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THE LAST SHANGRI-LA ย่าตงิ ตันปา หุบเขาสี่ดารุณี 6 วัน 5 คืน  

เดนิทาง สงิหาคม – ธันวาคม  2562  
 

 

 

 

ราคาเร่ิมต้น 33,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง  
วนัท่ี 1  กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-เฉิงต(ูสนามบนิเฉิงตซูวงหลิว) (3U8146 :17.35-21.45)     
วนัท่ี 2   เฉิงต-ูอทุยานภเูขาส่ีดารุณี-หบุเขาซวงเฉียวโกว(รวมรถอทุยาน)-ตนัปา 
วนัท่ี 3   ตนัปา-หมูบ้่านเจ๋ียจี-ผา่นชมหอคอยโบราณโซโพ-วดัถ่ากง-ซินตเูฉียว 
วนัท่ี 4  ซินตเูฉียว-วดัหล่ีถงั-ย่าตงิ 
วนัท่ี 5   อทุยานย่าตงิ(รวมรถประจ าอทุยาน+รถแบตเตอร่ี/ไมร่วมข่ีม้า)-เต้าเฉิง 
วนัท่ี 6 เต้าเฉิง(สนามบินเต้าเฉิงย่าติง)-เฉิงต(ูสนามบินเฉิงตซูวงหลิว)-กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ)(3U8112 : 09.55-11.05)(3U8145 : 

15.25-18.00) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(สนามบินซวงหลิว) (3U8146 : 
17.35-21.45)     

14.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบนิสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู3  เคาน์เตอร์ E หรือ ประต ู4 เค้าน์เตอร์ G สายการ
บินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U) โดยมีเจ้าหน้าท่ี คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ
เดนิทางให้กบัทกุท่าน 

17.35 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองเฉิงตู(สนามบนิซวงหลิว) โดยเท่ียวบนิท่ี 3U8146  
21.45 น. เดนิทางถึง เมืองเฉิงตู (สนามบนิซงหลิว) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนตัง้อยู่บริเวณลุ่มแม่น า้หมินใจกลางมณฑล มี

ภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดรู้อนท่ี
อบอุ่น ฤดหูนาวท่ีไมห่นาวนกัและมีปริมาณความชืน้สงู ประชากรเมืองเฉิงตมีูราว 10 ล้านคน จดัเป็นอันดบั 3 ของประเทศจีน 
ในปัจจบุนัเป็นทัง้ศนูย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศกึษาของภมูภิาคตะวนัตกเฉียงใต้   

ที่พัก  ACME HOTEL  OR SAME 4* 

วันที่2 เฉิงตู-อุทยานภูเขาส่ีดารุณี-หุบเขาซวงเฉียวโกว(รวมรถอุทยาน)-ตันปา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

 
 หลงัรับประทานอาหารเช้า น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานภูเขาส่ีดรุณี (ใช้เวลาประมาณ 4.30 ชัว่โมง) ภเูขาส่ีดรุณี เป็นภูเขาท่ีมัง้

ความสวยงามและยิ่งใหญ่ลกัษณะเขาท่ีสงูชนั มีหิมะท่ีปกคลมุยอดเขา แสงสีเงินท่ีสะท้อนลงมากระทบบนตีนเขาปกคลมุด้วย
ผืนป่าท่ีอดุมสมบรูณ์ ผืนหญ้าท่ีเหมือนดัง่ท่ีนอน ธารน า้ใสท่ีไหลผา่น ให้ความสวยงามท่ีเหมือนกบัยุโรปตอนใต้ เปรียบเสมือน
เป็นดัง่  “ภเูขาแอลป์แห่งตะวนัออก” 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านสู ่หุบเขาซวงเฉียวโกว(รวมรถอทุยาน) จุดท่องเท่ียวท่ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ีหนึ่งเรียกว่า หุบเขาหยินหยาง ทุ่ง

ต้นหยาง แล้วเดนิทางเข้าสู่ส่วนลึกสดุ ท่านจะได้เห็นธารน า้แข็ง ภูเขากระจกแก้ว ภูเขาดวงอาทิตย์ ภูเขาดวงจันทร์ ยอดเขา
กระต่าย ส่วนท่ีสอง น าท่านชมทะเลสาบ และ ส่วนท่ีสาม น าท่านชมทุ่งหญ้าเหน่ียนหยูป้า ชมยอดเขารูปร่างแปลกตา เช่น
ยอดเขาเพชร ยอดเขาวงัโปตาลา ภเูขาหญิงตัง้ครรภ์ ให้ท่านอิสระชมวิวถ่ายรูปท่ีมีฉากหลงัเป็นภูเขาสงูปกคลมุด้วยหิมะขาว
โผลน ในหบุเขาท่ีมีล าธารใสสะอาดและต้นสนสงูสีเขียวเข้มสลบัด้วยต้นไม้หลากหลาบเฉดสีตามฤดกูาล เช่น เขียวอ่อน เขียว
แก่ เหลือส้ม แดง น า้ตาลเข้ม เน่ืองจากก าลงัเข้าสูช่่วงฤดใูบไม้ร่วงท่ีจะมาถึง หลงัจากนัน้  
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 น าท่านเดินทางสู่ เมืองตันปา (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) ตันปาเป็นเมืองหน้าด่านท่ีส าคัญของทิเบต มีป้อมปราการ

มากกวา่ 3,000 แห่ง มีการสร้างครัง้แรกเม่ือ 1,700 ปีท่ีแล้วในสมยัของราชวงศ์ฮัน่ ปัจจบุนัมีปอ้มปราการคงเหลืออยู่ประมาณ 
560 แห่ง และเมืองตนัปายงัมีหบุเขาท่ีสวยงาม นอกจากหบุเขาท่ีสวยงามแล้วตนัปายงัขึน้ช่ือเร่ืองหญิงงามอีกด้วย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร    
ที่พัก LANFENG HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 3 ตันปา-หมู่บ้านเจ๋ียจี-ผ่านชมหอคอยโบราณโซโพ-วัดถ่ากง-ซินตูเฉียว 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

 หลงัรับประทานอาหารเช้า น าท่านชม หมู่บ้านเจ๋ียจี หมูบ้่านหนึ่งในเมืองตนัปา ท่ีมีลกัษณธโดดเดน่กว่าหมู่บ้านอ่ืนๆ โดยตวั
บ้านก่อสร้างด้วยหินแผ่นเล็ๆท่ีมีสีด า สีแดง สีขาว วางซ้อนสลบักัน หลงัคาบ้านมียอดแหลมเพ่ือวางหินสีขาวสญัญาลกัษณ์
ความศกัดิส์ทิธ์ิอยู่มมุใดมมุหน่ึงของหลงัคาบ้าน  
จากนัน้น าท่านชม หอคอยโบราณโซโพ (ชมด้านนอกไม่เข้าภายใน) เป็นหอคอยท่ีมีอายุหลายร้อยปี โบราณท่ีแห่งนีใ้ช้เป็น
ปอ้มปราหารไว้เพ่ือปอ้งกนัการโจมตีของข้าศกึ และเป็นฮวงจุ้ยท่ีส าคญัของชาวมองโกล โซโพความหมายในภาษาทิเบตหมาย
ถือในสมัยโบราณบริเวณนีมี้ชาวมองโกลอาศยัใช้ชีวติอยู่บริเวณนีม้ากมาย จึงใช้ช่ือเร่ืองท่ีแห่งนีว้า่โซโพ 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านชม วัดถ่ากง ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใต้ของตวัเมือง อยู่ห่างประมาณ 4 กิโลเมตร สร้างจากทองค าหนักกว่า 100 
กิโลกรัม เป็นพทุธนิกายมหายานทิเบต เบือ้งหลงัของเจดีย์คือยอดเขายาลา เป็นวดัหนึ่งท่ีผู้คนในเมืองให้ความเคารพสกัการะ
มาก 
น าท่านเดนิทางสูเ่มืองซิงตูเฉียว (ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่โมง)ตัง้อยู่ห่างจากเมืองคงัติง้ไปทางทิศตะวนัตกระยะทางประมาณ 
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83 กิโลเมตร ซินตเูฉียวกลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเท่ียวส าคญัแห่งหนึ่งของประเทศจีน เป็นเมืองท่ีมีทิวทัศน์
สวยงามได้รับค าสมญานามวา่ สวรรค์ของนกัถ่ายภาพ ท่ีใฝ่ฝันจะไปเยือนสกัครัง้หนึ่ง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก PHOTOGRAPHY PARADISE HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 4 ซินตูเฉียว-วัดหล่ีถัง-ย่าตงิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองหล่ีถัง (ใช้เวลาประมาณ 5 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่สงูท่ีสดุในโลก สงูกว่าทิเบต เป็นดินแดนเรียกได้
วา่ลกึลบัท่ีสดุท่ีอยู่ในความสงูระดบั 4,000-6,000 เมตรจากระดบัน า้ทะเล อยู่ระหวา่งทางจากหย่าเจียงไปเมืองเต้าเฉิงและย่า
ติง เป็นบ้านเกิดขององค์ดาไลลามะท่ี 6 ระหว่างทางท่านได้ชมวิววิถีความเป็นอยู่ของชาวท้องถิ่น ชาวเมืองหล่ีถังเป็นชาว
ทิเบต ระหวา่งทางท่านจะได้ชมววิภเูขาทู้ จ่ือซาน(ภเูขากระตา่ย) ภเูขาไท่จ่ือซาน(เย่ียหวา่) ภเูขาหิมะสีขาวโพลน ถือเป็นภูเขาท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ของเมืองนี ้ตามสายถนนหลกัของเมืองนีจ้ะมีเจดีย์ทิเบตตัง้เรียงราย ถือเป็นสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิของชาวเมืองอาหล่ีถัง 
รวมทัง้การ์เซียปกคลมุภเูขาไท่จ่ือซาน ชมทุ่งหญ้าโปหวา่ท่ีสวยงาม  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านชมวัดหล่ีถัง วดันิกายเกลกุปะ ท่ีส าคญัแห่งหนึ่งในแถบเมืองตนัปา มีอายกุวา่ 400 ปี น าท่านเดนิทางสู่เมืองย่าติง(ใช้

เวลาประมาณ 4 ชัว่โมง) เมืองท่ีได้รับการสมญานามวา่ แชงกร่ีลา่แห่งสดุท้าย ระหวา่ทางทานจะได้ชมทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ของ
ดินแดนท่ีราบสงูเสฉวน ระหว่างทางให้ท่านชมวิวอันสวยงาม ท่านได้จะเห็นชาวทิเบตออกมาเลีย้งจามรี และผ่านวดัแบบ
ทิเบต ผา่นทุ่งหญ้า ป่าเปล่ียนสีท่ีมีให้เห็นระหวา่งทางและววิทิวทศัน์ของภเูขาหิมะอนัสวยงามระหว่างตลอดเส้นทาง 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก RAMADA ENCORE HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 5 อุทยานย่าตงิ(รวมรถประจ าอุทยาน+รถแบตเตอร่ี/ไม่รวมข่ีม้า)-เต้าเฉิง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

 เดนิทางเข้าสู ่อุทยานย่าตงิ (YADING  NATURE RESERVE) อทุยานแห่งนีค้รอบคลมุพืน้ท่ีกวา่ 1,344 ตร.กม.ท่ีระดบัความ
สงูกว่า 4,000 เมตรจากระดับน า้ทะเล ภายในอุทยานมียอดเขาศักดิ์สิท์ 3 ยอด หรือเรียกว่า ภูเขาหิมะ 3 พระโพธิสัตว์ 
ประกอบไปด้วย ยอดเขาเซียนหน่ายย่ือ เปรียบเสมือน พระโพธิสตัว์แห่งความกรุณา ยอดเขาเซ่ียโยโตเจีย เปรียบเสมือน เซียน
เทวดาผู้สงูสง่ ยอดเขายานมา่ยหยง เปรียบเสมือน องค์ทิพย์เทพพิทักษ์ เป็นท่ีนับถืออย่างสงูของชาวทิเบต และได้รับสมญา
นามวา่ "THE LAST SHANGRI-LA"  จากนัน้น าท่านชม ทุ่งหญ้าลัว่หรงและป่าเปล่ียนสี ให้เวลาถ่ายรูปและเก็บความทรงจ า
อนังดงามท่ีดนิแดนท่ีอศัจรรย์แห่งนี ้  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่เมือง เต้าเฉิง (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองท่ีอยู่บนความสงูเกือบ 4 ,000 เมตร 
อิสระให้ท่านชมทศันีย์ภาพสองข้างทางและพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก SUNSHINE HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 6 
เต้าเฉิง(สนามบินเต้าเฉิงย่าตงิ)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-กรุงเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูมิ)(3U8112 : 09.55-11.05)(3U8145 : 14.30-16.35) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หากเวลาไม่ทัน สงวนสิทธ์ิจัดเป็นแบบกล่อง 
 ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิเต้าเฉิงย่างตงิ 

09.55 น. ออกเดนิทางสู ่เฉิงตู(สนามบนิเฉิงตูซวงหลิว) โดยเท่ียวบนิท่ี  3U8112 
11.05 น. เดนิทางกลบัถึง สนามบนิเฉิงตูซวงหลิว 

 น าท่านผา่นพธีิตรวจคนเข้าเมือง และเช็คอินรอตอ่เคร่ือง 
14.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) โดยเท่ียวบนิท่ี  3U8145 
16.35 น. เดนิทางกลบัถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภ์าพ 

  

โปรแกรมการเดนิทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการ

ท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ 

 

อัตราค่าบริการ : THE LAST SHANGRI-LA ย่าติง ตันปา  หุบเขาส่ีดารุณี 6 วัน 5 คนื โดยสายการบนิเสฉวนแอร์ไลน์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 20-25 ก.ย. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 8,000.- ไมรั่บ 
วนัท่ี 18-23 ต.ค. 62 37,900.- 37,900.- 37,900.- 8,000.- ไมรั่บ 
วนัท่ี 01-06 พ.ย. 62 33,900.- 33,900.- 33,900.- 8,000.- ไมรั่บ 
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ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 8,900.-  
ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (รวมวซ่ีาจีน 4 วันท าการ) 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน/ท่าน/ทริป 

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน

ทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หาก
เกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 100000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 100000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัด

จ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่า
ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบเด่ียว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด ท่านละ 1 

ใบไม่เกิน  20 กิโลกรัม สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, 

คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทริป 

 

หมายเหตุ 
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1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจ
แก้ไขได้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 
เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและจะไม่
รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมี
สิง่ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัท
ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุก
ครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 10650 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 20775 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  



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 : - 

  9 THE LAST SHANGRI-LA ย่าตงิ ตนัปา  หบุเขาส่ีดารุณี 6 วนั 5 คืน สายการบนิเสฉวนแอร์ไลน์ [GQ1DCY-3U001] 

 

 และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสติูบตัรตวัจริง, ส าเนาสติูบตัรและสติูบตัรของเด็ก

ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 
 ข้อมลูจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต าแหนง่งาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน ญาติ

ท่ีติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หาก
สถานทตูตรวจสอบได้วา่ให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา (สถานทูตมี
การโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจัดเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่
ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัร์ไม่ทราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสอืเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวี
ซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนญุาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวี
ซา่ในรายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดี หากทา่นท าบตัรหายใน
ระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และ มี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างด้าว(เลม่เหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
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1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรา

ประทบัร้านท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มทา่นละ  10125 บาท  
 

[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบร์ิก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มัน
ขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
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**สถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต) 
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME....................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หม้าย            หย่า 
  ไมไ่ด้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส ........................................................................... .............................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ............................................................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
................................................................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์........................................................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ.................................................. ............................................................ 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) .......................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน...................................................................... ........................................................................................................ 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
................................................................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์........................................................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ.................................................. ............................................................. 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี... ......... เดือน.......................ปี............................................................. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................ 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี...... ....................................................... 
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME..................................................................................... 
RELATION.............................................................. ................................................................................................................. 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME...................................................................................... 
RELATION.............................................................. ................................................................................................................. 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารสง่ถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าให้ท่านเกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือ
ประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)  
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