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วนัที� กาํหนดการ เช้า เที�ยง เยน็ โรงแรม 

� กรุงเทพฯ – เฉิงตู (3U8146 : 18.40-++.45) X X ✈ 
SUPER YARD HOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ ? ดาว 

+ 
ร้านใบชา-เมืองโบราณหวงหลงซี-เฉิงตู
เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต-ง้อไบ๊ 
วดัเป้ากัFว 

� � � 
EMEISHAN GARDEN CITY 
HOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ ? ดาว 

L 
ยอดเขาจินติ�ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า) 
องค์ผู่เสียนทรงช้าง-ง้อไบ๊-เฉิงตู 
ร้านนวดเท้า 

� � � 
SUPER YARD HOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ ? ดาว 

? 
ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี�) 
ร้านหมอนยางพารา-ถนนคนเดินชุนซีลู่
โชว์เปลี�ยนหน้ากาก 

� � � 
SUPER YARD HOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ ? ดาว 

V ถนนโบราณจินหลี�-ร้านผ้าไหม-เฉิงตู
กรุงเทพฯ (3U8145 : 15.25-�X.+V) 

� � ✈  

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถจํานวน 1VZ หยวน/คนตลอดการเดินทาง 
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�กาํหนดการเดินทาง เดอืนมนีาคม-มถุินายน +V\� 

วนัแรก  กรุงเทพฯ-เฉิงตู 
�V.LZ น.         � คณะพร้อมกนัที5ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั]น ? 

ประตู ^บริเวณ ISLAND-W โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES โดยมีเจา้หน้าที5จากทาง
บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารใหก้บัท่าน 

�`.?Z น.         �เหิรฟ้าสู่   เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที5ยวบินที5 3U8146   
++.?V น. ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่น

ที5สุดของประเทศจีน หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  นาํท่านเขา้สู่โรงแรมที5พกั  
� พกัที� SUPER YARD HOTEL หรือเทยีบเท่า ระดับ ? ดาว**** 

วนัที�สอง ร้านใบชา-เมืองโบราณหวงหลงซี-เฉิงตู-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต-ง้อไบ๊-วดัเป้ากัFว 
เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านแวะ ร้านใบชา ชิมชา ตน้กาํเนิด ซึ5 งมีชาหลายประเภทให้ท่านไดเ้ลือกซืJอเป็นของฝาก นาํ
ท่านเที5ยวชม เมืองโบราณหวงหลงซี ซึ5 งเป็นหมู่บา้นโบราณสมยัราชวงศห์มิง ชมความเก่าแก่แบบ
ดัJงเดิม ซึ5 งคงรักษาสภาพไวจ้นถึงปัจจุบนั เดีNยวนีJ ชาวบา้นที5อาศยัอยู่ตามริมฝั5งแม่นํJ าหวงหลงซี มี
ชาวบา้นมกัมาเล่นไพ่นกกระจอก และชิมชากนัเป็นกลุ่มๆ ให้เราดูเหมือนในสภาพโบราณจริงๆ 
จากนัJนนาํท่านเดินทางสู่ เมืองเล่อซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ + ชั�วโมง)  ระหวา่งทางท่านจะได้
ชื5นชมกบัธรรมชาติสองขา้งทางที5อุดมไปดว้ยแมกไมน้านาพนัธ์ุและชีวิตความเป็นอยูข่องชาวมณฑล
เสฉวน ซึ5 งยงัคงรักษาวฒันธรรมแบบเดิมของชาวจีนและธรรมชาติ 

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่าน ลงเรือเพื�อชมเกาะเล่อซาน ซึ5 งมีรูปพรรณดั5งพระกลางทะเล ท่านจะมองเห็น หลวงพ่อโตเล่อ

ซาน ซึ5 งใชเ้วลาสร้างนานถึง 90 ปี โดยหลวงพ่อไท่หง ใชเ้งินบริจาคของชาวบา้น เพื5อเป็นสิริมงคล
และปกป้องภยันํJาท่วมจากแม่นํJาหมิงเจียง มีความยาวกวา่ 600 กิโลเมตรพระพกัตร์ของหลวงพ่อโต
หนัออกไปสู่แม่นํJ าหมิงเจียงเป็นพระพุทธรูปนั5งที5สกดัเขา้ไปในภูเขาที5ใหญ่ที5สุดในโลก สูงถึง 71 
เมตร นาํท่านเดินทางสู่  เขาง้อไบ้  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ � ชั�วโมง)   เอ๋อเหมยแปลว่าคิJวโก่ง 
เพราะทิวเขามีลกัษณะเหมือนคิJว นักพรตในลทัธิเต๋าเริ5มเขา้มาสร้างศาลเจา้ในเทือกเขาแห่งนีJ ใน
ศตวรรษที5 2 หลงัจากนัJนศาสนาก็เริ5มเฟื5 องฟูมาจนถึงศตวรรษที5 6 เอ๋อเหมยซานจึงกลายมาเป็น 1 ใน 
4 ภูเขาศกัดิX สิทธิX ทางพุทธศาสนา (เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถซาน, จิ5วหวัซาน, ผูโ่ถซาน) จากนัJนนาํท่านสู่ 
วดัเป้ากัFว ซึ5 งเป็นวดัที5มีอายุนบัหลายร้อยปี และเป็นวดัที5มีความสวยงามแห่งหนึ5งที5ตัJงอยูบ่ริเวณเขา
งอ้ไบ๊ วดัแห่งนีJ ได้รับการบูรณะใหม่ โดยพระชาวไตห้วนัแห่งเมืองเกาสง ซึ5 งบริจาคเงินจาํนวน 
100,000 อเมริกนัดอลล่าร์ ซึ5 งเป็นวดัและพิพิธภณัฑ์เก็บของเก่าที5มีค่าทัJงรูปภาพ องคพ์ระ และใน
พิพิธภณัฑ์มีงวงชา้ง ของสําริดคลา้ยหนา้คน เหมือนเทพเจา้ซึ5 งใส่หนา้กากทาํจากทองสําริดใหญ่ที5สุด 
มีความยาวถึง 1.38 เมตร  

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร   
�พกัที� EMEISHAN GARDEN CITY HOTEL หรือเทยีบเท่า ระดับ ? ดาว****  
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วนัที�สาม ยอดเขาจินติ�ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า)-องค์ผู่เสียนทรงช้าง-ง้อไบ๊-เฉิงตู-ร้านนวดเท้า 
เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเปลี�ยนนั�งรถของอุทยานขึ]นภูเขา  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ �.LZ ชั�วโมง) จากนัJนนาํท่าน 
เดินขึ]นบันได  เพื5อ โดยสารกระเช้าไฟฟ้า  ขึJ นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาจินติ5งที5 มีความสูงจาก
ระดบันํJาทะเล 3,077 เมตร ชมทิวทศัน์อนัสลบัซบัซอ้นไปดว้ยขนุเขาเหนือชัJนเมฆที5สวยงามดุจดั5งสวรรค ์  

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่าน นมัสการองค์ผู่เสียนทรงช้าง พระพกัตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร ลกัษณะพิเศษขององค์พระ

ปฏิมาจะเป็นพระโพธิสัวท์รงคชสารเป็นช้างเผือก 6 งา ชมตําหนักทอง ตําหนักเงิน ตําหนักสําริด 
และตําหนักเหล็ก ซึ5 งประหนึ5งวา่ไดจ้าํลอง 4 พุทธคีรี ท่านจะไดเ้ห็นวิวทิวทศัน์อนัสลบัซบัซ้อนไป
ดว้ยขนุเขาเหนือชัJนเมฆที5สวยงามดุจดั5งสวรรค ์สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทาง ลงจากยอดเขาง้อไบ๊
นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเฉิงตู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ L ชั�วโมง)  ท่านจะไดส้ัมผสัธรรมชาติ
อนังดงามระหว่างการเดินทาง เมืองเฉิงตูตัJ งอยู่ที5ก้นกระทะซื5อชวน กลางลุ่มแม่นํJ าหมินเจียง 
ตะวนัออกมีเทือกเขาหลงเฉวียน ใกลก้บัชลประทานเขื5อนตูเจียงเยีJยน ซึ5 งสร้างบนแม่นํJ าหมินเจียง 
เป็นชลประทานแยกสายนํJากระจายออกไปเป็นรูปพดัเพื5อทดนํJ าเขา้สู่ที5ราบเฉิงตู เมืองนีJ จึงเป็นพืJนที5
อุดมสมบูรณ์จนไดฉ้ายาวา่ “เมืองสวรรคข์องจีน”   อีกทัJงยงัมีชื5อเสียงทางประวติัศาสตร์   ก่อนคริ
สตศกัราช 500 กวา่ปี  จากนัJนนาํท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า เพื5อสุขภาพ ผอ่นคลายความเมื5อยลา้ 
กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซํJ าใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถงั หรือที5รู้จกักนัดีในชื5อ “บัวหิมะ” 
สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรักษาแผลไฟไหม ้ผพุอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจาํบา้น  

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร   
� พกัที� SUPER YARD HOTEL หรือเทยีบเท่า ระดับ ? ดาว**** 

วนัที�สี�           ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี�)-ร้านหมอนยางพารา-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี�ยนหน้ากาก 
เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  นาํท่านเดินทางสู่  ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี�) ที5นี5มีหมีแพนดา้กวา่ 20 ตวั หมีแพนดา้เป็น

สัตวส์งวนหายากมีกาํเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที5พร้อมจะตัJงทอ้งมี
เพียง 3 วนัใน 1 ปี และจะตกลูกครัJ งละประมาณ 2 ตวั ตวัที5แข็งแรงเพียงตวัเดียวเท่านัJนจะอยูร่อด 
อาหารโปรดของหมีแพนดา้คือไผลู่กศร รัฐบาลจีนไดใ้ชห้มีแพนดา้เป็นสื5อการผกูมิตรไมตรีกบัประเทศต่างๆ    

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นาํท่านแวะ ร้านหมอนยางพารา  ให้ท่านไดเ้ลือกซืJอมาฝากคนทางบา้น จากนัJนนาํท่านเดินทางสู่ 

ถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่านไดอิ้สระเลือกซืJอสินคา้ต่าง ๆ มากมาย ทัJงแบรนด์ต่างประเทศ และใน
ประเทศ อาทิ เสืJอผา้, รองเทา้, เครื5องหนงั, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที5ระลึกต่าง  ๆฯลฯ ตามอธัยาศยั   

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
นาํท่านชม โชว์เปลี�ยนหน้ากาก ที5ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี5ยนหน้ากากแต่ละฉาก
ภายในเสีJ ยววินาที โดยที5ไม่สามารถจบัตาไดท้นั เป็นการแสดงที5สงวนและสืบทอดกนัมาภายใน
ตระกลู หลายชั5วอายคุน ไม่ถ่ายทอดใหบุ้คคลภายนอกทั5วไป 

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร   
� พกัที� SUPER YARD HOTEL หรือเทยีบเท่า ระดับ ? ดาว**** 
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วนัที�ห้า             ถนนโบราณจินหลี�-ร้านผ้าไหม-เฉิงตู-กรุงเทพฯ 
เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิJ ง ถนนโบราณจินหลี� เป็นถนนคนเดินที5รักษาบรรยากาศสมยัโบราณ
ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี มีสินคา้ต่างๆมากมายใหท้่านไดช้อ้ปปิJ งเลือกซืJอสินคา้ตามอธัยาศยั จากนัJนนาํท่าน
แวะชม ร้านผ้าไหม ชมวธีิการนาํเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทัJงใชเ้ครื5องจกัร และแรงงานคนชม
การดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื5อมาทาํใส้นวมผา้ห่มไหม ซึ5 งเหมาะกบัการซืJอเป็นทัJงของ
ฝากและใชเ้อง   

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  ลิ�มรสอาหารพเิศษ...สมุนไพรจีน 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลงิ เมืองนครเฉิงตู  เพื5อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
�V.+V น.            �เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที5ยวบินที5 3U814V  
�X.+V น. ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.....� � � � � 
 

********ขอบคุณทุกท่านที�ใช้บริการ********   
� � � �  ซื�อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  � � � � 

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั]งแต่ �0 ท่านขึ]นไป ***) 
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เฉิงตู หลวงพ่อโตเล่อซาน ง้อไบ๊ V วนั 4 คนื (LU) 

 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าตัFวเครื�องบินชัJนทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามที5ระบุไวใ้นรายการเท่านัJน  
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนํJ ามนัขึJน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิX เก็บค่าภาษี

นํJามนัเพิ5มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทวัร์นี]เช็คภาษีนํ]ามัน ณ วนัที� �V ม.ค. \� เป็นเงิน �,V�Z บาท 
3. ค่าวซ่ีาจีน ปกติ ? วนัทาํการ ราคา 1,500 บาท (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 **กรณียื�นด่วน 2 วนัทาํการ ชาํระค่าส่วนต่างเพิ�ม �,�50 บาท (ชาํระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที�เหลือ)   
4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-� ท่าน), อาหาร และเครื5องดื5มทุกมืJอ ตามที5ระบุไวใ้นรายการ 
�.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที5ต่างๆ ตามที5ระบุไวใ้นรายการ 
6. นํ]าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 2� กิโลกรัม จาํนวน � ใบ  สัมภาระติดตวัขึJนเครื5องได ้� ชิJน ต่อท่าน นํJ าหนกัตอ้งไม่เกิน 

d กิโลกรัม, ค่าประกนัวนิาศภยัเครื5องบินตามเงื5อนไขของแต่ละสายการบินที5มีการเรียกเก็บ 
7. ค่าประกนัอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัที5มีอายตุัJงแต่ � เดือนขึJนไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง � เดือน ถึง �� ปี และผูที้5มีอายุสูงกวา่ d, ปี 
ขึJนไป ค่าชดเชยทัJงหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงครึ5 งหนึ5งของค่าชดเชยที5ระบุไวใ้นกรมธรรมท์ัJงนีJ ยอ่ม
อยูใ่นขอ้จาํกดัที5มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานที5เกี5ยวขอ้ง 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื]อประกันการเดินทางเพื�อให้คลอบคลุมในเรื�องของสุขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�เจ้าหน้าที�ของบริษัท ฯ ***ทั]งนี]อัตราเบี]ยประกันเริ�มต้นที� LLZ บาท 
ขึ]นอยู่กบัระยะเวลาการเดินทาง 
การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีที5เสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชืJอ, ไวรัส, ไส้เลื5อน, ไส้ติ5ง, อาการที5เกี5ยวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื5องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อื5นๆตามเงื5อนไขในกรมธรรมอ์ ั

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ +-L ท่าน 

เดก็อายุ +-�` ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดี�ยว 
จ่ายเพิ�ม 

ราคา 
ไม่รวมตัFว 

วนัที� X-�� มนีาคม 25\� �`,^^^ บาท +�,^^^ บาท L,V00 บาท �Z,^^^ บาท 

วนัที� �\-+Z / +L-+X พฤษภาคม +V\� �`,^^^ บาท +�,^^^ บาท L,V00 บาท �Z,^^^ บาท 

วนัที� \-�Z / �L-�X มถุินายน +V\� �`,^^^ บาท +�,^^^ บาท L,V00 บาท �Z,^^^ บาท 
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-.  ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ �-X) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที�เป็นชาวไทยเท่านั]น!!! ต 
อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
�.  ค่าทาํหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที5นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื5นๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมค่าทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทวัร์ รวม �VZ หยวนต่อคน (เด็กชําระทปิเท่ากบัผู้ใหญ่) 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ5ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ที5จ่าย � % ในกรณีที5ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินที5ถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิ5ม และหกั ณ ที5จ่าย จากยอดขายจริงทัJงหมดเท่านัJน และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธิX ออกใบเสร็จที5ถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านัJน 

5. ค่าวซ่ีาจีนสําหรับชาวต่างชาติ 
6. ค่าทวัร์ชาวต่างชาติ เกบ็เพิ�ม \00 หยวน/ท่าน/ทริป 
เงื�อนไขการทาํการจอง และชําระเงิน 
1. ในการจองครั]งแรก ชาํระมดัจาํท่านละ 1Z,000 บาท หรือทัJงหมด (ภายใน � วนั หลงัจากทาํการจอง) พร้อมส่ง

สําเนาหนังสือเดินทาง ใหก้บัเจา้หนา้ที5ฝ่ายขาย 
2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จํานวน + รูป (ตามกฎของการขอวซ่ีาจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสาร

ที�ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที�ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง �V วัน **กรณียื"นด่วน 2 วันทําการ ชําระค่า
ส่วนต่างเพิ"ม *,,50 บาท  (อตัราดังกล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั]น)  

3. ชําระส่วนที�เหลอื ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
การยกเลกิการเดินทาง 
� แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง �, วนั คืนค่าใช้จ่ายทั]งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง ��-st วนั เกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ �Z,ZZZ บาท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ �-�� วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิoเกบ็ค้าใช้จ่ายทั]งหมด 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซึ5 งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา

เลื5อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัJงนีJ ท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายที5ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัNว
เครื5องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที5สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื5นๆ ที5เกิดขึJนตามจริง ในกรณีที5ไม่
สามารถเดินทางได ้

� เมื5อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ5ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่   
ท่านสละสิทธิX  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัJงสิJน  

� กรุ๊ปที5เดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลที5ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํที5พกั รวมถึงเที5ยวบินพิเศษ เช่น 
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทัJงหมด เนื5องจากค่าตัNวเป็นการเหมาจ่ายใน
เที5ยวบินนัJนๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
� คณะทวัร์ครบ �Z ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
� ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื]นเมืองให้
นักท่องเที�ยวทั�วไปได้รู้จักคือ ร้านยางพารา, ร้านใบชา, ร้านผ้าไหม, ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ซึ�งจําเป็นต้องบรรจุใน
โปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้นักท่องเที�ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุก
ท่านแวะชม ซึ�งจะใช้เวลาร้านละประมาณ \Z-^Z นาท ีซื]อหรือไม่ซื]อขึ]นอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการ
บังคับใดๆ ทั]งสิ]น หากท่านปฏิเสธที�จะไม่เข้าร้านดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ]นจากท่านเป็น
จํานวนเงิน ?00 หยวน / คน / วนัที�ไม่เข้าร้าน 
� บริษทัฯ มีสิทธิX ที5จะเปลี5ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีJ  เมื5อเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
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� รายการท่องเที5ยวสามารถเปลี5ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
� รายการท่องเที5ยว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื5อให้โปรแกรมการท่องเที5ยวเป็นไปอยา่งราบรื5น 
และเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั                                                                                        
� บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที5เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื5นๆที5อยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ5มเติมที5เกิดขึJนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทาํร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
� ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัJงสิJนหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที5ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที5ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าที5กรม
แรงงานทัJงจากไทย และต่างประเทศซึ5งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
� หากไม่สามารถไปเที5ยวในสถานที5ที5ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื5องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัJงสิJน แต่ทัJงนีJทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที5ยวสถานที5อื5นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิX การจดัหานีJโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
� ราคานีJ คิดตามราคาตัNวเครื5องบินในปัจจุบนั หากราคาตัNวเครื5องบินปรับสูงขึJน บริษทัฯ สงวนสิทธิX ที5จะปรับราคาตัNว
เครื5องบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
� ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัJงสิJน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที5ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมืJอ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
� กรณีที5กองตรวจคนเขา้เมืองทัJงที5กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที5ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิX ที5จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัJงสิJนอตัราค่าบ 
� ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัJงสิJน หากเกิดสิ5งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที5เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเที5ยวเอง 
� ในกรณีที5ลูกคา้ตอ้งออกตัNวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที5ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครัJ ง  มิฉะนัJนทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัJงสิJน 
� เมื5อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทัJงหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื5อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที5ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทัJงหมด 
เอกสารในการทาํวซ่ีาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย  
1. หนงัสือเดินทางที5มีอายกุารใชง้านไม่ตํ5ากวา่ 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทั]งสิ]น ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจํานวน + ใบ ขนาด �.V X + นิ]ว พื]นหลงัสีขาวเท่านั]น!!  

ข้อห้าม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเปืJ อน, ห้ามยิJม, ห้ามใส่เสืJอสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เสืJอคอกวา้ง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สายเดี5ยว ชุดราชการ ชุดยนิูฟอร์มชุดทาํงาน ชุดนกัเรียน นกัศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีดาํ หรือ
กรอบแวน่สีดาํ, หา้มสวมใส่เครื5องประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ|ปติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิJว และใบหูทัJง s ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านัJน และตอ้งไม่ใช่สติ|กเกอร์ หรือรูปพริJนซ์จากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน ) เดือน  
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**ท่านที5ประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยื5นวีซ่า กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง
หนงัสือเดินทาง  

4. เอกสารที5ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื5อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า �` ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี] 

�  เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   
�. สาํเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทั]งนี]กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า \ ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกดิ) ตัวจริง 

  s. สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  �. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  �. กรณีชื5อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี5ยนชื5อ 
�  เดินทางพร้อมญาติ   

�. สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั]งนี]กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า \ ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
s. สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
�. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
�. กรณีชื5อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี5ยนชื5อ 
�. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปทาํที5เขตหรืออาํเภอเท่านัJน 

).  ผู้เดินทางที�ชื�อเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญงิ (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี] 
�. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านัJน  
s. หนงัสือชีJแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านัJน 
�. สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขัJนตํ5า 100,000 บาท 
3. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยื5นวซ่ีาที5ศูนยย์ื5นวซ่ีาจีนในวนัยื5นวซ่ีา 

d.  กรณหีนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี] 
�. ใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านัJน!! ต่ออายุการทาํงานแลว้ไม่ตํ5ากวา่ 3 – 6 เดือน หากไม่ได้
ทาํงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวซ่ีาเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
s. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
3. สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขัJนตํ5า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 
ค่าธรรมเนียมการยื�นวซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีี�ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ 
• หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ �,,60 บาท 
• หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื5นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดได้ที�เจ้าหน้าที�ฝ่ายขาย) 
ประเทศที�ไม่สามารถขอวซ่ีาจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝรั5งเศส และประเทศยุโรปที5เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี5ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝรั5งเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณหีนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เนื5องจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที5สถานทูตจีน และตอ้งทาํเรื5องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทาํการยื5นวซ่ีา 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื5นวีซ่า ดงันัJนกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่ง 
นอ้ย �, วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 
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10.  โปรดทาํความเข้าใจ ศูนยย์ื5นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ5มเติม หรือเปลี5ยนระเบียบการยื5นเอกสาร เป็นเอกสิทธิX
ของสถานทูต และบางครัJ งบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11.  ผู้ที�ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื5องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย s อาทิตย ์  

 
   ** ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกครั]ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื�องจาก

ทางบริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกั ** 
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  ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี]!!!! 
เอกสารที�ใช้ประกอบการยื�นขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณากรอกรายละเอยีดทั]งหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชื�อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................................................................... 
สถานภาพ     � โสด � แต่งงาน           � หม้าย           � หย่าร้าง    
�  ไม่ได้จดทะเบียน  �  จดทะเบียน  ชื�อคู่สมรส......................................................................................................... 
ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)........................................................................................................    
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณย์ี.......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ............................... 
ที�อยู่ปัจจุบัน (กรณไีม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่).....................................................................  
........................................................................................................................................................................................
............................................................... .... ... .. .. .........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้าน............................................... 
ชื�อสถานที�ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)......................................................................................... 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................................................... 
ที�อยู่สถานที�ทาํงาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................รหัสไปรษณย์ี.........................โทร................................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที�ถูกต้องที�สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่    � ไม่เคย    � เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื�อวนัที�................ เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที�.......................เดือน........................ปี..................... 
ภายใน � ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  � ไม่เคย   � เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 
เมื�อวนัที�................ เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที�.......................เดือน........................ปี..................... 
รายชื�อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
หมายเหตุ 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเกบ็เอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทาํให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลัง  ทั]งนี]
เพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ที�นี]  (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
 
 


