
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
   

วนัที กาํหนดการ เช้า เทยีง เยน็ โรงแรม 

 
กรุงเทพฯ-เฉิงตู ( U  : . - .  หรือ 

. -2 .0 ) 
X X ✈ 

SAILUNJIDI HOTEL  

หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 เฉิงต-ูอุทยานมู่เก๋อฉัว-คังติง    
QINGGE HOTEL  

หรือเทียบเท่าระดบั  ดาว 

 คังตงิ-เมืองตนัปา-หมู่บ้านทิเบตเจยีจูจงัไช่    
XINGJI HOTEL  

หรือเทียบเท่าระดบั  ดาว 

 
เมืองตนัปา-หอเตยีวโหลว (ป้อมปราการ) 

ทุ่งหญ้าถ่ากง-วดัถ่ากง-เมืองซินตูเฉียว 
   

SHYING TIANTANG HOTEL  

หรือเทียบเท่าระดบั  ดาว 

 
เมืองซินตูเฉียว-หย่าเจยีง-หลถัีง-เต้าเฉิง 

เจดย์ีเต้าเฉิงไป่ถ่า (เจดย์ีขาว)-ย่าติง 
   

YADING YIZHAN HOTEL  

หรือเทียบเท่าระดบั  ดาว 

 
อุทยานย่าติง (วัดชงกู่ / ทุ่งหญ้าลวัหรง / 

ทะเลสาบไข่มุก)-เต้าเฉิง 
   

DAOCHENG JIARI HOTEL  

หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 



 

7 
เต้าเฉิง-เฉิงต ู(3U8  : . 0- . 5) 

ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี) 

ถนนคนเดนิชุนซีลู่-โชว์เปลยีนหน้ากาก 

   
SAILUNJIDI HOTEL  

หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

8 
ถนนโบราณจนิหลี-เฉิงต-ูกรุงเทพฯ  

(3U8145 : 14.40-16.35) 
  ✈  

กรุณาเตรียมค่าทปิหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จํานวน 0 หยวน/คน ตลอดการเดนิทาง 

 กาํหนดการเดนิทาง เดือนเมษายน-มิถุนายน 256  
วนัแรก  กรุงเทพฯ-เฉิงต ู

.  น.          คณะพร้อมกนัทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชัน  

ประตู บริเวณ ISLAND-W โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES โดยมีเจา้หนา้ทีจากทาง

บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารใหก้บัท่าน 

.  น.         เหิรฟ้าสู่   เมืองเฉิงต ูโดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เทียวบินที 3U8146 ( . - .   

หรือ . -2 . 5) (บริการอาหารและเครืองดมืบนเครือง) 

.  น. ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่น

ทีสุดของประเทศจีน หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  นาํท่านเขา้สู่โรงแรมทีพกั  

 SAILUNJIDI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั  ดาว**** 

วนัทีสอง เฉิงต-ูอุทยานมู่เก๋อฉัว-คังตงิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ อุทยานมู่เก๋อฉัว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ชัวโมง) สุดยอดอุทยานความงาม

ทีไม่เป็นรองใคร ไม่แพอุ้ทยานระดบั 5 ดาว “จิวจา้ยโกว” ไดรั้บสมญานามว่า ดินแดนสวรรคง์าม

แห่งทะเลสาบบนพืนพิภพ เป็นอุทยานทีมีชือเสียงของเมืองคงัติง ใหท้่านไดส้ัมผสัความงดงามปน

ความตืนเตน้ไปกบั หุบเหวตูเ้จียน หุบเหวทีเกิดจากการสรรสร้างของธรรมชาติ เวลาทีมีลมแรงพดั

ผา่นหุบเหวนีจะมีเสียงกรีดร้องเหมือนรอการตอ้นรับการมาของทุกท่าน 

เทยีง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่านเทียวชม ทะเลสาบ 7 สี ให้ท่านชมความงามเหนือคาํบรรยาย จิวจา้ยโกวมีทะเลสาบแค่ 5 สี 

แต่ทีนีมีถึง 7 สีในสายนาํเดียว เป็นทะเลสาบทีน่าอศัจรรยใ์จมาก ใหท่้านชืนชมความงามและถ่ายรูป

คู่กบัทะเลสาบ 7 สีแห่งนีเก็บเป็นความประทับใจ จากนนันาํท่านสัมผสัความอลงัการ ทะเลเดือด

สมุนไพร ซึงชาวบา้นเชือกนัว่าทะเลแห่งนีเป็นแหล่งช่วยผ่อนคลาย และรักษาโรคเชือว่าเกิดจาก

เทพเจา้สร้างขึนมาประทานเพือเป็นของขวญัแก่มวลมนุษย ์ สัมผสั ทุ่งหญ้าทะเลแดง ทะเลสาบ

ท่ามกลางทุ่งหญา้หาดูไดย้ากยิงนกับนพืนพิภพ สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองคังตงิ (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ  ชัวโมง) เมืองทีงตังอยู่ในหุบเขา มีสภาพภูประเทศซับซ้อน ทงัภูเขาหิมะ 

เทือกเขา ทะเลสาบ ทุ่งหญา้กวา้งใหญ่และเห็นเป็นระลอกคลืน ไดชื้อว่าเป็นเมืองแห่งธรรมชาติทีมี

โอโซนบริสุทธิ 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

 QINGGE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั  ดาว**** 

วนัทีสาม คังตงิ-เมืองตนัปา-หมู่บ้านทิเบตเจียจูจงัไช่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 



 

นาํท่านเดินทางสู่  เมืองตนัปา หุบเขาแห่งสาวงาม (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  ชัวโมง) ตงัอยู่

ริมโตรกผาสูงตระหง่าน ดา้นหนึงคือแม่นาํตา้ตูทีเชียวกราก อีกดา้นคือภูผาสูง เป็นเมืองทีมีพืนที

หลากหลายรูปแบบ ตวัเมืองตนัปาถือไดว้่าเป็นเมืองทีมีความเจริญมากเมืองหนึงเมือเทียบกบัเมือง

อืนๆ ตนัปาในอดีตเป็นเมืองหน้าด่านทีสําคญัมากของแควน้คามทิเบต มีสมญาว่า “อาณาจักรพัน

ป้อม” ตนัปาเริมสร้างป้อมปราการตงัแต่สมยัราชวงศฮ์นัเมือค.ศ. 1,700 ปีก่อน ซึงเคยมีป้อมปราการ

มากกว่า 3,000 แห่ง หมู่บ้านขนาดใหญ่บางหมู่บา้นก็มีป้อมมากกว่า 100 แห่ง ปัจจุบันมีป้อม

ปราการเหลืออยู่ 562 แห่ง ท่านจะไดเ้ห็นหอสังเกตุการณ์แบบทิเบตตงักระจายอยู่ทวัไป นอกจาก

ตนัปามีหุบเขาทีสวยงามแลว้ ยงัมีหญิงสาวสวย จนเป็นทีรับรู้กนัทงัแผ่นดินจีนว่า ชมหมู่บา้นทิเบต

ทีสวยทีสุดตอ้งมาทีตนัปา ชมหญิงทิเบตสวยทีสุดก็ตอ้งมาทีตนัปาเช่นกนั ดงันนัตนัปาจึงมีชือเรียก

อีกชือว่า “หุบเขาแห่งสาวงาม” 

เทยีง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  นาํท่านเทียวชม หมู่บ้านทิเบตเจียจูจังไช่ หมู่บา้นชาวทิเบต ทีตงัอยู่ในหุบเขา บ้านเรือนของชาว

ทิเบตทีนีสร้างขึนจากไมแ้ละหิน โดยชนัล่างสุดเป็นพืนทีเลียงสัตว ์ชนัถดัมาจะเป็นทีอยู่อาศยัของ

เจา้บา้น ส่วนดาดฟ้าดา้นบนใชส้ําหรับตากพืชผลทางการเกษตร บานหนา้ต่างประตูของบา้นแต่ละ

หลงัทาํจากไมที้ไดรั้บการแกะสลกัและลงสีไวอ้ย่างงดงาม  ลกัษณะบา้นสวยโดดเด่นกว่าหมู่บา้น

อืนในตานปา ก็คงตรงทีรู้จกัใชสี้สัน สีขาว แดง ดาํ คาดบนตวับา้นทีก่อดว้ยหินแผ่นเล็กๆ เรียงซ้อน

กนั มุมของหลงัคามียอดแหลมวางหินสีขาว ทีถือว่าเป็นหินศกัดิสิทธิเอาไว ้ดว้ยความสวยโดดเด่น

จึงทาํให้ National Geographic ของเมืองจีน ยกใหเ้ป็นหมู่บา้นทีสวยทีสุดของประเทศจีน 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

 XINGJI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั  ดาว**** 

วนัทีสี  เมืองตนัปา-หอเตียวโหลว (ป้อมปราการ)-ทุ่งหญ้าถ่ากง-วัดถ่ากง-เมืองซินตูเฉียว 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเทียวชม หอเตียวโหลว ซึงป้อมโบราณของตนัปามีรูปทรงหลายหลาก สีเหลียม ห้าเหลียม 

หกเหลียม แปดเหลียม สิบสองเหลียม สิบสามเหลียม โดยป้อมสีเหลียมนับว่าเด่นทีสุดเมือพิจารณา

ในดา้นประโยชน์ใชส้อย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ป้อมประจาํบา้นและป้อมประจาํหมู่บา้น ซึง

จะสร้างตามจุดชยัภูมิริมเส้นทางทีสําคญัและทีสูงบนสันเขา ป้อมประจาํหมู่บา้น แบ่งเป็น ป้อมจุด

ไฟแจง้เหตุ ป้อมปราการเพือการสู้รบ ป้อมโบราณของตนัปามีลกัษณะตรงดิง มุมแหลมเหมือนดงั

ปลายมีด พืนกาํแพงเรียบเป็นระเบียบ ตวักาํแพงก่อดว้ยกอ้นหินแน่นหนาและแข็งแรง 

เทยีง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองถ่ากง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  ชัวโมง)  เมืองเล็กๆเมืองหนึง ซึง 

“ถ่ากง” มีความหมายตามภาษาทิเบตว่า “ดินแดนอนัเป็นทีสิงสถิตแห่งองคพ์ระโพธิสัตว ์ท่านจะได้

ชมความอศัจรรย์ชวนมองของ ทุ่งหญ้าถ่ากง ซึงทุ่งหญา้แห่งนีมีความสูงถึง 3,500 เมตรจาก

ระดบันาํทะเลปานกลาง บริเวณนีจะเป็นทีชุมนุมของชาวทิเบต ในวนัเทศกาลต่างๆจะมีการจัด

กิจกรรม เช่น ฟ้อนรํา ร้องเพลง แข่งมา้ เป็นต้น จากนนันําท่านเทียวชม วัดถ่ากง วดัพุทธนิกาย

มหายานแบบทิเบต สร้างจากทองคาํหนักกว่า  กิโลกรัม มองออกไปเบืองหลงัของเจดียคื์อยอด

เขายาลา วดัถ่ากงตงัอยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องตวัเมือง อยู่ห่างไปประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นวดัที

ผูค้นในเมืองให้ความเคารพสักการะเป็นอย่างมาก ต่อจากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองซินตูเฉียว 

สรวงสวรรค์ของนักถ่ายภาพ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  ชัวโมง) เป็นเมืองทีตงัอยู่ห่างจาก

เมืองเฉิงตู ทีเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้437 กิโลเมตร และห่างจาก

เมืองคงัติง ไปทางทิศตะวนัตก ระยะทางประมาณ 83 กิโลเมตร ปัจจุบันไดก้ลายเป็นจุดหมาย

ปลายทางด้านการท่องเทียวทีสําคัญแห่งหนึงของประเทศจีน อีกทังยงัเป็นสถานทีท่องเทียวที



 

ช่างภาพมือสมคัรเล่นหลายคนใฝ่ฝันว่าจะไปเยือนสักครังหนึง ซึงทีนีมีชือเสียงในเรืองของ

ทศันียภาพอนังดงามของธรรมชาติทีประกอบไปดว้ย ทิวเขาบนทีราบสูง ลาํธารใสสะอาดทีใหล

ขนานไปกบัถนนทีเรียงรายไปดว้ยไมใ้หญ่ และในช่วงฤดูใบไมร่้วง ทีนีจะเต็มไปดว้ยสีสันของ

ใบไมเ้ปลียนสีทีใกลผ้ลดัใบ สีเหลืองส้มของใบไม ้ตดักบัทอ้งฟ้าสีครามเขม้ โดยมีฉากหมู่บา้นของ

ชาวทิเบตอยูเ่บืองหลงั เป็นภาพทีงดงามเหนือคาํบรรยาย 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

 SHYING TIANTANG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั  ดาว**** 

วนัทีห้า  เมืองซินตูเฉียว-หย่าเจยีง-หลถีัง-เต้าเฉิง-เจดย์ีเต้าเฉิงไป่ถ่า (เจดย์ีขาว)-ย่าตงิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ เมืองย่าติง ระหว่างทางผ่านชม เมืองหย่าเจียง (ใช้เวลาในการเดินทาง

ประมาณ  ชัวโมง) เมืองธรรมชาติผสานกบัความเจริญรุ่งเรือง เมืองเล็กแต่มีกลินอายแห่งความ

ทนัสมยัปนอยู่ ช่วงฤดูใบไมผ้ลิจะไดเ้ห็นดอกตู ้เจียนบานสะพรังตลอดสองขา้งทาง ออกเดินทาง

ต่อไปยงั เมืองหลถัีง (ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ  ชัวโมง) เมืองทีเสนอเรืองขอขึนทะเบียนเป็น

เมืองทีสูงทีสุดในโลกเหนือกว่าทิเบตเมืองหลงัคาโลก ซึงมีความสูงจากระดบันาํทะเล 4,0  เมตร 

ซึงชาวบา้นส่วนใหญ่จะเป็นชาวทิเบต หลีถงัในอดีตคือเมืองสําคญัในแควน้คามของทิเบต ก่อนที

ดินแดนแห่งนีจะตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน หลีถงัเรียกไดว้่าเป็นจุดพกั

การเดินทางตงัแต่อดีต โดยเป็นส่วนหนึงของเส้นทางคาราวานใบชา-มา้ จนปัจจุบนัหลีถงัก็ยงัเป็น

จุดแยกของเส้นทาง ไม่ว่าจะเดินทางไปทางตะวนัตกสู่ทิเบต ลงใตสู่้ยูนนาน ขึนเหนือสู่เส้นทางเสฉ

วน-ทิเบตสายเหนือ ระหว่างทางผ่านเมืองหลีถงั ท่านจะไดเ้ห็นภูเขาไหจือเป็นเขาทีเป็นเอกลกัษณ์

ของเมืองหลีถงันีและผ่านทะเลสาบสายหลกัของเมือง บนภูเขาจะเรียงรายดว้ยเจดียทิ์เบตถือเป็นสิง

ศกัดิสิทธิของชาวเมืองหลีถงั ท่านจะไดเ้ห็นการ์เซียปกคลุมภูเขาจนเป็นภูเขาหิมะสีขาวโพลนไดรั้บ

การขนานนามว่า“ภูเขานกกระเรียนขาวหิมะหยก”   

เทยีง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองเต้าเฉิง (ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ  ชัวโมง) ในอดีตเตา้เฉิงมีชือ

วา่เตา้ปา อนัมีความหมายในภาษาทิเบตว่าคือ ดินแดนทีเป็นประตูสู่หุบเขาอนักวา้งใหญ่  ครันเมือมี

การเพาะปลูกขา้วขึนในดินแดนแถบนี จึงไดมี้การเปลียนชือเมืองเป็น เตา้เฉิง อนัมีความหมายว่า 

เมืองแห่งขา้ว เมืองเตา้เฉิงและดินแดนโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์ดว้ยทีตงัทาํเลทีเป็นทาง ผ่าน

ของแม่นาํถึงสามสายอนัไดแ้ก่ แม่นาํฉีตู แม่นาํตงยี และสุดทา้ยคือแม่นาํเตา้เฉิง ทีมีตน้กาํเนิดจาก

ภูเขาไหจือ โดยระหว่างทางจะตอ้งผ่านภูเขาสูงถึง 3 ลูก โดยมีระดบัสุงขึนไปเรือยๆ โดยลูกแรกคือ

ภูเขากอร์ซือ สูงจากระดบันาํทะเล 4,412 เมตร ลูกทีสองคือภูเขาเจียนจือวาน สูงจากระดบันาํทะเล 

4,659 เมตร และภูเขาลูกทีสามคือคาร์จือลาห์ สูงจากระดบันาํทะเล 4,712 เมตร นาํท่านเทียวชม 

เจดย์ีเต้าเฉิงไป่ถ่า (เจดย์ีขาว) เป็นเจดียข์าวทีใหญ่ทีสุดในเขตกนัจือโจว ตรงกลางเป็นเจดียสู์ง 37 

เมตร รองลงมาเป็นเจดียล์อ้มรอบอีก 4 ชนั จากบนลงล่างเป็นชนัละ15 23 31 39 เจดีย ์รวมทงัหมด 

108 เจดียล์อ้มรอบเจดียอ์นัใหญ่ ฐานเจดียย์งัมีคมัภีร์หมุนอีกมากมาย เป็นทีทีชาวธิเบตชอบมากราบ

ไหว ้จากนนันาํท่านเดินทางต่อไปยงั ย่าติง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  ชัวโมง) ซึงมีพืนที 

1,344 ตารางกิโลเมตร ตงัอยู่ทีความสูง 4,000 เมตรเหนือระดบันาํทะเล เป็นดินแดนแห่งเทือกเขาสูง 

โตรกผา ป่าสน ธารนาํแข็ง ทะเลสาบและลาํธารอนับริสุทธิ ทีสําคัญดินแดนแห่งนีไดชื้อว่าเป็น

สถานทีศกัดิสิทธิของชาวทิเบต เป็นดินแดนอนัสูงส่งเทียมตะวนั ทีนียงัเต็มไปดว้ยจิตวิญญาณแห่ง

พระพุทธศาสนา ดว้ยความเชือของชาวทิเบตทีว่า ย่าติง คือดินแดนอนัเป็นทีสถิตย์แห่งองค์พระ

โพธิสัตว ์โดยมียอดเขาหิมะศักดิสิทธิทังสามยอด อนัประกอบด้วย ยอดเขายางม่ายหย่ง ทีเป็น

ตวัแทนพระมญัชุศรีโพธิสัตว ์พระโพธิสัตวแ์ห่งปัญญา , ยอดเขาเซียนัวตวัจี เป็นตวัแทนพระวชัร



 

ปาณีโพธิสัตว ์พระโพธิสตัวผ์ูคุ้ม้ครอง และยอดเขาเซียนหน่ายรือ ตวัแทนของพระโพธิสัตวอ์วโลกิ

เตศวร หรือทีชาวไทยคุน้เคยในชือ เจา้แม่กวนอิม พระโพธิสัตวแ์ห่งความกรุณา 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

 YADING YIZHAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั  ดาว**** 

วนัทีหก  อุทยานย่าตงิ (วัดชงกู่ / ทุ่งหญ้าลัวหรง / ทะเลสาบไข่มุก)-เต้าเฉิง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเทียวชม อุทยานย่าติง ดินแดนย่าติงเป็นทีรู้จกัของผูค้นในแถบนีมาอย่างยาวนานนบัพนัปี 

เพราะในอดีตทีนีเป็นส่วนหนึงของเส้นทางสายชา-มา้ อนัเป็นเส้นทางคาราวานการคา้โบราณที

เชือมดินแดนทิเบตกบัมณฑลยูนนานทีอยู่ทางตอนใต ้ แต่ผูที้ทาํให้โลกภายนอกไดรั้บรู้ถึงความ

ยิงใหญ่และงดงามของดินแดนย่าติง คือ โจเซฟ ร็อค นกัสาํรวจและนกัธรรมชาติวิทยาชาวอเมริกนั

ทีใหค้าํนิยามของย่าติงไวว้่า “งดงามจนยากจะหาทีใดเสมอเหมือน” โจเซฟ ร็อค ไดเ้ดินทางสํารวจ

ดินแดนในแถบจีนตะวนัตกรวมถึงดินแดนย่าติง และนาํออกเผยแพร่ผ่านนิตยสารเนชนัแนล จีโอ

กราฟฟิก จนสร้างความตืนเตน้และตืนตะลึงในหมู่ชาวตะวนัตก ถึงความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ

ภายในดินแดนแห่งนี ดงัทีเขาไดบ้รรยายรายละเอียดของยอดเขาเซียนหน่ายรือ เอาไวว้่า “ยอดเขา

แห่งองค์พระอวโลกเิตศวร ดูเสมือนดังบัลลงัก์ของเทพเจ้าบนสรวงสวรรค์” ดว้ยภาพของยอดเขาสูง

ชนั ยอดดา้นบนตดัตรงดูคลา้ยบลัลงัก ์ เบืองหนา้คือทะเลสาบไข่มุกทีใสบริสุทธิ ธงคม์นตห์ลากสี

พริวไหวอยู่ริมทะเลสาบ บรรยากาศรอบขา้งอบอวลไปดว้ยแรงศรัทธาและบทสวดทีล่องลอยผ่าน

ธงมนต์มาตามสาย ลม ผลงานของโจเซฟ ร็อค ไดก้ลายเป็นแรงบนัดาลใจให้แก่นวนิยาย Lost 

Horizon ของนกัเขียนชาวองักฤษ เจมส์ ฮิวส์ตนั ทีกล่าวถึง  แชงกรีลา ดินแดนลึกลบัทีซ่อนตวัอยู่

กลางหุบเขา ดินแดนทีผูค้นดาํรงชีวิตอยู่อย่างสงบสุขท่ามกลางธรรมชาติอนับริสุทธิและงดงาม 

เทียวชม วัดชงกู่ วดัทิเบตทีเก่าแก่ขนาดเล็กประมาณ 700 ปี สร้างขึนมาตงัแต่สมยัราชวงศ์หยวน 

ตงัอยูบ่นความสูง 3,880 เมตรเหนือระดบันาํทะเล ตงัอยูเ่ชิงเขาเซียนหน่ายรือภายในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติย่าติง  

เทยีง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่านชมความอศัจรรย์แห่ง ทุ่งหญ้าลัวหรง ซึงทีนีสามารถมองเห็นวิวของยอดเขายางม่ายหย่ง 

โดดเด่นเหนือทุ่งหญา้ลวัหรงไดอ้ย่างสวยงาม ณ ทุ่งหญา้ลวัหรงแห่งนีเต็มไปดว้ยลาํธารนอ้ยๆ 

ประกอบกบัววิอนัเป็นเทือกเขาหิมะ ทาํใหท้่านตอ้งหลงมนตส์ะกดอยู่ทีนีอย่างไม่ตอ้งสงสัย จากนนั

เทียวชม ทะเลสาบไข่มุก เป็นทะเลสาบทีอยู่ในหุบเขาทีความสูง ,  เมตร เป็นทะเลสาบเล็กๆสี

เขียว ใสเหมือนมรกต โอบลอ้มไปดว้ยเงือมเงาของยอดเขาเซียนหน่ายรือ ซึงยอดเขาแห่งนีสูงถึง

กว่า ,  เมตร นบัเป็นยอดเขาทีสูงทีสุดในเขตอนุรักษย์่าติง  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบั

เขา้สู่ เมืองเต้าเฉิง (ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ  ชัวโมง) 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

 DAOCHENG JIARI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั  ดาว**** 

วนัทีเจ็ด  เต้าเฉิง-เฉิงตู-ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี)-ถนนคนเดนิชุนซีลู่-โชว์เปลยีนหน้ากาก 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า บริการท่านด้วยอาหารชุด 

.  น.         เหิรฟ้าสู่  เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เทยีวบินที 3U8 6  

.  น. ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองทีมีประชากรหนาแน่นทีสุดของประเทศจีน มีภูมิ

ประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศทีเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม จากนนันาํท่านเดินทางสู่ ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี) ทีนีมีหมีแพนดา้กว่า 20 

ตวั หมีแพนดา้เป็นสัตวส์งวนหายากมีกาํเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที

พร้อมจะตงัทอ้งมีเพียง 3 วนัใน 1 ปี และจะตกลูกครังละประมาณ 2 ตวั ตวัทีแข็งแรงเพียงตวัเดียว



 

เท่านนัจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร รัฐบาลจีนไดใ้ชห้มีแพนดา้เป็นสือการผูกมิตร

ไมตรีกบัประเทศต่างๆ  

เทยีง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่านไดอิ้สระเลือกซือสินคา้ต่าง ๆ มากมาย ทงัแบรนด์

ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสือผา้, รองเทา้, เครืองหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของทีระลึก

ต่าง  ๆฯลฯ ตามอธัยาศยั 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านชม โชว์เปลียนหน้ากาก ทีใชศิ้ลปะพร้อมความสามารถในการเปลียนหน้ากากแต่ละฉาก

ภายในเสียววินาที โดยทีไม่สามารถจบัตาได้ทนั เป็นการแสดงทีสงวนและสืบทอดกนัมาภายใน

ตระกูล หลายชวัอายุคน ไมถ่่ายทอดใหบุ้คคลภายนอกทวัไป 
 SAILUNJIDI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั  ดาว**** 

วนัทีแปด ถนนโบราณจินหล-ีเฉิงต-ูกรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่แหล่งชอ้ปปิง ถนนโบราณจินหลี เป็นถนนคนเดินทีรักษาบรรยากาศสมยัโบราณ

ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี มีสินคา้ต่างๆมากมายใหท่้านไดช้อ้ปปิงเลือกซือสินคา้ตามอธัยาศยั   

เทยีง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ลิมรสอาหารพเิศษ...สมุนไพรจนี 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลงิ เมืองนครเฉิงตู  เพือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

.2  น.            เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เทียวบินที 3U814   

   (บริการอาหารและเครืองดมืบนเครือง) 

.  น. ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.....     

 

********ขอบคณุทุกท่านทีใช้บริการ********   

     ซือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา      

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตงัแต่ 0 ท่านขนึไป ***) 

 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 

1. ค่าตวัเครืองบินชนัทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามทีระบุไวใ้นรายการเท่านนั  

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนาํมนัขึน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษี

นาํมนัเพิมตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นีเช็คภาษีนํามัน ณ วนัที 2  พ.ย.  เป็นเงนิ 2,0  บาท 
3. ค่าวซ่ีาจนี ปกติ  วนัทําการ ราคา 1,500 บาท (ผู้ถือหนังสือเดนิทางไทย) 

 **กรณียืนด่วน 2 วันทาํการ ชาํระค่าส่วนต่างเพิม , 50 บาท (ชาํระพร้อมค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ)   

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่  

พกัห้องละ -  ท่าน 

เด็กอายุ -  ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พักเดียว 
จ่ายเพมิ 

ราคา 
ไม่รวมตัว 

วนัท ี -  เมษายน 2  ,  บาท ,  บาท , 00 บาท ,  บาท 

วนัท ี  เมษายน-  พฤษภาคม 2 ,  บาท ,  บาท , 00 บาท ,  บาท 

วนัท ี -  พฤษภาคม 2 ,  บาท ,  บาท , 00 บาท ,  บาท 

วนัท ี -  มิถุนายน 2 ,  บาท ,  บาท , 00 บาท ,  บาท 



 

4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-  ท่าน), อาหาร และเครืองดืมทุกมือ ตามทีระบุไวใ้นรายการ 
.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุไวใ้นรายการ 

6. นําหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 2  กิโลกรัม จํานวน  ใบ  สัมภาระติดตวัขึนเครืองได ้  ชิน ต่อท่าน นาํหนกัตอ้งไม่เกิน 
 กิโลกรัม, ค่าประกนัวินาศภยัเครืองบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรียกเก็บ 

7. ค่าประกันอุบัติเหตรุะหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง
ผูเ้อาประกนัทีมีอายตุงัแต่  เดือนขึนไป และผูเ้อาประกนัอายุระหว่าง  เดือน ถึง  ปี และผูท้ีมีอายุสูงกว่า  ปี 
ขึนไป ค่าชดเชยทงัหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงครึงหนึงของค่าชดเชยทีระบุไวใ้นกรมธรรมท์งันีย่อม
อยู่ในขอ้จาํกดัทีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซือประกันการเดินทางเพือให้คลอบคลุมในเรืองของสุขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ทีเจ้าหน้าทีของบริษัท ฯ ***ทังนีอัตราเบียประกันเริมต้นที  บาท 
ขึนอยู่กบัระยะเวลาการเดนิทาง 
การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีทีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชือ, ไวรัส, ไส้เลือน, ไส้ติง, อาการทีเกียวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อาํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อืนๆตามเงือนไขในกรมธรรมอ์ ั

.  ค่าบริการดงักล่าว (ข้อ - ) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดนิทางทีเป็นชาวไทยเท่านัน!!! ต 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 

.  ค่าทําหนังสือเดนิทางทุกประเภท 

2. ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืนๆ ฯลฯ 

3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม  หยวนต่อคน (เดก็ชําระทิปเท่ากบัผู้ใหญ่) 

กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางน้อยกว่า  ท่าน ขอเกบ็ค่าทิปเพมิ 100 หยวน / ท่าน / ทริป 

4. ค่าภาษมูีลค่าเพิม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ทีจ่าย  % ในกรณีทีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินทีถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิม และหัก ณ ทีจ่าย จากยอดขายจริงทงัหมดเท่านนั และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 

ขอสงวนสิทธิออกใบเสร็จทีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านนั 

5. ค่าวซ่ีาจนีสําหรับชาวต่างชาต ิ

เงือนไขการทําการจอง และชําระเงนิ 

1. ในการจองครังแรก ชาํระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท หรือทงัหมด (ภายวนัรุ่งขึนหลงัจากทาํการจอง) พร้อมส่ง

สําเนาหนังสือเดนิทาง ใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่ายขาย 

2. ส่งหนังสือเดนิทางตวัจริง, พร้อมรูปถ่าย จํานวน  รูป (ตามกฎของการขอวซ่ีาจนีในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสาร

ทีให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าทีฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง  วัน **กรณยีนืด่วน 2 วันทําการ ชําระค่า

ส่วนต่างเพมิ , 50 บาท  (อตัราดงักล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน)  

3. ชําระส่วนทีเหลือ ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   

การยกเลกิการเดนิทาง 

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง  วนั คืนค่าใช้จ่ายทังหมด 

    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง -  วนั เกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาท 

    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ -  วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเกบ็ค้าใช้จ่ายทังหมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา

เลือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทงันีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายทีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตวั



 

เครืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามทีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีเกิดขึนตามจริง ในกรณีทีไม่

สามารถเดินทางได ้

 เมอืท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   

ท่านสละสิทธิ ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทงัสิน  

 กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลทีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํทีพกั รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทงัหมด เนืองจากค่าตวัเป็นการเหมาจ่ายใน

เทียวบินนนัๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดนิทาง 

 คณะทัวร์ครบ  ท่านออกเดนิทาง มหัีวหน้าทัวร์ไทยเดนิทางไป-กลบั พร้อมกับคณะ 

 บริษทัฯ มีสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี เมือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 รายการท่องเทียวสามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสําคญั 

 รายการท่องเทียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพือใหโ้ปรแกรมการท่องเทียวเป็นไปอย่างราบรืน 

และเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั                                                                                        

 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอืนๆทีอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ้่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การ

สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีทีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าทีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าทีกรม

แรงงานทงัจากไทย และตา่งประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

 หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได ้อนัเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทงัสิน แต่ทงันีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเทียวสถานทีอืนๆมาให ้โดยขอ

สงวนสิทธิการจดัหานีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 ราคานีคิดตามราคาตวัเครืองบินในปัจจุบนั หากราคาตวัเครืองบินปรับสูงขึน บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะปรับราคาตวั

เครืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแลว้ 

 กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองทงัทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศทีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทงัสินอตัราค่าบ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุทีเกิดจาก

ความประมาทของตวันกัท่องเทียวเอง 

 ในกรณีทีลูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีของบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง  มิฉะนนัทาง

บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทงัสิน 

 เมือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทงัหมด 

เอกสารในการทําวซ่ีาจนีสําหรับหนังสือเดนิทางไทย  

1. หนงัสือเดินทางทีมีอายุการใชง้านไม่ตาํกวา่ 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทังสิน ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าทีตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะ

ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจํานวน  ใบ ขนาด .  X  นิว พืนหลงัสีขาวเท่านัน!!  



 

ข้อห้าม : หา้มแมค็รูป, ห้ามรูปเป็นรอย, หา้มเปือน, หา้มยิม, หา้มใส่เสือสีอ่อน และสีขาว (หา้มใส่เสือคอกวา้ง 

แขนกดุ ซีทรู ลูกไม ้สายเดียว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทาํงาน ชุดนกัเรียน นกัศึกษา), หา้มใส่แวนตาสีดาํ หรือ

กรอบแว่นสีดาํ, หา้มสวมใส่เครืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิปติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  

รูปตอ้งเห็นคิว และใบหูทงั  ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 

รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านนั และตอ้งไม่ใช่สติกเกอร์ หรือรูปพรินซ์จากคอมพิวเตอร์  

รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน  เดือน  

**ท่านทีประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยืนวีซ่า กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง

หนงัสือเดินทาง  

4. เอกสารทีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงให้ครบเพือประโยชนข์องตวัท่านเอง)  

5. กรณีเดก็อายุตาํกว่า  ปี เดนิทาง ใช้เอกสารเพมิเติม จากข้อ 1-3 ดงันี 

  เดนิทางพร้อมพ่อแม่ / เดนิทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   

. สาํเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทังนีกรณีเดก็อายุตาํกว่า  ปี ต้องใช้สูตบิัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 

  . สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

  . สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

  . กรณีชือไมต่รงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลียนชือ 

  เดนิทางพร้อมญาติ   

. สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทังนีกรณีเดก็อายุตาํกว่า  ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตวัจริง 

. สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

. กรณีชือไมต่รงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลียนชือ 

. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาํทีเขตหรืออาํเภอเท่านนั 

.  ผู้เดนิทางทีชือเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพมิเตมิ จากข้อ 1-3 ดงันี 

. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านนั  

. หนงัสือชีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านนั 

. สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขนัตาํ 100,000 บาท 

3. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้น 

4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยืนวีซ่าทีศูนยย์นืวซ่ีาจีนในวนัยืนวซ่ีา 

.  กรณีหนังสือเดนิทางชาวต่างชาต ิใช้เอกสารเพมิเตมิ จากข้อ 1-3 ดงันี 

. ใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านนั!! ต่ออายุการทาํงานแลว้ไม่ตาํกว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ได้

ทํางานในประเทศไทย ผู้เดนิทางต้องไปดาํเนนิการขอวซ่ีาเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 

. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์

3. สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขนัตาํ 100,000 บาท 

4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 

ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาตใินกรณทีีทางบริษทัฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ , 60 บาท 

 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดได้ทีเจ้าหน้าทีฝ่ายขาย) 

ประเทศทีไม่สามารถขอวซ่ีาจีนแบบด่วนได้   

ต่างชาติฝรังเศส และประเทศยุโรปทีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐ

เชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝรังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 

เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดนิทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เนืองจาก

ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนทีสถานทูตจีน และตอ้งทาํเรืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทาํการยนืวีซ่า 



 

9. เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืนวีซ่า ดงันนักรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อย่าง 

นอ้ย  วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดทําความเข้าใจ ศูนยยื์นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิมเติม หรือเปลียนระเบียบการยืนเอกสาร เป็นเอกสิทธิ

ของสถานทูต และบางครังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11.  ผู้ทีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่าน

จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนืองจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน

รายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหว่างเดินทาง 

ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย  อาทิตย ์  

 

   ** ก่อนทําการจองทัวร์ทุกครัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนืองจาก

ทางบริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีขายเป็นหลกั ** 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!!!! 

เอกสารทีใช้ประกอบการยืนขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณากรอกรายละเอยีดทังหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   

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

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

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่าร้าง    

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชือคู่สมรส......................................................................................................... 

ทีอยู่ตามทะเบยีนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)........................................................................................................    

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

......................................รหัสไปรษณย์ี.......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ............................... 

ทีอยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่).....................................................................  

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

............................................................. .. .... ... .. ...........รหัสไปรษณย์ี.......................โทรศัพท์บ้าน............................................... 

ชือสถานทีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)......................................................................................... 

ตําแหน่งงาน................................................................................................................................................................... 

ทีอยู่สถานทีทํางาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)….................................................................................. 

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

..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................ 
**กรณีเกษียณอายุงาน กรุณากรอกชือสถานทีทํางาน/ ทีอยู่ ทเีคยทํางาน...................................................................... 
........................................................................................................................................................................................

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

(สําคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทีถูกต้องทีสามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจนีแล้ว   

เมือวันที................ เดือน........................ปี........................  ถึง วันที.......................เดือน........................ปี..................... 

ภายใน  ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม่   ไม่เคย    เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 

เมือวันที................ เดือน........................ปี........................  ถึง วันที.......................เดือน........................ปี..................... 

รายชือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

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

NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 

ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 

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

NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 

ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 

หมายเหตุ 

** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิมเติม  อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทังนี

เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ทีน ี (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 

  


