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HILIGHT 
 พชิติความสงู 4,860 เมตร สมัผัสหมิะ  

 ชมความงามของทะเลสาบนอ้ยใหญ่ ซง

ผงิโกว ความสวยงามทีไ่ม่แพจ้ิว่จา้ยโจว 
 สัมผัสหุบ เขาที่ยั งคงความงามตาม

ธรรมชาติไวท้ี่ อุทยานแห่งชาติ “หวง
หลง” 

 ศนูยว์จิัยหมีแพนดา้ สตัวส์งวนหายากถอื

ก าเนดิในมณฑลเสฉวน 
 โชว์เปลี่ยนหนา้กาก ศลิปะการแสดง

ชัน้สงูของมณฑลเสฉวน 

 

หนหีา่ว แพนดา้ เฉงิต ู  

การเ์ซยีสวรรค ์ 
6 วนั 5 คนื  

โดยสายการบนิไทย 

 เดนิทาง : พ.ค. - ก.ค. 62 

ราคาเร ิม่ตน้ 24,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง  

วันที ่17-22 พ.ค. 62 25,900.- 

วันที ่07-12 ม.ิย. 62 24,900.- 

วันที ่21-26 ม.ิย. 62 24,900.- 

วันที ่12-17 ก.ค. 62   27,900.- 

 

ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่เดีย่ว ทา่นละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 180 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้  
** กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตกิรณุาเชค็ราคาอกีครัง้ ** 

 

 
 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(ท่าอากาศยาน

นานาชาตเิฉงิตซูวงหลวิ)(TG681 : 10.05-14.00)-เม่าเสีย้น 
 ✈ 🍽 

MAOXIAN INTER HOTEL 

OR SAME 

2 ตา๋กูปิ่งชวน-อุทยานภผูาการเ์ซยีสวรรค(์รวมกระเชา้)-เม่าเสีย้น 🍽 🍽 🍽 
MAOXIAN INTER HOTEL 

OR SAME 

3 อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเชา้ข ึน้-ลง)-เม่าเสีย้น 🍽 🍽 🍽 
MAOXIAN INTER HOTEL 

OR SAME 

4 อุทยานซงผงิโกว(รวมรถอุทยาน)-เฉงิต-ูรา้นยางพารา 🍽 🍽 🍽  ACME HOTEL OR SAME 

5 
ศนูยอ์นุรักษ์หมแีพนดา้(รวมรถแบตเตอรี)่-รา้นหยก-รา้นผา้ไหม-

ถนนซนุซลีู-่โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก 
🍽 🍽 🍽 ACME HOTEL OR SAME 

6 

รา้นนวดฝ่าเทา้ -ถนนโบราณจิ่งหลี่-เฉิงตู(ท่าอากาศยาน

นานาชาตเิฉงิตูซวงหลวิ)-กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ)
(TG619 : 15.05-17.20) 

🍽 🍽 ✈  

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ(ทา่อากาศยานสุวรรณภูม)ิ-เฉงิตู(ท่าอากาศยานนานาชาตเิฉงิ

ตซูวงหลวิ)(TG681 : 10.05-14.00)-เมา่เสีย้น 

07.00 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเคาน์เตอร ์D สายการบนิ

ไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ

เอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น 

10.05 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงเฉงิต ูโดยเทีย่วบนิที ่TG 618   

14.00 น. ถงึทา่ ทา่อากาศยานนานาชาตเิฉงิตซูวงหลวิ เมอืงเฉงิตู ซึง่เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉ

วน ตัง้อยูบ่รเิวณลุม่แมน่ ้าหมนิใจกลางมณฑล มภีมูปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพ

ภมูอิากาศทีเ่หมาะสมตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นทีอ่บอุน่ ฤดหูนาวทีไ่มห่นาว

นัก และมปีรมิาณความชืน้สงู ประชากรเมอืงเฉงิตมูรีาว 10 ลา้นคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ

จนี ในปัจจุบันเป็นทัง้ศนูยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร และดา้นการศกึษาของภูมภิาคตะวันตก

เฉียงใต ้หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้น าทกุทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงเม่าเสีย้น 

(ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง) 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั 
 โรงแรม MAOXIAN INTER HOTEL OR SAME 

วนัที ่2 ตา๋กูปิ่งชวน-อุทยานภูผาการเ์ซยีสวรรค(์รวมกระเชา้)-เมา่เสีย้น 
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก   

 

น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานสวรรคภ์ูผาหมิะการเ์ซยี “ต๋ากู่ปิงชวน”(ใชเ้วลาประมาณ 3.30 

ชม.)  ถอืวา่เป็นอทุยานสมบัตทิางธรรมชาตทิีล่ ้าค่า ทีม่คีวามงามไม่แพอุ้ทยานและทะเลสาบที่

ใดๆ จุดที่สูงที่สุดมีความสูงจากระดับน ้ าทะเลประมาณ 4 ,860 เมตรเป็นภูผาธารน ้ าแข็งที่

ศักดิส์ทิธิ ์ ชาวบา้นเชือ่ว่ามเีทพเจา้พทิักษ์ภูเขาแห่งนี้อยู่ ท าใหภู้ผาแห่งนี้ยังไม่เคยมใีครพชิติ

ยอดเขาได ้

กลางวนั 

 

 
 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าทา่น น ัง่กระเชา้ชมภูเขาน า้แข็งหมิะ 3 ลูก ที ่เชือ่วา่เป็นสนัหลังมังกรทีม่คีวามงดงาม ฉาก

เบือ้งหนา้เป็นภเูขาทีส่งูชนัตัดกับทอ้งฟ้าทีม่สีฟ้ีาครามสดใสและพระอาทติยส์ะทอ้นการเ์ซยีคลา้ย

ดั่งภเูขาเงนิระยบิระยับสะทอ้นเขา้สู ่สายตาดั่งไดน่ั้งกระเชา้ชมภูเขาสวรรคท์ีห่าชมไดย้ากยิง่นัก 

จากนั้นน าท่านชม 3 ทะเลสาบสวรรค์ที่งดงามไม่แพจ้ิ่วจา้ยโกวทะเลสาบสาบจินโฮวไห่ 

ทะเลสาบหงษ์ ล าธารคูรั่ก ทะเลสาบนาม ูและทะเลสาบทีถ่อืไดว้า่เป็นจุดทีส่ าคัญทีส่ดุในอุทยาน

แหง่นี้ “ ทะเลสาบตา้กู ๋” เพราะชาวเผ่ามกีารเลา่ขานว่าเมือ่ใดทีม่เีรือ่งเดอืดรอ้นใจ ใหม้ากราบ

ไหวเ้ทพเจา้ศักดิส์ทิธิท์ ีคุ่ม้ครองทะเลสาบนามแูหง่นีจ้ะท าใหเ้รือ่งทีเ่ดอืดเนือ้รอ้นใจคลายลง หรอื

ตอ้งการขอพรต่อองค์เทพเจา้ก็จะสมหวังดั่งใจหมาย ท าใหท้ะเลสาบนี้ถือเป็นทะเลสาบที่มี

ความส าคัญยิง่นัก มปีระวัตคิวามเป็นมากวา่ 1,000 ปีผ่านมา น ้าทะเลสาบนั้นจะมสีสีันทีแ่ตกต่าง

กันไปแลว้แตช่ว่งฤดกูาล ในชว่งฤดรูอ้นและชว่งใบไมผ้ลนัิน้น ้าทะเลสาบจะมสีเีขยีวเขม้คลา้ยดั่ง

หยก ในชว่งใบไมร้ว่งนัน้ทะเลสาบจะเต็มไปดว้ยสสีนัของใบไมห้ลากหลายสทีีร่ว่งหลน่ลงจากตน้

มาทีท่ะเลสาบ สว่นในชว่งหนา้หนาวจะเป็นสขีาวเต็มไปดว้ยหมิะน ้าแข็ง จากนั้นน าท่านเดนิทาง

กลับเขา้สู ่เมอืงเมา่เสีย้น 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  

ทีพ่กั 
    โรงแรม MAOXIAN INTER HOTEL OR SAME 

วนัที ่3 อุทยานหวงหลง(ไมร่วมกระเชา้ขึน้-ลง)-เมา่เสีย้น 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก   

 

จากนัน้รถโคช้น าทา่นสูเ่ขต อุทยานแหง่ชาตหิวงหลง (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชม.) ชมความงาม

ของธรรมชาตทิีส่รา้งสรรค์เป็นล าธารสายหนึ่งไหลมาจากภูเขาหมิะนับพันๆ ปี จนหนิปูนเกดิ

ตกตะกอนเป็นแอง่เป็นชัน้ ทัง้เล็กและใหญ่กว่า 4,000 ชัน้ สงูตัง้แต่ 1.5 – 4.5 เมตร น ้าสรีุง้ใน

อา่ง เปรยีบเปรยเป็นทีเ่ล่นน ้าของนางฟ้าชัน้สวรรค ์ล าธารเรยีงรายลดหลั่นเป็นระยะกว่า 3,000 

เมตร เป็นรปูรา่งตา่งๆ แสนมหัศจรรยแ์ละงดงาม ไมม่ทีีใ่ดในโลกเทยีบได ้จนมชีือ่วา่หวงหลงหรอื

อทุยานแหง่ชาตมิังกรเหลอืง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับเขา้สู ่เมอืงเมา่เสีย้น 

หมายเหต ุณ วันดังกลา่ว ไมส่ามารถขึน้หวงหลงได ้ไมว่า่เนื่องจากสภาพอากาศหรือเหตผุลใดๆ 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็นเทีย่วชมอุทยานโหมวหนีโกวแทน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ และไมค่นืคา่บรกิารใดๆทัง้ส ิน้ 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

ทีพ่กั 
 โรงแรม MAOXIAN INTER HOTEL OR SAME 

วนัที ่4 อุทยานซงผงิโกว(รวมรถอุทยาน)-เฉงิต-ูรา้นยางพารา 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

น าทา่นสู ่อุทยานซงผงิโกว(รวมรถแบตเตอรี)่ ทวิทัศใหม่ ซงผงิโกว ตัง้อยู่ในเขตแผ่นดนิไหว

เกา่ทะเลสาบเตีย๋ซ ีหา่งจากอ าเภอเมา่เสีย้น 65 กโิลเมตร ภาคเหนือสูจ่ ิว่ไจโ้กว 193 กโิลเมตร 

ทางใตสู้เ่ฉิงตู 250 กโิลเมตร ในอุทยานรวมความยิง่ใหญ่ ความงาม ความพเิศษ ความแปลก 

ความลีล้ับ อยูใ่น 3 หบุเขา 9 ทะเลสาบ 40 ววิทวิทัศน์ อณุหภมูติลอดปีเฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ  2.5 

องศา  -22.5 องศา พชืโชนอบอุน่ โซนหนาวอดุมสมบูรณ์มฉีายาเป็นอาณาจักรแห่งยาสมุนไพร 

สตัวป่์าในโซนถกูอนุรักษ์เป็นอยา่งด ีกลิน่อายวัฒนธรรมเดมิของชาวเผ่าเชยีง และสถาปัตยกรรม

เขม้ขน้ เป็นทัง้แหล่งการท่องเทีย่วทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมใหม่แห่งหนึ่ง ของ อ าเภอเม่า

เสีย้น แหง่มณฑลเสฉวน ความงามของธรรมชาตไิมแ่พจ้ิว่จา้ยโกว สามารถเรยีกไดว้่าเป็นจิว่จา้ย

โกนอ้ย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

เดนิทางกลับสู ่เมอืงเฉงิต ู(ใชเ้วลาประมาณ 4 ชม.)  น าท่านแวะรา้นยางพารา ใหท้่านไดเ้ลอืก

ซือ้สนิคา้เพือ่สขุภาพ  

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
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โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไม่ถงึ 15 ทา่นไม่มหีัวหนา้ทวัรไ์ทย 

 

อตัราคา่บรกิารโปรแกรม : หนหีา่ว แพนดา้ เฉงิต ู การเ์ซยีสวรรค ์6 วนั 5 คนื TG 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  

(เสรมิเตยีง)  
ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 

(ไม่เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

พักเดีย่ว 
ทา่นละ 

ไมร่วมตั๋ว

เครือ่งบนิ 
ทา่นละ 

วนัที ่17-22 พ.ค. 62 25,900.- 25,900.- 24,900.- 3,500.- 16,400.- 

วนัที ่07-12 ม.ิย. 62  24,900.- 24,900.- 23,900.- 3,500.- 15,400.- 

วนัที ่21-26 ม.ิย. 62 24,900.- 24,900.- 23,900.- 3,500.- 15,400.- 

วนัที ่12-17 ก.ค. 62  27,900.- 27,900.- 26,900.- 3,500.- 18,400.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 7,900.- 

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ วซีา่ 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบุในโปรแกรม คอื บัวหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้(ขอความร่วมมอืลกูคา้ทุกท่านแชเ่ทา้), ไข่มุก, 

รา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า 

ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

ทีพ่กั 
 โรงแรม ACME HOTEL OR SAME 

วนัที ่5 ศนูยอ์นุรกัษห์มแีพนดา้(รวมรถแบตเตอรี)่-รา้นหยก-รา้นผา้ไหม-ถนนซุน

ซลีู-่โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยว์จิยัหมแีพนดา้(รวมรถแบตเตอรี่) ที่นี่มีหมีแพนดา้กว่า 20 ตัว หมี

แพนดา้เป็นสตัวส์งวนหายากมกี าเนดิในมณฑลเสฉวน มลีกูยากเพราะอณุหภมูใินรา่งกายทีพ่รอ้ม

จะตัง้ทอ้งมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครัง้ละประมาณ 2 ตัว ตัวทีแ่ข็งแรงเพียงตัวเดยีว

เทา่นัน้จะอยูร่อด อาหารโปรดของหมแีพนดา้คอืไผ่ลูกศร รัฐบาลจีนไดใ้ชห้มแีพนดา้เป็นสือ่การ

ผูกมติรไมตรกีับประเทศตา่งๆ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

น าทา่นแวะชม รา้นผา้ไหม  สนิคา้ OTOP ของจีน ท่านสู ่รา้นหยก ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีม่ี

ชือ่เสยีงของจนี จากนัน้พาทา่นชอ้ปป้ิงตอ่ทีย่า่น ถนนคนเดนิชุนซลูี ่ซ ึง่เป็นย่านวัยรุ่น และขาย

สนิคา้ทีท่ันสมัยเป็นถนนทีปิ่ดไมไ่หร้ถสามารถวิง่ผ่านได ้

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านชม การแสดงโชวเ์ปลีย่นหนา้กาก ศลิปะการแสดงชัน้สูงของเสฉวน ชมการเปลีย่น

หนา้กากภายในเสีย้ววนิาท ีโดยทีไ่มส่ามารถจับตาไดท้ัน เป็นการแสดงทีส่งวนและสบืทอดกันมา

ภายในตระกลูหลายชัว่อายคุน ไมถ่า่ยทอดใหบ้คุคลภายนอกทั่วไป 

ทีพ่กั 
 โรงแรม ACME HOTEL OR SAME 

วนัที ่6 รา้นนวดฝ่าเทา้-ถนนโบราณจิง่หลี-่เฉงิต(ูทา่อากาศยานนานาชาตเิฉงิตูซ

วงหลวิ )-กรงุเทพฯ(ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ)(TG619 : 15.05-17.20) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นบัวหมิะและศนูยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจีน ใหท้่านนวดฝ่าเทา้เพือ่สขุภาพ

ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้กับยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซ่ ้าใครพรอ้มชมครมีเป่าซูถั่งหรอืทีรู่จั้ก

กันดใีนชือ่ “ครมีบัวหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผุ้พองและแมลงกัดต่อยเป็น

ยาสามัญประจ าบา้น   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิฉงิตซูวงหลวิ เมอืงเฉงิต ู

15.05 น.   อ าลา นครเฉงิต ูเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 619 

17.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อ

เชค็ขอ้มูลความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์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.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรือค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

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

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

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

8.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่จนีแบบเดีย่ว 4 วันท าการ ทา่นละ 1,650 บาท 

3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 
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4. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

5. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครื่องดืม่, ค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด

ฯลฯ 

6. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

8. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 180 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ เหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิเหตุการณ์ไม่สงบทาง

การเมือง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือ

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรบัสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา

ตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ทีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

ส าหรบัผูท้ ีม่คีวามประสงคต์อ้งการขอยืน่วซีา่เด ีย่ว 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี้ ** 

- ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,650 บาท  

- ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,775 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  2 ขา้ง 

 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

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

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

 

 
QE1CTU-TG001 

 
หนา้ 7 

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้น

กรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่า

ใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดังนัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อย่างนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือ

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างาน

ในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 5,210 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา(กรุณาเชคราคาอกีครัง้) 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอย่าง

นอ้ย 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 าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น 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 ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ  1,125 บาท 
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[ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซี่าดว่นได]้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต 

ซึง่ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ 
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

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 าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

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

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

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

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

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไมส่ะดวก

ภายหลงั ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 
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