
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัแรก  กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - เฉนิต ู – งอ้ไบ ๊ 

07.00 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ THAI AIRWAYS พบเจา้หนา้ที่
คอยตอ้นรับ และบรกิารเรือ่งกระเป๋าเดนิทาง เชค็อนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ  

10.05 น. เหริฟ้าสู ่นครเฉนิต ูประเทศจนี โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS ที ่TG618 มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่
ระหวา่งการเดนิทาง (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง) 

14.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิฉงิตซูวงหลวิ ประเทศจนี (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระ น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเฉนิตู 
เฉินตูเป็นเมอืงย่อยจังหวัดทีไ่ดท้ าหนา้ที่เป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนของจีน ตัง้อยู่บรเิวณลุ่มแม่น ้าหมิ
นใจกลางมณฑล ประชากรเมอืงเฉิงตูมรีาว 10 ลา้นคน เป็นหนึ่งในสามของเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในภาค

ตะวันตกของจีน (อกีสองแห่งคอืฉงชิง่และซอีาน) ในปัจจุบันเป็นทัง้ศูนยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร และดา้น
การศกึษาของภูมภิาคตะวันตกเฉียงใต ้ 
จากนั้นเดนิทางสูเ่อ๋อเหมยหรอื งอ้ไบ ๊ตามส าเนียงอืน่ อยู่หา่งจากเฉินตูราว 160 กโิลเมตร ชือ่ของภเูขาแห่งนี้ไดม้า

จากรูปทรงของภูเขาที่มีลักษณะคลา้ยคิ้ว ภูเขาแห่งนี้เป็นหนึ่งในสี่ภูเขาอันศักดิ์สทิธิ์ทางพุทธศาสนาของจีน 
(ประกอบดว้ยเขาอู่ไถ เขาจิว่หัว เขาเอ๋อเหมย และเขาผู่ถัว) และลัทธเิตา๋โดยมอีารามต่าง ๆ 151 แห่ง แตส่ว่นใหญ่
ทรดุโทรม ยังคงเหลอืทีเ่ทีย่วชมได ้20 แหง่ เขาเออ๋เหมยมยีอดสงูถงึ 3,077 เมตรซึง่เป็นทีต่ัง้ของวัดหัวจว้ง และชว่ง

ฤดหูนาวมหีมิะปกคลมุ  
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 

พกัที ่ LE HUO HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง เขางอ้ไบ ๊– น ัง่กระเชา้ขึน้ยอดเขาทองค าจ ิว่ต ิง่ (รวมรถอทุยานและกระเชา้)  

           นมสัการสมตัภทัธโพธสิตัว ์– วดัเป้าก ัว๋  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (2) 

น าท่านเปลีย่นน่ังรถของอุทยานขึน้ภเูขา จากนั้นน าทา่น น ัง่กระเชา้ขึน้สู่ยอดเขาจิว่ต ิง่ ขึน้สูจุ่ดชมววิบนยอดเขาจิ
นติง่ทีม่คีวามสงูจากระดับน ้าทะเล 3,077 เมตร ชมทวิทัศน์อันสลับซบัซอ้นไปดว้ยขนุเขาเหนือชัน้เมฆทีส่วยงามดจุดั่ง
สวรรค ์น าทา่นนมัสการ สมตัภทัธโพธสิตัว ์หรอื องคผ์ูเ่สยีนทรงชา้ง พระพักตร ์10 ทศิ สงู 48 เมตร ชมต าหนัก

ทอง ต าหนักเงนิ ต าหนักส ารดิ และต าหนักเหล็กซึง่ประหนึง่วา่ไดจ้ าลอง 4 พุทธครี ีอันไดแ้ก ่ผู่โถวซาน จิว่หัวซาน อู่
ไถซาน และเอ๋อเหมยซานมาไวท้ีย่อดจนิติง่ ศลิปะวัดพุทธทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทีป่รากฏบนเขาเอ๋อเหมยซัน 
ไดรั้บการโจษขานใหเ้ป็น “มงกฎุสดุยอดในปฐพ”ี ทีป่ระดับอยู ่ณ ยอดเขาแหง่พทุธ วัดวาอารามทีอ่ยูบ่นเขารวมทัง้ส ิน้ 

30 กว่าแห่ง ที่มีประวัตศิาสตร์ยาวนานและมีอาณาเขตกวา้งขวางมีอยู่ถงึ 10 กว่าแห่ง และยังประกอบดว้ยกลุ่ม
โบราณสถานสมัยราชวงศห์มงิและชงิทีม่ปีระวัตศิาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี พระพุทธรูปสลักสมัยถังและซง่ เจดีย์
หยก และกลุ่มสสุานทีห่นา้ผาสมัยราชวงศฮ์ั่น ยังอุดมดว้ยโบราณวัตถุล ้าคา่อกีกว่า 7,000 กว่าชิน้ นอกจากความโด่ง

ดังในฐานะทีเ่ป็นยอดเขาแห่งต านานของแผ่นดนิพระภูผาเซยีน และวัฒนธรรมประวัตศิาสตรอ์ันเรอืงรองแลว้ เสน่ห์
งดงามของธรรมชาตอิันตระการตา ยังท าใหช้ือ่เสยีงของเทอืกเขาแหง่นี้ขจรขจายไปทั่วทัง้ในและตา่งประเทศ 

 
 



เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารภายในอุทยาน (3) 

ชว่งบา่ยน าทา่นลงจากเขาจากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเป้าก ัว๋ ซึง่เป็นวัดทีใ่หญ่และสวยงามทีส่ดุของงอ้ไบ๊ เดมิมชีือ่
ว่า ฮุ่ยจงถัง สรา้งขึน้ในสมัยราชวงคห์มงิ เพือ่บูชาพระโพธสิัตวผ์ู่เสยีน โพธสิัตวแ์ห่งปัญญาผูส้ถติย ์ณ เขาง๊อไบ๊ 
ผสมผสานความเชือ่ของ 3 ศาสนาคือ พุทธ เต๋า และลัทธขิงจื๊ อตัง้อยู่บรเิวณดา้นล่างของที่ราบฟ้งหวง สูงจาก

ระดับน ้าทะเล 533 เมตร ต่อมารัชสมัยคังซฮีอ่งเต ้แหง่ราชวงศช์งิได ้เปลีย่นชือ่เป็นวัดเป้ากั๋วมาจนปัจจุบัน ภายในมี
โบราณสถานส าคัญคอืซานเหมนิ (ประตเูขา) ต าหนักหมเีลอ่ วหิารหลัก และหอพระคัมภรี ์ตอ่มาในปี 1983 ถกูจัดเป็น
อกีหนึง่ในจ านวนวัดทีส่ าคัญทีส่ดุในจนี วัดเป้ากั๋วไดรั้บการบรูณะใหมโ่ดยพระชาวไตห้วันแหง่เมอืงเกาสงูซึง่ไดบ้รจิาค

เงนิถงึ 100,000 USD ซึง่เป็นวัดและพพิธิภัณฑเ์ก็บของเกา่ทีม่คีา่ทัง้รปูภาพ องคพ์ระ และในพพิธิภัณฑม์งีวงชา้ง ของ
ส ารดิคลา้ยหนา้คน เหมอืนเทพเจา้ซึง่ใสห่นา้กากท าจากทองส ารดิใหญ่ทีส่ดุ มคีวามยาวถงึ 1.38 เมตร  

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4) 

พกัที ่ LE HUO HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 OPTION SHOW : โชวก์งัฟูงอ้ไบแ้ละโชวเ์ปลีย่นหนา้กาก การแสดงสดุยิง่ใหญ่บนเวท ีทีผ่สมผสานศลิปะการ
รา่ยร าออ่นชอ้ยและการลลีาการตอ่สูอ้ันทรงพลัง บอกเลา่ถงึเณรนอ้ยรปูหนึง่ทีบ่อกลาคณุแม ่เพือ่ไปทีภ่เูขาแสวงหา

อาจารยเ์พือ่เรยีนกังฟ ูผ่านการทอดสอบมากมายจนสดุทา้ยไดเ้ป็นปรมาจารย ์เป็นการแสดงทีป่ระสมประสานของ
นักแสดงกับแสงสแีละเครือ่งเสยีงทีท่ันสมัย พรอ้มทัง้รับชมการแสดงโชวก์ารเปลีย่นหนา้กากตืน่ตาตืน่ใจพรอ้มกัน

เต็มเวทสีดุประทับใจ (ราคาบัตรชมโชว ์180หยวน/ทา่น ลกูคา้ทา่นใดสนใจรับชมโชว ์สามารถตดิตอ่ไดท้ี่
ไกดท์อ้งถิน่หรอืหวัหนา้ทวัร)์ 

 



วนัทีส่าม เลอ่ซาน – ลอ่งเรอืชมหลวงพอ่โตเลอ่ซาน – เฉยีนเหวย่ – น ัง่รถจกัรไอน า้แหง่สดุทา้ยของโลก 

            เมอืงเฉนิตู 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเล่อซาน ระหว่างทางท่านจะไดช้ืน่ชมกับธรรมชาตสิองขา้งทางทีอุ่ดมไปดว้ยแมกไมน้านา
พันธุแ์ละชวีติความเป็นอยู่ของชาวมณฑลเสฉวน ซึง่ยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบเดมิของชาวจนีและธรรมชาต ิจากนั้น

น าทา่น  ลอ่งเรอืชมหลวงพอ่โตเล่อซาน ซึง่สลักอยู่บนหนา้ผาของเขาหลงิหยนุ เป็นพระพุทธรปูองคใ์หญ่ สงู 71 
เมตร กวา้ง 10 เมตร เป็นผลงานการสลักของพระสงฆ ์แห่งพทุธศาสนาในศตวรรษที ่8 โดยใชเ้วลาท างานรวม 90 ปี 
(ราชวงศถั์ง ค.ศ. 713-803) ไดก้ าหนดเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ.1966 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  

เดนิทางสูเ่มอืง เฉยีนเหวย่ ตัง้อยูท่างใตข้องเมอืงเลอ่ซาน ระยะทางประมาณ 60 กโิลเมตร น าทกุทา่น น ัง่รถจกัรไอ

น า้แหง่สุดทา้ยของโลก บนเสน้ทางรถไฟความยาวเกอืบ 20 กโิลเมตร เต็มไปดว้ยเรือ่งราวและกลิน่ไอของธรรมชาต ิ
เดมิทรีถไฟสายนี้ถกูสรา้งมาเพือ่การขนสง่ถา่นหนิและโดยสาร ตัง้แตปี่ ค.ศ.1960 จนกระทั่งในปี ค.ศ.2003 การขนสง่

ถา่นหนิไดถ้กูยกเลกิไป แตร่ถไฟโดยสารยังคงวิง่ใหบ้รกิารอยู ่เนื่องจากเสน้ทางดา้นในยังไมม่กีารเชือ่มตอ่กับถนน ใน
เดือนพฤษภาคม ค.ศ.2004 รัฐบาลทอ้งถิ่นไดข้อใหรั้กษารถไฟสายนี้ เอาไวเ้ป็นมรดกทางรถไฟ เนื่องจากมี
นักทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจมากขึน้เรือ่ยๆ กระทั่ง ค.ศ.2010 รถไฟสายนี้ไดถ้กูยกใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาต ิ

 
จากนั้นน าท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงเฉนิตู ค าวา่เฉงิตมูคีวามหมายวา่ คอ่ย ๆ กลายเป็นเมอืง เนื่องจากยอ้นไปเมือ่ราว 
2,000 ปีทีแ่ลว้ ในสมัยจิน๋ซฮีอ่งเต ้ไดม้กีารจัดการชลประทานขึน้ เพือ่แกไ้ขปัญหาน ้าท่วมทีเ่กดิเป็นประจ าทกุปี เมือ่
แกไ้ขปัญหาน ้าทว่มได ้ ชาวนาชาวไรเ่พาะปลูกไดด้ ีชวีติความเป็นอยูด่ขี ึน้ คนจงึเริม่อพยพมาทีเ่มอืงนี้มากขึน้เรือ่ย ๆ 

จงึไดช้ือ่วา่เฉงิต ู
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนู สุกีห้มา่ลา่ (7) 
พกัที ่ YENSHENG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

 



วนัทีส่ ี ่  ศนูยอ์นุรกัษห์มแีพนดา้ – รา้นนวดเทา้เพือ่สุขภาพ – รา้นผลติภณัฑย์างโอโซน – ชอ้ปป้ิงไทกู่ห๋ลี ่

  วดัตา้ฉอื (วดัพระถงัซ าจ ัง๋)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8) 
น าท่านเดนิทางเขา้สู ่ศูนยอ์นุรกัษห์มแีพนดา้ ซึง่ท่านจะไดเ้ขา้เยีย่มชมความน่ารักของบรรดาหมแีพนดา้ไดอ้ย่าง
ใกลช้ดิ ทีน่ี่นอกจากจะเป็นทีว่จัิยและท าการศกึษาเพือ่อนุรักษ์หมแีพนดา้แลว้ ยังเป็นศนูยก์ารเรยีนรู ้และเพาะพันธุห์มี

แพนดา้อกีดว้ย ศนูยอ์นุรักษ์หมแีพนดา้ทีเ่มอืงเฉงิตนูี้กอ่ตัง้เมือ่ปี 1987 โดยมภีารกจิในการวจัิยและอนุรักษ์ตอ่จากสวน
สัตว์เฉิงตู และการพัฒนาชนบทของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่เริม่แรกมีแพนดา้เพียง 6 ตัวเท่านั้น แต่ปัจจุบันมี
แพนดา้รวมแลว้ประมาณ 83 ตัว ภายในศูนยอ์นุรักษ์หมแีพนดา้ทีเ่ฉิงตู มพีื้นทีก่ว่า 2,650 ไร่ และก าลังจะเพิม่เป็น 

5,000 ไร ่เพือ่ขยายพืน้ทีใ่หก้ับการดแูลและเพาะพันธุ ์แพนดา้แดง ลงิสทีอง และสตัวป่์าอืน่ๆ ทีใ่กลจ้ะศนูยพั์นธุด์ว้ย 

 
น าทกุทา่นเดนิทางสู ่รา้นผลติภณัฑย์างโอโซน ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครือ่งนอนเพือ่สขุภาพใน
รปูแบบตา่งๆ มากมาย 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9)  
น าท่านเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้เพือ่สุขภาพ ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ กับยานวดขนาดพเิศษสูตรเดยีวไม่ซ ้าใคร 
พรอ้มชมครมีเป่าซูถั่ง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บัวหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัด

ตอ่ย เป็นยาสามัญประจ าบา้น  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ไทกู่ห๋ลี ่แหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่ใหม ่บนทีด่นิผนืยักษ์ทีต่ดิกับวัดเกา่แกอ่ยา่ง วดัตา้ฉอื สรา้งโดย
บรษัิทผูพั้ฒนาอสงัหารมิทรัพยจ์ากฮอ่งกง Tai Koo Li ทีม่โีครงการลักษณะเดยีวกันในยา่นซานหลีถ่นุสดุฮปิของปักกิง่ 

แตเ่ดมิทีต่รงนี้คอืวัดตา้ฉือ ทีพ่ระเสวยีนจา้ง (พระถังซ าจ๋ัง) เคยจ าพรรษากอ่นเดนิทางไปชมพูทวปี โดยทางโครงการ
ไดอ้นุรักษ์อาคารบางสว่นและปรับปรงุพืน้ทีร่อบ ๆ ขึน้โดยมวัีดเป็นศูนยก์ลาง ปัจจุบันไทกู่ห๋ลีเ่ป็นทีต่ัง้ของวัด ชอ้ปป้ิง
คอมเพล็กซ ์รา้นอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ใตด้นิ โรงภาพยนตร ์จัตรัุส และโรงแรมหรู ใครทีช่อบสไตลจ์นีโมเดริน์ ตอ้ง

ไมพ่ลาด  

 



โครงการนี้ไดผ้สมผสามวัฒธรรมเกา่และใหมไ่ดอ้ยา่งลงตัว เพราะถงึแมด้า้นนอกจะเต็มไปดว้ยแบรนดส์นิคา้ชือ่

ดังมากมาย อาทเิชน่ Hermes, Gucci, Apple ไปจนถงึ Nike, Muji, Uniqlo หรอืแมแ้ต่โชวร์ูมของ Tesla แต่พอเดนิ
เขา้วัดมากลับรูส้กึเหมอืนอยูค่นละโลก โดยเฉพาะรา้นน ้าชาของวัดตา้ฉือ ทีเ่ต็มไปดว้ยอามา่อากงชมุนุมจบิชา เลน่ไพ่

นกกระจอก รอลกูหลานชอ้ปป้ิงไปพลาง ทีเ่กส๋ดุ ๆ คอืรา้นหนังสอืผสม select shop ชือ่ fangsuo commune อยูท่ีช่ัน้
ใตด้นิ ทีม่ดีไีซน์คอนเซป็ตม์าจากหอเก็บพระสตูร ตกแตง่สวยจนอยากกวา้นซือ้หนังสอืกับของกระจุกกระจกิใหเ้กลีย้ง 
 

 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (10) 
พกัที ่ YENSHENG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีห่า้  รา้นผา้ไหม – ถนนคนเดนิจ ิง่หลี ่– สนามบนิเฉนิต ู– กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (11) 
น าทา่นแวะ รา้นผา้ไหม ชมผา้ไหมทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศของจีน  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้คุณภาพทีผ่ลติจากผา้ไหม 

เชน่ผา้หม่ เสือ้ผา้ รองเทา้ ชดุเครือ่งนอน เป็นตน้ 
จากนั้นน าท่านเดนิชม ถนนคนเดนิจ ิน๋หลี ่ถนนแห่งนี้เปิดใหบ้รกิารในปี ค.ศ.2004 ในแบบสไตล์จีนโมเดลิ ดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบหรหูรา และกลิน่อายวัฒนธรรมของมณฑลเสฉวนทีถ่กูฝังอยูใ่นถนนโบราณแห่งนี้ บ่งบอกใหท้ราบ

ว่ามณฑลเสฉวนมีลักษณะอย่างไรในสมัยราชวงศ์ชงิ หลังจากการปรับปรุงใหม่เมื่อเร็วๆนี้ ถนนคนเดนิจินหลี่ได ้
กลายเป็นหนึ่งในถนนการคา้ทีค่กึคักมากทีส่ดุในเฉิงตู ทัง้สองดา้นของถนนทีม่คีวามยาว 350 เมตรนี้ มรีา้นคา้เล็กๆ
มากมาย ทีข่ายสนิคา้หัตถกรรมของเกา่และของทีร่ะลกึเชน่งานปักลาย , ผลติภัณฑจ์ากเครือ่งเขนิ งานฝีมอืพืน้บา้น  

เครือ่งเคลอืบดนิเผา ของเกา่หรอืงานประดษิฐต์ัวอักษรและภาพวาด รวมถงึโรงแรมรา้นอาหาร ชา กาแฟ บาร ์คาเฟ่ 
และรา้นอาหารอกีมากมาย ถนนแห่งนี้ถอืว่าเป็นแหล่งท่องเทีย่วยอดนิยมส าหรับชาวเฉินตูและนักท่องเที่ยวทีห่า้ม
พลาดเมือ่มาเยอืนเฉนิต ู 



    
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนู อาหารสมุนไพร (12) 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิฉงิตซูวงหลวิ 

15.05 น. น าทกุทา่นเหนิฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG 619 
17.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามกับเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ * 

 
**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และค านงึถงึ

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

 
**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

ณ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูแลว้มาจ าหน่ายในวันสดุทา้ย ลกูทัวรท์า่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจ
ก็ไมต่อ้งซือ้ โดยไมม่กีารบังคับลกูทัวรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***   
 

 
 
 

 
 
 

 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่และเด็กไมม่เีตยีง 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

เด็ก มเีตยีง 

อายุต า่กวา่18 ปี 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคา 
ไมร่วม 

ต ัว๋ 

08 – 12 มนีาคม 2562 18,999 21,999 4,500 10,999 

29 ม.ีค. – 02 เม.ย.2562 18,999 21,999 4,500 10,999 

26 – 30 เมษายน 2562 18,999 21,999 4,500 10,999 

01 – 05 พฤษภาคม 2562 19,999 22,999 5,500 12,999 

16 – 20 พฤษภาคม 2562 19,999 22,999 5,500 12,999 

07 – 11 มถินุายน 2562 17,999 20,999 4,500 10,999 

28 ม.ิย. – 02 ก.ค.2562 17,999 20,999 4,500 10,999 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่ร่วมโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื รา้นนวดฝ่าเทา้ รา้นผา้

ไหม รา้นหมอนยางพาราโอโซน ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีน

ชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม โดยใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 1 ช.ม. – 1ช.ม. 30 นาท ี

ตอ่รา้น ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงค์

จะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300หยวน/ทา่น/รา้น 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.      

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่วซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทย  

และตอ้งเดนิทางไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ !!!! 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่วซีา่กรุ๊ปผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการท าวี

ซา่เดีย่ว ทา่นละ 1,800 บาท** 

 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 



 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล  

     คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณา 

     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่

ไม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละ

สทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนั้นๆ
ถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิ 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็น

ลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ

อ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจาก
คา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

2.4 เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิการันตกีารจ่ายเงนิลว่งหนา้เต็ม 100% ซึง่เมือ่จองและจ่ายมัดจ าแลว้ ถา้ผูจ้อง
ยกเลกิจะไมม่กีารคนืค่ามัดจ าใดๆ ทัง้ส ิน้ และในกรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หากมกีารยกิเลกิหรอืขอเลือ่นการเดนิทาง ผูจ้องจะไม่
สามารถท าเรือ่งขอคนืคา่ตั๋วหรอืขอคนืคา่ทัวรท์ัง้หมดหรอืบางสว่นได ้

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนั้นๆ
ถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่ม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอื

เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง

บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็น

ส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ข ึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษี
เชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  



 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุก

ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่าง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
 แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก ่

4.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากัดจ านวน  
4.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 

5. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 
 ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  
 ส าเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปี 

 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์  
 

การท าวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วใชแ้คเ่พยีงส าเนาพาสสปอต ์และรูปถา่ยทีช่ดัเจน  

ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับต ารวจตรวจคนเขา้                  

                เมอืงน่ันๆก าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทนัหัน 

ส าหรับบคุคลทีเ่คยเดนิทางไป 22 ประเทศดังตอ่ไปนี้ ตัง้แตว่ันที ่1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา 

จะไมส่ามารถยืน่วซีา่กรุ๊ปหรอืวซีา่แบบกลุม่ได ้ซึง่ไดแ้ก ่

1.อสิราเอล 2.อัฟกานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อุซเบกสิถาน 5.ทาจกิสิขาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.อหิร่าน 8.อริัก 9.ตรุก ี10.

อยีปิต ์11.ซาอุดอิาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.จอรแ์ดน 15.อนิเดยี 16.ศรลีงักา 17.ลเิบยี 18.ซดูาน 19.แอลจเีรยี 

20.ไนจเีรยี 21.คาซคัสถาน 22.รัฐปาเลสไตน ์

 


