
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ- เฉินตู  – ง้อไบ๊ -  วัดเป้าก๋ัว 

07.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI 

AIRWAYS พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรทีน่ั่งบน

เครื่องบิน  

10.15 น. เหิรฟ้าสู่ นครเฉินตู ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS ที่ TG618 บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง) 

14.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว ประเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับ

กระเป๋าสัมภาระ น าท่านเดินทางสู่ เมืองเฉินตู เฉินตูเป็นเมืองย่อยจังหวัดที่ได้ท าหน้าที่เป็น

เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนของจีน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าหมินใจกลางมณฑล ประชากร

เมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน เป็นหนึ่งในสามของเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันตก

ของจีน (อีกสองแห่งคือฉงชิ่งและซีอาน) ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร 

และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้  

จากนั้นเดินทางสู่ เอ๋อเหมยหรือ ง้อไบ๊ ตามส าเนียงอื่น เป็นอยู่ห่างจากเฉินตูราว 160 

กิโลเมตร ชื่อของภูเขาแห่งนี้ได้มาจากรูปทรงของภูเขาท่ีมีลักษณะคล้ายคิ้ว ภูเขาแห่งนี้เป็นหนึ่ง

ในสี่ภูเขาอันศักด์ิสิทธิ์ทางพุทธศาสนาของจีน (ประกอบด้วยเขาอู่ไถ เขาจิ่วหัว เขาเอ๋อเหมย 

และเขาผู่ถัว) และลัทธิเต๋าโดยมีอารามต่าง ๆ 151 แห่ง แต่ส่วนใหญ่ทรุดโทรม ยังคงเหลือที่

เที่ยวชมได้ 20 แห่ง เขาเอ๋อเหมยมียอดสูงถึง 3,077 เมตรซึ่งเป็นที่ต้ังของวัดหัวจ้วง และช่วง

ฤดูหนาวมีหิมะปกคลุมน าท่านเดินทางสู่ วัดเป้าก๋ัว ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และสวยงามที่สุดของง้อไบ๊ 

มีเดิมชื่อว่า ฮุ่ยจงถัง สร้างขึ้นในสมัยราชวงค์หมิง เพ่ือบูชาพระโพธิสัตว์ผู่เสียนโพธิสัตว์แห่ง

ปัญญาผู้สถิตย์ ณ เขาง๊อไบ๊ ผสมผสานความเชื่อของ 3 ศาสนาคือ พุทธ เต๋า และลัทธิขงจื๊อ

ต้ังอยู่บริเวณด้านล่างของที่ราบฟ้งหวง สูงจากระดับน้ าทะเล 533 เมตรต่อมารัชสมัยคังซี

ฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์ชิงได้ เปลี่ยนชื่อเป็นวัดเป้ากั๋วมาจนปัจจุบัน ภายในมีโบราณสถานส าคัญ

คือซานเหมิน (ประตูเขา) ต าหนักหมีเล่อ วิหารหลัก และหอพระคัมภีร์ ต่อมาในปี 1983 ถูก

จัดเป็นอีกหนึ่งในจ านวนวัดที่ส าคัญที่สุดในจีน วัดเป้ากั๋วได้รับการบูรณะใหม่โดยพระชาว

ไต้หวันแห่งเมืองเกาสูงซึ่งได้บริจาคเงินถึง 100,000 USD ซึ่งเป็นวัดและพิพิธภัณฑ์เก็บของ

เก่าที่มีค่าทั้งรูปภาพ องค์พระ และในพิพิธภัณฑ์มีงวงช้าง ของส าริดคล้ายหน้าคน เหมือนเทพ

เจ้าซึ่งใส่หน้ากากท าจากทองส าริดใหญ่ท่ีสุด มีความยาวถึง 1.38 เมตร  

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

พักที ่ HENGMAI  HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 



วันที่สอง เขาง้อไบ๊ - ยอดเขาจิ่วติ่ง (รวมรถอุทยานและกระเช้า) – นมัสการสมัตภัทธโพธิสัตว์ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเปลี่ยนนั่งรถของอุทยานขึ้นภูเขา จากนั้นน าท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาจิ่วติ่ง ขึ้นสู่

จุดชมวิวบนยอดเขาจินต่ิงที่มีความสูง

จากระดับน้ าทะเล 3,077 เมตร ชม

ทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขา

เหนือช้ันเมฆที่สวยงามดุจดั่งสวรรค์  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านนมัสการ สมัตภัทธโพธิสัตว์หรือ องค์ผู่เสียนทรงช้าง พระพักตร์ 10 ทิศ สูง 

48 เมตร ชมต าหนักทอง ต าหนักเงิน ต าหนักส าริด และต าหนักเหล็กซึ่งประหนึ่งว่าได้จ าลอง 

4 พุทธคีรี อันได้แก่ ผู่โถวซาน จิ่วหัวซาน อู่ไถซาน และเอ๋อเหมยซานมาไว้ที่ยอดจินต่ิง ศิลปะ

วัดพุทธที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ปรากฏบนเขาเอ๋อเหมยซัน ได้รับการโจษขานให้เป็น 

“มงกุฎสุดยอดในปฐพี” ที่ประดับอยู่ ณ ยอดเขาแห่งพุทธ วัดวาอารามที่อยู่บนเขารวมทั้งสิ้น 

30 กว่าแห่ง ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีอาณาเขตกว้างขวางมีอยู่ถึง 10 กว่าแห่ง และยัง

ประกอบด้วยกลุ่มโบราณสถานสมัยราชวงศ์หมิงและชิงที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 

ปี พระพุทธรูปสลักสมัยถังและซ่ง เจดีย์หยก และกลุ่มสุสานที่หน้าผาสมัยราชวงศ์ฮั่น ยังอุดม

ด้วยโบราณวัตถุล้ าค่าอีกกว่า 7,000 กว่าชิ้น นอกจากความโด่งดังในฐานะที่เป็นยอดเขาแห่ง

ต านานของแผ่นดินพระภูผาเซียน และวัฒนธรรมประวัติศาสตร์อันเรืองรองแล้ว เสน่ห์งดงาม

ของธรรมชาติอันตระการตา ยังท าให้ชื่อเสียงของเทือกเขาแห่งนี้ขจรขจายไปทั่วทั้งในและ

ต่างประเทศ 

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

พักที ่ HENGMAI  HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม  ง้อไบ ๊- เล่อซาน – ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน (ล่องเรือ) – ชื่อสุ่ย 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเล่อซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติสองข้างทางที่อุดม

ไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์และชีวิตความเป็นอยู่ของชาว

มณฑลเสฉวน ซึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบเดิมของชาว

จีนและธรรมชาติ จากนั้นน าท่าน  ล่องเรือชมหลวงพ่อ

โตเล่อซาน ซึ่งสลักอยู่บนหน้าผาของเขาหลิงหยุน เป็น

พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สูง 71 เมตร กว้าง 10 เมตร เป็น

ผลงานการสลักของพระสงฆ์ แห่งพุทธศาสนาในศตวรรษ

ที่ 8 โดยใช้เวลาท างานรวม 90 ปี (ราชวงศ์ถัง ค.ศ. 

713-803) เป็นพระพุทธรูปที่ ใหญ่ที่สุดในโลก ได้



ก าหนดเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ.1966 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองชื่อสุ่ย ต้ังอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ มณฑลกุ้ยโจว เป็นแถบ

เปลี่ยนผ่านระหว่างที่ราบสูงยูนนาน-กุ้ยโจวกับแอ่งกะทะเสฉวน นครนี้ได้ชื่อว่า ชื่อสุ่ย เพราะมี

แม่น้ าชื่อสุ่ยท่ีสวยงามไหลผ่านตลอดทั้งเมือง ชื่อสุ่ยเป็นสายสัมพันธ์ส าคัญของการค้าพรมแดน

ระหว่างเสฉวน-กุ้ยโจวมาโดยตลอด เป็นเมืองส าคัญในด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรม   

พักที ่ TONGSHENG HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

วันที่สี ่ ชื่อสุ่ย – อุทยานน้่าตก 4 ถ้่า - มรดกโลกน้่าตกฉ้ือสุ่ย 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเที่ยวชม อุทยานน้่าตก 4 ถ้่า (รวมรถกอล์ฟ) อุทยานที่มีน้ าตกถึง 4 แห่งในอุทยาน

เดียว  1.น้ าตกผ้าม่าน 2.น้ าตกซุนหงอคง 3.น้ าตกกบบิน 4.น้ าตกม้าขาว นักท่องเที่ยวนิยมมา

เพื่อพักผ่อนหย่อนใจด้วยสายน้ าที่เย็นช่ า อากาศท่ีร่มรื่นตลอดทั้งปี เดินชมพืชพรรณธรรมชาติ

ที่หาชมที่อื่นไม่ได้ เช่น ต้นเฟริ์นป่าดึกด าบรรพ์ และพืชท้องถิ่นที่แปลกตา ให้ท่านผ่อนคลาย

พร้อมกับถ่ายรูปกับธรรมชาติที่สวยตามอัธยาศัย 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  อุทยานน้่าตกชื่อสุ่ย (รวมรถกอล์ฟ) น าท่านลงลิฟต์เดินทางสู่ 

น้ าตกชื่อสุ่ย อลังการน้ าตกขนาดใหญ่ อยู่เบื้องหน้าความสูง 76 เมตร กว้าง 81 เมตร จ านวน

น้ ามหาศาลที่ไหลลงมาสร้างเสียงกึกก้อง สวยงามด้วย ท้องฟ้า ภูเขา และม่านน้ าตกที่ไหลลง

มาไม่ขาดสาย ละอองน้ าเย็นชุ่มช่ าไปทั่วผืนป่า สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้

อย่างด ีเต็มอ่ิมชมความงามของ ทิวทัศน์ท่ีธรรมชาติแต่งแต้มอย่างสวยงาม 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

พักที ่ TONGSHENG HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

วันที่ห้า ชื่อสุ่ย- เฉินตู - ร้านหยก – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉินตู ค าว่าเฉิงตูมีความหมายว่า ค่อย ๆ กลายเป็นเมือง 

เนื่องจากย้อนไปเมื่อราว 2,000 ปีที่แล้ว ในสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้มีการจัดการชลประทานข้ึน 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมที่เกิดเป็นประจ าทุกปี เมื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมได้  ชาวนาชาวไร่

เพาะปลูกได้ดี ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น คนจึงเริ่มอพยพมาที่เมืองนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้ชื่อว่าเฉิง

ตู จากนั้นน าท่านชม ร้านหยก  ซึ่งเป็นเครื่องประดับน าโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอัน

ล้ าค่าแก่คนที่ท่านรัก  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ซึ่งท่านจะได้เข้าเยี่ยมชมความน่ารักของ

บรรดาหมีแพนด้าได้อย่างใกล้ชิด ที่นี่นอกจากจะเป็นที่วิจัยและท าการศึกษาเพ่ืออนุรักษ์หมี

แพนด้าแล้ว ยังเป็นศูนย์การ  เรียนรู้ และเพาะพันธุ์หมีแพนด้าอีกด้วย ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า

ที่เมืองเฉิงตูน้ีก่อต้ังเมื่อปี 1987 โดยมีภารกิจในการวิจัยและอนุรักษ์ต่อจากสวนสัตว์เฉิงตู และ

การพัฒนาชนบทของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเริ่มแรกมีแพนด้าเพียง 6 ตัวเท่านั้น แต่

ปัจจุบันมีแพนด้ารวมแล้วประมาณ 83 ตัว ภายในศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าที่เฉิงตู มีพ้ืนที่กว่า 

2,650 ไร่ และก าลังจะเพ่ิมเป็น 5,000 ไร่ เพ่ือขยายพ้ืนที่ให้กับการดูแลและเพาะพันธุ์ 

แพนด้าแดง ลิงสีทอง และสัตว์ป่าอื่นๆ ที่ใกล้จะศูนย์พันธุด้์วย 

น าทุกท่านเดินทางสู่ ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่อง

นอนเพ่ือสุขภาพในรูปแบบต่างๆ มากมาย 

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

พักที ่ WYNDHAM HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

วันที่หก ถนนคนเดินจิ่งหลี่ – ร้านผ้าไหม - ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ - สนามบินเฉินตู  - กรุงเทพ 

(สนามบินสุวรรณภูม)ิ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินชม ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ ถนนแห่งนี้เปิดให้บริการในปี ค.ศ.2004 ในแบบสไตล์จีน

โมเดิล ด้วยสถาปัตยกรรมแบบหรูหรา และกลิ่นอายวัฒนธรรมของมณฑลเสฉวนที่ถูกฝังอยู่ใน

ถนนโบราณแห่งนี้  บ่งบอกให้ทราบว่ามณฑลเสฉวนมีลักษณะอย่างไรในสมัยราชวงศ์ชิง 

หลังจากการปรับปรุงใหม่เมื่อเร็วๆนี้ ถนนคนเดินจินหลี่ได้กลายเป็นหนึ่งในถนนการค้าที่

คึกคักมากที่สุดในเฉิงตู ทั้งสองด้านของถนนที่มีความยาว 350 เมตรนี้ มีร้านค้าเล็กๆ

มากมาย ที่ขายสินค้าหัตถกรรมของเก่าและของที่ระลึกเช่นงานปักลาย , ผลิตภัณฑ์จากเครื่อง

เขิน , งานฝีมือพ้ืนบ้าน , เครื่องเคลือบดินเผา , ของเก่าหรืองานประดิษฐ์ตัวอักษรและ

ภาพวาด รวมถึงโรงแรมร้านอาหาร ชา กาแฟ บาร์ คาเฟ่ และร้านอาหารอีกมากมาย ถนน

แห่งนี้ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมส าหรับชาวเฉินตูและนักท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดเมื่อมา

เยือนเฉินตู น าท่านแวะ ร้านผ้าไหม ชมผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน  ให้ท่านได้เลือกซื้อ

สินค้าคุณภาพที่ผลิตจากผ้าไหม เช่นผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า ชุดเครื่องนอน เป็นต้น 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วยอาหารสมุนไพรจีน 

 

 

 

 

 



 

น าท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษ

สูตรเดียวไม่ซ้ าใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือท่ีรู้จักกันดีในช่ือ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศใน

ด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ าบ้าน  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว 

15.30 น. น าทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 619 

17.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ... 

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

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

**สถานที่ท่องเที่ยว และโรงแรมที่พัก อาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก** 

**โดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นส าคญั** 

 

คณะยืนยันการเดินทางที่ 15 ท่านมีหัวหน้าทัวร์ 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***   

 

อัตราค่าบริการ 

ก่าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน18ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน18ปี) 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตั๋ว 

01 - 06 พฤษภาคม 2561 25,888 25,888 25,888 5,000 15,900 

24 - 29 พฤษภาคม 2561 25,888 25,888 25,888 5,000 15,900 

21 - 26 มิถุนายน  2561 24,888 24,888 24,888 5,000 15,900 

26 - 31 กรกฎาคม 2561 26,888 26,888 26,888 5,000 15,900 

08 - 13 สิงหาคม 2561 26,888 26,888 26,888 5,000 15,900 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ 

ท่านละ  200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน*** 

 

 



อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม   

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย  

และต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน !!!!   

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว  

     ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ

รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 

เงื่อนไขการช่าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ า ภายใน 2 วันท าการ เพื่อส ารองที่นั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของ

ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว

หรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่

บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร  ทางบริษัทไม่รับ

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 



2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด

อย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้า

ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่

ช าระแล้ว 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่

ช าระแล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน า

เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ท่ีระบุบนหน้าต๋ัวเท่านั้น จึง

ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ

เดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมดให้กับท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เงื่อนไขและข้อก่าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ ระบุไว้ในรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง

บริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 



4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า

น าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพ่ิมขึ้นของ

นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 

ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น

แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน  

 

ข้อแนะน่าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 

1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋า

ใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่องจาก

รัฐบาลท้องถิ่นต้องการรักษาส่ิงแวดล้อมและลดการทิ้งขยะ จึงไม่มีบริการที่โรงแรม 

4. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท่า   

วีซาจีนทา่นจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากทางบรษัิท

ไม่ทราบกฎและกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า/ผู้ใช้บัตร APEC และโปรดดูแลรักษาบัตร

ของท่าน หากท่านท่าบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่าง

น้อย 2 สัปดาห์ เพื่อด่าเนินการเรื่องต่างๆ 

5. IATA ได้ก่าหนดมาตรการเกี่ยวกับการน่าแบตเตอรี่ส่ารองข้ึนไปบนเครื่องบินดังนี้ 



 แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจ านวนและปริมาณที่จ ากัด ได้แก่ 

4.1 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้น

เครื่องได้ไม่มีการจ ากัดจ านวน  

4.2 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้น

เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน 

4.3 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามน าข้ึนเครื่องในทุกกรณี 

5. ห้ามน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั้น!! 
 ส่าเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน  

 ส่าเนาสูติบัตร  เฉพาะผู้เดินทางอายุต่่ากว่า 18 ปี 

 

การท าวีซ่ากรุ๊ปท่องเทีย่วนั่นใช้แค่เพียงส าเนาพาสสปอต์ทีช่ัดเจนเท่านัน้ !!  

ลูกค้าไม่ต้องส่งเลม่พาสสปอต์ตัวจริงมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ่ายให้ติด 2 หน้าแบบตัวอย่าง 


