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วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)- เฉินต ู – งอ้ไบ ๊-  วดัเป้ากัว๋ 

07.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์D สายการบิน THAI 

AIRWAYS พบเจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบั และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรบับตัรท่ีนัง่บน

เคร่ืองบิน  

10.15 น. เหิรฟ้าสู่ นครเฉินต ูประเทศจนี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS ที ่TG618 บรกิารอาหาร

และเครือ่งดื่มบนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบินประมาณ 3 ชัว่โมง) 

 (สายการบินไทยสมายลจ์ะมีการปรบัเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน 

ดงันั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามวนัเดินทางของท่านดา้นทา้ยโปรแกรม) 

 หรอื เที่ยวบิน TG618  (10.55 – 15.05) 

14.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตเิฉิงตซูวงหลิว ประเทศจีน (เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกวา่

ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว้ รบั

กระเป๋าสมัภาระ น าท่านเดินทางสู่ เมืองเฉินตู เฉินตเูป็นเมืองยอ่ยจงัหวดัท่ีไดท้ าหน้าท่ีเป็น

เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนของจีน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น ้าหมินใจกลางมณฑล ประชากร

เมืองเฉิงตมีูราว 10 ลา้นคน เป็นหน่ึงในสามของเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในภาคตะวนัตก

ของจีน (อีกสองแห่งคือฉงชิ่งและซีอาน) ในปัจจุบนัเป็นทั้งศนูยก์ลางดา้นการเมือง การทหาร 

และดา้นการศึกษาของภูมิภาคตะวนัตกเฉียงใต ้ 

จากน้ันเดินทางสู่ เอ๋อเหมยหรือ งอ้ไบ๊ ตามส าเนียงอ่ืน เป็นอยู่ห่างจากเฉินตูราว 160 

กิโลเมตร ชื่อของภเูขาแหง่น้ีไดม้าจากรปูทรงของภเูขาท่ีมีลกัษณะคลา้ยค้ิว ภเูขาแหง่น้ีเป็นหน่ึง

ในส่ีภูเขาอนัศกัด์ิสิทธ์ิทางพุทธศาสนาของจีน (ประกอบดว้ยเขาอู่ไถ เขาจิ่วหวั เขาเอ๋อเหมย 

และเขาผู่ถวั) และลทัธิเต๋าโดยมีอารามต่าง ๆ 151 แห่ง แต่ส่วนใหญ่ทรุดโทรม ยงัคงเหลือท่ี

เท่ียวชมได ้20 แห่ง เขาเอ๋อเหมยมียอดสูงถึง 3,077 เมตรซ่ึงเป็นท่ีตั้งของวดัหวัจว้ง และช่วง

ฤดหูนาวมีหิมะปกคลุมน าท่านเดินทางสู่ วดัเป้ากัว๋ ซ่ึงเป็นวดัท่ีใหญ่และสวยงามท่ีสุดของงอ้ไบ๊ 

มีเดิมชื่อว่า ฮุ่ยจงถัง สรา้งขึ้ นในสมัยราชวงค์หมิง เพ่ือบูชาพระโพธิสัตวผ์ู่เสียนโพธิสตัวแ์ห่ง

ปัญญาผูส้ถิตย ์ณ เขาง๊อไบ๊ ผสมผสานความเชื่อของ 3 ศาสนาคือ พุทธ เต๋า และลัทธิขงจื๊ อ

ตั้งอยู่บริเวณดา้นล่างของท่ีราบฟ้งหวง สูงจากระดับน ้ าทะเล 533 เมตรต่อมารัชสมัยคังซี

ฮ่องเต ้แห่งราชวงศช์ิงได ้เปล่ียนชื่อเป็นวดัเป้ากัว๋มาจนปัจจุบนั ภายในมีโบราณสถานส าคญั

คือซานเหมิน (ประตเูขา) ต าหนักหมีเล่อ วิหารหลกั และหอพระคมัภีร ์ต่อมาในปี 1983 ถูก

จัดเป็นอีกหน่ึงในจ านวนวัดท่ีส าคัญท่ีสุดในจีน วัดเป้ากัว๋ไดร้ับการบูรณะใหม่โดยพระชาว
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ไตห้วนัแห่งเมืองเกาสูงซ่ึงไดบ้ริจาคเงินถึง 100,000 USD ซ่ึงเป็นวดัและพิพิธภัณฑเ์ก็บของ

เก่าท่ีมีค่าทั้งรูปภาพ องคพ์ระ และในพิพิธภณัฑมี์งวงชา้ง ของส าริดคลา้ยหน้าคน เหมือนเทพ

เจา้ซ่ึงใส่หนา้กากท าจากทองส าริดใหญ่ท่ีสุด มีความยาวถึง 1.38 เมตร  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ HENGMAI  HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สอง เขางอ้ไบ ๊- ยอดเขาจิว่ติง่ (รวมรถอุทยานและกระเชา้) – นมสัการสมตัภทัธโพธิสตัว ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเปล่ียนนัง่รถของอุทยานขึ้ นภูเขา จากน้ันน าท่าน นัง่กระเชา้ข้ึนสู่ยอดเขาจิ่วติ่ง ขึ้ นสู่

จุดชมวิวบนยอดเขาจินต่ิงท่ีมีความสูง

จากระดับน ้ าทะเล 3,077 เมตร ชม

ทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนไปดว้ยขุนเขา

เหนือชั้นเมฆท่ีสวยงามดุจดัง่สวรรค ์ 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านนมสัการ สมัตภทัธโพธิสตัวห์รือ องคผ์ู่เสียนทรงชา้ง พระพกัตร์ 10 ทิศ สูง 

48 เมตร ชมต าหนักทอง ต าหนักเงิน ต าหนักส าริด และต าหนักเหล็กซ่ึงประหน่ึงว่าไดจ้ าลอง 

4 พุทธคีรี อนัไดแ้ก่ ผู่โถวซาน จิ่วหวัซาน อู่ไถซาน และเอ๋อเหมยซานมาไวท่ี้ยอดจินต่ิง ศิลปะ

วัดพุทธท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ท่ีปรากฏบนเขาเอ๋อเหมยซัน ไดร้ับการโจษขานใหเ้ป็น 

“มงกุฎสุดยอดในปฐพี” ท่ีประดบัอยู่ ณ ยอดเขาแห่งพุทธ วดัวาอารามท่ีอยู่บนเขารวมทั้งส้ิน 

30 กว่าแห่ง ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานและมีอาณาเขตกวา้งขวางมีอยูถึ่ง 10 กว่าแห่ง และยงั

ประกอบดว้ยกลุ่มโบราณสถานสมยัราชวงศห์มิงและชิงท่ีมีประวติัศาสตรย์าวนานกว่า 2,000 

ปี พระพุทธรูปสลกัสมยัถงัและซ่ง เจดียห์ยก และกลุ่มสุสานท่ีหน้าผาสมยัราชวงศฮ์ัน่ ยงัอุดม

ดว้ยโบราณวตัถุล ้าค่าอีกกว่า 7,000 กว่าชิ้ น นอกจากความโด่งดงัในฐานะท่ีเป็นยอดเขาแห่ง

ต านานของแผ่นดินพระภูผาเซียน และวฒันธรรมประวติัศาสตรอ์นัเรืองรองแลว้ เสน่หง์ดงาม

ของธรรมชาติอันตระการตา ยงัท าใหช้ื่อเสียงของเทือกเขาแห่งน้ีขจรขจายไปทัว่ทั้งในและ

ต่างประเทศ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ HENGMAI  HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า 
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วนัที่สาม  งอ้ไบ ๊- เล่อซาน – ล่องเรอืชมหลวงพ่อโตเล่อซาน (ล่องเรอื) – ช่ือสุย่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเล่อซาน ระหว่างทางท่านจะไดช้ื่นชมกบัธรรมชาติสองขา้งทางท่ีอุดม

ไปดว้ยแมกไมน้านาพันธุ์และชีวิตความเป็นอยู่ของชาว

มณฑลเสฉวน ซ่ึงยงัคงรกัษาวฒันธรรมแบบเดิมของชาว

จีนและธรรมชาติ จากน้ันน าท่าน  ล่องเรือชมหลวงพ่อ

โตเล่อซาน ซ่ึงสลักอยู่บนหน้าผาของเขาหลิงหยุน เป็น

พระพุทธรูปองคใ์หญ่ สูง 71 เมตร กวา้ง 10 เมตร เป็น

ผลงานการสลกัของพระสงฆ ์แหง่พุทธศาสนาในศตวรรษ

ท่ี 8 โดยใชเ้วลาท างานรวม 90 ปี (ราชวงศ์ถัง ค.ศ. 

713-803) เป็นพระพุทธรูปท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ได้

ก าหนดเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก เม่ือปี ค.ศ.1966 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองช่ือสุย่ ตั้งอยูใ่นภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของ มณฑลกุย้โจว เป็นแถบ

เปล่ียนผ่านระหวา่งท่ีราบสงูยนูนาน-กุย้โจวกบัแอ่งกะทะเสฉวน นครน้ีไดช้ื่อวา่ ชื่อสุ่ย เพราะมี

แม่น ้าชื่อสุ่ยท่ีสวยงามไหลผ่านตลอดทั้งเมือง ชื่อสุ่ยเป็นสายสมัพนัธส์ าคญัของการคา้พรมแดน

ระหวา่งเสฉวน-กุย้โจวมาโดยตลอด เป็นเมืองส าคญัในดา้นเศรษฐกิจวฒันธรรม   

พกัที ่ TONGSHENG HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า  

 

วนัที่สี ่ ช่ือสุย่ – อุทยานน ้าตก 4 ถ ้า - มรดกโลกน ้าตกฉ้ือสุย่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเท่ียวชม อุทยานน ้าตก 4 ถ  ้า (รวมรถกอลฟ์) อุทยานท่ีมีน ้าตกถึง 4 แห่งในอุทยาน

เดียว  1.น ้าตกผา้ม่าน 2.น ้าตกซุนหงอคง 3.น ้าตกกบบิน 4.น ้าตกมา้ขาว นักท่องเท่ียวนิยมมา

เพื่อพกัผ่อนหยอ่นใจดว้ยสายน ้าท่ีเยน็ช า่ อากาศท่ีร่มร่ืนตลอดทั้งปี เดินชมพืชพรรณธรรมชาติ

ท่ีหาชมท่ีอ่ืนไม่ได ้เช่น ตน้เฟร์ินป่าดึกด าบรรพ ์และพืชทอ้งถ่ินท่ีแปลกตา ใหท่้านผ่อนคลาย

พรอ้มกบัถ่ายรปูกบัธรรมชาติท่ีสวยตามอธัยาศยั 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ อุทยานน ้าตกช่ือสุ่ย (รวมรถกอล์ฟ) น าท่านลงลิฟต์เดินทางสู่  

น ้าตกชื่อสุ่ย อลงัการน ้าตกขนาดใหญ่ อยูเ่บ้ืองหนา้ความสงู 76 เมตร กวา้ง 81 เมตร จ านวน

น ้ามหาศาลท่ีไหลลงมาสรา้งเสียงกึกกอ้ง สวยงามดว้ย ทอ้งฟ้า ภูเขา และม่านน ้าตกท่ีไหลลง

มาไม่ขาดสาย ละอองน ้าเยน็ชุม่ช า่ไปทัว่ผืนป่า สมัผสัธรรมชาติบริสุทธ์ิท่ีไดร้บัการดแูลรกัษาไว ้

อยา่งดี เต็มอ่ิมชมความงามของ ทิวทศัน์ท่ีธรรมชาติแต่งแตม้อยา่งสวยงาม 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ TONGSHENG HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า  

 

วนัที่หา้ ช่ือสุย่- เฉินต ู- รา้นหยก – ศูนยอ์นุรกัษห์มีแพนดา้ – รา้นผลิตภณัฑย์างโอโซน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเฉินตู ค าวา่เฉิงตมีูความหมายวา่ ค่อย ๆ กลายเป็นเมือง 

เน่ืองจากยอ้นไปเม่ือราว 2,000 ปีท่ีแลว้ ในสมยัจิ๋นซีฮ่องเต ้ไดมี้การจดัการชลประทานขึ้ น 

เพื่อแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมท่ีเกิดเป็นประจ าทุกปี เม่ือแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมได ้ ชาวนาชาวไร่

เพาะปลกูไดดี้ ชีวิตความเป็นอยูดี่ขึ้ น คนจึงเร่ิมอพยพมาท่ีเมืองน้ีมากขึ้ นเร่ือย ๆ จึงไดช้ื่อวา่เฉิง

ต ูจากน้ันน าท่านชม รา้นหยก  ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากอนั

ล ้าค่าแก่คนท่ีท่านรกั  

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ ศูนยอ์นุรกัษห์มีแพนดา้ ซ่ึงท่านจะไดเ้ขา้เยีย่มชมความน่ารกัของ

บรรดาหมีแพนดา้ไดอ้ย่างใกลช้ิด ท่ีน่ีนอกจากจะเป็นท่ีวิจยัและท าการศึกษาเพ่ืออนุรักษ์หมี

แพนดา้แลว้ ยงัเป็นศนูยก์าร  เรียนรู ้และเพาะพนัธุห์มีแพนดา้อีกดว้ย ศนูยอ์นุรกัษ์หมีแพนดา้

ท่ีเมืองเฉิงตน้ีูก่อตั้งเม่ือปี 1987 โดยมีภารกิจในการวิจยัและอนุรกัษ์ต่อจากสวนสตัวเ์ฉิงต ูและ

การพัฒนาชนบทของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงเร่ิมแรกมีแพนดา้เพียง 6 ตัวเท่าน้ัน แต่

ปัจจุบันมีแพนดา้รวมแลว้ประมาณ 83 ตวั ภายในศูนยอ์นุรกัษ์หมีแพนดา้ท่ีเฉิงตู มีพ้ืนท่ีกว่า 

2,650 ไร่ และก าลังจะเพ่ิมเป็น 5,000 ไร่ เพ่ือขยายพ้ืนท่ีใหก้ับการดูแลและเพาะพันธุ์ 

แพนดา้แดง ลิงสีทอง และสตัวป่์าอ่ืนๆ ท่ีใกลจ้ะศนูยพ์นัธุด์ว้ย 

น าทุกท่านเดินทางสู่ รา้นผลิตภณัฑย์างโอโซน ใหท่้านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภณัฑเ์คร่ือง

นอนเพ่ือสุขภาพในรปูแบบต่างๆ มากมาย 
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ WYNDHAM HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า  

 

วนัที่หก ถนนคนเดินจิง่หลี่ – รา้นผา้ไหม - รา้นนวดเทา้เพื่อสุขภาพ - สนามบินเฉินต ู - กรุงเทพ 

(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินชม ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ ถนนแห่งน้ีเปิดใหบ้ริการในปี ค.ศ.2004 ในแบบสไตลจ์ีน

โมเดิล ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบหรูหรา และกล่ินอายวฒันธรรมของมณฑลเสฉวนท่ีถูกฝังอยูใ่น

ถนนโบราณแห่งน้ี บ่งบอกใหท้ราบว่ามณฑลเสฉวนมีลักษณะอย่างไรในสมัยราชวงศ์ชิง 

หลังจากการปรับปรุงใหม่เม่ือเร็วๆน้ี ถนนคนเดินจินหล่ีไดก้ลายเป็นหน่ึงในถนนการคา้ท่ี

คึกคกัมากท่ีสุดในเฉิงต ูทั้งสองดา้นของถนนท่ีมีความยาว 350 เมตรน้ี มีรา้นคา้เล็กๆมากมาย 

ท่ีขายสินคา้หตัถกรรมของเก่าและของท่ีระลึกเช่นงานปักลาย , ผลิตภณัฑจ์ากเคร่ืองเขิน , งาน

ฝีมือพ้ืนบา้น , เคร่ืองเคลือบดินเผา , ของเก่าหรืองานประดิษฐ์ตวัอกัษรและภาพวาด รวมถึง

โรงแรมรา้นอาหาร ชา กาแฟ บาร์ คาเฟ่ และรา้นอาหารอีกมากมาย ถนนแห่งน้ีถือว่าเป็น

แหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมส าหรบัชาวเฉินตูและนักท่องเท่ียวท่ีหา้มพลาดเม่ือมาเยือนเฉินต ูน า

ท่านแวะ รา้นผา้ไหม ชมผา้ไหมท่ีขึ้ นชื่อของประเทศของจีน  ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้คุณภาพ

ท่ีผลิตจากผา้ไหม เชน่ผา้หม่ เส้ือผา้ รองเทา้ ชุดเคร่ืองนอน เป็นตน้ 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ยอาหารสมุนไพรจนี 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ รา้นนวดเทา้เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเม่ือยลา้ กบัยานวดขนาดพิเศษ

สตูรเดียวไม่ซ ้าใคร พรอ้มชมครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือ “บวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศใน

ดา้นรกัษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น  
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สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิฉิงตซูวงหลิว 

15.30 น. น าทุกท่านเหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 619 

17.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

************************************** 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

**สถานท่ีท่องเท่ียว และโรงแรมท่ีพกั อาจจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกั** 

**โดยค านึงถึงผลประโยชน์ลกูคา้เป็นส าคญั** 

คณะยนืยนัการเดินทางท่ี 15 ท่านมีหวัหนา้ทวัร ์

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ ***   

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
รายละเอียด 

เที่ยวบิน 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

 เด็กอายุไม่

เกิน18 ปี 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

01 - 06 พฤษภาคม 2561 

 

ขาไป TG618 (10.15-14.25) 

ขากลบั Tฌ619(15.30-17.35) 
25,888 25,888 5,000 15,900 

24 - 29 พฤษภาคม 2561 

 

ขาไป TG618 (10.55-15.05) 

ขากลบั Tฌ619(15.30-17.35) 
25,888 25,888 5,000 15,900 

21 - 26 มิถุนายน  2561 

 

ขาไป TG618 (10.55-15.05) 

ขากลบั Tฌ619(15.30-17.35) 
24,888 24,888 5,000 15,900 

26 - 31 กรกฎาคม 2561 

 

ขาไป TG618 (10.55-15.05) 

ขากลบั Tฌ619(15.30-17.35) 
26,888 26,888 5,000 15,900 

08 - 13 สงิหาคม 2561 

 

ขาไป TG618 (10.15-14.25) 

ขากลบั Tฌ619(15.30-17.35) 
26,888 26,888 5,000 15,900 
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***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ  200 หยวน/ทริป/ตอ่ทา่น*** 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรมั   

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเที่ยวเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทย  

และตอ้งเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน !!!!   

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียว  

     ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือ

รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 
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เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของ

ท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ี

บริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบั

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึง

ไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการ

เดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินทั้งหมดใหก้บัท่านทุกกรณี** 
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3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบั

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ
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ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือ

การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋า

ใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตวั เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตวัส่วนตวัไปเอง เน่ืองจาก

รฐับาลทอ้งถ่ินตอ้งการรกัษาสิง่แวดลอ้มและลดการท้ิงขยะ จงึไม่มีบรกิารท่ีโรงแรม 

4. ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท า   

วีซาจนีท่านจะตอ้งรบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากทางบริษัท

ไม่ทราบกฎและกติกาในรายละเอียดการยกเวน้วีซ่า/ผูใ้ชบ้ตัร APEC และโปรดดูแลรกัษาบัตร

ของท่าน หากท่านท าบตัรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่าง

นอ้ย 2 สปัดาห ์เพื่อด าเนินการเรือ่งตา่งๆ 

5. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอรีส่  ารองข้ึนไปบนเครือ่งบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน  
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4.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

5. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

**************************************** 

เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน!! 
 ส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

 ส าเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายุต  า่กว่า 18 ปี 

การท าวซ่ีากรุ๊ปท่องเทีย่วนัน่ใชแ้ค่เพยีงส าเนาพาสสปอต์ทีชั่ดเจนเท่านัน้ !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ่ายให้ตดิ 2 หน้าแบบตัวอย่าง 


