


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินเฉินตู	หรือ	ทาอากาศยานนานา
ชาติเฉิงตูซวงหลิว	-	ศูนยอนุรักษหมีแพนดา

พักที่	ACME	HOTEL
หรือเทียบเทา

2 เมืองหยาอัน
พักที่	KANGDING
LOVE	SONG
HOTEL	หรือเทียบเทา

3 พัก
ที่	CHANGZHENG
HOTEL	หรือเทียบเทา

4 เมืองหยาอัน พักที่	HONGZHU
HOTEL	หรือเทียบเทา

5 เมืองเฉิงตู	หรือ	เฉินตู	-	ถนนคนเดินซุนซีลู	-	ศาลเจาสามกก	-	โชว
เปลี่ยนหนากาก

พักที่	ACME	HOTEL
หรือเทียบเทา

6 ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ	-	สนามบินเฉินตู	หรือ	ทา
อากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

1	ธ.ค.	60	-	6	ธ.ค.	60 28,900	บาท 27,900	บาท 26,900	บาท 6,000	บาท

19	ธ.ค.	60	-	24	ธ.ค.	60 28,900	บาท 27,900	บาท 26,900	บาท 6,000	บาท

27	ธ.ค.	60	-	1	ม.ค.	61 30,900	บาท 29,900	บาท 28,900	บาท 6,000	บาท



ชวงเชา
07.00	น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	เคานเตอร	D	สาย

การบินไทย	(TG)	โดยมีเจาหนาที่	คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสาร
การเดินทางใหกับทุกทาน
10.15	น.	ออกเดินทางสู	เมืองเฉิงตู	โดยเทีย่วบินที	่TG618	

ชวงบาย
14.25	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานเฉิงตู	ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน	ตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ําหมิน

ใจกลางมณฑล	มีภูมิประเทศรายรอบไปดวยเทือกเขา	และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม	โดยมีฤดูรอนที่อบอุน	ฤดูหนาวที่ไมหนาวนัก	และมีปริมาณความชื้นสูง	ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว
10	ลานคน	จัดเป็นอันดับ	3	ของประเทศจีน	ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนยกลางดานการเมือง	การทหาร	และดานการ
ศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต	หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
นําทานสู	ศูนยวิจัยหมีแพนดา(รวมรถแบตเตอรี)่	ที่น่ีมีหมีแพนดากวา	20	ตัว	หมีแพนดาเป็นสัตวสงวนหา

ยากมีกําเนิดในมณฑลเสฉวน	มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในรางกายที่พรอมจะตั้งทองมีเพียง	3	วันใน	1	ปี	และจะ
ตกลูกครั้งละประมาณ	2	ตัว	ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเทาน้ันจะอยูรอด	อาหารโปรดของหมีแพนดาคือไผลูกศร
รัฐบาลจีนไดใชหมีแพนดาเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศตางๆ	นําทานสูศูนยสุขภาพใหทานชม	ศูนยวิจัย
แพทยแผนโบราณ	นวดฝาเทาเพื่อสุขภาพ	ผอนคลายความเมื่อยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใคร

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่ACME	HOTEL	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญ	ตั้งอยูในเมืองเฉิงตู	ประเทศจีน	ตั้งอยูหางจากตัว
เมืองไปทางตะวันตกเฉียงใตประมาณ	16	กิโลเมตร	ในเขตซวงหลิว	ในปี	2552
ทาอากาศยานแหงน้ีไดกลายเป็นทาอากาศยานที่วุนวายที่สุดในภาคตะวันตก
ของจีน	มีผูโดยสารมาใชบริการทั้งสิ้นกวา	22,637,762	คน

ศูนยอนุรักษหมีแพนดา	ตั้งอยูที่เมืองเฉิงตู	มณฑลเสฉวน	ตั้งอยูบนเน้ือที่
600,000	ตารางเมตร	ทางตอนเหนือของเมืองเฉิงตู	สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.1987
ซึ่งใชเป็นศูนยเพาะพันธุและอนุรักษ	รวมถึงใชเป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนดา
เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะศึกษาระบบนิเวศน	การอยูอาศัยและการแพรพันธุ
ของหมีแพนดาเป็นสถานอภิบาลหมีแพนดาที่ใหญที่สุดในโลก	ภายในไดรับ
การจัดสภาพแวดลอม	กลมกลืนกับป าธรรมชาติ	ทั้งยังเป็นเขตอนุรักษพันธุ



สัตวหายากของมณฑลเสฉวนอีกดวย	ที่นีมีแพนดาประมาณ	40	กวาตัว

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	ACME	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางผาน	เมืองหยาอัน	แลวเดินทางตอระหวางทางลอด	อุโมงคเออรหลังซาน	อุโมงคที่ยาวที่สุด

ในประเทศจีน	ความยาว	4,176	เมตร	เชื่อมระหวางเมืองหยาอันของชาวฮ่ันกับ	เมืองกานจือ	เขตของชนชาว
ทิเบต	ความยาวของอุโมงคทําใหวิวทิวทัศนและสภาพความเป็นอยูของประชาชนกอนเขาอุโมงค	และหลังออก
จากอุโมงคตางกันเกือบสิ้นเชิงเป็นที่นาอัศจรรย	จากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองหลูติ้ง	ใชเวลาประมาณ	2	-3
ชั่วโมง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองหลูติ้ง
นําทานผานชม	สะพานแขวนเกาแกที่สุดของจีน	สะพานหลูติ้งเฉียว	ซึ่งเป็นสะพานแขวนเกาแกที่สุดของจีน

สรางเมื่อปี	1705	สมัยจักรพรรดิคังซี	แหงราชวงศชิง	ความยาว	103	เมตร	กวาง	2.8	เมตร	ใชโซเหล็ก	13	เสนขึง
ระหวางสองฝ่ัง	พื้นสะพานปูดวยไมกระดาน	สะพานแหงน้ีมีความสําคัญในประวัติศาสตรยุคใกลของจีน	เมื่อ
กองทัพแดงสูรบกับกองทัพของรัฐบาลเจียงไคเช็คในปี	1935	และไดสรางวีรกรรมพลีชีพในการแยงยึดสะพานน้ี
มาจากกองทัพกกมิ่นตัง๋
จากน้ันนําทานเดินทางตอสู	เมืองคังติ้ง	ใชเวลาประมาณ	2	ชั่วโมง

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่KANGDING	LOVE	SONG	HOTEL	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เมืองหยาอัน	ตั้งอยูทางภาคกลางของมณฑลเสฉวน	เมืองหยาอันมีภูเขาที่
สวยงาม	มีสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่งดงาม	เมืองทองเที่ยวดีเดนของจีน
และเป็น	"หน่ึงใน	10	เมืองแหงมนตเสนหของจีน"	เมืองหยาอันเป็นสถานที่คน
พบหมีแพนดาตัวแรกของโลก	และเป็นตนแบบการเพาะพันธุหมีแพนดาของ
โลก	นอกจากน้ีเมืองหยาอันยังเป็นแหลงกําเนิดของวัฒนธรรมการปลูก	ชา"
อีกดวย

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	KANGDING	LOVE	SONG	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม



นําทานสัมผัส	วิถีวัฒนธรรมชนชาติทิเบต	ณ	เมืองคังติ้ง
นําทานสู	อุทยานมูเกอโชว	หรือ	ทะเลสาบคนป า	เปลี่ยนรถในอุทยาน
นําทานชมความ	สุดยอดอุทยานความงามที่ไมเป็นรองใคร	ไมแพอุทยานระดับ	5	ดาว	“จิว่จายโกว”	ไดรับ

สมญานามวา	สวรรคงามแหงทะเลสาบบนพื้นพิภพ	เน่ืองจากเป็นเขตที่มีรอยตอระหวางเขตอุณภูมิรอน-อบอุน
จึงทําให	มูเกอโชว	รายลอมดวยเทือกเขา	ปาไม	ดึกดําบรรพ	ทุงหญา	ทะเลสาบน้ําใสแจวนับสิบแหง	บนพื้นที่
กวา	350	ตร.กม	และสถานที่แหงน้ียังมีกุหลาบ	1,000	ปี	ที่มีมากนับ	100,000	ตน	มีทั้งหมด	68	สายพันธุที่อยูใน
บริเวณอุทยานแหงน้ี	ในชวงเดือน	4	–	9	จะเริ่มออกดอกบานสะพั่งรายลอมหุบเขาไลจากระดับความสูง	2,800
เมตรขึน้ไป	ซึ่งหาชมไดยากในปัจจุบันน้ี	เราจะใชเวลาเกือบทั้งวันในอุทยาน
นําทานเปลี่ยนรถภายในอุทยานเพื่อตระเวนชมตามจุดตาง	ๆ	เริ่มตนไตระดับจากความสูง	2,800	เมตร	รถเริ่ม

วิ่งตามเสนทางขึน้ไปจนถึงจุดที่ความสูง	3,780	เมตร	มีน้ําตกนอยใหญสลับกับโขดหินรูปรางแปลกตา	ระยะทาง
18	กิโลเมตร	จุดแรกกอนอื่นไปสัมผัสความงดงาม
นําทานสู	หุบเขาตูเจียน	หุบเขาที่เกิดจากการสรรสรางของธรรมชาติ	ยามเมื่อลมแรงพัดโบกโบยผานหุบเขา

จะเกิดเสียงกรีดรองฟังประหน่ึงธรรมชาติกําลังเปลงเสียงรองตอนรับการมาเยือนของเรา	ตลอดหุบเขา
ความยาว	8	ก.ม.

นําทานชมสู	ทะเลสาบมูเกอโชว	ดานหน่ึงของทะเลสาบมี	หาดทรายสีทอง	เรียกวา	หาดแหงความรัก	เม็ด
ทรายละเอียดเป็นสีเหลืองทอง	ขนาดของหาดเปลี่ยนแปลงไปตามความสูงตํ่ าของระดับน้ําในทะเลสาบ	ฤดูหนาว
น้ําในทะเลสาบแข็งตัวกลายเป็นลานสเกตชั้นดี	!!	ถายรูปกับความงามของทะเลสาบที่อยูใจกลางอุทยานราย
ลอมดวยหุบเขาตูเจี้ยน
ดานตรงขามของทะเลสาบคือ	ทุงหญาทะเลแดง	ไกลสุดลูกหูลูกตา	ความกวางไกลของทะเลสาบทําใหเห็น

เหมือนเป็นทะเลอยูในทามกลางทุงหญา	แลวนําทานสูจุดชมวิว	ภูเขาดอกบัว	ซึ่งยอดเขาคราย	ๆ	ดอกบัวเรียง
รายอยูเหมือนทุงดอกบัวปกครุมดวยหิมะขาวโพลนถายรูปบริเวณน้ี
นําทานสูบริเวณ	ทะเลสาบ	7	สี	ทะเลสาบบนที่ราบสูงที่งดงามเกินคําบรรยาย	จนสมควรแกเวลาแลวลงจาก

อุทยาน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองไหโหลวโกว	พักผอนตามอัธยาศัย	ชมวิวทิวทัศน	2	ขาง	อยางเพลิดเพลินอาทิ

ความเป็นอยูวิถีชีวิตของชาวบานชนกลุมนอยที่ปลูกพืช	เกษตรกรรม	นานาชนิดๆ	ไรอันกวางใหญ	เทือกเขา	ธาร
น้ํา	ฯลฯ	ใชเวลาประมาณ	2	ชั่วโมง

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่CHANGZHENG	HOTEL	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	CHANGZHENG	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเขา	อุทยานธารน้ําแข็งไหโหลวโกว	เมื่อเขาเขตอุทยานแลว	เปลี่ยนน่ังรถภายใน	อุทยานเพื่อไปขึน้

กระเชาไฟฟาทันสมัยสูยอดเขา	ชม	ธารน้ําแข็งการเซีย	ขนาดใหญที่สะสมตัวมานับพันปี	ไหลเป็นธารยาว	14.7
กิโลเมตร	สูง	3	ชั้น	ชั้นสูงที่สุดอยูสูงจากระดับน้ําทะเล	6,750	เมตร	แตเราจะขึน้ไปที่ความสูง	2,850	เมตร
นอกจากธารน้ําแข็งแลว	ที่น่ียังมีผืนน้ําตกที่เป็นน้ําแข็งใหญโตมหึมาหลายแหง	ชายขอบของธารน้ําแข็งบางสวน
ลํ้าเขาไปจรดแนวชายปา	เกิดเป็นทัศนียภาพอันงดงาม	เมื่อธารน้ําแข็งสีขาวสะทอนแสงอาทิตยเป็นสีเงินระยับ
ตัดขอบดวยป าไมสีเขียวสดตระการตา
นําทานนัง่กระเชาลงจากยอดเขา



บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองหยาอัน	พักผอนตามอัธยาศัย	ชมวิวทิวทัศน	2	ขาง	อยางเพลิดเพลินอาทิ

ความเป็นอยูวิถีชีวิตของชาวบานชนกลุมนอยที่ปลูกพืช	เกษตรกรรม	นานาชนิดๆ	ไรอันกวางใหญ	เทือกเขา	ธาร
น้ํา	ฯลฯ	ใชเวลาประมาณ	4	ชั่วโมง

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่HONGZHU	HOTEL	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองหยาอัน	ตั้งอยูทางภาคกลางของมณฑลเสฉวน	เมืองหยาอันมีภูเขาที่
สวยงาม	มีสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่งดงาม	เมืองทองเที่ยวดีเดนของจีน
และเป็น	"หน่ึงใน	10	เมืองแหงมนตเสนหของจีน"	เมืองหยาอันเป็นสถานที่คน
พบหมีแพนดาตัวแรกของโลก	และเป็นตนแบบการเพาะพันธุหมีแพนดาของ
โลก	นอกจากน้ีเมืองหยาอันยังเป็นแหลงกําเนิดของวัฒนธรรมการปลูก	ชา"
อีกดวย

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HONGZHU	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางกลับสู	เมืองเฉินตู
จากน้ันพาทานชอปป้ิงตอที่	ยานถนนคนเดินชวนซีลู	ซึ่งเป็นยานวัยรุน	และขายสินคาที่ทันสมัยเป็นถนนที่

ปิดไมไหรถสามารถวิ่งผานได	ใหทานอิสระชอปป้ิง	และถายรูปตามอัธยาศัย
นําทานเลือกซื้อ	ผาไหม	สินคาอันเลื่องชื่อของจีน	เป็นของฝากคนทางบาน	จากน้ันนําทาน	ชอปป้ิงถนนคน

เดิน	ใหทานเลือกซื้อของฝากคนทางบานเป็นที่ระลึก	ใชเวลาประมาณ	2	-3	ชั่วโมง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
ทานสู	รานยางพารา	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาเพื่อสุขภาพ
นําทานชม	ศาลเจาสามกกหรืออูโหวฉือ	ซึ่งสรางขึน้โดยพระราชบัญญัติของพระมหากษตัริย	แหงอาณา

จักรเฉิง	ปลายรราชวงศจิน๋ประมาณ	1,800	กวาปีมาแลว
ชม	สุสานเลาป่ี	และรูปป้ันจากภาพยนตรเรื่องดัง	เชน	เลาป่ี,	ขงเบง,	กวนอู,	เตียวหุย	และสิบสี่ทหารเอก	14

เสนาบดีเอก	ซึ่งศาลเจาน้ีมีเน้ือที่กวางมากถึง	3,700	ตารางเมตร

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ชม	การแสดงโชวเปลีย่นหนากาก	ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน	ชมการเปลี่ยนหนากากภายในเสี้ยว

วินาที	โดยที่ไมสามารถจับตาไดทัน	เป็นการแสดงที่สงวน	และสืบทอดกันมาภายในตระกูลหลายชั่วอายุคน	ไม
ถายทอดใหบุคคลภายนอกทั่วไป
พักที	่ACME	HOTEL	หรือเทียบเทา



	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน	ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนยกลางดานการเมือง	การ
ทหาร	และดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต	ในสมัยจิน๋ซีฮองเต	ไดมี
การจัดการชลประทานขึน้	เพื่อแกไขปัญหาน้ําทวมที่เกิดเป็นประจําทุกปี	เมื่อ
แกไขปัญหาน้ําทวมได	ชาวนาชาวไรเพาะปลูกไดดี	ชีวิตความเป็นอยูดีขึน้	คน
จึงเริ่มอพยพมาที่เมืองน้ีมากขึน้เรื่อย	ๆ	จึงไดชื่อวาเฉิงตู

ถนนคนเดินชุนซีลู	ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาตาง	ๆ	มากมาย	ทั้งแบรนด
ตางประเทศ	และในประเทศ	อาทิ	เสื้อผา,	รองเทา,	เครื่องหนัง,	กระเปาเดิน
ทาง,	นาฬิกา,	เกมส,	ของที่ระลึกตางๆ	ฯลฯ	ตามอัธยาศัย	เป็นถนนคนเดินใน
เมืองเฉินตูซึ่งมีรานคา	หางสรรพสิ้นคา	และรานอาหาร	มากกวา	700	เจาใน
บริเวณ	และมีอีกชื่อนึงวา	ถนนทองคํา100ปี

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

วัดใหญในเมืองเฉินตูที่สรางขึน้มาเพื่อสักการะเทพเจาจากสมัยสมกก	มีขนาด
ใหญใหคนที่ไปสักการะ	เดินเลนพักผอนได

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	ACME	HOTEL	หรือเทียบเทา

โชวเปลี่ยนหนากาก	ที่ใชศิลปะพรอมความสามารถในการเปลี่ยนหนากาก
แตละฉากภายในเสี้ยววินาที	โดยที่ไมสามารถจับตาไดทัน	เป็นการแสดงที่
สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล	หลายชั่วอายุคน	ไมถายทอดใหบุคคล
ภายนอกทั่วไป

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานชม	ศูนยวิจัยแพทยแผนโบราณ	นวดฝาเทาเพื่อสุขภาพ	ผอนคลายความเมื่อยลากับยานวดขนาด

พิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใคร	จากน้ันนําทาน	ถนนโบราณจินลี่	เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไวได
เป็นอยางดี	มีสินคาตางๆขายมากมาย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(อาหารสมุนไพร)

ชวงบาย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินเฉิงตู



15.30	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยเทีย่วบินที	่TG619
17.35	น.	เดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ	เพื่อ	รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ	การแพทย
โบราณตั้งแตอดีตถึงปัจจุบันการสงเสริม	การใชสมุนไพรจีน	ที่มีมานานนับ
พันปีพรอมรับฟังกาวินิจฉยัโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ	ชาวจีนเชื่อวาการนวด
ฝาเทา	ชวยผอนคลายความเมื่อยลา	รางกายมีสุขภาพแข็งแรง	มีความ
ตานทานโรคเพิ่มขึน้	สามารถรักษาการปวดเทา	ขาไมมีแรง	ขาชา	เป็นตะคริว
แกปัญหาเหลาน้ีได

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารสมุนไพร

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญ	ตั้งอยูในเมืองเฉิงตู	ประเทศจีน	ตั้งอยูหางจากตัว
เมืองไปทางตะวันตกเฉียงใตประมาณ	16	กิโลเมตร	ในเขตซวงหลิว	ในปี	2552
ทาอากาศยานแหงน้ีไดกลายเป็นทาอากาศยานที่วุนวายที่สุดในภาคตะวันตก
ของจีน	มีผูโดยสารมาใชบริการทั้งสิ้นกวา	22,637,762	คน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคา
บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ
โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา
ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว

7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ
จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน

9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด
พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

10.	เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง
พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น	และ
ทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	300	หยวน/คน/วัน

11.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ
ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

กรณีคณะออกเดินทางได	
1.	คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทานออกเดินทาง	(ไมมีหัวหนาทัวร)
2.	คณะจองจํานวนผูใหญ	15	ทานขึน้ไปออกเดินทาง	(มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
3.	คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ไมออกเดินทาง

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.-	บาท
2.	กรุณาชําระคาทัวร	สวนทีเ่หลือ	15-20	วัน	กอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด
2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.	คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีนวีซาแบบธรรมดา	4	วันทําการ	(1,500	บาท)

7.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

8.	รวมภาษีสนามบินทุกแหง	+	ภาษีน้ํามัน
9.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

1.	กระเปาเดินทาง



2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	30	กิโลกรัม/ทาน	สวนเกินน้ําหนักตามสายการ
บินกําหนด

3.	คาทําหนังสือเดินทาง
4.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ
5.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
6.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
7.	คาทิปไกด	วันละ	10	หยวนตอคน/วัน	และคนขับรถ	วันละ	10	หยวนตอคน/วัน	(เดินทางทัง้หมด	6	วัน

จายทิปไกด	60	หยวน	คนขับรถ	60	หยวน	รวมเป็น	120	หยวน	ตอคน)

**	ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางเจาหนาทีบ่ริษทัได	**
เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]

ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]

ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูทีถ่ือพาสสปอรตไทย
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม	

รูปถายหนาตรง	รูปสี	1.5	X	2	น้ิว	ถายไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	**พื้นหลังขาวเทานัน้**	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูป
พริ้นจากคอมพิวเตอร	
-	หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด	เชน	เสื้อยืดสีขาว	ชุดนักศึกษา	หรือชุดขาราชการ
-	ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน	6	เดือน
-	รูปตองหนาตรง	ไมยิ้มเห็นฟัน	มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง	2	ขาง
-	ไมสวมเครื่องประดับ	สรอย	ตางหู	เเวนตาเเฟชั่น	เเวนสายตา

3.	สําหรับผูทีถ่ือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทําเรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอน
การสงเอกสารยื่นวีซา

4.	สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประชาชน	ของผูเดินทาง
5.	เอกสารทีใ่หกรอกทายโปรแกรมทัวร	กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
6.	กรณีเด็ก,	นักเรียน,	นักศึกษา

-	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปีบริบูรณ	ตองแนบสูติบัตรตัวจริง,	สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล
-	กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา	มารดา	ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง
-	ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา	สถานที่ทํางาน	ตําแหนงงาน	ที่อยูปัจจุบัน	ที่อยูที่ทํางาน	ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุก
เฉิง	หมายเลขโทรศัพทบาน	ที่ทํางาน	และของญาติ	โปรดรับทราบวา	หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูล
เท็จ	อาจมีการระงับการออกวีซา	เลมทีมี่ปัญหา	(สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)

7.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร
อยางนอย	5-7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)

8.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสาร
เพิม่เติมหรือเปลีย่นระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครัง้บริษทัทัวรไมทราบ
ลวงหนา

9.	ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตอง
รับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัทัวรฯ	ไมทราบกฎกติกา	การยกเวนวีซาในราย
ละเอียด	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเป็นอยางดี	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย

10.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	
-	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเทาน้ัน
-	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
-	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	เน่ืองจากผู
เดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน



**	ยื่นวีซาเดีย่วคาบริการดังน้ี	**
ยื่นธรรมดา	4	วันทําการ	1,500	บาท
ยื่นดวน	2	วันทําการ	2,550	บาท

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
1.	หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิ่ม	3,560	บาท
2.	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิ่ม	100	บาท

เอกสารทีต่องเตรียม
1.	พาสปอรต	ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	ตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซา	และตราเขา-ออกอยาง

นอย	2	หนาเต็ม
2.	รูปถายสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน	**พื้นหลังขาวเทานัน้**	และตองไมใช

สติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร	
-	หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด	เชน	เสื้อยืดสีขาว	ชุดนักศึกษา	หรือชุดขาราชการ
-	ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน	6	เดือน
-	รูปตองหนาตรง	ไมยิ้มเห็นฟัน	มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง	2ขาง
-	ไมสวมเครื่องประดับ	สรอย	ตางหู	เเวนตาเเฟชั่น	เเวนสายตา

3.	ใบอนุญาตการทํางาน
4.	หนังสือวาจางในการทํางาน
5.	สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน
6.	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล	(รับรองตราประทับรานที่

แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
2.	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
3.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติกเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร

อัตราคาวีซาดวน	ทีต่องจายเพิม่ใหสถานฑูตจีน	เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา
ยื่นวีซาดวน	2	วัน	เสียคาใชจาย	เพิม่ทานละ	1,050	บาท
(ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ:	ออสเตรีย	เบลเยีย่มสา

ธารณรัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวียลัก
เซมเบิรก	มอลตา	เนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอ
แลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง

หนา**

หมายเหตุ
**	กรุณากรอกขอมูลตามความเป็นจริง
**	ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม	อาจทําใหทานเกิดความไม

สะดวกภายหลัง	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง	จึงขออภัยมา	ณ	ที่น้ี	(โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และไกดทองถิน่	ทานละ	120	หยวน	/ทริป/ตอทาน	//
หัวหนาทัวร	แลวแตดุลพินิจ***

**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**	โปรแกรมการ
เดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทอง
เที่ยวบางรายการและจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสารไม
ถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย
ในกรณีทีลู่กคาตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	เพื่อ

เช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร	หากเกิดความผิดพลาด	ทางบริษทัไม
รับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น



ประกาศ	เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ใน
อนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็น
ขอควรทราบ	รานที่ระบุในโปรแกรม	คือ	บัวหิมะ,	หยก,	ชา,	นวดฝาเทา	(ขอความรวมมือลูกคาทุกทานแช

เทา),	ไขมุก,	รานผาไหม	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทอง
เที่ยวทุกทานทราบวา	ทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก
ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วัน	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight		จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


