
 

 

 



 

 

รายการท่องเที่ยว 
วนัที-่1 กรุงเทพฯ - เฉิงตู - - -

15.30 น. พบกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ชค็อิน L ประตู 6  สายการบินเสฉ
วนแอรไ์ลน ์(3U) เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและ
เอกสารการเดินทางกอ่นขึน้เคร่ือง 

17.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฉิงตู โดยสายการบิน เสฉวนแอรไ์ลน ์ เที่ยวบินที่ 3U 8146  
กระเป๋าใบใหญ่โหลด 23 กิโลกรมัต่อท่าน ท่านละ 1 ใบเท่านั้น (โปรดปฏิบติัอย่าง
เคร่งครดั) 

22.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเฉิงตู (เวลาทอ้งถิ่น: เร็วกว่าเวลาในประเทศไทย 1 ชัว่โมง) เมือง
หลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้อยู่บริเวณลุ่มแม่นํ้าหมิน ใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปดว้ย
เทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมีฤดูรอ้นท่ีอบอุ่น 
ฤดูหนาวท่ีไม่หนาวนัก ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ลา้นคน จดัเป็นอนัดบั 3 ของประเทศจีน ใน
ปัจจุบนัเป็นทัง้ศูนยก์ลางดา้นการเมือง การทหาร และดา้นการศึกษาของภูมิภาคตะวนัตกเฉียงใต ้นํา
ท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ จากน้ันนําท่านเดินทางสูโ่รงแรมพกัผ่อน  

            ที่พกัทางสายการบินเป็นผูจ้ดัใหใ้กลส้นามบิน 
 

วนัที-่2 เฉิงตู–หยินชวน-สุสานกษตัริยซ์เีซีย๊ะ-พิพิธภณัฑซ์เีซีย๊ะ (รถกอลฟ์) 
โรงถา่ยหนงัตะวนัตก-สวนเกา๋กี ้

- L D

เชา้             ไม่มีบริการอาหาร จ่ายเงินสด 30 หยวนต่อท่าน บริการตวัท่านเองภายใน
สนามบินเพื่อความสะดวกในการเชค็อิน 

06.05 น. ออกเดินทางสู่ หยินชวน โดยสายการบิน เสฉวนแอรไ์ลน ์ เที่ยวบินที่ 3U 8877 
08.05 น. เดินทางถึง นครหยินชวน เมืองหลวงของเขตการปกครองตนเองหนิงเซีย่ ตัง้อยู่ทางตอนบนของแม่นา้

ฮวงโห หรือแม่นา้เหลือง เมืองนี้มีความผสมผสานทางวฒันธรรมของชาวพุทธและมุสลิม หรือชาวฮั่น
และชาวหุย เน่ืองจากในชว่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 8 หนิงเซีย่เคยเป็นทางผ่านของคาราวานการคา้เสน้ทาง
สายไหมตอนเหนือ ท่ี มีชาวเปอรเ์ซยีและเอเชยีกลางเขา้มาทาการคา้ และหยั่งรากลึกกลายเป็นชมุชน
มุสลิมท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในจีน 



 

 

นําท่าน ออกเดินทางไปทางทิศตะวนัตกของเมืองหยินชวน เพ่ือชม สุสานจกัรพรรดิซีเซีย่ ก่อสรา้งคลมุดว้ย
เคร่ืองไม ้ แต่ถูกเผาทาลายเม่ือถูกมองโกลรุกรานในปี ค.ศ. 1227 ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีรกรา้งว่างเปล่า 
ตระหง่านอยู่ท่ามกลางสสุานทัง้มวลในทรงพีระมิดรวงผึง้ กวา้ง 50 ตาราง กิโลเมตร เป็นเขตสสุานของ
จกัรพรรดิท่ีใหญ่ท่ีสดุและไดร้บัการอนุรกัษดี์ท่ีสดุของจีน เท่ากบัเขตสสุานจกัรพรรดิราชวงศห์มิงในกรงุ
ปักก่ิง มีสุสานจกัรพรรดิ 9 สุสานและสุสานขนุศึกขนุนางกว่า 250 สุสาน สุสานจกัรพรรดิทัง้ 9 
สุสานลว้นเป็นรูป 4 เหลี่ยมผืนผา้ สุสานปฐมกษตัริยห์ลี่หยวนเฮ่า แมร้าชวงศซ์เีซีย่จะปกครองหนิง
เซยีะอยู่เพียง 200 ปี แต่จากหลกัฐานท่ีขดุพบภายในสุสาน ทัง้หลงันี้และอีกหลายแห่งในเขตภูเขาเห
อหลาน ทาใหพ้บว่าเป็นยุคท่ีอาณาจกัรหนิงเซยีะมีความเจริญสูงสุด ทัง้ดา้นศาสนา การชลประทาน 
และมีการประดิษฐอ์กัษรซเีซีย่ใชเ้อง รวมถึงมีภาษาเป็นของตวัเองดว้ย นําชม พิพิธภณัฑซ์ีเซีย่ และ 
ชมหอ้งหุ่นแสดงชวีประวติัของปฐมกษัตริย ์ จนถึงจุดจบของราชวงศซ์เีซีย่ ยุคซเีซีย่ (ค.ศ. 1038-
1227) เป็นยุคท่ีรุง่เรืองยุคหน่ึงของจีน มีการสง่เสริมการศึกษาประดิษฐต์วัอกัษร ก่อสรา้งวงัและสสุานท่ี
ใหญ่โตโอฬาร ปฐมราชวงศ ์ “หลี่หยวนเฮ่า” สืบเชือ้สายมาจากเผ่าตงัเซยีง (Dǎngxiàng) ซเีซีย่ล่ม
สลายโดยถูกกองทพัของเจงกีสขา่นตีแตกแบบถอนรากถอนโคน ถูกเผาเมือง ผูใ้หญ่และเด็กท่ีสูงกว่า
ลอ้เกวียนถูกฆ่าตายหมด สุสานกษตัริยแ์ละพระศพถูกขดุเผาทําลาย แต่เจงกีสขา่นก็ไม่มีโอกาสอยู่ดู
ผลงานของตวัเอง เพราะเสียชวิีตในการรบกอ่นตีเมืองซเีซีย่แตก 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
บ่าย เดินทางสู่ โรงถา่ยภาพยนตเ์จิน้เป่ย (ZHENBEIBU CHINA WEST FILM STUDIO) เดิมเป็น

ป้อมปราการและเมืองเก่าเจิน้เป่ยปู้ ในสมยัราชวงศช์งิท่ีรา้ง ท่ีเคยใชเ้ป็นเมืองหนา้ด่านในการป้องกนั
ดินแดนจากทางชนเผ่าทางเหนือปัจจบุนัเป็นศนูยถ์่ายทาของ CCTV จางอวีโ้หมวไดใ้ชโ้รงถ่ายนี้ถ่ายทา
ภาพยนตรห์ลายเร่ืองจนหนังประสพความสาํเร็จมีชือ่เสียง ทําใหโ้รงถา่ยแห่งนีก้ลายเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียว 
ท่ีมีคนหลั่งไหลมาชมมากมาย ชมฉากวงัซเีซีย่ กระโจมเจงกิสขา่น หมู่บา้นคอมมูน ป้อมกาแพงเมือง
โบราณ นําท่านชม สวนเก๋ากี ้ผลไมสี้แดงสดดงัสีเลือด จึงไดช้ือ่อีกชือ่หน่ึงว่า “ฮว้ยกี”้ ในอดีต เป็น
ผลไมบ้รรณาการสําหรบัฮ่องเต ้ ชาวจีนรูจ้กัสมุนไพรชนิดนี้เป็นอย่างดี มีการนํามาใชร้บัประทานเล่น 
หรือนํามาปรุงเป็นอาหารท่ีมีสรรพคุณทางยา ชว่ยบํารุงร่างกาย นอกเหนือไปจากการใชเ้ป็นยารกัษา
โรค 

 



 

 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
            ทีพ่กั SIJIANGHONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัที-่3 หยินชวน-เจดีย ์ 108 องคช์งิถงเสีย (เรือเร็ว)-ศาลเกาเม่ียว-ซาโปโถว  
(รถกอลฟ์ 2 เที่ยว+ขีอู่ฐ 1 รอบ+รถขบัเคลือน 6 ลอ้-จงเวย่ 

B L D

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้ นําท่านชม เจดีย ์ 108 องค ์(ระยะทาง 76 กม.) “108 เจดีย”์ ตัง้อยู่ท่ีชอ่งเขาชงิถงเสีย ไม่มีบนัทึก

ว่าเร่ิมมีการก่อสรา้งเม่ือไหร่ แต่เม่ือเจดียพ์งัทลายไดมี้การขดุพบพระพุทธรูป เหรียญเงิน และวตัถุ
โบราณอ่ืน ๆ ท่ีมีจารึกภาษาซเีซีย่ จึงสนันิฐานว่าน่าจะสรา้งขึน้ในสมยัอาณาจกัรซเีซีย่ มีอายุประมาณ 
800 ปี องคเ์จดียส์งู      
2.5 – 3.5 เมตร 
สรา้งจํานวนลดหลั่น 
12 ช ัน้ รวม 108 
องค  ์ มีความหมาย
แ ท น ตัน ห า  108 
ประการของมนุษย ์
ตามความ เชื่ อใน
ศาสนาพุทธนิกาย
ตันตร ะ  เ จ ดี ย ์ก่ อ
ดว้ยอิฐ “ตา้ชงิจวน” 
ซึ่งเป็นอิฐท่ีใชส้รา้ง
ก า แ พ ง เ มื อ ง จี น 
ยอดเจดียค์ลุมดว้ยทองสําริด เม่ือเวลาผ่านไปถูกอากาศลมฝนยอดสีทองไดเ้ก่าลงจนเปลี่ยนเป็นสีเขยีว
จนชาวบา้นเรียกว่าเจดียห์มวกเขยีว แลว้เดินทางต่อไปยงั เมืองจงเว่ย (100 กิโลเมตร ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 2 ช.ม.) จงเว่ยเมืองท่องเท่ียวท่ีตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องมณฑลหนิงเซีย่ะ 
พืน้ท่ีบางสว่นอยู่ในเขตทะเลทรายเถิงเก๋อหลี่ 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  นําท่านชม วดัเกาเม่ียว วดัเก่าแก่ประจําเมืองและมีชือ่เสียงอีกแห่งของของจีน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.  

1403 - 1420 ในสมยัราชวงศห์มิง ต่อมามีการบูรณะใหม่ในสมยัราชวงศช์งิในปี ค.ศ. 1709 ตวัวดั
มีความพิเศษ คือสรา้ง 3 ช ัน้ สูง 29 เมตร หลงัคาวดัป้ันปูนลวดลายอ่อนชอ้ย ชมวิหาร 500 
อรหนัต ์ ชมภาพวาดรอบระเบียงวิหารเป็นเร่ืองกําเนิดเจา้แม่กวนอิม และนิทานเร่ืองเล่าเก่ียวกนัความ
กตญัญตูามความเชือ่ของขงจือ้      



 

 

 

นําท่านสูช่ม อทุยานทะเลทรายซาปอโถว เขตภูเขาทรายขนาดใหญ่ (ทะเลทรายเถิงเกอ๋หล่ี) 
ตัง้อยู่ ริมแม่นํ้าหวงเหอ ฝ่ังใตมี้ภเูขาทรายสงู 200 เมตร ลาด 60 องศา กวา้ง 2,000 เมตร เวลาคน
ลื่นไถลลงมาจะเกิดเสียงระฆงัเสียง นําท่านเล่นกิจกรรมทะเลทรายครบสูตรความสนุก ชมการแกะสลกั
ทราย และสามารถเลือกซือ้กิจกรรมต่าง ๆ ภายในอุทยานได ้ เช่น ขี่อูฐท่องทะเลทราย นั่งรถ
ขบัเคล่ือน 6 ลอ้ใหญ่ตะลุยเนินทรายเรา้ใจ หมายเหตุ : กิจกรรมดงักล่าวขึน้อยู่กบัความ
ปลอดภยัเป็นสําคญั ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอือ้อํานวย ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกบาง
รายการ ทัง้น้ีเป็นไปเพื่อประโยชนแ์กต่วัท่านเองเป็นสําคญั สําหรบัผูที้่มีอายุเกิน 60 ปี จะ
ไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ได ้ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัดุลพินิจของผูค้วบคุมดูแล 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
            ทีพ่กั HONGWEIBAIQIAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 
วนัที-่4 จงเวย่-หยินชวน-เขตโบราณสถานสุ่ยตงัโกว (เรือ+รถเทียมลา) B L D
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้ นําท่านเดินทางกลบั หยินชวน ระหว่างทางนําท่านชม เขตโบราณสถานสุ่ยตง้โกว สถานท่ีกวา้ง

ใหญ่ท่ีมีประวติัยอ้นอดีต 3,000 ปี จากยุคสมยัหินเกา่ สถานท่ีขดุพบหลกัฐานการอยู่อาศยัของมนุษย ์
สมยัยุคหินเก่าเป็นแห่งแรกในประเทศจีน โดยนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส นอกจากน้ันในบริเวณสุ่ยตง้
โกวยงัเป็นท่ีตัง้ของ แนวกาํแพงเมือจีนที่สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศห์มิง มีซากป้อมและกําแพงเมือง
จีนสมยัราชวงศห์มิงท่ีพงัทลาย แต่ยงัคงมองเห็นเป็นแนวกาแพงยาว จากน้ันนําท่านเปล่ียนบรรยากาศ 
นั่งรถเทียมลา ลดัเลาะชมทิวภเูขาดินเหลือง ท่ีถกูสายลมและกาลเวลากดักรอ่นเป็นรปูรา่งแปลกตา 



 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
นําท่านเขา้สู่หุบเขา ถํา้ลบัถางซิงตง้ ถา้ท่ีขดุเพ่ือเป็นกองบญัชาการเพ่ือสูร้บกบัศตัรเูขตนอกกําแพง 
ท่ีมีอายุราว 600 ปี ตัง้แตส่มยัราชวงศห์มิงและชงิ ภายในถา้สามารถจทุหารไดถึ้ง 100,000 คน และมี
หอ้งต่าง ๆ ประกอบดว้ยหอ้งนอน หอ้งประกอบอาหารหอ้งประชมุ หอ้งเก็บอาวุธ ทางหนีลบั และ
หลมุพรางดกัขา้ศึกท่ีมีหลาวแหลมนับรอ้ย ๆ อนัซอ่นอยู่ 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
 

            ทีพ่กั SIJIANGHONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
 

วนัที-่5 ทะเลสาบซาหู (เรือเร็ว)-เจดียไ์หเ่ป่าถา่-หยินชวน-เฉิงตู B L D
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้ นําท่านชม ทะเลสาบซาหู (Shahu lake) ทะเลสาบทรายท่ีตัง้อยู่ทางภาคตะวนัตกเฉียงใตข้อง

อําเภอผิงหลวั (Pingluo County) เขตปกครองตนเองชนเผ่าหุยหนิงเสีย้ (Ningxia Hui 
Autonomous Region) โดย
ทะเลสาบทรายน้ันอยู่ห่างจาก
เมืองหยินชวน  (Yinchuan) 
ป ร ะ ม าณ  5 6  กิ โ ล เ ม ต ร 
จากน้ันนําท่านชม เจดียไ์ห่
เป่า เจดียพุ์ทธศาสนาท่ีหาชม
ไดย้ากแห่งหน่ึง  ตั้งอยู่ตอน
เ ห นื อ ข อ ง เ มื อ ง ห ยิ น ช ว น 
ชาวบา้นเรียกว่าเจดียเ์หนือ รวมฐานมี 11 ช ัน้ สงู 53.9 เมตร เป็นเจดียศ์กัดิสิ์ทธิค์ู่บา้นคู่เมืองหยิน
ชวน สรา้งเม่ือปี 1712 ใน รชัสมยัคงัซ ี ภายในหอคอยขึน้บนัไดจนถึงช ัน้บนสดุสามารถชมทศันียภาพ
บรรยากาศท่ีสวยงามของแม่นํา้ท่ีไหลผ่าน ในปี ค.ศ. 1778 ไดมี้การบูรณะเจดียข์ึน้ใหม่ เน่ืองจากเกิด
แผ่นดินไหวครัง้ใหญ่  



 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  สมควรแกเ่วลานําท่านเดินทางสูส่นามบิน 
13.45 น. ออกเดินทางสู่ เฉิงตู โดยสายการบิน เสฉวนแอรไ์ลน ์ เที่ยวบินที่ 3U 8116 
16.50 น. เดินทางถึง เฉิงตู นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้รบัสมัภาระ จากน้ันนําท่าน

เดินทางสูภ่ตัตาคาร 
คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

    
ที่พกั SPRING DOWNTOWN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

 

วนัที-่6 เฉิงตู-ถนนคนเดินจิง๋หล่ี-กรุงเทพฯ B L D
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้ นําท่านชอ้ปป้ิง ถนนโบราณจิ๋งหล่ี ถนนคนเดินมี

สินคา้พืน้เมือง ขนมพืน้เมืองของฝากเล็กๆนอ้ยๆ และ
อ่ืนๆใหท้่านเลือกชมและแวะซือ้กลบัมาเป็นของฝาก 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหาร
สมุนไพร) 

จากนัน้  นําท่านไปยงั สนามบินเมืองเฉิงตู เพ่ือเดินทางกลบั
กรงุเทพฯ 

14.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เสฉวนแอรไ์ลน ์ เที่ยวบินที่ 3U 
8145 

16.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ..... 
 

 



 

 

หมายเหตุ :  
1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้า่นรบัทราบคาํแนะนําการ
เปล่ียนแปลงการนัด หมายเวลาในการทาํกิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บริษทัอาจทําการเปล่ียนแปลงรายการ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยึดผลประโยชนข์องลกูคา้
เป็นสาํคญัทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภมิูอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยดุงานฯลฯ 
ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเล่ือนการเดินทาง
หรือไม่สามารถจดัพาคณะทอ่งเท่ียว ไดต้ามรายการ  
 
 คา่บริการทวัร ์ เฉิงตู หยินชวน จงเว ่6 วนั (ชว่งเวลาที่ดีที่สุด)

กาํหนดเดินทาง  24-29 เม.ย.63 / 12-17 มิ.ย.63 / 26 มิ.ย.- 1 ก.ค.63 

ผูใ้หญ่ (พกัหอ้ง 2-3 ท่าน)  ท่านละ  38,900 บาท 

พกัเดีย่วจา่ยเพิ่ม    ท่านละ   3,500 บาท 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์
กรณุาจองท่ีน่ังลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 1 เดือน กอ่นการเดินทางพรอ้ม ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 
บาท เมื่อทําการจอง พรอ้มกบัสง่หนา้พาสปอรต์และเอกสารสาํหรบัการทาํวีซา่ สว่นท่ีเหลือชาํระภายใน 
20 วนักอ่นการเดินทางมิฉะน้ันจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 
อตัราน้ีรวม   คา่ตั๋วเคร่ืองบินไปกลบั (ตั๋วกรุป๊)  คา่นํ้าหนักกระเป๋า ทา่นละ 1ใบ นน.ไม่เกิน 23 กก. 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/หอ้ง)     คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
    คา่วีซา่ทอ่งเท่ียว      บตัรเขา้ชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
  คา่ประกนัอบุติัเหตทุุกท่ีน่ังๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามกรมธรรม ์

อตัราน้ีไม่รวม  
   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นตน้. 
   คา่ทิปไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่ 1,200 บาท / ท่าน (ตลอดทริปการเดินทาง) 
   คา่ทิปหวัหน้าทวัรไ์ทยขึน้อยู่กบัความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 
   คา่นํา้หนักเกินท่ีสายการบินกาํหนด 
  คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 %และ ภาษีนักท่องเท่ียว (ถา้มี) 
 
 
 
 
 



 

 

 

การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง 
การยกเลิก 

1.1 หากมีการชาํระมดัจาํทวัรแ์ละตอ้งการยกเลิกไม่วา่กรณีใดๆก็ตามตอ้งชาํระคา่บริการ  ท่านละ 2,000 บาท 
           1.2 ยกเลิก 30-45 วนั กอ่นการเดินทาง+คา่วีซา่ (ถา้มี)  ตอ้งชาํระ   ท่านละ  5,000 บาท 
           1.3 ยกเลิก 15 - 29 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 50% ของราคาทวัร+์คา่วีซา่ (ถา้มี) 
   1.4 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
ยกเลิกชว่งเทศกาล  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งชาํระท่านละ  10,000 บาท  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งชาํระท่านละ 20,000+คา่วีซา่ (ถา้มี)  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

เงื่อนไขการเดินทาง 
1) บริษทัฯ มีสิทธิท่ี์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของ

ทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ 
หรือจากอบุติัเหตตุา่งๆ 

3)  หากท่านยกเลิกกอ่นรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิแ์ละจะไม่รบัผิดชอบคา่บริการท่ีท่านได ้
ชาํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4)  บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5) รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั
ในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6)  ราคานี้คิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษทัฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรบัราคาตัว๋เครื่องบิน
ตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษทัฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอื์น่ทดแทนให ้
แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้าหรบัคา่บริการน้ันๆ 

8)  มคัคเุทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อานาจของบริษทัฯ กากบัเท่าน้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิก์าร
จดัหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ กอ่นทกุครัง้ มิเชน่น้ันทางบริษทัฯ 
จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษทัฯจะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไป
ยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เชน่คา่ตั๋วเครื่องบินคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ีสถานทูตฯ 
เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

 



 

 

13) กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รือมดัจามาแลว้ ทางบริษทัฯ คืนคา่
ทวัรห์รือมดัจาให ้ แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัคา่บริการย่ืนวีซา่, คา่วีซา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ 
กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้าระคา่บริการในสว่นของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการ
หกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบริษทัของ

สงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณีตอ้งการตดักรุป๊เหมา

โปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้ หากเป็นนกัท่องเที่ยวชาวตา่งชาติ หรือ พระสงฆ ์ โปรดสอบถามทางบริษทัอีกคร ัง้ 
18) ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯกอ่นทุกครัง้มีเชน่น้ันทางบริษทัฯจะ ไม่รบัผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 
19) หากมีการยกเลิกการจองทวัรห์ลงัไดท้ําการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการนําเลม่พาสปอรต์ไปยกเลิกวีซา่ในทุกกรณี

ไม่วา่ค่าใชจ้า่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสารวีซา่ 1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน  
2.  รปูถา่ยสีขนาด 2 นิว้ 2 ใบ  ** ถา่ยมาไม่เกิน 6 เดือน ** อดัภาพดว้ยกระดาษปกติ 
    ฉากหลงัสีขาว เปิดหนา้ เปิดใบห ู  หา้มใสเ่คร่ืองประดบั หา้มใสเ่สือ้สีขาว  

สถานทูตจีน ไม่รบัเล่มของท่านวีซา่ในกรณีดงัน้ีคือ 
1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยท่ีดเูป็นหญิง ไวผ้มยาว แตง่หนา้ ทาปาก  
2. นํารปูเกา่ท่ีถา่ยไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยเลน่ๆ มีวิวดา้นหลงั ยืนเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพ่ือย่ืนวีซา่ 
4. นํารปูท่ีเป็นกระดาษสติกเกอร ์ หรือ  รปูท่ีใชก้ระดาษพิมพจ์ากคอมพิวเตอร ์
หมายเหตุ   

-บริษทัฯมีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่
อาจแกไ้ขได ้ / ขอสงวนสิทธิท่ี์จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการขึน้ลง
ของเงินตราตา่งประเทศ / การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหกัคา่บริการคืน
ได ้ เพราะการชาํระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษทัไดท้ําประกนัอุบติัเหตใุหก้บัลูกคา้ในวงเงิน 
1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
 
เง่ือนไขและความรบัผิดชอบ 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบิน  และ ตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซึง่ไม่อาจ
รบัผิดชอบต่อความเสียหายตา่งๆ  ท่ีอยู่เหนือการควบคมุของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การ
จลาจล  เปล่ียนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ ทัง้ทางตรง 
หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทาํรา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอบุติัเหตตุา่งๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฏหมาย 
หรือเอกสารการเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

 
 
 
 

อตัราค่าวีซา่ดว่น เม่ือส่งหนังสือเดินทางล่าชา้ 
 ย่ืนวีซา่ดว่น 2 วนั จา่ยเพ่ิมท่านละ 2,600 บาท 

 



 

 

ผูเ้ดินทางกรุณากรอกเอกสารดา้นล่างน้ี!!!! 
เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอวีซา่ประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง** 
ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวั พิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์) 
(MISS/ MRS./MR.) NAME......................................................... SURNAME................................................................. 
สถานภาพ     โสด     แตง่งาน     หมา้ย   หย่า     ไม่ไดจ้ดทะเบียน      จดทะเบียน  
ชือ่คูส่มรส…….............................................................................................................................................................………… 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวั พิมพใ์หญ่)............................................................................................................ 
รหสัไปรษณีย.์..........................................โทรศพัทบ์า้น.......................................มือถือ......................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวั พิมพใ์หญ่) ....................................................................  
..................................................................................................................................................................................................  
รหสัไปรษณีย.์........................โทรศพัทบ์า้น............................................................................................................................ 
ชือ่สถานท่ีทาําน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวั พิมพใ์หญ่)......................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................  
ตาํแหน่งงาน.............................................................................................................................................................................. 
ท่ีอยู่สถานท่ีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวั พิมพใ์หญ่).......................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………….................................................. 
รหสัไปรษณีย.์.............................................................โทร......................................................................................................... 
(สาํคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท่ี์ถกูตอ้งท่ีสามารถติดตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเชค็ขอ้มูล
โดยตรงกบัท่าน)    
ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่         ไม่เคย            เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้ 
เม่ือวนัท่ี..................... เดือน.......................... ปี.................... ถึงวนัท่ี...................... เดือน....................ปี.......................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคยโปรดระบ ุ
เม่ือวนัท่ี..................... เดือน.......................... ปี.................... ถึงวนัท่ี...................... เดือน....................ปี.......................... 
รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์ (ภาษาองักฤษตวั พิมพใ์หญ่) 

1.(MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................... SURNAME............................................... 
ความสมัพนัธ…์………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.(MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................... SURNAME............................................... 
ความสมัพนัธ…์……………………………………………….………………………………………………………………………… 
หมายเหต ุ

** กรณุาระบเุบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท่ี์ทํางาน มือถือ บา้น และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพ่ือใช ้
ในการขอย่ืนวีซา่ 
** ถา้เอกสารสง่ถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม อาจทําใหท้่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลงั ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัทา่นเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเครง่ครดั) 

 
** แผนกกงสลุ สถานทตูจีน สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 

 

 


