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วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู (3U8146 : 17.30-21.45 หรือ 
17.30-22.00) 

X X ✈ 
SAILUNJIDI HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว 

2 เฉิงตู-อุทยำนมู่เก๋อฉั้ ว-คงัติ้ง    QINGGE HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว 

3 คงัติ้ง-เมืองตันปำ-หมู่บ้ำนทิเบตเจยีจูจงัไช่    XINGJI HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว 

4 เมืองตันปำ-หอเตียวโหลว (ป้อมปรำกำร) 
ทุ่งหญ้ำถ่ำกง-วดัถ่ำกง-เมืองซินตูเฉียว 

   SHYING TIANTANG HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว 

5 เมืองซินตูเฉียว-หย่ำเจยีง-หลีถ่ัง-เต้ำเฉิง 
เจดย์ีเต้ำเฉิงไป่ถ่ำ (เจดย์ีขำว)-ย่ำติง 

   YADING YIZHAN HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว 

6 อุทยำนย่ำติง (วดัชงกู่ / ทุ่งหญ้ำลัว่หรง / 
ทะเลสำบไข่มุก)-เต้ำเฉิง 

   DAOCHENG JIARI HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดบั 5 ดำว 

7 
เต้ำเฉิง-เฉิงตู (3U8006 : 08.00-08.55) 
ศูนย์หมแีพนด้ำ (รวมรถแบตเตอรี่) 
ถนนคนเดนิชุนซีลู่-โชว์เปลีย่นหน้ำกำก 

   SAILUNJIDI HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว 
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8 ถนนโบรำณจนิหลี-่เฉิงตู-กรุงเทพฯ  
(3U8145 : 14.40-16.35) 

  ✈  

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จ ำนวน 480 หยวน/คน ตลอดกำรเดนิทำง 

 ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนเมษำยน-มิถุนำยน 2562 
วนัแรก  กรุงเทพฯ-เฉิงตู 
14.30 น.          คณะพร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ำงประเทศ ) ชั้น 4 

ประตู 9บริเวณ ISLAND-W โดยสำยกำรบิน  SICHUAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทาง
บริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารให้กบัท่าน 

17.30 น.         เหิรฟ้าสู่   เมืองเฉิงตู โดยสำยกำรบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8146 (17.30-22.00  
หรือ 17.30-21.45) (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

22.00 น. ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง  เมืองนครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่น
ที่สุดของประเทศจีน หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั  
 SAILUNJIDI HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดบั 4 ดำว**** 

วนัที่สอง เฉิงตู-อุทยำนมู่เก๋อฉั้ว-คงัติ้ง 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ อุทยำนมู่เก๋อฉั้ว (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 7 ชั่วโมง) สุดยอดอุทยานความงามที่
ไม่เป็นรองใคร ไม่แพอุ้ทยานระดบั 5 ดาว “จ่ิวจา้ยโกว” ไดร้ับสมญานามวา่ ดินแดนสวรรคง์ามแห่ง
ทะเลสาบบนพื้นพิภพ เป็นอุทยานที่มีช่ือเสียงของเมืองคงัต้ิง ให้ท่านไดส้ัมผสัความงดงามปนความ
ตื่นเตน้ไปกบั หุบเหวตู้เจียน หุบเหวที่เกดิจากการสรรสร้างของธรรมชาติ เวลาที่มีลมแรงพดัผ่าน
หุบเหวน้ีจะมีเสียงกรีดร้องเหมือนรอการตอ้นรับการมาของทุกท่าน 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านเที่ยวชม ทะเลสำบ 7 สี ให้ท่านชมความงามเหนือค าบรรยาย  จ่ิวจ้ายโกวมีทะเลสาบแค่ 5 สี 

แต่ที่น่ีมีถึง 7 สีในสายน ้าเดียว เป็นทะเลสาบที่น่าอศัจรรยใ์จมาก ให้ท่านช่ืนชมความงามและถ่ายรูป
คู่กบัทะเลสาบ 7 สีแห่งน้ีเกบ็เป็นความประทบัใจ จากนั้นน าท่านสัมผสัความอลงัการ ทะเลเดือด
สมุนไพร ซ่ึงชาวบา้นเช่ือกนัว่าทะเลแห่งน้ีเป็นแหล่งช่วยผ่อนคลาย และรักษาโรคเช่ือว่าเกิดจาก
เทพเจ้าสร้างขึ้นมาประทานเพื่อเป็นของขวญัแก่มวลมนุษย์ สัมผสั ทุ่งหญ้ำทะเลแดง ทะเลสาบ
ท่ามกลางทุ่งหญา้หาดูไดย้ากยิ่งนกับนพื้นพิภพ สมควรแกเ่วลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองคงัติ้ง (ใช้เวลำ
เดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่งต ั้งอยู่ในหุบเขา มีสภาพภูประเทศซับซ้อน ทั้ งภูเขาหิมะ 
เทือกเขา ทะเลสาบ ทุ่งหญา้กวา้งใหญ่และเห็นเป็นระลอกคลื่น ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองแห่งธรรมชาติที่มี
โอโซนบริสุทธ์ิ 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
 QINGGE HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดบั 4 ดำว**** 
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วนัที่สำม คงัติ้ง-เมืองตันปำ-หมู่บ้ำนทิเบตเจยีจูจงัไช่ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่  เมืองตันปำ หุบเขำแห่งสำวงำม (ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 4 ชั่วโมง) ตั้งอยู่
ริมโตรกผาสูงตระหง่าน ด้านหน่ึงคือแม่น ้าตา้ตูที่เช่ียวกราก อีกดา้นคือภูผาสูง เป็นเมืองที่มีพื้นที่
หลากหลายรูปแบบ ตวัเมืองตนัปาถือไดว้่าเป็นเมืองที่มีความเจริญมากเมืองหน่ึงเมื่อเทียบกบัเมือง
อื่นๆ ตนัปาในอดีตเป็นเมืองหนา้ด่านที่ส าคญัมากของแควน้คามทิเบต มีสมญาว่า “อำณำจักรพัน
ป้อม” ตนัปาเร่ิมสร้างป้อมปราการตั้งแต่สมยัราชวงศ์ฮ ัน่เมื่อค.ศ. 1,700 ปีกอ่น ซ่ึงเคยมีป้อมปราการ
มากกวา่ 3,000 แห่ง หมู่บา้นขนาดใหญ่บางหมู่บา้นกม็ีป้อมมากกวา่ 100 แห่ง ปัจจุบนัมีป้อมปราการ
เหลืออยู่ 562 แห่ง ท่านจะไดเ้ห็นหอสังเกตุการณ์แบบทิเบตตั้งกระจายอยู่ท ัว่ไป นอกจากตนัปามีหุบ
เขาที่สวยงามแลว้ ยงัมีหญิงสาวสวย จนเป็นที่รับรู้กนัทั้งแผ่นดินจีนวา่ ชมหมู่บา้นทิเบตที่สวยที่สุด
ตอ้งมาที่ตนัปา ชมหญิงทิเบตสวยที่สุดกต็้องมาที่ตนัปาเช่นกนั ดงันั้นตนัปาจึงมีช่ือเรียกอีกช่ือว่า 
“หุบเขำแห่งสำวงำม” 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย  น าท่านเที่ยวชม หมู่บ้ำนทิเบตเจียจูจงัไช่ หมู่บา้นชาวทิเบต ที่ต ั้งอยู่ในหุบเขา บ้านเรือนของชาว

ทิเบตที่น่ีสร้างขึ้นจากไมแ้ละหิน โดยชั้นล่างสุดเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว ์ชั้นถดัมาจะเป็นที่อยู่อาศัยของ
เจา้บ้าน ส่วนดาดฟ้าดา้นบนใช้ส าหรับตากพืชผลทางการเกษตร บานหน้าต่างประตูของบา้นแต่ละ
หลงัท าจากไมท้ี่ได้รับการแกะสลกัและลงสีไวอ้ย่างงดงาม  ลกัษณะบ้านสวยโดดเด่นกว่าหมู่บา้น
อื่นในตานปา กค็งตรงที่รู้จกัใชสี้สัน สีขาว แดง ด  า คาดบนตวับา้นที่กอ่ดว้ยหินแผ่นเลก็ๆ เรียงซ้อน
กนั มุมของหลงัคามียอดแหลมวางหินสีขาว ที่ถือวา่เป็นหินศกัดิ์ สิทธ์ิเอาไว ้ด้วยความสวยโดดเด่น
จึงท าให้ National Geographic ของเมืองจีน ยกให้เป็นหมู่บา้นที่สวยที่สุดของประเทศจีน 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
 XINGJI HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดบั 4 ดำว**** 

วนัที่ส่ี  เมืองตันปำ-หอเตียวโหลว (ป้อมปรำกำร)-ทุ่งหญ้ำถ่ำกง-วดัถ่ำกง-เมืองซินตูเฉียว 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น าท่านเที่ยวชม หอเตียวโหลว ซ่ึงป้อมโบราณของตนัปามีรูปทรงหลายหลาก ส่ีเหลี่ยม ห้าเหลี่ยม 
หกเหลี่ยม แปดเหลี่ยม สิบสองเหลี่ยม สิบสามเหลี่ยม โดยป้อมส่ีเหลี่ยมนบัวา่เด่นที่สุดเมื่อพิจารณา
ในดา้นประโยชน์ใชส้อย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ป้อมประจ าบา้นและป้อมประจ าหมู่บา้น ซ่ึง
จะสร้างตามจุดชยัภูมิริมเส้นทางที่ส าคญัและที่สูงบนสันเขา ป้อมประจ าหมู่บา้น แบ่งเป็น ป้อมจุด
ไฟแจง้เหตุ ป้อมปราการเพื่อการสู้รบ ป้อมโบราณของตนัปามีลกัษณะตรงดิ่ง มุมแหลมเหมือนดัง่
ปลายมีด พื้นก  าแพงเรียบเป็นระเบียบ ตวัก  าแพงกอ่ดว้ยกอ้นหินแน่นหนาและแขง็แรง 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองถ่ำกง (ใช้เวลำในกำรเดนิทำงประมำณ 3 ชั่วโมง)  เมืองเลก็ๆเมืองหน่ึง ซ่ึง 

“ถ่ากง” มีความหมายตามภาษาทิเบตวา่ “ดินแดนอนัเป็นที่สิงสถิตแห่งองคพ์ระโพธิสัตว ์ท่านจะได้
ชมความอัศจรรย์ชวนมองของ ทุ่งหญ้ำถ่ำกง ซ่ึงทุ่งหญ้าแห่งน้ีมีความสูงถึง 3,500 เมตรจาก
ระดบัน ้าทะเลปานกลาง บริเวณน้ีจะเป็นที่ชุมนุมของชาวทิเบต ในวนัเทศกาลต่างๆจะมีการจดั
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กจิกรรม เช่น ฟ้อนร า ร้องเพลง แข่งม้า เป็นต้น จากนั้นน าท่านเที่ยวชม วัดถ่ำกง วดัพุทธนิกาย
มหายานแบบทิเบต สร้างจากทองค าหนกักวา่ 000 กโิลกรัม มองออกไปเบื้องหลงัของเจดียค์ือยอด
เขายาลา วดัถ่ากงตั้งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องตวัเมือง อยู่ห่างไปประมาณ 4 กโิลเมตร เป็นวดัที่
ผูค้นในเมืองให้ความเคารพสักการะเป็นอย่างมาก  ต่อจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซินตูเฉียว 
สรวงสวรรค์ของนกัถ่ำยภำพ (ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ต ั้งอยู่ห่างจาก
เมืองเฉิงตู ที่เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ไปทางตะวนัตกเฉียงใต้  437 กิโลเมตร และห่างจาก
เมืองคงัต้ิง ไปทางทิศตะวนัตก ระยะทางประมาณ 83 กิโลเมตร ปัจจุบนัได้กลายเป็นจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ส าคญัแห่งหน่ึงของประเทศจีน อีกทั้งยงัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
ช่างภาพมือสมัครเล่นหลายคนใฝ่ฝันว่าจะไปเยือนสักครั้ งหน่ึง ซ่ึงที่ น่ีมี ช่ือเสียงในเร่ืองของ
ทศันียภาพอนังดงามของธรรมชาติที่ประกอบไปดว้ย ทิวเขาบนที่ราบสูง ล  าธารใสสะอาดที่ใหล
ขนานไปกบัถนนที่เรียงรายไปด้วยไม้ใหญ่ และในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่น่ีจะเตม็ไปดว้ยสีสันของ
ใบไมเ้ปลี่ยนสีที่ใกลผ้ลดัใบ สีเหลืองส้มของใบไม ้ตดักบัทอ้งฟ้าสีครามเขม้ โดยมีฉากหมู่บา้นของ
ชาวทิเบตอยู่เบื้องหลงั เป็นภาพที่งดงามเหนือค าบรรยาย 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
 SHYING TIANTANG HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดบั 4 ดำว**** 

วนัที่ห้ำ  เมืองซินตูเฉียว-หย่ำเจยีง-หลีถ่ัง-เต้ำเฉิง-เจดย์ีเต้ำเฉิงไป่ถ่ำ (เจดย์ีขำว)-ย่ำติง 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองย่ำติง ระหวา่งทางผ่านชม เมืองหย่ำเจยีง (ใช้เวลำในกำรเดนิทำง
ประมำณ 2 ชั่วโมง) เมืองธรรมชาติผสานกบัความเจริญรุ่งเรือง เมืองเล็กแต่มีกลิ่นอายแห่งความ
ทนัสมยัปนอยู่ ช่วงฤดูใบไมผ้ลิจะได้เห็นดอกตูเ้จียนบานสะพรั่งตลอดสองข้างทาง ออกเดินทาง
ต่อไปยงั เมืองหลีถ่ัง (ใช้เวลำในกำรเดนิทำงประมำณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่เสนอเร่ืองขอขึ้นทะเบียนเป็น
เมืองที่สูงที่สุดในโลกเหนือกว่าทิเบตเมืองหลงัคาโลก ซ่ึงมีความสูงจากระดบัน ้าทะเล 4,014 เมตร 
ซ่ึงชาวบา้นส่วนใหญ่จะเป็นชาวทิเบต หลี่ถงัในอดีตคือเมืองส าคญัในแควน้คามของทิเบต  ก่อนที่
ดินแดนแห่งน้ีจะตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน หลี่ถงัเรียกได้วา่เป็นจุดพกั
การเดินทางตั้งแต่อดีต โดยเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางคาราวานใบชา-ม้า จนปัจจุบนัหลี่ถงักย็งัเป็น
จุดแยกของเส้นทาง ไม่วา่จะเดินทางไปทางตะวนัตกสู่ทิเบต ลงใตสู่้ยูนนาน ขึ้นเหนือสู่เส้นทางเสฉ
วน-ทิเบตสายเหนือ ระหวา่งทางผ่านเมืองหลี่ถงั ท่านจะไดเ้ห็นภูเขาไหจ่ือเป็นเขาที่เป็นเอกลกัษณ์
ของเมืองหลี่ถงัน้ีและผ่านทะเลสาบสายหลกัของเมือง บนภูเขาจะเรียงรายดว้ยเจดียท์ิเบตถือเป็นส่ิง
ศกัดิ์ สิทธ์ิของชาวเมืองหลี่ถงั ท่านจะไดเ้ห็นการ์เซียปกคลุมภูเขาจนเป็นภูเขาหิมะสีขาวโพลนไดร้ับ
การขนานนามวา่“ภูเขานกกระเรียนขาวหิมะหยก”   

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองเต้ำเฉิง (ใช้เวลำในกำรเดนิทำงประมำณ 3 ชั่วโมง) ในอดีตเตา้เฉิงมีช่ือ

วา่เตา้ปา อนัมีความหมายในภาษาทิเบตวา่คือ ดินแดนที่เป็นประตูสู่หุบเขาอนักวา้งใหญ่  ครั้นเมื่อมี
การเพาะปลูกข้าวขึ้นในดินแดนแถบน้ี จึงไดม้ีการเปลี่ยนช่ือเมืองเป็น เต้าเฉิง อนัมีความหมายว่า 
เมืองแห่งข้าว เมืองเตา้เฉิงและดินแดนโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยที่ต ั้งท  าเลที่เป็นทาง ผ่าน
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ของแม่น ้าถึงสามสายอนัได้แก ่แม่น ้าฉีตู แม่น ้าตงยี่ และสุดทา้ยคือแม่น ้าเต้าเฉิง ที่มีตน้ก  าเนิดจาก
ภูเขาไหจ่ือ โดยระหวา่งทางจะตอ้งผ่านภูเขาสูงถึง 3 ลูก โดยมีระดบัสุงขึ้นไปเร่ือยๆ โดยลูกแรกคือ
ภูเขากอร์ซือ สูงจากระดบัน ้าทะเล 4,412 เมตร ลูกที่สองคือภูเขาเจียนจือวาน สูงจากระดบัน ้าทะเล 
4,659 เมตร และภูเขาลูกที่สามคือคาร์จือลาห์ สูงจากระดบัน ้าทะเล 4,712 เมตร น าท่านเที่ยวชม 
เจดีย์เต้ำเฉิงไป่ถ่ำ (เจดีย์ขำว) เป็นเจดีย์ขาวที่ใหญ่ที่สุดในเขตกนัจือโจว ตรงกลางเป็นเจดียสู์ง 37 
เมตร รองลงมาเป็นเจดียล์้อมรอบอีก 4 ชั้น จากบนลงล่างเป็นชั้นละ15 23 31 39 เจดีย ์รวมทั้งหมด 
108 เจดียล์อ้มรอบเจดียอ์นัใหญ่ ฐานเจดียย์งัมีคมัภีร์หมุนอีกมากมาย เป็นที่ที่ชาวธิเบตชอบมากราบ
ไหว ้จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยงั ย่ำติง (ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง) ซ่ึงมีพื้นที่ 
1,344 ตารางกโิลเมตร ตั้งอยู่ที่ความสูง 4,000 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล เป็นดินแดนแห่งเทือกเขาสูง 
โตรกผา ป่าสน ธารน ้าแขง็ ทะเลสาบและล าธารอนับริสุทธ์ิ ที่ส าคญัดินแดนแห่งน้ีได้ช่ือว่าเป็น
สถานที่ศกัดิ์ สิทธ์ิของชาวทิเบต เป็นดินแดนอนัสูงส่งเทียมตะวนั ที่น่ียงัเตม็ไปดว้ยจิตวญิญาณแห่ง
พระพุทธศาสนา ด้วยความเช่ือของชาวทิเบตที่วา่ ย่าติง คือดินแดนอนัเป็นที่สถิตย์แห่งองค์พระ
โพธิสัตว ์โดยมียอดเขาหิมะศักดิ์ สิทธ์ิท ั้งสามยอด อนัประกอบด้วย ยอดเขายางม่ายหย่ง ที่เป็น
ตวัแทนพระมญัชุศรีโพธิสัตว ์พระโพธิสัตวแ์ห่งปัญญา , ยอดเขาเซียนัว๋ตวัจ๋ี เป็นตวัแทนพระวชัร
ปาณีโพธิสัตว ์พระโพธิสัตวผ์ูคุ้ม้ครอง และยอดเขาเซียนหน่ายร่ือ ตวัแทนของพระโพธิสัตวอ์วโลกิ
เตศวร หรือที่ชาวไทยคุน้เคยในช่ือ เจา้แม่กวนอิม พระโพธิสัตวแ์ห่งความกรุณา 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
 YADING YIZHAN HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดบั 4 ดำว**** 

วนัที่หก  อุทยำนย่ำติง (วดัชงกู่ / ทุ่งหญ้ำลัว่หรง / ทะเลสำบไข่มุก)-เต้ำเฉิง 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเที่ยวชม อุทยำนย่ำติง ดินแดนย่าติงเป็นที่รู้จกัของผูค้นในแถบน้ีมาอย่างยาวนานนบัพนัปี 
เพราะในอดีตที่น่ีเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางสายชา-ม้า อนัเป็นเส้นทางคาราวานการค้าโบราณที่
เช่ือมดินแดนทิเบตกบัมณฑลยูนนานที่อยู่ทางตอนใต้ แต่ผู ้ที่ท  าให้โลกภายนอกได้รับรู้ถึงความ
ยิ่งใหญ่และงดงามของดินแดนย่าติง คือ โจเซฟ ร็อค นกัส ารวจและนกัธรรมชาติวทิยาชาวอเมริกนั
ที่ให้ค  านิยามของย่าติงไวว้่า “งดงำมจนยำกจะหำที่ใดเสมอเหมือน” โจเซฟ ร็อค ไดเ้ดินทางส ารวจ
ดินแดนในแถบจีนตะวนัตกรวมถึงดินแดนย่าติง และน าออกเผยแพร่ผ่านนิตยสารเนชัน่แนล จีโอ
กราฟฟิก จนสร้างความตื่นเตน้และตื่นตะลึงในหมู่ชาวตะวนัตก  ถึงความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ
ภายในดินแดนแห่งน้ี ดัง่ที่เขาไดบ้รรยายรายละเอียดของยอดเขาเซียนหน่ายร่ือ เอาไวว้า่ “ยอดเขำ
แห่งองค์พระอวโลกเิตศวร ดูเสมือนดัง่บัลลงัก์ของเทพเจ้ำบนสรวงสวรรค์” ดว้ยภาพของยอดเขาสูง
ชนั ยอดดา้นบนตดัตรงดูคล้ายบลัลงัก ์เบื้องหน้าคือทะเลสาบไข่มุกที่ใสบริสุทธ์ิ ธงคม์นตห์ลากสี
พร้ิวไหวอยู่ริมทะเลสาบ บรรยากาศรอบขา้งอบอวลไปด้วยแรงศรัทธาและบทสวดที่ล่องลอยผ่าน
ธงมนต์มาตามสาย ลม ผลงานของโจเซฟ ร็อค ได้กลายเป็นแรงบนัดาลใจให้แก่นวนิยาย Lost 
Horizon ของนกัเขียนชาวองักฤษ เจมส์ ฮิวส์ตนั ที่กล่าวถึง  แชงกรีลา  ดินแดนลึกลบัที่ซ่อนตวัอยู่
กลางหุบเขา ดินแดนที่ผู ้คนด ารงชีวิตอยู่อย่างสงบสุขท่ามกลางธรรมชาติอนับริสุทธ์ิและงดงาม 

http://www.komchadluek.net/search.php?search=%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://www.komchadluek.net/search.php?search=%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://www.komchadluek.net/search.php?search=%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://www.komchadluek.net/search.php?search=%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87
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เที่ยวชม วัดชงกู่ วดัทิเบตที่เก่าแก่ขนาดเล็กประมาณ 700 ปี สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมยัราชวงศ์หยวน 
ตั้งอยู่บนความสูง 3,880 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ตั้งอยู่เชิงเขาเซียนหน่ายร่ือภายในเขตอนุรักษธ์รรมชาติย่าติง  

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านชมความอศัจรรยแ์ห่ง ทุ่งหญ้ำลั่วหรง ซ่ึงที่น่ีสามารถมองเห็นวิวของยอดเขายางม่ายหย่ง  

โดดเด่นเหนือทุ่งหญ้าล ัว่หรงได้อย่างสวยงาม ณ ทุ่งหญ้าล ัว่หรงแห่งน้ีเต็มไปด้วยล  าธารน้อยๆ 
ประกอบกบัววิอนัเป็นเทือกเขาหิมะ ท าให้ท่านตอ้งหลงมนตส์ะกดอยู่ที่น่ีอย่างไม่ตอ้งสงสัย จากนั้น
เที่ยวชม ทะเลสำบไข่มุก เป็นทะเลสาบที่อยู่ในหุบเขาที่ความสูง 4,000 เมตร เป็นทะเลสาบเลก็ๆสี
เขียว ใสเหมือนมรกต โอบลอ้มไปดว้ยเง้ือมเงาของยอดเขาเซียนหน่ายร่ือ ซ่ึงยอดเขาแห่งน้ีสูงถึง
กวา่ 5,000 เมตร นบัเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเขตอนุรักษย์่าติง  สมควรแกเ่วลาน าท่านเดินทางกลบั
เขา้สู่ เมืองเต้ำเฉิง (ใช้เวลำในกำรเดนิทำงประมำณ 2 ชั่วโมง) 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
 DAOCHENG JIARI HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดบั 4 ดำว**** 

วนัที่เจด็  เต้ำเฉิง-เฉิงตู-ศูนย์หมแีพนด้ำ (รวมรถแบตเตอรี่)-ถนนคนเดนิชุนซีลู่-โชว์เปลีย่นหน้ำกำก 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ บริกำรท่ำนด้วยอำหำรชุด 
08.00 น.         เหิรฟ้าสู่  เมืองเฉิงตู โดยสำยกำรบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8006  
08.55 น. ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง  เมืองนครเฉิงตู เมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน มีภูมิ

ประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่ เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ศูนย์หมแีพนด้ำ (รวมรถแบตเตอรี่) ที่น่ีมีหมีแพนด้ากว่า 20 
ตวั หมีแพนดา้เป็นสัตวส์งวนหายากมีก  าเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่
พร้อมจะตั้งทอ้งมีเพียง 3 วนัใน 1 ปี และจะตกลูกครั้ งละประมาณ 2 ตวั ตวัที่แข็งแรงเพียงตวัเดียว
เท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนดา้คือไผ่ลูกศร รัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนดา้เป็นส่ือการผูกมิตร
ไมตรีกบัประเทศต่าง  ๆ

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซ้ือสินค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์

ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เส้ือผา้, รองเทา้, เคร่ืองหนงั, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึก
ต่าง  ๆฯลฯ ตามอธัยาศยั 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
น าท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ำกำก ที่ใชศิ้ลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหนา้กากแต่ละฉาก
ภายในเส้ียววินาที โดยที่ไม่สามารถจบัตาไดท้นั เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกนัมาภายใน
ตระกูล หลายชัว่อายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทัว่ไป 
 SAILUNJIDI HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดบั 4 ดำว**** 

วนัที่แปด ถนนโบรำณจนิหลี-่เฉิงตู-กรุงเทพฯ 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิง ถนนโบรำณจนิหลี ่เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมยัโบราณ
ไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี มีสินคา้ต่างๆมากมายให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั   
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เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ลิม้รสอาหารพเิศษ...สมนุไพรจนี 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินซวงหลงิ เมืองนครเฉิงตู  เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
15.25 น.            เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8145  
   (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
18.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.....     
 

********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร********   
     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      

(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 10 ท่ำนขึ้นไป ***) 
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ทวัร์คุณธรรม เต้ำเฉิง...ขนมรวมมติร 
ย่ำติง ซินตูเฉียว ตันปำ คงัติง้ 8 วนั 7 คืน (3U) 

 

อตัรำค่ำบริกำรดงักล่ำวรวม 
1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ามนัขึ้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษี

น ้ามนัเพิ่มตามความเป็นจริง กอ่นการเดินทาง**รำคำทัวร์นีเ้ช็คภำษีน ำ้มนั ณ วนัที่ 28 พ.ย. 61 เป็นเงนิ 2,000 บำท 
3. ค่ำวซ่ีำจนี ปกติ 4 วนัท ำกำร รำคำ 1,500 บำท (ผู้ถือหนงัสือเดนิทำงไทย) 

 **กรณีย่ืนด่วน 2 วนัท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพ่ิม 1,050 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ)   
4. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
6. น ำ้หนกัสัมภำระ ท่ำนละไม่เกนิ 23 กโิลกรัม จ ำนวน 1 ใบ  สัมภาระติดตวัขึ้นเคร่ืองได ้0 ช้ิน ต่อท่าน น ้าหนกัตอ้งไม่เกนิ 7 

กโิลกรัม, ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเกบ็ 
7. ค่ำประกนัอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกนิ 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัที่มีอายุต ั้งแต่ 0 เดือนขึ้นไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง 0 เดือน ถึง 05 ปี และผูท้ี่มีอายุสูงกวา่ 70 ปี 
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยที่ระบุไวใ้นกรมธรรม์ท ั้งน้ีย่อม
อยู่ในขอ้จ ากดัที่มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ 
หรือจากหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพื่อให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้ งนี้อตัรำเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บำท 
ขึ้นอยู่กบัระยะเวลำกำรเดนิทำง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 

อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 

เด็กอำยุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดี่ยว 
จ่ำยเพิม่ 

รำคำ 
ไม่รวมตั๋ว 

วนัที ่10-17 เมษำยน 2562  38,999 บำท 38,999 บำท 7,500 บำท 26,999 บำท 

วนัที ่28 เมษำยน-5 พฤษภำคม 2562 36,999 บำท 36,999 บำท 7,500 บำท 26,999 บำท 

วนัที ่19-26 พฤษภำคม 2562 36,999 บำท 36,999 บำท 7,500 บำท 26,999 บำท 

วนัที ่23-30 มิถุนำยน 2562 36,999 บำท 36,999 บำท 7,500 บำท 26,999 บำท 
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กรณีที่เสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ต่ิง, อาการที่เกีย่วขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ  านาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท  การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การกอ่การร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อื่นๆตามเง่ือนไขในกรมธรรมอ์ ั

8.  ค่ำบริกำรดงักล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดนิทำงที่เป็นชำวไทยเท่ำนั้น!!! ต 
อตัรำค่ำบริกำรดงักล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนงัสือเดนิทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์, คนขับรถ และหวัหน้ำทัวร์ รวม 480 หยวนต่อคน (เดก็ช ำระทิปเท่ำกบัผู้ใหญ่) 

กรณีกรุ๊ปออกเดนิทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเกบ็ค่ำทิปเพิม่ 100 หยวน / ท่ำน / ทริป 
4. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหกั ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูกให้กบับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่ำวซ่ีำจนีส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
เงื่อนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงนิ 

1. ในกำรจองครั้งแรก ช  าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง) พร้อมส่ง
ส ำเนำหนงัสือเดนิทำง ให้กบัเจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย 

2. ส่งหนงัสือเดินทำงตัวจริง, พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวซ่ีำจนีในหวัข้อด้ำนล่ำง) และเอกสำร
ที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ก่อนเดนิทำง 15 วนั **กรณียื่นด่วน 2 วนัท าการ ช าระค่า
ส่วนต่างเพิม่ 1,050 บาท  (อตัรำดงักล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือหนงัสือเดนิทำงไทยเท่ำนั้น)  

3. ช ำระส่วนที่เหลือ กอ่นเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ)   
กำรยกเลกิกำรเดนิทำง 
 แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 30 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 05-29 วนั เกบ็ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนักอ่นเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าต ัว๋
เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามที่สถานทูตฯ เรียกเกบ็ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกดิขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่
สามารถเดินทางได ้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ท ั้งหมด เน่ืองจากค่าต ัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ 
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ข้อควรทรำบก่อนกำรเดนิทำง 
 คณะทัวร์ครบ 10 ท่ำนออกเดนิทำง มหีวัหน้ำทัวร์ไทยเดนิทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั                                                                                        
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ  ปฏิวตัิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมที่เกดิขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหนา้ที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหนา้ที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้  าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดกอ่น
ออกเดินทางแลว้ 
 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัรำค่ำบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบติัเหตุที่เกดิจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
 ในกรณีที่ลูกคา้ต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทั ฯ กอ่นทุกครั้ ง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ท ั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำจนีส ำหรับหนงัสือเดนิทำงไทย  

1. หนงัสือเดินทางที่มีอายุการใชง้านไม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน 
หมำยเหตุ : หนังสือเดนิทำงต้องไม่มกีำร ช ำรุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกดิกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ำยหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิว้ พื้นหลงัสีขำวเท่ำนั้น!!  
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ข้อห้ำม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเป้ือน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เส้ือสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เส้ือคอกวา้ง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดท างาน ชุดนกัเรียน นกัศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีด า หรือ
กรอบแวน่สีด า, ห้ามสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิป๊ติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจน ห้ามผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดือน  
**ท่านที่ประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยื่นวซ่ีา กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง
หนงัสือเดินทาง  

4. เอกสารที่ให้กรอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงให้ครบเพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง)  
5. กรณีเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดนิทำง ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดงันี ้
  เดนิทำงพร้อมพ่อแม่ / เดนิทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. ส าเนาสูติบตัร (ใบเกดิ) ทั้งนีก้รณีเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกดิ) ตัวจริง 
  2. ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
  3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  
  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลี่ยนช่ือ 
  เดนิทำงพร้อมญำติ   

1. ส าเนาสูติบตัร(ใบเกดิ) ทั้งนีก้รณีเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
2. ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  
4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลี่ยนช่ือ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าที่เขตหรืออ  าเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดนิทำงที่ช่ือเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดงันี ้
1. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั้น  
2. หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น 
3. ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ข ั้นต ่า 100,000 บาท 
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูร้ับยื่นวซ่ีาที่ศูนยย์ื่นวซ่ีาจีนในวนัยื่นวซ่ีา 

7.  กรณีหนงัสือเดนิทำงชำวต่ำงชำติ ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดงันี ้
1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการท างานแลว้ไม่ต  ่ากว่า 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้
ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดนิทำงต้องไปด ำเนนิกำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจนีด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
3. ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ข ั้นต ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนยีมกำรย่ืนวซ่ีำหนงัสือเดนิทำงคนต่ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวซ่ีำให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,060 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดได้ที่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย)  
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ประเทศที่ไม่สำมำรถขอวซ่ีำจนีแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
เชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝรั่งเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย  

8. กรณีหนงัสือเดนิทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry กอ่นท าการยื่นวซ่ีา 

9. เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้กอ่นยื่นวซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อย่าง 
นอ้ย 10 วนัท าการ (กอ่นออกเดินทาง) 

10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนย์ยื่นวซ่ีาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิ
ของสถานทูต และบางครั้ งบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เ น่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผู ้ใชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างนอ้ย 2 อาทิตย์  

 
   ** ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำก

ทำงบริษัทฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลกั ** 
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ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี้!!!! 
เอกสำรท่ีใช้ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน 

**กรุณำกรอกรำยละเอียดท้ังหมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
ช่ือ-นำมสกลุ (ภำษำองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตำมหน้ำพำสปอร์ต)   

(MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................................................................................... 

SURNAME.................................................................................................................................................................... 

สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำร้ำง    

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส......................................................................................................... 

ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภำษำองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่)........................................................................................................    

.............................................................................................................................................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้ำน..................................มือถือ............................... 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตำมทะเบียนบ้ำน / ภำษำองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................................................ .. ... .. ..

..........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้ำน............................................... 

ช่ือสถำนท่ีท ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่)......................................................................................... 

ต ำแหน่งงำน................................................................................................................................................................... 

ท่ีอยู่สถำนท่ีท ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 

..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................ 

**กรณีเกษียณอำยุงำน กรุณำกรอกช่ือสถำนท่ีท ำงำน/ ท่ีอยู่ ท่ีเคยท ำงำน...................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................โทร................................ 

(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก ทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน)  

ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   

เมื่อวันท่ี................ เดือน........................ปี........................  ถงึ วันท่ี.......................เดือน........................ปี..................... 

ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่   ไม่เคย    เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 

เมื่อวันท่ี................ เดือน........................ปี........................  ถงึ วันท่ี.......................เดือน........................ปี..................... 

รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน  พร้อมระบุควำมสัมพันธ์ (ภำษำองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 

ควำมสัมพันธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 

2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 

ควำมสัมพันธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 

หมำยเหต ุ

** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำให้ท่ำนเกิดควำมไม่สะดวกภำยหลัง  ท้ังนีเ้พื่ อประโยชน์ของตวัท่ำนเอง  จงึขอ

อภัยมำ ณ ท่ีนี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด) 

  


