สายตาดั่งไดน่ั้งกระเชา้ชมภูเขาสวรรค์ที่หาชมไดย้ากยิง่นัก จากนัน้น าท่านชม 3 

ทะเลสาบสวรรคท์ีง่ดงามไมแ่พจ้ิว่จา้ยโกว  ทะเลสาบสาบจนิโฮวไห ่ทะเลสาบหงษ์ ล าธารคูรั่ก ทะเลสาบนาม ู

และทะเลสาบทีถ่อืไดว้่าเป็นจุดทีส่ าคัญทีส่ดุในอทุยานแห่งนี้  “ ทะเลสาบตา้กู๋ ” เพราะชาวเผา่มกีารเล่าขาน

วา่เมือ่ใดทีม่เีรือ่งเดอืดรอ้นใจ ใหม้ากราบไหวเ้ทพเจา้ศักดิส์ทิธิท์ีคุ่ม้ครองทะเลสาบนามแูห่งนี้จะท าใหเ้รือ่งที่

เดอืดเนื้อรอ้นใจคลายลง หรอืตอ้งการขอพรต่อองคเ์ทพเจา้ก็จะสมหวังดั่งใจหมาย ท าใหท้ะเลสาบนี้ถอืเป็น

ทะเลสาบทีม่คีวามส าคัญยิง่นัก มปีระวัตคิวามเป็นมากว่า 1,000 ปีผา่นมา น ้าทะเลสาบนัน้จะมสีสีนัทีแ่ตกต่าง

กนัไปแลว้แต่ชว่งฤดูกาล ในชว่งฤดูรอ้นและชว่งใบไมผ้ลนัิน้น ้าทะเลสาบจะมสีเีขยีวเขม้คลา้ยดั่งหยก ในชว่ง

ใบไมร้่วงนั้นทะเลสาบจะเต็มไปดว้ยสสีันของใบไมห้ลากหลายสีที่ร่วงหล่นลงจากตน้มาที่ทะเลสาบ ส่วน

ในชว่งหนา้หนาวจะเป็นสขีาวเต็มไปดว้ยหมิะน ้าแข็ง จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับเขา้สู ่เมอืงเมา่เสีย้น 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย   ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นออกจากเขตอทุยาน  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ตเูจยีงเยีย่น เมอืงตเูจยีงเยีย่น อยูห่า่ง

จากนครเฉิงตูประมาน  56 กโิลเมตร เมอืงตูเจยีงเยีย่นมชีือ่เสยีงมาจากการสรา้งเขือ่นชลประทานทีย่ ิง่ใหญ่

สมยั 2,000กวา่ปีกอ่น ถอืวา่เป็นชลประทานทีเ่กา่แก ่และยงัใชง้านไดจ้นถงึปัจจบุนั 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  



   พกัที ่ MINGSHENG TIMES HOTEL OR SAME 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 
เขือ่นตเูจยีงเยีย่น-เฉงิต-ูรา้นนวดฝ่าเทา้-ซอยกวา้งซอยแคบ 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านชม เขือ่นตูเจยีงเยีย้น   “ตูเจยีงเยีย่น” หรอืระบบชลประทานตูเจยีง เมอืงเฉงิตู มณฑลเสฉวน คอืสดุ

ยอดวศิวกรรมสถานอาย ุ2,000 กว่าปี ทีไ่ดรั้บการยกย่องเป็นมรดกโลกประเภทมรดกวัฒนธรรม เมือ่ปี 1999 

เขือ่นตูเจียงเยีย่น สรา้งมา ตัง้แต่ยุคจิน๋ซฮี่องเต ้แสดงถงึความกา้วหนา้ดา้นงานโยธาโบราณที่ทดน ้าจาก

แม่น ้าหมนิเจยีงเขา้สู่ที่ราบมณฑลเสฉวน ปัจจุบันเขือ่นตูเจยีงเอีย้นยังคงใชง้านไดด้ ีดังค ากล่าวทีว่่า “ทาง

เหนอืมกี าแพงยกัษ์ ทางใตม้รีะบบชลประทานตเูจยีงเยีย้น 2 สิง่มหัศจรรยย์ ิง่ใหญไ่มแ่พก้นั” 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย คณะเดนิทางกลับสู ่ เมอืงเฉงิต ู ทา่นจะไดส้มัผัสธรรมชาตอินังดงามระหวา่งการเดนิทาง เมอืงเฉงิตตูัง้อยูท่ีก่น้

กระทะซือ่ชวน กลางลุม่แมน่ ้าหมนิเจยีง ตะวันออกมเีทอืกเขาหลงเฉวยีน ใกลก้บัชลประทานเขือ่นตเูจยีงเยีย่น 

ซึง่สรา้งบนแมน่ ้าหมนิเจยีง เป็นชลประทานแยกสายน ้ากระจายออกไปเป็นรปูพัดเพือ่ทดน ้าเขา้สูท่ีร่าบเฉงิต ู

เมอืงนีจ้งึเป็นพืน้ทีอ่ดุมสมบรูณ์จนไดฉ้ายาวา่ “เมอืงสวรรคข์องจนี” อกีทัง้ยงัมชีือ่เสยีงทางประวตัศิาสตร ์ กอ่

นครสิตศักราช 500 กวา่ปี น าทา่นสู ่  ศนูยว์จิัยแพทยแ์ผนโบราณ  นวดฝ่าเทา้เพือ่สขุภาพ ผอ่นคลายความ

เมือ่ยลา้กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซ่ ้าใคร  หลงัจากนัน้น าทา่นสู ่ซอยกวา้งซอยแคบ  ยา่นชอ้ปป้ิงของ

วัยรุน่ เต็มไปดว้ยเสือ้ผา้ ของกนิมากมาย 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

   พกัที ่ACME HOTEL OR SAME 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 
ศนูยอ์นุรกัษห์มแีพนดา้(รวมรถแบตเตอรี)่-รา้นผา้ไหม-รา้นหมอนยางพารา-ถนนคนเดนิ
ซุนซลีู-่โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยว์จิัยหมแีพนดา้(รวมรถแบตเตอรี)่ ทีน่ีม่หีมแีพนดา้กวา่ 20 ตวั หมแีพนดา้เป็นสตัวส์งวน

หายากมกี าเนดิในมณฑลเสฉวน มลีกูยากเพราะอณุหภมูใินรา่งกายทีพ่รอ้มจะตัง้ทอ้งมเีพยีง 3 วันใน 1 ปี และ

จะตกลกูครัง้ละประมาณ 2 ตัว ตัวทีแ่ข็งแรงเพยีงตัวเดยีวเทา่นัน้จะอยูร่อด อาหารโปรดของหมแีพนดา้คอืไผ่

ลกูศร รัฐบาลจนีไดใ้ชห้มแีพนดา้เป็นสือ่การผกูมติรไมตรกีบัประเทศตา่งๆ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 

น าทา่นแวะชม รา้นผา้ไหม  สนิคา้ OTOP ของจนี ทา่นสู ่ รา้นยางพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้เพือ่สขุภาพ 

จากนัน้พาทา่นชอ้ปป้ิงตอ่ทีย่า่น ถนนคนเดนิชวนซลีู ่ ซ ึง่เป็นยา่นวัยรุน่ และขายสนิคา้ทีท่ันสมยัเป็นถนนทีปิ่ด

ไมไ่หร้ถสามารถวิง่ผา่นได ้

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นชม การแสดงโชวเ์ปลีย่นหนา้กาก ศลิปะการแสดงชัน้สงูของเสฉวน ชมการเปลีย่นหนา้กากภายในเสีย้ว

วนิาท ีโดยทีไ่มส่ามารถจับตาไดท้ัน เป็นการแสดงทีส่งวนและสบืทอดกนัมาภายในตระกลูหลายชัว่อายคุน ไม่

ถา่ยทอดใหบ้คุคลภายนอกทั่วไป 

   พกัที ่ ACME HOTEL OR SAME 

วนัทหีกของการเดนิทาง 
รา้นหยก-ถนนคนเดนิจิง่หลี-่เฉงิต-ูกรงุเทพฯ 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 น าทา่นแวะชม หยก  สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของจนี เดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิง ถนนโบราณจิง่หลี ่ เป็นถนนคนเดนิที่

รักษาบรรยากาศสมยัโบราณไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีมสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหท้า่นเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศัย 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   



บา่ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

15.05 น.   ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ TG619   

17.20 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภ์าพ 

 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้  

 

  

 เฉงิต ูซงผงิโกว  อทุยานภผูาหมิะการเ์ซยีสวรรค ์

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 

ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

เด็ก 1 ทา่น  

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

02-07 กมุภาพนัธ ์61 24,991.- 24,991.- 23,991.- 3,500.- 

16-21 มนีาคม 61 23,991.- 23,991.- 22,991.- 3,500.- 

06-11 เมษายน 61 28,991.- 28,991.- 27,991.- 3,500.- 

11-16 เมษายน 61 29,991.- 29,991.- 28,991.- 3,500.- 

12-17 เมษายน 61 29,991.- 29,991.- 28,991.- 3,500.- 

***  ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 8,900.-  / ทา่น *** 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่*** 

ทา่นละ 180 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

 3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000. – บาท 

 3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 



 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจ า 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  



 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  

9. น ้าหนักสมัภาระทา่นละ  30 กโิลกรัม เทา่นัน้  

 คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 1 ชิน้

น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากน ้าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยสว่นที่

เกนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

เพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7.  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ  180 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

8.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี(ธรรมดา 4 วนัทีก่าร)  1,500 บาท   

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่น

ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋เครือ่งบนิ

ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 



8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร

จัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จาก

ทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่าง

นอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้มยิม้

เห็นฟัน หา้มใสแ่วน่ตาด า หา้มใสเ่สือ้ขาว หา้มใสช่ดุนักเรยีน นักศกึษา หรอืชดุ

ขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วี

ซา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ

 ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

 -  กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยูปั่จจุบนัทีอ่ยู่ทีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีารระงับ

การออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 

วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบ

การยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบใน

การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร 

APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่าง

นอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ



 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศ

 ไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจากผู ้

 เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิม่ 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

 - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการท างาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

5. สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนั

ข ึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ  

 

 



**เนือ่งจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่   

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่  

................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย.์......................... โทรศัพท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูปั่จจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

..............................................................รหัสไปรษณีย ์...................โทรศัพทบ์า้น........................... 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่…………………………………………………………….. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................ 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา(ภาษาอังกฤษตัวพมิพห์ญ)่ 

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

......................................................รหัสไปรษณีย ์........................................โทร.......................... 

(ส าคัญมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค
ขอ้มลูโดยตรงกับทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที่
..............................เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................................ 

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................
เดอืน.............................ปี................................. 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

RELATION.................................................................................................................................. 

หมายเหต ุ

**  กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ 
ความไมส่ะดวกภายหลัง  ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครัด) 



 


