
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MU115: ทวัรเ์ฉงิต ูเลอ่ซาน งอ๊ไบ ๊5วนั3คนื 

 💗 เลอ่ซาน เมอืงมรดกวฒันธรรมอนัยิง่ใหญ ่

 💗 ลอ่งเรอืชม พระใหญเ่ลอ่ซาน พระพทุธรปูผาหนิใหญท่ีส่ดุในโลก  

 💗 GLOBAL CENTER ศนูยก์ารคา้ใหญท่ีส่ดุของโลกศตวรรษใหมเ่ฉงิต ู

 💗 อสิระชอ้ปป้ิงถนนจนิหล ี,ถนนคนเดนิชุนซลีู ่,ถนนคนเดนิไทกู่ห่ลีห่ลนิ 

 💗 เมนพูเิศษ: อาหารงอ๊ไบ๊,อาหารเสฉวน,อาหารกวางตุง้ 

 💗 พกัหรโูรงแรมระดบั 5 ดาว งอ๊ไบ ๊2 คนื, เฉงิต ู1 คนื 

 💗 บนิตรง เฉงิต ูโดยสายการบนิ China Eastern 

*คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่เดีย่ว* 

 

 

 



 
 

 
 

 

วนัแรก: ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ

23.55 น. พรอ้มกนั  ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ โซนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 ประตู  เคาเตอร ์

เช็คอนิสายการบนิ  China Eastern (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะนําขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที่ ) 

กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บั ทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตวัทา่นเองตามนโยบายรักษาความ

ปลอดภยัของสายการบนิ   

วนัทีส่อง: เฉงิต-ูเมอืงโบราณหวงหลงซ-ีเลอ่ซาน-ลอ่งเรอืชมหลวงพอ่โต-เมอืงงอ๊ไบ ๊  

          อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น      
                                

03.10 น. บนิลดัฟ้าสู ่เฉงิต ูโดยสายการบนิ China Eastern   เทีย่วบนิที ่MU5036 

07.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิรวงลิว้ นครเฉงิตู เมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน ศนูยก์ลาง

ดา้นการเมอืงการทหารและดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้นําทา่นผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ KFC 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณหวงหลงซ ีคลา้ยคลงึกบัเมอืงโบราณลีเ่จยีงทีไ่ดร้ับมรดกโลก สมัผัส

บรรยากาศเกา่ๆ ในอดตีเคยเป็นเมอืงทา่รมิน้ําทีม่เีรอืสญัจรไปมาคบัคัง่การคา้ขายคกึคกัมาก ปัจจุบัน

ยังเหลอืใหเ้ห็นบรรยากาศเกา่ๆไดท้ัว่ไป เชน่ โรงน้ําชา วัดเกา่แก ่ตน้ไมโ้บราณ และวถิชีวีติของ

ชาวบา้นน่ังเลน่ไพ่นกกระจอกเป็นกลุม่ๆ ดืม่น้ําชาใตร้่มไมร้มิทางน้ํา อาคารบา้นเรอืนนยิมสรา้ งบนเสา

ไมข้นาดใหญ่ยืน่ลงไปในน้ํา กรอบประตหูนา้ตา่งแกะสลกัลวดลายงดงาม พืน้ถนนปูดว้ยหนิคดเคีย้ว

ไปมา มตีน้ไมใ้หญ่ใบครึม้อายุกว่า 300 ปียนืใหร้่มเงาอยู่หลายตน้ และเป็นทีถ่า่ยทําภาพยนตรย์อ้นยุค

อกีหลายเรือ่ง อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่

 

เด็ก 

อายุ 2-18 ปี 

 

Infant 

อายุ 0-2 ปี 

 

พกัเดีย่วเพิม่ 

 

ทีน่ ัง่ 

 
 

7-11 ก.พ.63 

 

 

9,888 
 

12,888 

 

 

5,000 
ไมร่วมคา่วซีา่ 

 

 

 

 

3,500 
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27 ก.พ.-2 ม.ีค.63 
 
 

10,888 
 

13,888 

 

3,500 
 

24 
 

5-9 ม.ีค.63 
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14,888 

 

3,500 
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20-24 ม.ีค.63 

 
 

11,888 
 

14,888 

 

3,500 
 

24 
 

27-31 ม.ีค.63 
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14,888 

 

3,500 
 

24 



 

 

 

 
 

  เดนิทางสู ่ เมอืงเลอ่ซาน  (ใชร้ะยะ เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชม .) ตัง้อยู่ทางภาคตะวันออกของ

มณฑล  เสฉวน ในภาคตะวันตกเฉียงใตข้องจนี มชีือ่เสยีงทางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของจนี และ

ทวิทศัน ์ สวยงาม โบราณสถานมากมาย เศรษฐกจิเจรญิรุ่งเรอืงและผลติผลอุดมสมบูรณ์ มสีถานทีท่อ่งเทีย่วที ่

 

  มชีือ่เสยีง และเป็นหนึง่ในสถานทีศ่กัด ิส์ทิธิท์างพุทธศาสนาในภาคตะวันตกเฉียงใต ้ พระพุทธรูปองค์

  ใหญ่เมอืงเลอ่ซาน ไดร้ับการคดัเลอืกใหเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่่าสนใจทีส่ดุของจนีระหว่างทาง  

  ทา่นจะไดช้ืน่ชมกบัธรรมชาตสิองขา้งทางทีอุ่ดมไปดว้ยแมกไมน้านาพันธุแ์ละชวีติความเป็นอยู่ของ 

  ชาวมณฑลเสฉวน ซึง่ยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบเดมิของชาวจนีและธรรมชาต ิ

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  นําทา่นลอ่งเรอืชมเกาะเลอ่ซาน ซึง่มรีูปพรรณดัง่พระกลางทะเล ทา่นจะสามารถมองเห็นหลวงพอ่

  โตเลอ่ซาน ซึง่ใชเ้วลาสรา้งถงึ 90 ปี โดยหลวงพ่อไทห่ง ใชเ้งนิบรจิาคของชาวบา้น เพือ่ความเป็น 

  สริมิงคลและปกป้องภยัน้ําทว่มจากแม่น้ําหมงิเจยีง มคีวามยาวกว่า 600 กโิลเมตรพระพักตรข์องหลวง

  พ่อโตหันออกไปสูแ่ม่น้ําหมงิเจยีงเป็นพระพุทธรูปน่ังทีส่กดัเขา้ไปในภเูขาทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก สงูถงึ  

  71 เมตร จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงงอ๊ไบ ้ (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) เอ๋อเหมย 

  แปลว่าค ิว้โกง่ เพราะทวิเขามลีกัษณะเหมอืนคิว้นักพรตในลทัธเิตา๋เร ิม่เขา้มาสรา้งศาลเจา้ในเทอืกเขา

  แห่งนี้ในศตวรรษที ่2 หลงัจากนัน้ศาสนาก็เร ิม่เฟ่ืองฟมูาจนถงึศตวรรษที ่6 เอ๋อเหมยซานจงึกลายมา  

เป็น 1 ใน 4 ภเูขาศกัดิส์ทิธิท์างพุทธศาสนา (เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถซาน, จิว่หัวซาน, ผู่โถซาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่เมอืงงอ๊ไบ ้: LE MERIDIAN EMEI MOUTAIN RESORT (5*) หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

 



วนัทีส่าม: วดัเป้าก ัว๋-วดัฝูหู-พพิธิภณัฑง์อ๊ไบ ๊    อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น   

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

เดนิทางสู ่วดัเป้าก ัว๋ ซึง่เป็นวัดทีม่อีายุนับหลายรอ้ยปี และเป็นวัดทีม่ี ความสวยงามแห่งหนึง่ทีต่ัง้อยู่

บรเิวณเขางอ้ไบ๊ วัดแห่งนี้ไดร้ับการบูรณะใหม่ โดย พระชาวไตห้วั นแห่งเมอืงเกาสง ซึง่บรจิาคเงนิ

จํานวน 100,000 อเมรกินัดอลลา่ร ์ซ ึง่เป็นวัดและ พพิธิภณัฑเ์ก็บของเกา่ทีม่คีา่ทัง้รู ปภาพ องคพ์ระ 

และในพพิธิภณัฑม์ีงวงชา้ง ของสาํรดิคลา้ยหนา้คน เหมอืนเทพเจา้ซึง่ใสห่นา้กากทําจากทองสาํรดิ

ใหญ่ทีส่ดุ มคีวามยาวถงึ 1.38 ม. 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  เดนิทางสู ่วดัฝหู ูเป็นวัดมโีครงสรา้งทีทํ่ามาดว้ยไม ้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของงอ้ไบ๊ ถกูสรา้งข ึน้ในสมัยซง่ใต ้ 

  ถอืเป็นสถานทีส่าํคญัแห่งหนึง่ของประเทศจนี มเีรือ่งเลา่ว่าในสมัยกอ่น ทีแ่ห่งนี้มักมเีสอืออกมาทํา 

  รา้ยผูค้น จงึมกีารสรา้งวัดขึน้มา ทัง้ในสมัยโบราณยังเป็นจุดแลกเปลีย่นสนิคา้ทีส่าํคญัของผูค้นใน 

  พืน้ทีน่ี้อกีดว้ย นําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑง์อ๊ไบ ๊ชมศลิปะทีทํ่าจากไมไ้ผ่ ซ ึง่เป็นมรดกวัฒนธรรม 

  ของจนีภายในจัดแสดงประวัตศิาสตรค์วามเป็นมาของชาวบา้นทอ้งถิน่ตัง้แตใ่นสมัยอดตี 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่เมอืงงอ๊ไบ ้: LE MERIDIAN EMEI MOUTAIN RESORT (5*) หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

วนัทีส่ ี:่ เฉงิต-ู GLOBAL CENTER-ถนนคนเดนิชุนซลีู ่

          อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น   

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

เดนิทางกลบัสู ่เมอืงเฉงิต ู(ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) ถงึเฉงิต ู นําทา่นผ่อนคลายความ

เมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจนี และนวดผ่อนคลายที ่ ศนูยว์จิยัทาง

การแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเรือ่งราวเกีย่วกบัการแพทยโ์บราณตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจุบัน การสง่เสรมิการ

ใชส้มุนไพรจนีทีม่มีานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพท ยผ์ูเ้ชีย่วชาญ เลอืกซือ้

ผลติภณัฑ ์อาท ิยาสมนุไพร บวัหมิะ ฯลฯ  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

แวะรา้น หมอนโอโซน  เลอืกซือ้ผลติภณัฑ ์อาท ิหมอน ผา้ห่ม ทีน่อน ฯลฯ  นําทา่น เดนิทาง สู ่

ศนูยก์ารคา้ใหญ่ทีส่ดุของโลก GLOBAL CENTER ศนูยก์ลางโลกศตวรรษใหม่ของใจกลางเมอืงเฉงิ

ต ูภายในหา้งจะเป็นทีต่ัง้ของสาํนักงานตา่งๆ หอ้งประชมุ มหาวทิยาลบัชัน้นําของประเทศ รวมไปถงึ

ศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ่อกี 2 แห่ง โรงแรมระดบั 5 ดาว 

2 แห่ง โรงภาพยนตร ์IMAX  หมู่บา้นเมดเิตอรเ์รเนียน 

สวนสนุกจําลอง ชายหาดทะเลเทยีม เนื้อทีป่ระมาณ 

400,000 ตารางเมตร เป็นสว่นของแหลง่ชอ้ปป้ิงส ิน้

คา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัของโลก และมีโซนอาหารตา่งๆ

มากมายหลายชนดิ ใหท้า่นได ้ เพลนิเพลนิชอ้ปป้ิง

ตามอัธยาศยั  เดนิทางสู่  ถนนคนเดนิชุนซลีู่  ย่านช ้

อปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของเฉงิตเูป็นแหลง่ศนูยร์วมวัยรุ่น

ชือ่ดงัและเป็นทีต่ัง้ของตกึสงูรูปทรงทนัสมัยมากมาย 

รวมถงึหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัเชน่ ISETAN และรา้นคา้

มากมาย อาท ิZARA, H & M, UNIQLO ชมววิยามคํา่

คนื ของววิทวิทศัน ์ สะพานจิว๋เหยีย่นเฉยีว ทีเ่ปิดไฟงดงาม สว่างไสว   อสิระใหท้กุทา่นชอ้ปป้ิงตาม

อัธยาศยั 

 

 

 

 



 

 

 

 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่เมอืงเฉงิต ู: YAJUE HOTEL (5*) หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

 

 

วนัทีห่า้: ถนนจนิหล-ีวดัตา้สอื-ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิไทกู่ห่ล ีห่ลนิ 

 Option: สุกีเ้สฉวน+โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก-เฉงิต-ูทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ                                                                                          

          อาหารเชา้,เทีย่ง,---   

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

เดนิทางสู ่ถนนจนิหล ีถนนโบราณทีม่สีนิคา้ใหท้า่น 

ชอ้ปป้ิงไดท้ัง้ของรับประทาน และของฝากของทีร่ะลกึเชน่หนา้กากเฉงิตเูพราะถนนจนิหลนีี้เป็นทีต่ัง้

ของสถานทีแ่สดงโชวเ์ปลีย่นหนา้กากอันโงดงัขเมอืงเฉงิต ูแคป่ระตทูางเขา้กอ้สามารถทําใหท้า่นเห็น

ถงึบรรยากาศแห่งเหมอืนเดนิในหนังจนีสมัยกอ่นไดเ้ลยทเีดยีว  

แวะชมอัญมณีทีป่ระเทศจนียกย่องว่ามคีา่อย่างลํ้าเลศิยิง่กว่าทองและเพชรน่ันก็คอื หยกจนี ชาวจนีมี

ความเชือ่ว่าหยกเป็นอัญมณีลํ้าคา่ เป็นสริมิงคลแก ่ผูท้ีไ่ดม้าครอบครอง ทําใหช้วีติเจรญิรุ่งเรอืง 

สง่เสรมิใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มั่งคัง่ โชคด ีอายุยนืยาว ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้กําไลหยก แหวนหยก 

หรอื เผ่าเยา้ ซึง่เป็นเครือ่งประดบันําโชค 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

แวะชม โรงงานผลติผา้ไหม เลอืกซือ้ผลติภณัฑ ์อาท ิผา้นวม ผา้ปูทีน่อน ผา้พันคอ ฯลฯ 

เดนิทางสู ่ วดัตา้สอื หรอื  วดัตา้ฉอื (วดัมหาเมตตา ) 

สถานทีผ่นวชของพระถงัซมัจั๋ง เป็นวัดเกา่แกส่รา้งในสมัย

ราชวงศส์ยุ- ถงั อายุเกา่แกร่าว 1,400 ปี วัดนี้มักเป็นที่

ประกอบพธิขีองสถานกงสลุและเป็นทีร่วมตวัของคนไทย

ในนครเฉงิตู  อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ยา่นถนนคน

เดนิ ไทกู่ห่ลี่ หลนิ  โดยหา้งสรรพสนิคา้ในย่านนี้มี

สถาปัตยกรรมของอาคารกลมกลนืกบัโบสถข์องวัดตา้ฉือ 

ซึง่ทําใหย้่านชอ้ปป้ิงแห่งนี้มเีอกลกัษณ์สะดดุตา  

**อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั** 

Option: สกุีเ้สฉวน +โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก ราคาทา่น

ละ 300 หยวน  

**ตดิตอ่ไดท้ีห่นา้งานกบัหวัหนา้ทวัร ์หรอื ไกดท์อ้งถิน่** 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางส ูทา่อากาศยานนานาชาตซิรวงลิว้ นครเฉงิตู 

23.35 น. บนิลดัฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ China Eastern เทีย่วบนิที ่MU5035 



02.05 น.+1 ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู  ิโดยสวัสดภิาพ  

 

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

สิง่ทีล่กูคา้จําเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนื่องจากเป็นทวัรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกบัการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทกุ

เมอืง กําหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทัว่ไปไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่  บัว

หมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขมุ่ก, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ 

จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบว่า รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไม่ซือ้

ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัซือ้ใดๆทัง้ส ิน้  

*** หากลกูคา้ทา่นใดไม่ร่วมเดนิทางตามรายการ หรอืไม่เขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามที่

ระบุไวใ้นรายการทวัร ์ไม่ว่าจะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจ่ายคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 3,500 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ข ึน้อยู่กบัดลุยพนิจิและการพจิารณาในการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่เป็นความเต็มใจของ

ผูซ้ือ้ในสนิคา้นัน้ๆ และ ขอ้ตกลงระหว่างลกูคา้กบัรา้นคา้ ดงันัน้ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบความเสยีหายของสนิคา้ 

และคณุภาพของสนิคา้ทีไ่ม่ไดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ทา่นจําเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้ทกุครัง้ 

-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยู่ตา่งจังหวัดและตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ , หรอืรถทวัร์ , หรอืรถไฟ ) กรุณา

สอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองทวัรท์กุครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทดั เนื่องจาก

ทางบรษัิทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 
 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่

เดนิทางมาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นทําการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจาก

สายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทา งมี

การเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุล

เชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบ

และไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
 

**ออกเดนิทางข ัน้ตํา่  15ทา่น หากเดนิทางตํา่กวา่กําหนด มคีวามจําเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนํีา้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายุเด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอายุ*** 

อตัราคา่บรกิารรวม  

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(BKK) – เฉงิต ู(CTU) – กรงุเทพฯ(BKK)  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

3.คา่อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํา่ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) 

4.คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 

5.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระไดจํ้านวน1ใบตอ่ทา่น น้ําหนักไม่เกนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิกําหนด 

6.คา่ประกนัอุบัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัที่

บรษัิททําไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนั

ชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัทีน่อกเหนือจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

2.คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

3. คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบเดีย่วทางบรษิทัฯยืน่ให ้  ทา่นละ 2,200 บาท **ยืน่แบบเดีย่ว 4 วนัทําการ** 

--(คา่วซีา่เดีย่ว1,700+คา่บรกิารในการยืน่ 500) ไม่รวมเก็บเอกสาร-- 

3.1 คา่วซีา่จนีแบบเดีย่วดว่นทางบรษิทัฯยืน่ให ้       ทา่นละ 3,500 บาท **ยืน่แบบเดีย่ว 2 วนัทําการ** 



--(คา่วซีา่เดีย่วแบบดว่น 3,000+คา่บรกิารในการยืน่ 500) ไม่รวมเก็บเอกสาร-- 

4.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

5.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งชาํระคา่

น้ําหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

6. (6.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  

    (6.2) คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ 400 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ่)  

7.คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคา่ทวัรป์กต ิ
 

เง ือ่นไขในการจอง   มดัจําทา่นละ 9,500 บาท และชําระสว่นที่ เหลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนัลว่งหนา้  

(การไม่ชาํระเงนิค่ามัดจําหรอืชาํระไม่ครบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัด

หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

การยกเลกิการจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบบุนหนา้ต๋ัว

เทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื ค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื 

เลือ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทั ้งส ิน้ เมือ่ออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไม่สามารถเดนิทาง

พรอ้มคณะไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เครือ่งบนิไม่สามารถนํามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมายเหต ุ:  

กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลกูคา้และ

บรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่ง  ๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลบัปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

6. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่/ 

ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีเ่ขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของแตล่ะโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการ

เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารตา่งๆไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้ส ิน้ 

12. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไม่ไดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู

เงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์



(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความ

คุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมด 

 

 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 
กรณุาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ โดยผูส้มคัรไมต่อ้งแสดงตวัและสแกนลายนิว้มอื 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เลม่ปัจจุบันทีม่อีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายุโดยนับจากวันทีเ่ดนิทาง

กลบัมาถงึประเทศไทย   ** หากพาสปอรต์เลม่เกา่ เคยไดร้ับวซีา่จนี  กรุณาถา่ยสาํเนาหนา้พาสปอรต์เลม่เกา่ และ

สาํเนาหนา้วซีา่จนี จัดสง่ใหก้บัทางบรษัิทฯ ** 

2.รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาวเทา่น ัน้ ขนาด 2x2นิว้ หรอื 4.5x4.5cm สีเ่หลีย่มจตัรุสั  

จํานวนทา่นละ 2 ใบ >>รูปถา่ยมอีายุไม่เกนิ 3เดอืน<< 

หา้มตกแตง่รูป, หา้มสวมแว่นตา, หา้มใสเ่ครือ่งประดบั, หา้มใสค่อนแทคเลนส์ , หา้มเห็นฟันโดยเด็ดขาด รูปถา่ยตอ้ง

เปิดใหเ้ห็นหนา้ผาก และเห็นใบหูชดัเจน โดยตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 

*หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยชํารดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้* 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3.เอกสารสว่นตวั 
 

กรณีเด็กอายุตํา่กว่า18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดงันี้ 

 -  สาํเนาทะเบยีนบา้น/สาํเนาสตูบิัตร (ของเด็ก) 

 -  สาํเนาบัตรประชาชน/สาํเนาทะเบยีนบา้น/สาํเนาใบจดทะเบยีนสมรส (ของบดิาและมารดา) 
 

กรณีเด็กอายุตํา่กว่า18ปี (บดิา/มารดา ไม่ไดเ้ดนิทาง) จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดงันี้ 

 -  สาํเนาทะเบยีนบา้น/สาํเนาสตูบิัตร (ของเด็ก) 

 -  สาํเนาทะเบยีนสมรส/สาํเนาทะเบยีนหย่า/สาํเนาใบมรณะบัตร (ของบดิาและมารดา) 

 -  สาํเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ของบดิาและมารดา) 

 -  หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/สาํเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะต ้ องมหีนังสอื

รับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้

บุตรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกบั

บุคคลทีส่าม พรอ้มกบัยนิยอมสนับสนุนค่ าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่าํนักงานเขต /

อําเภอตามหลกัฐานทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของทา่น (พรอ้มแนบสาํเนาพาสปอรต์ /สาํเนาบัตรประชาชนของบดิา-

มารดา ) โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการเขต ลงนามและประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้งตาม

กฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตวัยืน่คํารอ้งขอวซีา่ บดิา- มารดา จําเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตวัพรอ้มกบับุตร 

และเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีร่ับยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมี

รายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4.เง ือ่นไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูสําหรบัยืน่วซีา่ประเทศจนี 



 เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ กรุณากรอกแบบฟอรม์สาํหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทวัรใ์หต้รงกบัขอ้มูลความเป็นจรงิ 

เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งนําสง่ขอ้มูลใหก้บัทางสถานทตูพจิารณา เพือ่อนุมัตคิํารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ

กรอกประวัต/ิขอ้มูลสว่นตวัแทนผูส้มัครได ้หากสถานทตูตรวจพบว่าขอ้มูลของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มูลไม่ถกูตอ้งกบัความ

เป็นจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาดําเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ข ึน้ 

5.กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(ลกูคา้ตอ้งทําการยืน่วซีา่เดีย่วดว้ยตนเอง)  

กรุณาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิกรุณาสอบถามขอ้มูลกบัทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนื่องจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยีเป็ นการถาวร และถงึแมว้่า

ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีท่า่นไดช้าํระไปแลว้ทกุกรณี 

  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่คํารอ้งขอวซีา่ใหม่ ผูส้มัครตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXAMPLE 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูสําหรับยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 
ระยะเวลาดําเนนิการพจิารณาวซีา่ 4 วันทําการ 

กรุณากรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มูลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (MR , MRS , MISS , MASTER)   ............................................................................................. 

2. ทีอ่ยู ่ตามสําเนาทะเบยีนบา้น 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย.์.............. 

3. ทีอ่ยูพํ่านักปัจจุบัน กรณีไมต่รงกับสําเนาทะเบยีนบา้น 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย.์.............. 

4.โทรศัพทม์อืถอื ...............................  บา้น ............................  อเีมลแ์อดเดรส ................................................ 

5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบยีน)      หยา่รา้ง    หมา้ย           อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ .......... 

6.ชือ่-สกลุ คูส่มรส ...................................................... เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี........................... 

7.ชือ่-สกลุ บตุร (ถา้ม)ี ................................................. เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี........................... 

8.ชือ่-สกลุ บดิา .......................................................... เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี........................... 

9.ชือ่-สกลุ มารดา.......................................................... เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี........................... 

10.อาชพีปัจจุบัน (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ์) ........................................... ตําแหน่ง................................  

     ชือ่ บรษัิท/รา้นคา้/โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย ................................................................................................. 

     ทีอ่ยู ่เลขที ่............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ....................................... 

     อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย ์.............. เบอรโ์ทรศัพท.์.................... 

11.ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม ่

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่................................. ถงึวันที ่.....................................  

12.ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม ่

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ เหตผุลทีท่า่นถกูปฎเิสธวซีา่ ..................................................................  
   

หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นี้บรษัิทเป็นเพยีงตัวกลางทีค่อย

ใหบ้รกิาร และอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  

** เอกสารเพิม่เตมิ ** 

ขอความรว่มมอืผูส้มัครผูส้มัครวซีา่จนี ดําเนนิการเพิม่เตมิ ดังนี้  

 1.ปริน้เอกสารใบสมัครวซีา่จนี หนา้ที4่ (Application Chinese visa) 

 

 

 

 

  

      ** ไฟลเ์อกสารสําหรับปริน้ อยูห่นา้ถัดไป ** 

 2.เซน็ชือ่ใหเ้หมอืนกับหนา้พาสปอรต์เพยีง 1 จุดเทา่นัน้ 

 3.จัดสง่ใหบ้รษัิทฯ พรอ้มเอกสารทีใ่ชย้ืน่วซีา่ รปูถา่ย และพาสปอรต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


