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THE LAST SHANGRI-LA ย่าตงิ ตันปา หุบเขาส่ีดารุณี 6 วัน 5 คืน  

เดนิทาง สิงหาคม – ธันวาคม  2562  
 

 

 

 

ราคาเร่ิมต้น 33,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง  
วนัท่ี 1  กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ)-เฉิงต(ูสนามบินเฉิงตซูวงหลวิ) (3U8146 :17.35-21.45)     
วนัท่ี 2   เฉิงต-ูอทุยานภเูขาสีด่ารุณี-หบุเขาซวงเฉียวโกว(รวมรถอทุยาน)-ตนัปา 
วนัท่ี 3   ตนัปา-หมูบ้่านเจ๋ียจี-ผา่นชมหอคอยโบราณโซโพ-วดัถ่ากง-ซินตเูฉียว 
วนัท่ี 4  ซินตเูฉียว-วดัหลีถ่งั-ยา่ติง 
วนัท่ี 5   อทุยานยา่ติง(รวมรถประจ าอทุยาน+รถแบตเตอร่ี/ไมร่วมขี่ม้า)-เต้าเฉิง 
วนัท่ี 6 เต้าเฉิง(สนามบินเต้าเฉิงย่าติง)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(3U8112 : 09.55-11.05)(3U8145 : 

15.25-18.00) 



วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(สนามบินซวงหลิว) (3U8146 : 
17.35-21.45)     

14.30 น. พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู3  เคาน์เตอร์ E หรือ ประต ู4 เค้าน์เตอร์ G สายการ
บินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U) โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการ
เดินทางให้กบัทกุทา่น 

17.35 น. ออกเดินทางสูเ่มืองเฉิงตู(สนามบินซวงหลิว) โดยเที่ยวบินที่ 3U8146  
21.45 น. เดินทางถึง เมืองเฉิงตู (สนามบินซงหลิว) ซึง่เป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนตัง้อยูบ่ริเวณลุม่แมน่ า้หมินใจกลางมณฑล มี

ภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่
อบอุน่ ฤดหูนาวที่ไมห่นาวนกัและมีปริมาณความชืน้สงู ประชากรเมืองเฉิงตมูีราว 10 ล้านคน จดัเป็นอนัดบั 3 ของประเทศจีน 
ในปัจจบุนัเป็นทัง้ศนูย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศกึษาของภมูิภาคตะวนัตกเฉียงใต้   

ที่พกั  ACME HOTEL  OR SAME 4* 

วันที่2 เฉิงตู-อุทยานภเูขาส่ีดารุณี-หุบเขาซวงเฉียวโกว(รวมรถอุทยาน)-ตันปา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

 
 หลงัรับประทานอาหารเช้า น าทา่นเดินทางสู ่อุทยานภเูขาสี่ดรุณี (ใช้เวลาประมาณ 4.30 ชัว่โมง) ภเูขาสีด่รุณี เป็นภเูขาที่มัง้

ความสวยงามและยิ่งใหญ่ลกัษณะเขาที่สงูชนั มีหิมะที่ปกคลมุยอดเขา แสงสเีงินท่ีสะท้อนลงมากระทบบนตีนเขาปกคลมุด้วย
ผืนป่าที่อดุมสมบรูณ์ ผืนหญ้าที่เหมือนดัง่ที่นอน ธารน า้ใสที่ไหลผา่น ให้ความสวยงามที่เหมือนกบัยโุรปตอนใต้ เปรียบเสมือน
เป็นดัง่  “ภเูขาแอลป์แหง่ตะวนัออก” 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านสู ่หุบเขาซวงเฉียวโกว(รวมรถอทุยาน) จุดท่องเที่ยวที่แบง่ออกเป็น 3 สว่น สว่นที่หนึ่งเรียกว่า หบุเขาหยินหยาง ทุ่ง

ต้นหยาง แล้วเดินทางเข้าสูส่ว่นลกึสดุ ท่านจะได้เห็นธารน า้แข็ง ภเูขากระจกแก้ว ภเูขาดวงอาทิตย์ ภเูขาดวงจนัทร์ ยอดเขา
กระต่าย ส่วนที่สอง น าท่านชมทะเลสาบ และ ส่วนที่สาม น าท่านชมทุ่งหญ้าเหนี่ยนหยปู้า ชมยอดเขารูปร่างแปลกตา เช่น
ยอดเขาเพชร ยอดเขาวงัโปตาลา ภเูขาหญิงตัง้ครรภ์ ให้ท่านอิสระชมวิวถ่ายรูปที่มีฉากหลงัเป็นภเูขาสงูปกคลมุด้วยหิมะขาว
โผลน ในหบุเขาที่มีล าธารใสสะอาดและต้นสนสงูสเีขียวเข้มสลบัด้วยต้นไม้หลากหลาบเฉดสตีามฤดกูาล เช่น เขียวออ่น เขียว
แก่ เหลอืส้ม แดง น า้ตาลเข้ม เนื่องจากก าลงัเข้าสูช่่วงฤดใูบไม้ร่วงที่จะมาถึง หลงัจากนัน้  

 



 น าท่านเดินทางสู่ เมืองตันปา (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) ตันปาเป็นเมืองหน้าด่านที่ส าคัญของทิเบต มีป้อมปราการ
มากกวา่ 3,000 แหง่ มีการสร้างครัง้แรกเมื่อ 1,700 ปีที่แล้วในสมยัของราชวงศ์ฮัน่ ปัจจบุนัมีป้อมปราการคงเหลอือยูป่ระมาณ 
560 แหง่ และเมืองตนัปายงัมีหบุเขาที่สวยงาม นอกจากหบุเขาที่สวยงามแล้วตนัปายงัขึน้ช่ือเร่ืองหญิงงามอีกด้วย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร    
ที่พัก LANFENG HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 3 ตันปา-หมู่บ้านเจี๋ยจี-ผ่านชมหอคอยโบราณโซโพ-วัดถ่ากง-ซินตูเฉียว 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

 หลงัรับประทานอาหารเช้า น าทา่นชม หมู่บ้านเจ๋ียจี หมูบ้่านหนึง่ในเมืองตนัปา ท่ีมีลกัษณธโดดเดน่กวา่หมูบ้่านอื่นๆ โดยตวั
บ้านก่อสร้างด้วยหินแผ่นเล็ๆที่มีสีด า สีแดง สีขาว วางซ้อนสลบักนั หลงัคาบ้านมียอดแหลมเพื่อวางหินสีขาวสญัญาลกัษณ์
ความศกัดิ์สิทธ์ิอยู่มมุใดมมุหนึ่งของหลงัคาบ้าน จากนัน้น าท่านชม หอคอยโบราณโซโพ (ชมด้านนอกไม่เข้าภายใน) เป็น
หอคอยที่มีอายหุลายร้อยปี โบราณที่แห่งนีใ้ช้เป็นป้อมปราหารไว้เพื่อป้องกนัการโจมตีของข้าศึก และเป็นฮวงจุ้ยที่ส าคญัของ
ชาวมองโกล โซโพความหมายในภาษาทิเบตหมายถือในสมัยโบราณบริเวณนีม้ีชาวมองโกลอาศยัใช้ชีวิตอยูบ่ริเวณนีม้ากมาย 
จึงใช้ช่ือเร่ืองที่แหง่นีว้า่โซโพ 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านชม วัดถ่ากง ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใต้ของตวัเมือง อยู่ห่างประมาณ 4 กิโลเมตร สร้างจากทองค าหนกักว่า 100 
กิโลกรัม เป็นพทุธนิกายมหายานทิเบต เบือ้งหลงัของเจดีย์คือยอดเขายาลา เป็นวดัหนึง่ที่ผู้คนในเมืองให้ความเคารพสกัการะ
มากน าท่านเดินทางสู่เมืองซิงตูเฉียว (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)ตัง้อยู่ห่างจากเมืองคงัติง้ไปทางทิศตะวนัตกระยะทาง
ประมาณ 83 กิโลเมตร ซินตเูฉียวกลายเป็นจดุหมายปลายทางด้านการทอ่งเที่ยวส าคญัแหง่หนึง่ของประเทศจีน เป็นเมืองที่มี
ทิวทศัน์สวยงามได้รับค าสมญานามวา่ สวรรค์ของนกัถ่ายภาพ ท่ีใฝ่ฝันจะไปเยือนสกัครัง้หนึง่ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั PHOTOGRAPHY PARADISE HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 4 ซนิตูเฉียว-วัดหล่ีถัง-ย่าตงิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

 น าท่านเดินทางสู ่เมืองหลี่ถัง (ใช้เวลาประมาณ 5 ชัว่โมง) เป็นเมืองที่ตัง้อยูส่งูที่สดุในโลก สงูกว่าทิเบต เป็นดินแดนเรียกได้
วา่ลกึลบัท่ีสดุที่อยูใ่นความสงูระดบั 4,000-6,000 เมตรจากระดบัน า้ทะเล อยูร่ะหวา่งทางจากหยา่เจียงไปเมืองเต้าเฉิงและยา่
ติง เป็นบ้านเกิดขององค์ดาไลลามะที่ 6 ระหว่างทางท่านได้ชมวิววิถีความเป็นอยู่ของชาวท้องถ่ิน ชาวเมืองหลี่ถงัเป็นชาว
ทิเบต ระหวา่งทางทา่นจะได้ชมววิภเูขาทู้ จ่ือซาน(ภเูขากระตา่ย) ภเูขาไทจ่ื่อซาน(เยี่ยหวา่) ภเูขาหิมะสขีาวโพลน ถือเป็นภเูขาที่
เป็นเอกลกัษณ์ของเมืองนี ้ตามสายถนนหลกัของเมืองนีจ้ะมีเจดีย์ทิเบตตัง้เรียงราย ถือเป็นสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิของชาวเมืองอาหลีถ่งั 
รวมทัง้การ์เซียปกคลมุภเูขาไทจ่ื่อซาน ชมทุง่หญ้าโปหวา่ที่สวยงาม  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นชมวัดหลี่ถงั วดันิกายเกลกุปะ ที่ส าคญัแหง่หนึง่ในแถบเมืองตนัปา มีอายกุวา่ 400 ปี น าทา่นเดินทางสู่เมืองย่าติง(ใช้

เวลาประมาณ 4 ชัว่โมง) เมืองที่ได้รับการสมญานามวา่ แชงกร่ีลา่แหง่สดุท้าย ระหวา่ทางทานจะได้ชมทุง่หญ้าขนาดใหญ่ของ



ดินแดนที่ราบสงูเสฉวน ระหวา่งทางให้ทา่นชมววิอนัสวยงาม ทา่นได้จะเห็นชาวทิเบตออกมาเลีย้งจามรี และผา่นวดัแบบทิเบต 
ผา่นทุง่หญ้า ป่าเปลีย่นสทีี่มีให้เห็นระหวา่งทางและวิวทิวทศัน์ของภเูขาหิมะอนัสวยงามระหวา่งตลอดเส้นทาง 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั RAMADA ENCORE HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 5 อุทยานย่าตงิ(รวมรถประจ าอุทยาน+รถแบตเตอร่ี/ไม่รวมขี่ม้า)-เต้าเฉิง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

 เดินทางเข้าสู ่อุทยานย่าติง (YADING  NATURE RESERVE) อทุยานแหง่นีค้รอบคลมุพืน้ท่ีกวา่ 1,344 ตร.กม.ท่ีระดบัความ
สูงกว่า 4,000 เมตรจากระดับน า้ทะเล ภายในอุทยานมียอดเขาศักดิ์สิท์ 3 ยอด หรือเรียกว่า ภูเขาหิมะ 3 พระโพธิสตัว์ 
ประกอบไปด้วย ยอดเขาเซียนหนา่ยยื่อ เปรียบเสมือน พระโพธิสตัว์แหง่ความกรุณา ยอดเขาเซี่ยโยโตเจีย เปรียบเสมือน เซียน
เทวดาผู้สงูสง่ ยอดเขายานม่ายหยง เปรียบเสมือน องค์ทิพย์เทพพิทกัษ์ เป็นที่นบัถืออย่างสงูของชาวทิเบต และได้รับสมญา
นามว่า "THE LAST SHANGRI-LA"  จากนัน้น าท่านชม ทุ่งหญ้าลัว่หรงและป่าเปลี่ยนสี ให้เวลาถ่ายรูปและเก็บความทรงจ า
อนังดงามที่ดินแดนที่อศัจรรย์แหง่นี ้  

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสูเ่มือง เต้าเฉิง (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมืองที่อยู่บนความสงูเกือบ 4 ,000 เมตร 
อิสระให้ทา่นชมทศันีย์ภาพสองข้างทางและพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั SUNSHINE HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 6 
เต้าเฉิง(สนามบินเต้าเฉิงย่าติง)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-กรุงเทพฯ
(สนามบนิสุวรรณภมู)ิ(3U8112 : 09.55-11.05)(3U8145 : 14.30-16.35) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หากเวลาไม่ทัน สงวนสิทธ์ิจัดเป็นแบบกล่อง 
 ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสู่ สนามบินเต้าเฉิงย่างติง 

09.55 น. ออกเดินทางสู ่เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) โดยเที่ยวบินที่  3U8112 
11.05 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินเฉิงตูซวงหลิว 

 น าทา่นผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง และเช็คอินรอตอ่เคร่ือง 
14.30 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภมิู) โดยเที่ยวบินที่  3U8145 
16.35 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิ์ภาพ 

  



โปรแกรมการเดนิทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ

ท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ 

อัตราค่าบริการ : THE LAST SHANGRI-LA ย่าตงิ ตันปา  หุบเขาส่ีดารุณี 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 20-25 ก.ย. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 8,000.- ไมรั่บ 
วนัท่ี 18-23 ต.ค. 62 37,900.- 37,900.- 37,900.- 8,000.- ไมรั่บ 
วนัท่ี 01-06 พ.ย. 62 33,900.- 33,900.- 33,900.- 8,000.- ไมรั่บ 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 8,900.-  
ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (รวมวีซ่าจีน 4 วันท าการ) 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน/ท่าน/ทริป 

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน

ทกุครัง้ เพ่ือเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หาก
เกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 100000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 100000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จา่ยทัง้หมด 



    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดั
จ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่า
ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด ท่านละ 1 

ใบไมเ่กิน  20 กิโลกรัม สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 



4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. คา่ใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองด่ืม, คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, 

คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจ

แก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิเหตกุารณ์

ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความ
เจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลิกก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและจะไม่
รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัท
ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุก
ครัง้ มิเชน่นัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  



 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 10650 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 20775 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดนิทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเดก็อายตุ ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง, ส าเนาสตูบิตัรและสตูิบตัรของเด็ก

ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับดิา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง 
 ข้อมลูจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจบุนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน ญาติ

ท่ีตดิตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หาก
สถานทตูตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมี
การโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างต้องจดัเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่ง
ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดนิทางและยกเว้นการท าวี
ซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 



9. ในการอนญุาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัร์ฯ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเว้นวี
ซา่ในรายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอย่างดี หากทา่นท าบตัรหายใน
ระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และ มี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไมไ่ด้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดนิทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดนิทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั จา่ยเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จา่ยเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตนิา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรา

ประทบัร้านท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ท่ีต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซา่ดว่น 2 วนั เสียคา่ใช้จา่ยเพิ่มทา่นละ  10125 บาท  



 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบนิอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มนั
ขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
  

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต) 
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME....................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หม้าย            หยา่ 
  ไมไ่ด้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส ......................................................................................................................... 

ที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ............................................................................................................... 
ที่อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
................................................................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์........................................................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ.............................................................................................................. 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) .......................................................................................................... 
ต าแหนง่งาน.............................................................................................................................................................................. 
ที่อยูส่ถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
................................................................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์........................................................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ............................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ทา่นเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี............................................................. 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................ 



 
 
 
 

 

*** กรุณาตดิต่อส ารองที่น่ัง และ หน้าพาสปอร์ต  

มาที่ 02 956 8478 *** 

ตดิต่อเจ้าหน้าที่ : โทร 087 976 4018 
 

เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี............................................................. 
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของทา่น พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME..................................................................................... 
RELATION............................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME...................................................................................... 
RELATION............................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารสง่ถึงบริษัทแล้วไมค่รบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ทา่นเกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อ
ประโยชน์ของตวัทา่นเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเคร่งครัด) 


