


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินเฉินตู	หรือ	ทาอากาศยานนานาชาติเฉิง
ตูซวงหลิว

พักที่	ACME
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

2 เมืองเลอซาน	-	หลวงพอโตเลอซาน	-	เขางอไบ	-	วัดเปากัว๋
พักที่	GARDEN
CITY	HOTEL
หรือเทียบเทา

3 เมืองเฉิงตู	หรือ	เฉินตู	-	ถนนคนเดินซุนซีลู
พักที่	ACME
HOTE	หรือ
เทียบเทา

4 ถนนจินหลี่	-	ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ	-	สนามบินเฉินตู	หรือ
ทาอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

26	พ.ค.	61	-	29	พ.ค.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,000



เครื่อง	ทีน่ัง่แบบ	3-3
บริการน้ําดื่มบนเครื่องทัง้ขาไป-ขากลับ
น้ําหนักสัมภาระขาไป	-	ขากลับ	ทานละ	2	ใบ	ใบละ	23	ก.ก.

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
17.30	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศชัน้	4	ประตูทาง

เขา10	เคานเตอร	U	สายการบินไชนาอีสเทิรน	(MU)	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน
20.30	น.	ออกเดินทางสูเมืองเฉิงตู	โดยเทีย่วบินที	่MU5036
00.20	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานเฉิงตู	ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ําหมิน

ใจกลางมณฑล	มีภูมิประเทศรายรอบไปดวยเทือกเขา	และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการ	ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม	โดยมีฤดูรอนที่อบอุน	ฤดูหนาวที่ไมหนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง	ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว
10	ลานคน	จัดเป็นอันดับ	3	ของประเทศจีน	ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนยกลางดานการเมือง	การทหาร	และดานการ
ศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต
พักที	่ACME	HOTEL	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

	พักที่	ACME	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองเลอซาน(ใชเวลาประมาณ	1	ชัว่โมง)	ระหวางทางทานจะไดชื่นชมกับธรรมชาติสอง

ขางทางที่อุดมไปดวยแมกไมนานาพันธุและชีวิตความเป็นอยูของชาวมณฑลเสฉวน	ซึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรม
แบบเดิมของชาวจีนและธรรมชาติ



นําทาน	ลงเรือเพื่อชมเกาะเลอซาน	ซึ่งมีรูปพรรณดั่งพระกลางทะเล	ทานจะมองเห็น	หลวงพอโตเลอซาน
ซึ่งใชเวลาสรางนานถึง	90	ปี	โดยหลวงพอไทหง	ใชเงินบริจาคของชาวบาน	เพื่อเป็นสิริมงคลและปกปองภัยน้ํา
ทวมจากแมน้ําหมิงเจียง	มีความยาวกวา	600	กิโลเมตร	พระพักตรของหลวงพอโตหันออกไปสูแมน้ําหมิงเจียง
เป็นพระพุทธรูปน่ังที่สกัดเขาไปในภูเขาที่ใหญที่สุดในโลก	สูงถึง	71	เมตร
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางกลับสู	งอไบ(ไมขึ้นยอดเขา)	(ใชเวลาประมาณ	1	ชัว่โมง)

นําทานสู	วัดเป ากัว๋	ซึ่งเป็นวัดที่ใหญและสวยงามที่สุดของงอไบ	สรางขึน้ในสมัยหมิงเพื่อบูชาพระโพธิสัตวผู
เสียนโพธิสัตวแหงปัญญาผูสถิตย	ณ	เขางอไบ	ผสมผสาน	ความเชื่อของ	3	ศาสนาคือ	พุทธ	เตา	และลัทธิขงจือ๊
ตั้งอยูบริเวณดานลางของที่ราบฟงหวง	สูงจากระดับน้ําทะเล	533	เมตร	ตอมารัชสมัยคังซีฮองเต	แหงราชวงศชิง
ได	เปลี่ยนชื่อเป็นวัดเปากัว๋มาจนปัจจุบัน	ภายในมีโบราณสถานสําคัญคือ	ซานเหมิน	(ประตูเขา)	ตําหนักหมีเลอ
วิหารหลัก	และหอพระคัมภีร	ตอมาในปี	1983	ถูกจัดเป็นอีกหน่ึงในจํานวนวัดที่สําคัญที่สุดในจีน	วัดเปากัว๋ไดรับ
การบูรณะใหมโดยพระชาวไตหวันแหงเมืองเกาสูงซึ่งไดบริจาคเงินถึง	100,000	อเมริกันดอลลาร	ซึ่งเป็นวัดและ
พิพิธภัณฑเก็บของเกาที่มีคาทั้งรูปภาพ	องคพระ	และในพิพิธภัณฑมีงวงชาง	ของสําริดคลายหนาคน	เหมือน
เทพเจาซึ่งใสหนากากทําจากทองสําริดใหญที่สุด	มีความยาวถึง	1.38	เมตร
(OPTION	โชวกังฟู)	**หากลูกคาสนใจ	สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดทีไ่กดทองถิน่**

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	GARDEN	CITY	HOTEL	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เมืองเลอซานเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของจีน	มี
ทิวทัศนสวยงาม	โบราณสถานมากมาย	เศรษฐกิจเจริญรุงเรืองและผลิตผล
อุดมสมบูรณ	เป็นทั้งสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลเสฉวน	และเป็น
หน่ึงในสถานที่ศักดิส์ิทธิท์างพุทธศาสนาในภาคตะวันตกเฉียงใต	พระพุทธรูป
องคใหญเมืองเลอซานในเขตทองเที่ยวภูเขาเออเหมย	ไดรับการคัดเลือกให
เป็นสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจที่สุดของจีน

เริ่มสรางตั้งแตสมัยราชวงศถัง	คือคริสตศักราช	700	กวาปีเริ่มตนโดยมีพระชื่อ
ไหทง	ทานไดเดินทางมาถึงเมืองเสฉวนและพบวาภูเขาเขาเลอซานตั้งอยูบน
ทางผานของแมน้ําสามสาย	จึงมักเกิดอุบัติเหตเรือลมทําใหมีผูคนเสียชีวิ
ตบอยๆ	พระไหทงจึงตั้งใจสรางพระพุทธรูปองคใหญขึน้ตรงจุดน้ีเพื่อใหพระคุม
ครองเเกผูเดินทาง	ตอมามีชาวพุทธผูมีจิตศรัทธาใชความพยายามและใชเวลา
อีก	๙๐	ปี	สรางพระพุทธรูปองคน้ีจนสําเร็จ	พุทธศาสนิกชนจากทองที่ตางๆพา
กันมานมัสการ	เพื่อความสงบสุขแหงจิตใจ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ปัจจุบัน	มีนักทองเที่ยวและพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลมาที่เขางอไบ	นอกเหนือ
จากเพื่อสักการะและตื่นตะลึงกับความเป็นที่สุดของพระพุทธรูปเลอซัน	แลว
ยังมาเพื่อชื่นชมทัศนียภาพตามธรรมชาติ	และดื่มดํ่ ากับบรรยากาศที่สดชื่น
เย็นสบายบนยอดเขาแหงน้ี	ถึงแมเขางอไบจะอยูในเขตอากาศรอนแถบเอเชีย
แตเน่ืองจากอยูสูงเหนือระดับน้ําทะเลมาก	สภาพอากาศจึงแตกตางจากที่ราบ
บริเวณรอบๆ	มี	2	ฤดู	คือหนาวและใบไมผลิ	ทานสามารถขึน้เขางอไบเที่ยวได
ทั้งปี



(OPTION	โชวกังฟู)	**หากลูกคาสนใจ	สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดทีไ่กดทองถิน่**

วัดเปากัว๋ซื่อ	(วัดสนองคุณชาติ)	ซึ่งเป็นวัดที่ใหญและสวยงามที่สุดของงอไบ	มี
เดิมชื่อวา	ฮุยจงถัง	สรางขึน้ในสมัย	หมิงเพื่อบูชาพระโพธิสัตวผูเสียนโพธิสัตว
แหงปัญญาผูสถิตย	ณ	เขางอไบ	ผสมผสาน	ความเชื่อของ	3	ศาสนาคือ	พุทธ
เตา	และลัทธิขงจือ๊	ตั้งอยูบริเวณดานลางของที่ราบฟงหวง	สูงจากระดับน้ํา
ทะเล	533	เมตร	ตอมารัชสมัยคังซีฮองเต	แหงราชวงศชิงได	เปลี่ยนชื่อเป็นวัด
เปากัว๋มาจนปัจจุบัน	ภายในมีโบราณสถานสําคัญคือ	ซานเหมิน	(ประตูเขา)
ตําหนักหมีเลอ	วิหารหลัก	และหอพระคัมภีร	ตอมาในปี	1983	ถูกจัดเป็นอีก
หน่ึงในจํานวนวัดที่สําคัญที่สุดในจีน	วัดเปากัว๋ไดรับการบูรณะใหมโดยพระ
ชาวไตหวันแหงเมืองเกาสูงซึ่งไดบริจาคเงินถึง	100,000	อเมริกันดอลลาร	ซึ่ง
เป็นวัดและพิพิธภัณฑเก็บของเกาที่มีคาทั้งรูปภาพ	องคพระ	และในพิพิธภัณฑ
มีงวงชาง	ของสําริดคลายหนาคน	เหมือนเทพเจาซึ่งใสหนากากทําจากทอง
สําริดใหญที่สุด	มีความยาวถึง	1.38	เมตร

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	GARDEN	CITY	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองเฉิงตู	(ใชเวลาประมาณ	2	ชัว่โมง)	มีภูมิประเทศลอมไปดวยเทือกเขาและมีสภาพ

ภูมิอากาศที่เหมาะสม	ตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรม	มีพื้นที่ประมาณ	567,000	ตารางกิโลเมตร	ประชากร
สวนหน่ึงเป็นชนกลุมนอยเชื้อชาติตางๆ	ไดแก	ชาวยี่	ทิเบต	เมี้ยว	หุย	เชียง	นําทานสูรานยางพารา	ใหทานได
เลือกซื้อสิ้นคาเพื่อสุขภาพ

นําทานแวะ	รานผาไหม
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานชอปป้ิงตอที่ยาน	ถนนคนเดินชวนซีลู	ซึ่งเป็นยานวัยรุน	และขายสินคาที่ทันสมัยเป็นถนนที่ปิดไมไห

รถสามารถวิ่งผานได
(OPTION	ศูนยหมีแพนดา	//	สุกี้เสฉวน)**หากลูกคาสนใจ	สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เติม

ไดทีไ่กดทองถิน่**

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่า	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
พักที	่ACME	HOTE	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



(OPTION	ศูนยหมีแพนดา	//	สุกี้เสฉวน)**หากลูกคาสนใจ	สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เติม
ไดทีไ่กดทองถิน่**

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	ACME	HOTE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
เดินทางสูแหลงชอปป้ิง	ถนนโบราณจิง่หลี	่เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไวไดเป็นอยางดี

มีสินคาตางๆ	มากมายใหทานเลือกซื้อไดตามอัธยาศัย
นําทานสู	ศูนยวิจัยแพทยแผนโบราณ	นวดฝาเทาเพื่อสุขภาพ	ผอนคลายความเมื่อยลากับยานวดขนาด

พิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใคร
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า	
ไดเวลาอันสมควร	นําทานเดินทางสู	สนามบิน
17.05	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยเทีย่วบินที	่MU	5035
19.10	น.	เดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภ์าพ

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

ถนนจินหลี	Jinli	Ancient	Street	(����)	ถนนจินหลีเป็นถนนโบราณที่มีสินคา
ใหทานชอปป้ิงไดทั้งของรับประทาน	และของฝากของที่ระลึกเชนหนากากเฉิง
ตูเพราะถนนจินหลีน้ีเป็นที่ตั้งของสถานที่แสดงโชวเปลี่ยนหนากากอันโงดัง
ของเมืองเฉิงตู	แคประตูทางเขากอสามารถทําใหทานเห็นถึงบรรยากาศแหง
เหมือนเดินในหนังจีนสมัยกอนไดเลยทีเดียว

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



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.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และทางบริษทัจะเรียกเก็บคา
ใชจายที่เกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	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

กรุณาชําระคาทัวรยอดเต็ม

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด
2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)

3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
8.	รวมภาษีสนามบินทุกแหง	+	ภาษีน้ํามัน
9.	น้ําหนักสัมภาระทานละ	2	ใบ	ใบละไมเกิน	23	กิโลกรัม	เทาน้ัน	

คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึน้เครื่องไดทานละ	1
ชิ้นน้ําหนักตองไมเกิน	7	กิโลกรัม	หากน้ําหนักของกระเปาสัมภาระเกินกวาที่สายการบินกําหนดไว	จะตองเสียคาใช
จายสวนที่เกินตามที่สายการบินกําหนด



1.	กระเปาเดินทาง
2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนดทานละ	2	ใบ	ใบละ	23	กิโลกรัม	หากน้ําหนักเกิน

จะตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม
3.	คาทําหนังสือเดินทาง
4.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ
5.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
6.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
7.	คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทานละ	240	หยวน/ทาน/ทริป
8.	คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีน	(ธรรมดา	4	วันทําการ)	1,500	บาท
9.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**

เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]

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

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

เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูทีถ่ือพาสสปอรตไทย
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือนและมีสภาพสมบูรณไมชํารุด
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาว	ถายไมเกิน	6	เดือน	2	ใบหามยิ้มเห็นฟัน	หามใสแวนตาดํา	หาม

ใสเสื้อขาว	หามใสชุดนักเรียน	นักศึกษา	หรือชุดขาราชการ	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร
4.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาวจะตองทําเรื่องแจงเขา-ออกหรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง

เอกสารยื่นวีซา
5.	สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประชาชน	ของผูเดินทาง
6.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวรกรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
7.	กรณีเด็ก,	นักเรียน,	นักศึกษา

-	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปีบริบูรณ	ตองแนบสูติบัตรตัวจริง,	สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล
-	กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา	มารดา	ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง

8.	ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานที่ทํางานตําแหนงงานที่อยูปัจจุบันที่อยูที่ทํางานญาติที่ติดตอไดในกรณี
ฉุกเฉินหมายเลขโทรศัพทบานที่ทํางานและของญาติโปรดรับทราบวาหากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จอาจมี
การระงับการออกวีซาเลมที่มีปัญหา	(สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)

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

10.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา

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

12.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
-	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศ	ไทยเทาน้ัน
-	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	
-	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	เน่ืองจากผู
เดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได



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

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

นอย2หนาเต็ม
2.	รูปถายสีขนาด	1.5	X	2น้ิว	จํานวน	2	ใบ	รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน
3.	ใบอนุญาตการทํางาน
4.	หนังสือวาจางในการทํางาน
5.	สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน
6.	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล	(รับรองตราประทับรานที่แปล)

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

อัตราคาวีซาดวน	ทีต่องจายเพิม่ใหสถานฑูตจีน	เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา
ยื่นวีซาดวน	2	วัน	เสียคาใชจายเพิม่ทานละ	1,050	บาท
(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน25	ประเทศ:	ออสเตรีย	เบลเยี่ยมสาธารณรัฐเช็ก

เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรั่งเศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลีลิทัวเนียลัตเวียลักเซมเบิรกมอลตาเนเธอแลนด
โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกสสโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดน	สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง

หนา**

ยังไมรวมคาวีซาจีน(ธรรมดา	4	วันทําการ)	1,500	บาท	**
กรุณาเตรียมคาทิปไกดทองถิน่และคนขับรถทานละ	240	หยวน	/ทาน/ทริป	**เด็กเก็บเทาผูใหญ**
**ราคาน้ีสําหรับลูกคาทีถ่ือพาสปอรตไทยเทานัน้!!	**
จอยแลนดไมใชตัว๋	รบกวนติดตอเจาหนาที่
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ

คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
โปรแกรมการเดินทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการ

หรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณี
ที่มีจํานวนผูโดยสารไมถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย
ขอควรทราบ	:	รานที่ระบุในโปรแกรมคือรานนวดฝาเทา+บัวหิมะ,รานชา,	ไขมุก,	รานผาไหมและรานหยกซึ่ง

จําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวยเพราะมีผลกับราคาทัวรจึงตองเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวาทุกราน
จําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละ	60-90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็น
หลักไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	(หากทานใดอยูในรานไมถึงตามเวลาทีร่านกําหนด...และไมเขารวมกิจกรรม
ทีท่างรานจัดไวใหขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายเพิม่ทานละ	300	หยวนตอทานตอราน
ประกาศ	เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ใน

อนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วันคืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วันเก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ



Charter	Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


