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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่05-10 เม.ย. 62 36,888.- 

วนัที ่08-13 พ.ค. 62 36,888.- 

วนัที ่26 ม.ิย.-01 ก.ค 62 36,888.- 

 

 รำคำยงัไมร่วมคำ่วซีำ่แบบเดีย่ว ทำ่นละ 1,500 บำท  
รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 180 หยวน /ทำ่น/ทรปิ 

 

 

 

 

 

 

เตำ้เฉงิ ยำ่ตงิ THE LAST SHANGRI-LA (บนิภำยใน) 

6 วนั 5 คนื โดยสำยกำรบนิเสฉวน แอรไ์ลน ์(3U) 

รำคำเพยีง 36,888.- 
รายการทัวร ์+ ตั๋วเครือ่งบนิ 

 

 เทีย่วเต็มอิม่ ไมล่งรา้นชอ้ปฯ 

 ชมความงามของธรรมชาตแิละ ทะเลสำบสฟ้ีำใส ณ อุทยำนยำ่ตงิ  

 ชม 3 ภูเขำหมิะ แหง่พระโพธสิตัว ์ไดรั้บขนานนามวา่ THE LAST SHANGRI-LA ณ อทุยานยา่ตงิ 
 ชมสะพำนแขวน เกา่แกอ่ายกุวา่ 300  สะพานหลูต่ ิง้ 
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ(สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ-เฉงิต(ูสนำมบนิเฉงิตซูวงหลวิ)(17.35-21.45) 

14.30 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 3  เคำนเ์ตอร ์E หรอื ประต ู

4 เคำ้นเ์ตอร ์G สำยกำรบนิเสฉวน แอรไ์ลน ์ (3U) โดยมีเจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย

ความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

17.35 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงเฉงิต ูโดยเทีย่วบนิที ่3U  8146   

21.45 น. ถงึทา่อากาศยาน เฉงิต ูซ ึง่เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้อยู่บรเิวณลุ่มแม่น ้าหมนิ ใจกลางมณฑล 

มภีมูปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพภมูอิากาศทีเ่หมาะสมตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม 

โดยมฤีดรูอ้นทีอ่บอุ่น ฤดหูนาวทีไ่ม่หนาวนักและมีปรมิาณความชืน้สงู ประชากรเมืองเฉงิตูมีราว 10 ลา้น

คน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทัง้ศูนย์กลางดา้นการเมือง การทหาร และดา้น

การศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้

 
 พกัที ่ACME HOTEL  OR SAME 4* 

วนัที ่2 เฉงิต-ูสะพำนหลูต่ ิง้-ซงิตเูฉยีว 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 หลงัรับประทานอาหารเชา้ น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ซงิตเูฉยีว (ใชเ้วลาประมาณ 8 ชัว่โมง) ตัง้อยู่ห่างจาก

เมอืงคงัติง้ไปทางทศิตะวันตกระยะทางประมาณ 83 กโิลเมตร ซนิตูเฉยีว กลายเป็นจุดหมายปลายทาง

ดา้นการท่องเที่ยวส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศจีน เป็นเมืองที่มีทวิทัศน์สวยงามไดร้ับค าสมญานามว่า 

สวรรคข์องนักถา่ยภาพ ทีใ่ฝ่ฝันจะไปเยอืนสกัครัง้หนึง่ 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย ระหว่างทางน าทา่นชม สะพำนหลตู ิง่  สะพานโซเ่หล็กทีส่รา้งข ึน้ใน ปี ค.ศ. 1705 ในชว่งจักรพรรดคิังซี

เรอืงอ านาจ  สะพานแห่งนี้ถอืเป็นรอยตอ่ส าคัญระหว่างเขตชาวฮั่นและเขตทเิบต สะพานมีความยาวกว่า 

103 เมตร กวา้ง 3 เมตร ใชโ้ซเ่หล็กสบิสามเสน้ขงึกลางแม่น ้าตา้ตูเ้หอ ทีห่ัวสะพานมีลายมือจักรพรรดคิัง

ซทีีต่ัง้ชือ่ว่า สะพานหลตู ิง้เฉียว สะพานแห่งนี้ถอืเป็นสะพานแห่งประวัตศิาสตรข์องจนีเนื่องจากประมาณปี 

ค.ศ. 1935 กองทัพแดงไดเ้ดนิทางถงึทีน่ี่ทหารกลา้แห่งกองทัพแดง 22 คนไดอ้าสาสกัดกัน้ทหารก๊กมิ

นตั๋งของเจียงไคเช็ค จงึท าใหก้องทัพแดงของท่านเหมารอดจากวงลอ้มของทหารเจียงไคเช็คไปได ้

หลงัจากนัน้ น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่ซงิตเูฉยีว 

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภูม)ิ-เฉงิตู(สนามบนิเฉงิตูซวงหลวิ)(17.35-

21.45) 
  ✈ ACME HOTEL OR SAME 4 

2 เฉงิตู-สะพานหลู่ติง้-ซงิตูเฉียว 🍽 🍽 🍽 318 HOTEL OR SAME 4 

3 
ซงิตูเฉียว-เมอืงหลีถ่งั-ผา่นชมภูเขากระต่าย-ผา่นชมภูเขาเยีย่หว่า-ผา่นชมทุง่

หญา้โปหว่า-ย่าตงิ 🍽 🍽 🍽 RAMADA ENCORE  HOTEL OR SAME 4 

4 อุทยานย่าตงิ(รวมรถประจ าอุทยาน+รถแบตเตอรี/่ไม่รวมขีม่า้)-เตา้เฉงิ 🍽 🍽 🍽 SUNSHINE  HOTEL OR SAME 4 

5 

เตา้เฉงิ(สนามบนิเตา้เฉงิย่าตงิ)(08.00-08.55)-เฉงิตู(สนามบนิซวงหลวิ)-

ศูนยอ์นุรักษ์หมแีพนดา้(รวมรถแบตเตอรี)่-ถนนคนเดนิซนุซลีู่-โชวเ์ปลีย่น

หนา้กาก 
🍽 🍽 🍽 ACME HOTEL OR SAME 4 

6 
ถนนโบราณจิง่หลี-่เฉงิตู(สนามบนิเฉงิตูซวงหลวิ)-กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณ

ภูม)ิ(15.25-18.00) 🍽 🍽 ✈  
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ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 
 พกัที ่318 HOTEL OR SAME 4* 

วนัที ่3 ซงิตูเฉยีว-เมอืงหลีถ่งั-ผำ่นชมภูเขำกระตำ่ย-ผำ่นชมภูเขำเยีย่หว่ำ-ผำ่นชมทุง่หญำ้โปหวำ่-ย่ำ

ตงิ 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงหลีถ่งั (ใชเ้วลำประมำณ 5 ช ัว่โมง) เป็นเมืองทีต่ัง้อยู่สงูทีส่ดุในโลก สงูกว่า

ทเิบต เป็นดนิแดนเรยีกไดว้่าลกึลับทีส่ดุทีอ่ยู่ในความสงูระดับ 4,000-6,000 เมตรจากระดับน ้าทะเล อยู่

ระหว่างทางจาก หย่ำเจยีง ไปเมือง เตำ้เฉงิ และ ย่ำตงิ เป็นบา้นเกดิขององคด์าไลลามะที่ 6 ระหว่าง

ทางทา่นไดช้มววิวถิคีวามเป็นอยู่ของชาวทอ้งถิน่ ชาวเมอืงหลีถ่งัเป็นชาวทเิบต ระหว่างทางท่านจะไดช้ม

ววิภเูขำทูจ้ ือ่ซำน(ภเูขำกระตำ่ย) ภเูขำไทจ่ ือ่ซำน(เยีย่หวำ่) ภเูขาหมิะสขีาวโพลน ถอืเป็นภเูขาทีเ่ป็น

เอกลกัษณ์ของเมอืงนี้ ตามสายถนนหลักของเมืองนี้จะมีเจดยีท์เิบตตัง้เรียงราย ถอืเป็นส ิง่ศักดิส์ทิธิข์อง

ชาวเมอืงอาหลีถ่งั รวมทัง้การเ์ซยีปกคลมุ ภเูขำไทจ่ ือ่ซำน ชม ทุง่หญำ้โปหวำ่ ทีส่วยงามม 

 

 
กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มือง ย่ำตงิ(ใชเ้วลำประมำณ 4 ช ัว่โมง) เมืองทีไ่ดร้ับการสมญานามว่า แชงกรี่ล่า

แห่งสดุทา้ย ระหว่าทางทานจะไดช้มทุง่หญา้ขนาดใหญ่ของดนิแดนทีร่าบสงูเสฉวน ระหว่างทางใหท้่าน

ชมววิอันสวยงาม ท่านไดจ้ะเห็นชาวทเิบตออกมาเลี้ยงจามรี และผ่านวัดแบบทเิบต ผ่านทุ่งหญา้ ป่า

เปลีย่นสทีีม่ใีหเ้ห็นระหว่างทางและววิทวิทศันข์องภเูขาหมิะอันสวยงามระหว่างตลอดเสน้ทาง 
ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 
  พกัที ่ RAMADA ENCORE  HOTEL OR SAME 4* 

วนัที ่4 อทุยำนยำ่ตงิ(รวมรถประจ ำอทุยำน+รถแบตเตอรี/่ไมร่วมขีม่ำ้)-เตำ้เฉงิ 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 เดนิทางเขา้สู ่อุทยำนย่ำตงิ (YADING  NATURE RESERVE) อุทยานแห่งนี้ครอบคลุมพื้นทีก่ว่า 

1,344 ตร.กม.ทีร่ะดบัความสงูกว่า 4,000 เมตรจากระดบัน ้าทะเล ภายในอุทยานมยีอดเขาศกัดิส์ทิ ์3 ยอด 

หรือเรียกว่า ภูเขาหมิะ 3 พระโพธสิัตว ์ประกอบไปดว้ย ยอดเขำเซยีนหน่ำยยือ่ เปรียบเสมือน พระ

โพธสิตัวแ์ห่งความกรุณา ยอดเขำเซีย่โยโตเจยี เปรยีบเสมอืน เซยีนเทวดาผูส้งูสง่ ยอดเขำยำนมำ่ยห

ยง เปรยีบเสมอืน องคท์พิยเ์ทพพทิกัษ์ เป็นทีนั่บถอือย่างสงูของชาวทเิบต และไดร้ับสมญานามว่า "THE 

LAST SHANGRI-LA"  จากนัน้น าทา่นชม ทุง่หญำ้ล ัว่หรง และป่าเปลีย่นส ีใหเ้วลาถ่ายรูปและเก็บความ

ทรงจ าอันงดงามทีด่นิแดนทีอ่ัศจรรยแ์ห่งนี้   
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กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เตำ้เฉงิ (ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงทีอ่ยู่บนความสงู

เกอืบ 4,000 เมตร อสิระใหท้า่นชมทศันียภ์าพสองขา้งทางและพักผ่อนตามอัธยาศยั 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 
  พกัที ่SUNSHINE HOTEL OR SAME 4* 

วนัที ่5 เตำ้เฉิง(สนำมบนิเตำ้เฉิงย่ำตงิ)(08.00-08.55)-เฉงิตู(สนำมบนิซวงหลวิ)-ศูนยอ์นุรกัษห์มี

แพนดำ้(รวทรถแบตเตอรี)่-ถนนคนเดนิซุนซลีู-่โชวเ์ปลีย่นหนำ้กำก 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม  ...หากเวลาไม่ทนัจัดเป็นแบบกลอ่งแทน 

08.00 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่เฉงิต ูโดยสายการบนิ Sichuan Airlines โดยเทีย่วบนิที ่3U8006 

 (เทีย่วบนิภายในประเทศอาจมกีารเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและเวลาบนิ) 

08.55 น. เดนิทางถงึเมอืงเฉงิต ูน าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ ศนูยว์จิยัหมแีพนดำ้(รวมรถแบตเตอรี)่ ทีน่ี่มหีมแีพนดา้กวา่ 20 ตวั หมแีพนดา้เป็น

สตัวส์งวนหายากมกี าเนดิในมณฑลเสฉวน มลีกูยากเพราะอุณหภมูใินร่างกายทีพ่รอ้มจะตัง้ทอ้งมเีพยีง 3 

วันใน 1 ปี และจะตกลกูครัง้ละประมาณ 2 ตวั ตวัทีแ่ข็งแรงเพยีงตวัเดยีวเทา่นัน้จะอยูร่อด อาหารโปรด

ของหมแีพนดา้คอืไผ่ลกูศร รัฐบาลจนีไดใ้ชห้มแีพนดา้เป็นสือ่การผูกมติรไมตรกีบัประเทศตา่งๆ 

 

 
กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิซุนซลีู ่ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชอ้ปเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋าแบรนด์

เนม น าทา่นชม กำรแสดงโชวเ์ปลีย่นหนำ้กำก ศลิปะการแสดงชัน้สงูของเสฉวน ชมการเปลีย่นหนา้กาก

ภายในเสีย้ววนิาท ี โดยทีไ่ม่สามารถจับตาไดท้นั เป็นการแสดงทีส่งวนและสบืทอดกนัมาภายในตระกลู

หลายชัว่อายคุน ไม่ถา่ยทอดใหบุ้คคลภายนอกทัว่ไป 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 
  พกัที ่ ACME HOTEL  OR SAME 4* 

วนัที ่6 ถนนโบรำณจิง่หลี-่เฉงิตู(สนำมบนิเฉิงตุซวงหลวิ)-กรุงเทพฯ(สนำมบนิสุวรรณภูม)ิ(15.25-

18.00) 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 
เดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิง ถนนโบรำณจิง่หลี ่เป็นถนนคนเดนิทีร่ักษาบรรยากาศสมัยโบราณไวไ้ดเ้ป็นอยา่ง

ด ีมสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหท้า่นเลอืกซือ้ไดต้ามอัธยาศยั 
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กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

บำ่ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนำมบนิ 

15.25 น.   ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ 3U8145 

18.00 น. เดนิทางกลบัถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภ์าพ 

 

 

 

 

 
 

เตำ้เฉงิ ยำ่ตงิ  THE LAST SHANGRI-LA (บนิภำยใน) 6 วนั 5 คนื โดยสำยกำรบนิเสฉวนแอรไ์ลน ์

 

(อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 12 ปี 
(เสรมิเตยีง) 
ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทำ่นละ 

พกัเด ีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

วนัที ่05-10 เม.ย. 62 36,888.- 36,888.- 36,888.- 6,000.- ไมร่บัจอยแลนด ์

วนัที ่08-13 พ.ค. 62 36,888.- 36,888.- 36,888.- 6,000.- ไมร่บัจอยแลนด ์

วนัที ่26 ม.ิย.-01 ก.ค  62 36,888.- 36,888.- 36,888.- 6,000.- ไมร่บัจอยแลนด ์

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่วซีำ่ทำ่นละ 1,500 บำท*** 

 รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 180 หยวน /ทำ่น/ทรปิ 

*** หวัหนำ้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ *** 

*** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบุในโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้(ขอความรว่มมอืลกูคา้ทกุทา่นแชเ่ทา้), ไขมุ่ก, 

รา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบว่า 

ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่

เชค็ขอ้มูลความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทวัร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 
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    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพ่ัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการ

เหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

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

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

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

8.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัม/ทา่น  
3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 180 หยวน/ทา่น/ทรปิ  
8.  คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันท าการ (1,500 บาท) 

  
หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนอืการ
ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, 
การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ
คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 
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6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา

ตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 
7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีก
เก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/วนั 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี้ ** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

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

  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้น

กรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่า

ใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดังนัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อย่างนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือ

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างาน

ในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
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 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 5,060 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  1,600 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา(กรุณาเชคราคาอกีครัง้) 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 

2 หนา้เต็ม   

2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซี่ำดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ 

เนื่องจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ  
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**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 

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

 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
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รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

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

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 

 
 

 
 
 

 
 


