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BC09 ทวัรเ์ฉินต ูคงัต้ิง ตนัปา 

              ภเูขาส่ีดรณีุ 5 วนั 4 คืน (3U)  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

**เมนูพิเศษ สกีุ้เหด็, อาหารเพ่ือสุขภาพ (ตุ๋นยาจีน)** 
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ราคาต่อท่าน กรุป๊ 20 ท่าน มีหวัหน้าทวัรไ์ทย / ไม่รวมค่าทิปไกด ์1,500 /ท่าน/ 
ราคารวมค่าวีซ่าเด่ียวแล้ว 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เดก็ 2- 12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เดก็ 2- 12 ปี 
(ไม่เสรมิ
เตยีง) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

9-13 ต.ค.62 28,988 28,988 28,988 5,500 
13-17 พ.ย.62 25,988 25,988 25,988 4,500 
4-8 ธ.ค. 62 26,988 26,988 26,988 4,500 
18-22 ธ.ค. 62 27,988 27,988 27,988 4,500 

      
วนัแรก กรงุเทพฯ – เฉินตู 

14.30 น.      คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภูม ิณ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศชัน้ 4 
ประตู 9 เคาเตอรส์ายการบินเสฉวนแอรไ์ลน์ โดยมเีจ้าหน้าทีจ่ากทางบรษิัทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารใหก้บัทา่น 

17.30 น.  เหริฟ้าสู ่เมืองเฉิงตู โดย เท่ียวบินท่ี 3U8146 
  (บริการอาหารว่างและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
22.00 น. ถึงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากร

หนาแน่นทีส่ดุของประเทศจนี หลงัจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้  น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมที่
พกั 
 
 HOLIDAY INN CENTER หรอืเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว **** 
 

วนัท่ีสอง ภเูขาส่ีดรณีุ-อุทยานซวงเฉียวโกว(รวมรถอุทยาน)-ตนัปา  B/L/D 

วนัท่ี รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรงุเทพฯ (3U8146 17.30-22.00) – เฉินต ู - - - HOLIDAY INN CENTER 4*  
หรือเทียบเท่า 

2 ภเูขาส่ีดรณีุ-อุทยานซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน)-ตนั
ปา    

LANFENG HOTEL 4* หรือ
เทียบเท่า 

3 หมู่บ้านทิเบตเจียจจูงัไช่-หบุเขาสาวงาม-ทุ่งหญ้าถ่ากง-
คงัต้ิง    

LOVE SONG HOTEL 4*หรือ
เทียบเท่า 

4 คงัต้ิง-อุทยานมู่เก๋อชัว่(รวมรถอุทยาน)-สะพานหลต้ิูง
เฉียว-เฉินต ู    

HOLIDAY INN EXPRESS 
HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 

5 ถนนคนเดินซอยกว้างซอยแคบ (ควานไจ่เซียงจ่ือ)-เฉิน
ตู-กรงุเทพฯ (3U8145 14.40-16.35)   - - 
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่อุทยานภเูขาส่ีดรณีุ หรือ ซ่ือกเูหนียงซนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ช.
ม.) ระหวา่งทางชมทศันียภาพอนังดงามคลา้ยธรรมชาตใินแถบยโุรปใตจ้นไดร้บัฉายาวา่ 
"เทอืกเขาแอลป์ในแผน่ดนิจนี" ชื่อสีด่รุณมีที ีม่าจากต านานของสีส่าวพีน้่องคอื ตา้กูเหนียงซาน, 
เออรก์ูเหนียงซาน, ซานกูเหนียงซาน และซื่อกูเหนียงซาน เทอืกเขาสีด่รุณตีัง้ชื่อตามยอดเขาสงู
สีย่อด ทีท่อดตวัยาวจากเหนือลงใตแ้ละทกุยอดนัน้จะถูกปกคลุมดว้ยหมิะขาวโพลนตลอดปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดนิทางสู ่หบุเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน) มรีะยะทาง 34.8 กม. มพีืน้ทีร่วม 
216 ตารางกโิลเมตร จุดทอ่งเทีย่วแบ่งออกเป็น 3 สว่น ส่วนแรก หบุเขาหยนิหยาง ทุง่ตน้หยาง 
แลว้เดนิทางเขา้สูส่่วนลกึสดุทา่นจะไดเ้หน็ธารน ้าแขง็ ภูเขากระจกแกว้ ภูเขาดวงอาทติย ์ภูเขา
ดวงจนัทร ์ยอดเขากระต่าย จากนัน้น าทา่นชม ทุง่หญา้เหนี่ยนหยปู้า ชมยอดเขารูปร่างแปลกตา 
เช่น ยอดเขาพราน ยอดวงัโปตาลา ยอดเขาเพชร ภูเขาหญงิตัง้ครรภ ์ถ่ายรูปกนัอยา่งจุใจกบั
ทอ้งทุง่กวา้งทีม่ฉีากหลงัเป็นภูเขาสงูปกคลุมดว้ยหมิะขาวในหบุเขาจะมลี าธารใสสะอาดและสน
สงูสเีขยีวเขม้สลบัดว้ยตน้ไมห้ลายหลากเฉดส ีเช่น เขยีวอ่อน เขยีวแก่ เหลอืงสม้ แดง น ้าตาล
เขม้ มฝีงูจามรใีหเ้หน็ตลอดเสน้ทางและชม ทะเลสาบ กลางหบุเขาหมิะ   
เดนิทางต่อไปยงัเมอืงตนัปา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) เดนิทางตามทางใหม่ทีส่รา้ง
อุโมงคล์อดภูเขาไปเรื่อยๆเพลดิเพลนิกบัววิสองขา้งทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 LANFENG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว **** 
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วนัท่ีสาม หมู่บ้านทิเบตเจียจจูงัไช่-หบุเขาสาวงาม-ทุ่งหญ้าถ่ากง-คงัต้ิง      B/L/D 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเทีย่วชม หมู่บ้านทิเบตเจียจจูงัไช่ หมู่บ้านชาวทเิบต ทีต่ัง้อยู่ในหุบเขา บ้านเรอืนของ
ชาวทเิบตทีน่ี่สร้างขึน้จากไม้และหนิ โดยชัน้ล่างสุดเป็นพื้นที่เลี้ยงสตัว ์ชัน้ถดัมาจะเป็นที่อยู่
อาศยัของเจ้าบ้าน ส่วนดาดฟ้าด้านบนใชส้ าหรบัตากพชืผลทางการเกษตร บานหน้าต่างประตู
ของบา้นแต่ละหลงัท าจากไม้ทีไ่ดร้บัการแกะสลกัและลงสไีวอ้ย่างงดงาม  ลกัษณะบา้นสวยโดด
เด่นกว่าหมู่บ้านอื่นในตานปา ก็คงตรงที่รู ้จ ักใช้
สสีนั สขีาว แดง ด า คาดบนตวับ้านทีก่่อด้วยหนิ
แผ่นเล็กๆ เรียงซ้อนกัน มุมของหลังคามียอด
แหลมวางหนิสขีาว ทีถ่อืว่าเป็นหนิศกัดิส์ทิธิเ์อาไว ้
ด้ ว ย ค ว า ม ส วย โ ด ด เ ด่ น จึ ง ท า ใ ห้  National 
Geographic ของเมอืงจนี ยกใหเ้ป็นหมู่บา้นที่สวย
ทีส่ดุของประเทศจนี  
น าทา่นชม หบุเขาแห่งสาวงาม ตัง้อยูร่มิโตรกผา
สงูตระหง่าน ดา้นหนึ่งคอืแม่น ้าตา้ตูทีเ่ชีย่วกราก 
อกีดา้นคอืภูผาสงู เป็นเมอืงทีม่พี ืน้ทีห่ลากหลาย
รูปแบบ ตวัเมอืงตนัปาถอืไดว้่าเป็นเมอืงทีม่คีวาม
เจรญิมากเมอืงหนึ่งเมื่อเทยีบกบัเมอืงอื่นๆ ตนัปา
ในอดตีเป็นเมอืงหน้าด่านทีส่ าคญัมากของแควน้
คามทเิบต มสีมญาว่า “อาณาจกัรพนัป้อม” ตนัปา
เริม่สรา้งป้อมปราการตัง้แต่สมยัราชวงศฮ์ัน่เมื่อ
1,700 ปีก่อน ซึ่งเคยมป้ีอมปราการมากกวา่ 3,000 
แหง่ หมู่บา้นขนาดใหญ่บางหมู่บา้นกม็ป้ีอมมากกวา่ 100 แหง่ ปัจจุบนัมป้ีอมปราการเหลอือยู ่
562 แหง่ ทา่นจะไดเ้หน็หอสงัเกตุการณ์แบบทเิบตตัง้กระจายอยูท่ ัว่ไป นอกจากตนัปามหีบุเขา
ทีส่วยงามแลว้ ยงัมหีญงิสาวสวย จนเป็นทีร่บัรูก้นัทัง้แผน่ดนิจนีวา่ ชมหมู่บา้นทเิบตทีส่วยทีส่ดุ
ตอ้งมาทีต่นัปา ชมหญงิทเิบตสวยทีส่ดุกต็อ้งมาทีต่นัปาเช่นกนั ดงันัน้ตนัปาจงึมชีื่อเรยีกอกีชื่อ
วา่ “หบุเขาแห่งสาวงาม” 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองถ่ากง (ใช้เวลาในการเดนิทาง
ประมาณ 3.30 ช.ม.)  เมอืงเล็กๆเมอืงหนึ่ง ซึ่ง “ถ่ากง” 
มีความหมายตามภาษาทเิบตว่า “ดินแดนอันเป็นทีส่งิ
สถติแห่งองค์พระโพธสิตัว ์ท่านจะได้ชมความอศัจรรย์
ชวนมองของ ทุ่งหญ้าถ่ากง ซึ่งทุง่หญา้แหง่นี้มคีวามสูง
ถงึ 3,500 เมตรจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง บรเิวณนี้จะ
เป็นทีชุ่มนุมของชาวทเิบต ในวนัเทศกาลต่างๆจะมกีาร
จดักจิกรรม เช่น ฟ้อนร า รอ้งเพลง แขง่มา้ เป็นตน้ 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางต่อสูเ่มอืงคงัติง้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) 
เดนิถงึเมอืงคงัติ้ง (อยู่เหนือระดบัน ้าทะเล 2,560 เมตร) ในอดตีเป็นสถานทีเ่ป็นจุดแลกเปลีย่น
สนิค้าระหว่างชาวทเิบตกบัชาวฮัน่ เป็นเมอืงในหุบเขา มสีถานทีท่่องเทีย่วมากมายรายรอบ มี
ทะเลสาบทีส่วยงาม มภีูเขาหมิะ และเทอืกเขาสลบัซับซ้อนเป็นระลอกคลื่น เป็นเมอืงทีม่โีอโซน
บรสิทุธิเ์กนิกวา่ค าบรรยาย 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 LOVESONG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว **** 
 

วนัท่ีส่ี   คงัต้ิง-อุทยานมู่เก๋อชัว่(รวมรถอุทยาน)-หย่าอนั-สะพานหลต้ิูงเฉียว-เฉินตู     B/L/D 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเดนิทางไปเทีย่วชม อุทยานมู่เก๋อชัว่ (รวมรถอุทยาน)ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 20 
นาท)ี สดุยอดอุทยานความงามทีไ่ม่เป็นรองใคร ไม่แพอุ้ทยานระดบั 5 ดาว “จิว่จา้ยโกว” ไดร้บั
สมญานามวา่ แดนสวรรคท์ะเลสาบงามบนพึน้พภิพ เป็นอุทยานทีม่ชี ื่อเสยีงของเมอืง 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางไปหลูติง้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช.ม.) ระหวา่งทางน าชมเมือง
หลูติง้ เป็นเมอืงทีม่สีะพานโซ่เหลก็ขึน้ชื่อสร้างขึน้ในช่วงจกัรพรรดคิงัซเีรอืงอ านาจ (ค.ศ. 1706) 
เป็นรอยต่อส าคญั ระหว่างเขตชาวฮัน่ และเขตทเิบต สะพานมคีวามยาว 103 เมตร กวา้ง 3 
เมตร ใชโ้ซ่เหลก็สบิสามเสน้ขงึเชื่อมแม่น้า สองฝัง่ ทีห่วัสะพานมีลายมอื จกัรพรรดคิงัซทีีต่ ัง้ชื่อ
ว่า สะพานหลูต้ิงเฉียว luding bridge (瀘定橋) ในวนัที่ 29 ค.ศ. 1935 กองทพัแดงได้
เดนิทางถงึทีน่ี่ ทหารกล้าแห่งกองทพัแดง 22 คนได้อาสาสกดักัน้ จงึท าใหก้องทพัแดงทีท่่าน
เหมาบญัชาการนัน้เอาตวัรอดจากวงลอ้มของทหารเจยีงไคเชค็ไปได้ 
หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบั เฉินตู 
ระหว่างทางผ่านเมืองหย่าอัน ชมวถีี
ชวีติและววิตลอดทาง (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ช.ม.) 

ค า่    ร ับ ป ร ะท านอ าห า รค ่ า  ณ 
ภตัตาคาร 
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 HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว **** 
 

วนัท่ีห้า  ถนนคนเดินซอยกว้างซอยแคบ (ควานไจ่เซียงจ่ือ)-เฉินต กรงุเทพฯ   
                                B/L/D 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเที่ยวถนนคนเดินควานจ๋ายเซ่ียงจ่ือ (ซอยกว้างซอยแคบ) เป็นถนนที่อนุรักษ์
วฒันธรรมแบบดัง้เดมิและเป็นถนนคนเดนิชอ้ปป้ิงทีม่สีสีนัทีส่ดุของเมอืงเฉิงตู ทีน่ักทอ่งเทีย่วไม่
ควรพลาดมาเดนิเพลนิๆ ถ่ายรูปมุมเก๋ๆ ทีม่หีลากหลายมุม พรอ้มอาหารและชอ้ปป้ิงของฝากที่
ราคาสดุแสน  ประหยดัไดท้ีน่ี้ โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนตามชื่อ คอืส่วนทีเ่ป็นถนน “ซอยกวา้ง” 
และสว่นทีเ่ป็น “ซอยแคบ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาอนัสมควร พาทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิซวงหลงิ 
14.40 น. เหริฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เท่ียวบินท่ี 3U8145 
  (บริการอาหารว่างและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
16.35 น.    เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
  

********************************************** 
**ขอขอบคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ** 

 
ข้อควรระวงั!!!  หากท่านใดท่ีต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทวัร,์รถไฟ) ท่านจะต้องรอให้

เจ้าหน้าท่ีบริษทัทวัรแ์จ้งว่ากรุป๊นัน้คอนเฟิรม์เดินทางหรือไม่ ซ่ึงทางเจ้าหน้าท่ีจะท าการโทรแจ้งคอนเฟิรม์
กบัท่านก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วนั หากท่านท าการจองตัว๋เครื่องบินภายในก่อนท่ีท่านจะได้รบัการคอน

เฟิรม์เดินทางจากบริษทั  
ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบทุกกรณีหากมีการเปล่ียนแปลง 

 
หมายเหตุ...โปรแกรมนี้เหมาะสมส าหรบัท่านที่มีสุขภาพแขง็แรง ผู้ทีเ่ป็นโรคหัวใจ , โรคหอบหืด , และ
อาการแพ้พ้ืนทีร่าบสูงไม่ควรเดินทาง หากมคีวามประสงคเ์ดนิทางกรุณาปรกึษาแพทย ์หากเกดิค่าใชจ้่ายอนั
ตอ้งท าใหท้า่นกลบัก่อนเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืเงนิทัง้หมด 
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ซิมการด์จีน ของเราใช้เล่น Line Google Facebook และอ่ืนๆ ได้ โดยไม่โดนบลอ็ก VPN 

สญัญาณเครือข่าย China Unicom รองรบั Nano Sim / Micro Sim 
เพ่ือความสะดวกสบายลกูค้าสามารถสัง่ซ้ือซิมกบัเราได้โดยตรง 

**กรณุาแจ้ง 3-5 วนัก่อนเดินทาง** **ช าระเงินและรบัซิมท่ีสนามบินกบัเจ้าหน้าท่ีส่งกรุป๊** 
 
 
อตัราค่าบริการรวม 
▪ ค่าวซ่ีาจนี ปกต ิ5 วนัท าการ (ผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน้) สง่หนังสอืเดนิทางตวัจรงิ, พรอ้มรูปถ่าย 

จ านวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวซ่ีาจนีในหวัขอ้ดา้นล่าง) และเอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์
ใหก้บัเจา้หน้าทีฝ่่ายขาย ก่อนเดนิทาง 15 วนั **กรณยีืน่ด่วน 2 วนัท ำกำร ช ำระค่ำสว่นต่ำงเพิม่  (รำคำ
เชค็อกีครัง้)   

▪ น ้าหนักสมัภาระ ทา่นละไม่เกนิ 23 กโิลกรมั จ านวน 1 ใบ  สมัภาระตดิตวัขึน้เครื่องได ้1 ชิน้ ต่อทา่น 
น ้าหนักตอ้งไม่เกนิ 7 กโิลกรมั, ค่าประกนัวนิาศภยัเครื่องบนิตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีาร
เรยีกเกบ็ 

▪ ค่าทีพ่กัระดบั 3-4 ดาว จ านวน3คนื (หอ้งละ 2 - 3 ทา่น) 
▪ ค่าพาหนะน าเทีย่วตลอดเสน้ทาง 
▪ ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ  
▪ ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
▪ ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง ท่านละ 1 ลา้นบาท  กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์ 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 
▪ ค่าใชจ้่ายสว่นตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ 
▪ ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด  
▪ ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7%  และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3%  (กรณลีูกคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รูปแบบ) 
▪ ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศกท์อ้งถิน่, คนขบัรถ ทา่นละ 1,500.- บาท/ทรปิ 
▪ ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม (ใบละ 5 หยวน ต่อครัง้) , ค่าทปิต่าง ๆ หากท่านใชบ้รกิารเหล่านัน้ 

หวัหน้าทวัรข์ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจในการบรกิาร 
▪ ทีน่ัง่บนเครื่องไม่สามารถเลอืกทีน่ัง่ไดเ้นื่องจากเป็นตัว๋กรุ๊ปทวัร์ 
▪ ไม่มรีาคาเดก็ 
▪ ค่าวซ่ีาจนีส าหรบัชาวต่างชาต ิ

 
 
เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลิก 
▪ กรุณาส ารองทีน่ัง่โดยมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท  สว่นทีเ่หลอืช าระก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 21วนัท า

การ 
▪ กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 30 วนัท าการ  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
▪ กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯ จะ

พจิารณาเลื่อนการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถเรยีก
คนืได ้เช่น ค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเกบ็ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่
เกดิขึน้ตามจรงิ ในกรณทีีไ่ม่สามารถเดนิทางได้ 

▪ เมื่อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพร้อม
คณะถอืวา่   ทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไม่วา่กรณใีดๆ ทัง้สิน้  

▪ กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยดุเทศกาลทีต่้องการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืค่ามดัจ าทีพ่กั รวมถงึเทีย่วบนิ
พเิศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทวัร์ทัง้หมด เนื่องจากค่า
ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 
ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
▪ คณะทวัรค์รบ 15 ทา่นออกเดนิทาง มหีวัหน้าทวัรไ์ทยเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ 
▪ กรณีเจ้าหน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถอืเป็น

เหตุผลซึ่งอยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืเงนิทัง้หมดหรอื
บางสว่น 

▪ กรณีเทศกาลทีต่อ้งมกีารยนืยนัทีน่ัง่กบัทางสายการบนิ และทางโรงแรม โดยการผ่านตวัแทนทัง้ในและ
ต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ และเทีย่วบนิเหมาล า ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงิน
ทัง้หมดหรอืบางสว่น 
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▪ บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ  ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิ หรอื
ล่าช้าของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตาม
สถานทีต่่าง ๆ  

▪ บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมติ้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของ
เงนิตราต่างประเทศ  และจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทัง้นี้จะยดึถือ
ผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ส้ิน และ
ทางบริษทัฯ จะขอเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่านเป็นจ านวน 400 หยวน / วนั / คน 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะเป็นผู้ใหญ่ไม่ครบจ านวนตามท่ี
แจ้งไว้ 

 
 
*กรณีท่ีลกูค้าจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแล้วถือว่าท่านได้ยอมรบัในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯแจ้ง
ข้างต้น** 
 
 

พาสปอรต์ต้องมีอายไุม่น้อยกว่า 6เดือนก่อนเดินทาง  
 
1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ช ารุดใดๆ ทัง้ส้ิน ถ้าเกิดการช ารดุ เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้า-
ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีน้าวา่ง ส าหรบัประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
3. รปูถ่ายหน้าตรง ถ่ายจากรา้นถ่ายรูปจ านวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 น้ิว พื้นหลงัสีขาวเท่านัน้!!  

ข้อห้าม : หา้มแมค็รูป, หา้มรูปเป็นรอย, หา้มเป้ือน, หา้มยิม้, หา้มใสเ่สือ้สอ่ีอน และสขีาว (หา้มใสเ่สือ้คอกวา้ง 
แขนกุด ซทีรู ลูกไม ้สายเดีย่ว ชุดราชการ ชุดยนูิฟอรม์ชุดท างาน ชุดนักเรยีน นักศกึษา), หา้มใสแ่วนตาสดี า 
หรอืกรอบแวน่สดี า, หา้มสวมใสเ่ครื่องประดบัทกุชนิด เช่น ต่างหู สรอ้ย กิป๊ตดิผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเหน็คิว้ และใบหทูัง้ 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหน้า 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสโีกดกั หรอืฟูจเิทา่นัน้ และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้ซ์จากคอมพวิเตอร ์ 
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน  
**ท่านทีป่ระสงคใ์ช้รูปถ่ายขา้ราชการในการยื่นวซ่ีา กรุณาเตรยีมหนังสอืรบัรองต้นสงักดัจดัมาพร้อมกบัการ
สง่หนังสอืเดนิทาง  

4. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรุณากรอกขอ้มูลจรงิใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง)  
5. กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพ่ิมเติม จากข้อ 1-3 ดงัน้ี 
  เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. ส าเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ) ทัง้น้ีกรณีเดก็อายตุ า่กว่า 6 ปี ต้องใช้สติูบตัร (ใบเกิด) ตวัจริง 
  2. ส าเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม่  
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  3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม่  
  4. กรณชีื่อไม่ตรงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชื่อ 
  เดินทางพร้อมญาติ   

1. ส าเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ทัง้น้ีกรณีเดก็อายตุ า่กว่า 6 ปี ต้องใช้สติูบตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 
2. ส าเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม่  
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม่  
4. กรณชีื่อไม่ตรงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชื่อ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าทีเ่ขตหรอือ าเภอเท่านัน้ 

6.  ผู้เดินทางท่ีช่ือเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพ่ิมเติม จากข้อ 1-3 
ดงัน้ี 

1. หนังสอืรบัรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจรงิเท่านัน้  
2. หนังสอืชีแ้จงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิเท่านัน้ 
3. ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขัน้ต ่า 100,000 บาท 
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหน้าผูร้บัยืน่วซ่ีาทีศู่นยย์ ืน่วซ่ีาจนีในวนัยืน่วซ่ีา 

7.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพ่ิมเติม จากข้อ 1-3 ดงัน้ี 
1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตวัจรงิเท่านัน้!! ต่ออายุการท างานแล้วไม่ต ่ากว่า 3 – 6 เดอืน หาก
ไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนังสอืรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทบัและลายเซ็นต์ 
3. ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขัน้ต ่า 100,000 บาท 
4. กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรส 
ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีท่ีทางบริษทัฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ 
• หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิื่นๆ (กรณุาสอบถามรายละเอียดได้ท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย) 
ประเทศท่ีไม่สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝรัง่เศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรฐัเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซ์แลนด์ อติาลี ลทิวัเนีย ลตัเวยี
ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิ
เซอแลนดเ์อสโทเนีย 

6. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางต้องไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีด้วยตนเอง  
เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะต้องไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี และต้องท าเรื่องแจ้ง เขา้-ออก หรอื Re-Entry ก่อนท า
การยืน่วซ่ีา 

7. เอกสารทุกอย่างต้องจดัเตรยีมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวซ่ีา ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษิทัทวัร์ 
อยา่ง น้อย 10 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8.  โปรดท าความเข้าใจ ศูนยย์ ื่นวซ่ีาจนีอาจเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิ หรอืเปลี่ยนระเบยีบการยื่นเอกสาร เป็น
เอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษิทัทวัรไ์ม่ทราบล่วงหน้า   

9.  ผู้ท่ีประสงคจ์ะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดนิทาง และยกเวน้การท าวซ่ีาจนี 
ท่านจะต้องรบัผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบรษิัทฯ ไม่ทราบกฎกตกิาใน
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รายละเอยีดการยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่าง
เดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งน้อย 2 อาทติย ์  

 

   ** ก่อนท าการจองทวัรท์ุกครัง้ กรณุาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจากทาง
บริษทัฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลกั ** 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้เดินทางกรณุากรอกเอกสารด้านล่างน้ี!!  เพื่อประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรณุากรอกรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง** 
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ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหน้าพาสปอรต์)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไมไ่ด้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................
................ 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................
........................................รหสัไปรษณีย.์............................. โทรศพัทบ์้าน.........................................มือถือ
.................................. 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณไีม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................
........................................................................................ รหสัไปรษณีย ์..........................โทรศพัทบ์้าน
........................................ 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์
ใหญ่).......................................................................................... 
ต าแหน่งงาน
.................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน  / สถานศึกษา ปัจจบุนั(ภาษาองักฤษตวัพมิพ์
ใหญ่)......................................................................... 
.......................................................................................รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร
............................ 
(ส าคญัมาก กรณุาแจ้งเบอรท่ี์ถกูต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการ
โทรเชค็ข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
กรณีปัจจบุนัท่าน เกษียณแล้ว ต้องกรอกท่ีอยู่สถานท่ีท างานล่าสดุก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์
ใหญ่) 
........................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร
................................. 
(ส าคญัมาก กรณุาแจ้งเบอรท่ี์ถกูต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการ
โทรเชค็ข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไมเ่คย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัท่ี....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัท่ี.......................เดือน.......................ปี
................. 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ ุ
เมื่อวนัท่ี....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัท่ี.......................เดือน.......................ปี
................. 
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รายช่ือบุคคลในครอบครวัของท่าน พร้อมระบุความสมัพนัธ ์ 
ส าหรบัคนโสดขอให้ระบุช่ือบิดา-มารดา / ส าหรบัท่านท่ีสมรสแล้วให้ระบุช่ือสามี หรือ ภรรยา เท่านัน้!! 
(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. บิดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME..........................................................
............. 
2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME..........................................................
............ 
3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME..........................................................
............. 
หมายเหตุ** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษทัแล้วไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพ่ิมเติม  อาจท า
ให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดท า
ตามระเบียบอย่างเคร่งครดั       


	14.30 น.     ( คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู 9 เคาเตอร์สายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
	17.30 น.  (เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดย เที่ยวบินที่ 3U8146
	(บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
	14.40 น. (เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U8145
	(บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

