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วันท่ี ก ำหนดกำร เช้ำ เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ- เฉินตู (3U8146 : 18.40-22.25) X X ✈ 
HOLIDAY INN EXPRESS  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

2 เฉินตู-ฉื้อสุ่ย-อุทยำนผำหินแดงแสง 
พระพุทธ-เมืองโบรำณปิ่งอัน 

   
ZHULUOJI HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 

ฉื้อสุ่ย-น้ ำตกฉื้อสุ่ย (รวมรถแบตเตอรี่)
พิพิธภัณฑ์โรงงำนผลิตเหล้ำขำว 
หลู่โจวเหล่ำเจียว-พระสังกัจจำยน์ 
เฉินต-ูร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) 

   
HOLIDAY INN EXPRESS  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 

เฉินตู-ศูนย์กำรค้ำท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก 
GLOBAL CENTER –ร้านหยก 
ถนนโบรำณจินหลี่-ร้านหมอนโอโซน 
โชว์เปลี่ยนหน้ำกำก 
 

   
HOLIDAY INN EXPRESS  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

5 ถนนคนเดินชุนซีลู่-ร้านผ้าไหม-เฉินตู 
กรุงเทพฯ (3U8145 : 16.05-17.25) 

  ✈  

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขับรถจ ำนวน 150 หยวน/คนตลอดกำรเดินทำง 



(SH3UCTU11)  เฉินตู อุทยานน้้าตกฉื้อสุ่ย พระสังกัจจายน์ เมืองโบราณปิ่งอัน 5D4N (3U) OCT-DEC 60 / GIRL-310817                2 

ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนตุลำคม - ธันวำคม 2560 
วันแรก  กรุงเทพฯ –เฉินตู 

15.30 น.          คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ำงประเทศ ) ชั้น 4 
ประตู 9บริเวณ ISLAND-W โดยสำยกำรบิน SICHUAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทาง
บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ้านวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน 

18.40 น.         เหิรฟ้าสู่  เมืองเฉินตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8146    
22.25 น. ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่น

ที่สุดของประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  
 พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันท่ีสอง เฉินตู-ฉื้อสุ่ย-อุทยำนผำหินแดงแสงพระพุทธ-เมืองโบรำณปิ่งอัน  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองฉื้อสุ่ย (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
ของมณฑลกุ้ยโจว และเป็นพื้นที่ส้าค้ญในยุคจูราสสิคเวิลด์  เมืองนี้ได้ชื่อว่า “ฉื้อสุ่ย” เพราะมีแม่น้้า
ฉื้อสุ่ยที่สวยงามไหลผ่านตลอดทั้งเมือง ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 2010  

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น้าท่านเดินทางเที่ยวชม อุทยำนผำหินแดงแสงพระพุทธ หน้าผาแห่งนี้มีความสูง 385 เมตร ความ

ยาว 1,117 เมตร ตรงกลางหน้าผามีน้้าตกสูง 269 เมตร กว้าง 42 เมตร ทอดยาวลงมาสู่ใต้หุบเขา
มองดูเหมือนมังกรขาวบินออกมาจากผาหินแดง  เมื่อน้้าตกตกกระทบกับแสงพระอาทิตย์จะเกิด
ประกายรุ้งเป็นรัศมีที่สวยงาม  จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองโบรำณปิ่งอัน สร้างขึ้นในสมัย
ราชวงศ์หนานซ่ง มีประวัติกว่า 1,000 ปี ในสมัยโบราณเป็นจุดยุทธศาสตร์แห่งการสู้รบทาง
การทหาร และยังเป็นเมืองแห่งการคา้เกลือ ชมวิถีชีวิตของชาวเมืองฉื้อสุ่ยที่ตั้งอยู่ริมแม่น้้า น้า
ท่านข้าม“สะพำนแขวน” ซ่ึงสะพานแขวนแห่งนี้สมัยก่อนใช้เป็นเส้นทางในการสู้รบระหว่าง
พรรคคอมมิวนิสต์จีน(กองทัพแดง)และพรรคก๊กมินตั๋นในการท้าสงครามกัน ปัจจุบันชาว
พื้นเมืองใช้เป็นเส้นทางสัญจรในชีวิตประจ้าวัน 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร   
 พักที่ ZHULUOJI HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันท่ีสำม  ฉื้อสุ่ย-น้ ำตกฉ้ือสุ่ย(รวมรถแบตเตอรี)่-พิพิธภัณฑ์โรงงำนผลิตเหล้ำขำว“หลู่โจวเหล่ำเจียว”    
      พระสังกัจจำยน์-เฉินต-ูร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น้าท่านเดินทางสู่ น้ ำตกฉื้อสุ่ย (รวมรถแบตเตอร่ี) น้้าตกขนาดใหญ่อยู่เบื้องหน้ามีความสูง 76 เมตร 
และกว้าง 81 เมตร ความงามนับเป็นน้้าตกที่สวยงามและอลังการอีกแห่งของเมืองจีน ด้วยความ
ใหญ่โตของมัน น้้าตกแห่งนี้จึงถูกเปรียบเสมือนทางช้างเผือกที่ทอดลงมาจากท้องฟ้า ซึ่งน้้าตกแห่ง
นี้มีน้้าตลอดทั้งปี  ให้ท่านได้ชมความงามอย่างใกล้ชิดและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น้าท่านชม พิพิธภัณฑ์โรงงำนผลิตเหล้ำขำว “หลู่โจวเหล่ำเจียว” (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง) 

เป็นเหล้าขาวที่มีประวัติอันยาวนานตั้งแต่สมัยราชวงค์ฉิน-ฮั่น เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
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เหล้าขาวที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1996 ที่นี่ยังมีการจัดแสดงสิ่งก่อสร้างที่ใช้
ผลิตเหล้าขาวในสมัยราชวงค์หมิง วิธีกลั่นเหล้า และวัตถุโบราณกว่าหมื่นชิ้น ให้ท่านได้ลองชิม
เหล้าขาว 63 ดีกร ีจากนั้นน้าท่านนมัสการ พระสังกัจจำยน์ องค์สีทอง ซึ่งท่านจะได้เห็นรูปเด็กๆวิ่ง
รายล้อมและปีนป่าย อยู่รอบตัวพระสังกัจจายน์จ้านวน 108 คน องค์พระสังกัจจายน์แกะสลักด้วย
หินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับผู้คนที่มากราบไหว้ทุกท่าน  จากนั้นน้าท่าน
เดินทางกลับสู่ เมืองเฉินตู (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3  ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลิน
กับธรรมชาติสองข้างทางที่งดงาม จากนั้นน้าท่านแวะ ร้ำนนวดเท้ำ ชมการสาธิต กำรนวดเท้ำ ซึ่ง
เป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ 
และท่านยังสามารถชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่าฝู่ถังผลิตยา “บัวหิมะ” ที่
ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน  

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร   
 พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันท่ีสี่          เฉินตู-ศูนย์กำรค้ำท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก GLOBAL CENTER-ร้านหยก-ถนนโบรำณจินหลี ่
   ร้านหมอนโอโซน-โชว์เปลี่ยนหน้ำกำก 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น้าท่านเดินทางสู่ ศูนย์กำรค้ำท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก GLOBAL CENTER  เป็นศูนย์กลางโลกศตวรรษ

ใหม่ที่เมืองเฉินตู ด้านในจะเป็นที่ตั้งของส้านักงานต่างๆ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยชั้นน้าของ
ประเทศ รวมไปถึง ศูนย์การค้าขนาดใหญ่อีก 2 แห่ง โรงแรมระดับ 5 ดาว 2 แห่ง โรงภาพยนตร์ไอ
แมกซ์ หมู่บ้านเมดิเตอร์เรเนียน สวนสนุกจ้าลอง และชายหาดทะเลเทียม โดยเนื้อที่ราว 400,000 
ตารางเมตร จะเป็นส่วนของแหล่งช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง   จากนั้นน้าท่านแวะ ร้ำนหยก ที่
มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ  ก้าไลหยก  แหวนหยก  หรือ  ผีเซียะ
สัตว์ มงคลที่มีชื่อเสียง 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น้าท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบรำณจินหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณ

ไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆมากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย จากนั้นน้าท่าน
แวะ ร้ำนหมอนโอโซน  ให้ท่านได้เลือกซื้อมาฝากคนทางบ้าน  

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  
น้าท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ำกำก ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉาก
ภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายใน
ตระกูล หลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร   
 พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันท่ีห้ำ             ถนนคนเดินชุนซีลู่-ร้านผ้าไหม-เฉินตู-กรุงเทพฯ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น้าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์

ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, เคร่ืองหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึก
ต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย  จากนั้นน้าท่านแวะชม ร้ำนผ้ำไหม ชมวิธีการน้าเส้นไหมออกมาผลิตเป็น
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สินค้าทั้งใช้เคร่ืองจักร และแรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาท้าใส้นวมผ้า
ห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง   

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน 
บ่ำย น้าท่านเดินทางสู่ สนำมบินซวงหลิง เมืองนครเฉินตู  เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
16.05 น.            เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8145    
17.25 น. ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....     

 
************ ขอบคุณทุกท่ำนท่ีใช้บริกำร ************  

      ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ        
 (*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 10 ท่ำนขึ้นไป ***) 

 
หมำยเหตุ : ตำมนโยบำยร่วมกับกำรท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนทุกเมืองก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำ

พื้นเมืองให้   นักท่องเท่ียวท่ัวไปได้รู้จัก คือ  ร้ำนหยก, ,นวดฝ่ำเท้ำ(บัวหิมะ) , ร้ำนผ้ำไหม , ร้ำน
หมอนโอโซน ซึ่งจ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์  จึงเรียนให้กับ
นักท่องเท่ียวทุกท่ำนทรำบว่ำ  ร้ำนทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชมซึ่งจะใช้เวลำร้ำนละ
ประมำณ 45-90 นำที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก  ไม่มีกำรบังคับใดๆ 
ท้ังสิน้ 

ข้อควรระวัง!!! ท่ำนใดที่ต้องออกตั๋วภำยในประเทศ (เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณำ
สอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ก่อนทุกคร้ัง 

**ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำกทำง
บริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลัก**  

เฉินตู อุทยำนน้ ำตกฉื้อสุ่ย พระสังกัจจำยน์ เมืองโบรำณปิ่งอัน 5 วัน 4 คืน 
(รำคำเฉพำะคนไทยเทำ่นั้น) 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ  
2 ท่ำนรำคำท่ำนละ 

(เด็กรำคำเท่ำผู้ใหญ่) 

พักเดี่ยว 
จ่ำยเพิ่ม ท่ำนละ 

วันที่ 25-29 ตลุำคม 2560 20,799 บำท 4,500 บำท 

วันที่ 01-05 / 08-12 / 15-19 / 22-26 
         29 พฤศจิกำยน-03 ธันวำคม 2560 

16,799 บำท 4,500 บำท 

วันที่ 06-10 / 13-17 / 20-24 / 27-31 ธันวำคม 2560 16,799 บำท 4,500 บำท 

รำคำพิเศษไม่รับจอยแลนด ์
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หมำยเหตุ รำคำทัวร์นี้ ไม่แจกกระเป๋ำ ซึ่งรำคำทัวร์ดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจำกสภำวะน้ ำมันโลกท่ีมี
กำรปรับรำคำสูงขึ้น ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน้ ำมันขึ้นในอนำคต ซึ่งทำงบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ำภำษีน้ ำมันเพิ่มตำมควำมเป็นจริง 

                         บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ
ยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้้ามัน
เพิ่มเติมจากราคาที่ก้าหนดไว้) 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
 ค่าตั๋วเคร่ืองบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
 ค่ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันท ำกำร รำคำ 1,500 บำท (พำสปอร์ตไทย) 
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
 น้ ำหนักสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จ ำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเคร่ือได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้้าหนักต้อง

ไม่เกิน 7 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) 

คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูง
กว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรม
ธรรม์  ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ้ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสาร
รับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซื้อประกันกำรเดินทำงเพื่อให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัท ฯ ***ท้ังนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นท่ี 330 บำท 
ขึ้นอยู่กับระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ้าตัว , การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่
เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสีย
สต,ิ ตกอยู่ภายใต้อ้านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
 ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)   
 กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขับรถ รวม 150 หยวน (เด็กช ำระทิปเท่ำผู้ใหญ่) 
 ค่ำทัวร์ชำวต่ำงชำติเก็บเพิ่ม 1,000 หยวน/ท่ำน/ทริป 
 ค่ำ VAT 7 %   หักภำษี ณ ท่ีจ่ำย 3 %  ในกรณีท่ีลูกค้ำต้องกำรใบเสร็จรับเงินท่ีถูกต้อง จะต้องบวกค่ำ

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม และหัก ณ ท่ีจ่ำย  จำกยอดขำยจริงท้ังหมดเท่ำนั้น และโปรดแจ้งทำงบริษัทฯ จะออกให้ภำยหลัง 
ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จท่ีถูกให้กับบริษัททัวร์เท่ำนั้น 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองครั้งแรก มัดจ้า ภายใน 2 วันท้าการ และ ส่วนที่เหลือช้าระก่อนเดินทาง 25 วัน  
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2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเคร่ืองบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถ
ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. คณะทัวร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

ว่าท่าน   สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ้าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  และทำงบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นจำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน 

5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

6. กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์หลังจำกมีกำรจ่ำยเงินมัดจ ำ 
6.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน  คืนค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 
6.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย 
6.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค้ำใช้จ่ำยท้ังหมด 
6.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลท่ีต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำมัดจ ำท่ีพักโดยตรง

หรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 
Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ท้ังหมดเนื่องจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำ
จ่ำยในเท่ียวบินนั้นๆ 

 
หมำยเหตุ 
1. จ้านวนผู้เดินทางขั้นต่้าผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ  ปฏิวัติและอ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกท้าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,  การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 
8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
11. เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเคร่ืองบินไม่สามารถน้ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  
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12. เมื่อท่านตกลงช้าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ  ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย (กรณีท่ีท่ำนมีควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำเดี่ยว) 
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่้ากว่า 6 เดือน สัญชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุด

ใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ำเกิดกำรช ำรุด  เจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้)  
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส้าหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
3. รูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขำวเท่ำนั้น ยิ้มห้ำมเห็นฟัน มองเห็นท้ังใบหน้ำและใบหูท้ังสอง

ข้ำงชัดเจน และห้ำมสวมเสื้อสีขำว เช่น เสื้อยืดสีขำว ชุดนักศึกษำ หรือชุดข้ำรำชกำร ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย 
ต่ำงหู เเว่นตำเเฟชั่น เเว่นสำยตำ รูปถ่ำยมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินจำก
คอมพิวเตอร์  

4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 

5.1 เดินทำงพร้อมพ่อแม่  / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 ส้าเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ท้ังนี้กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 

  5.1.2 ส้าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
  5.1.3 ส้าเนาบัตรประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  
  5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 
5.2 เดินทำงพร้อมญำต ิ  

5.2.1 ส้าเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ท้ังนี้กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
5.2.2 ส้าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
5.2.3 ส้าเนาบัตรประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  
5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท้าที่เขตหรืออ้าเภอเท่านั้น 

6.  กรณีหนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ เดินทำง  ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
6.1 ใบอนุญาติการท้างาน ตัวจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายุการท้างานแล้วไม่ต่้ากว่า 3 – 6 เดือน 
6.2 หนังสือรับรองการท้างาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์ 
6.3 ส้าเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม 
6.4 ส้าเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่้า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส้าเนาทะเบียนสมรส 

ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณีท่ีทำงบริษัทสำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน  ท่านละ 5,060 บาท 
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ  (กรุณำสอบถำมรำยละเอียดได้ที่เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยขำย) 

หมำยเหตุ : ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ เฉพำะชำวต่ำงชำติท่ีท ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำติกำรท ำงำน
ในประเทศไทยเท่ำนั้น หำกไม่ได้ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง  
1. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปด้าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

เน่ืองจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
2. ส้าหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท้าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง

เอกสารยื่นวีซ่า 
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3. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่าง
น้อย 7 วันท้าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

4. โปรดท้าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

5. ผู้ท่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท้าวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านท้าบัตรหายในระหว่างเดินทาง 
ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 

สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่รับท ำวีซ่ำให้ พำสปอร์ตของท่ำน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 
 น้ารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
 น้ารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นท้าวีซ่า 
 น้ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

(ต่ำงชำติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปท่ีเข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สำธำรณรัฐเช็ก 
เดนมำร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อิตำลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ำ  
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย 

ไม่สำมำรถขอวีซ่ำด่วนได้) 
**กำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลี่ยนกฎเกณฑ์กำรย่ืนวีซ่ำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พำสปอร์ต ควรมีอำยุใช้งำนเหลือเกิน 6 เดือน 
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี 

ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน 
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ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี้!!!! 
**เนื่องจำกสถำนทูตจีนมีกำรเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มกำรขอวีซ่ำเข้ำจีน กรุณำกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 

 
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน 

**กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
ชื่อ-นำมสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..........................................................SURNAME.................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส........................................................................................................ 
ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)    
........................................................................................................................................................................................
............................ รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้ำน.......................................มือถือ............................... 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  
........................................................................................................................................................................................
............................................................   รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้ำน.................................................. 
ชื่อสถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน.................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถำนท่ีท ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ..................................................................................... 
................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................... 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันท่ี........... เดือน.........................ปี...................... ถึง วันท่ี.......................เดือน........................ปี........................ 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เมื่อวันท่ี.......... เดือน.........................ปี.....................  ถึง วันท่ี.......................เดือน.........................ปี........................ 
รำยชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME................................................................................... 
RELATION................................................................................................................................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME.................................................................................. 
RELATION...................................................................................................................................................................  
หมำยเหตุ 
กรุณำระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที่ท ำงำน  มือถือ  บ้ำน และกรอกรำยละเอียดแบบสอบถำมตำมควำมเป็นจริง เพื่อใช้ในกำรขอยื่นวีซ่ำ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำให้ท่ำนเกิดควำมไม่สะดวกภำยหลัง  ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง  จึงขออภัยมำ ณ ท่ีนี้  (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถำนทูตจีน สำมำรถสอบถำมได ้ หมำยเลขโทรศพัท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  


