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CHINA 
เฉงิต ูจ ิว่จา้ยโกว หวงหลง 

โดยสายการบนิไทย 

6 วนั 5 คนื 

ไฮไลท.์.... ทวัรร์าคาสบายกระเป๋า 
• จิว่จา้ยโกว...ชมความงามทีธ่รรมชาตสิรา้งสรรคข์ึน้มา 
• สมัผัสหบุเขาทีย่ังคงความงามตามธรรมชาตไิวท้ี ่อทุยานแหง่ชาต ิ“หวงหลง” 

• เฉงิต.ู.. ชมโชวเ์ปลีย่นหนา้กาก 

• ลิม้รสอาหารสมนุไพร เพือ่สขุภาพ 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ-เฉงิต-ูเม่าเสีย้น  ✈ �  

MAOXIAN INTER HOTEL 
 OR SAME 

2 
เม่าเสีย้น-อุทยานหวงหลง(ไมร่วมกระเชา้ข ึน้-ลง)-
หวงหลง-จิว่จา้ยโกว �  �  �  

NEW JIUZHAI HOTEL 
OR SAME 

3 
อุทยานแห่งชาตจิิว้จา้ยโกว(รวมรถประจ าอุทยาน)-จิว่
จา้ยโกว-เมอืงชวนจู ่ �  �  �  

MINGJIANGHAO HOTEL   
OR SAME 

4 
เมอืงชวนจู-่ผ่านชมก าแพงเมอืงดบราณซงพาน-ผ่าน
ชมทะเลสาบเตี๊ยซ-ีเฉงิต-ูรา้นยางพารา �  �  �  

ACME HOTEL OR SAME 

5 
ศนูยอ์นุรักษ์หมแีพนดา้(รวมรถแบตเตอรี)่-รา้นหยก-
รา้นผา้ไหม-ถนนซนุซลีู-่โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก �  �  �  

ACME HOTEL OR SAME 

6 
รา้นนวดฝ่าเทา้-ถนนโบราณจิง่หลี-่เฉงิต-ูกรุงเทพฯ 

�  �  ✈  

ราคาไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 1,500 บาท 
ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 120 หยวน 

  

เครือ่ง  
ทีน่ ัง่แบบ 2-4-2 

บรกิารน า้ด ืม่บนเครือ่ง 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 

 

 

 

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง 
กรุงเทพฯ-เฉงิต-ูเมา่เสีย้น 
07.00 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศเคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (TG) โดยมี

เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

10.05 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืง เฉงิต ูโดยเทีย่วบนิที ่TG 618   

14.00 น. ถงึทา่อากาศยาน เฉงิต ูซึง่เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้อยู่บรเิวณลุ่มแม่น ้าหมนิใจกลางมณฑล มีภูมิ

ประเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพภมูอิากาศทีเ่หมาะสมตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดู

รอ้นทีอ่บอุ่น ฤดูหนาวทีไ่ม่หนาวนัก และมีปรมิาณความชืน้สงู ประชากรเมืองเฉงิตูมีราว 10 ลา้นคน จัดเป็น

อันดบั 3 ของประเทศจนี ในปัจจุบันเป็นทัง้ศนูยก์ลางดา้นการเมือง การทหาร และดา้นการศกึษาของภูมภิาค

ตะวันตกเฉียงใต ้หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้น าทกุทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงเม่าเสีย้น 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  พกัที ่MAOXIAN INTER HOTEL OR SAME 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
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เมา่เสีย้น-อทุยานหวงหลง(ไมร่วมกระเชา้ข ึน้-ลง)-หวงหลง-จิว่จา้ยโกว 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 

 

 

 

จากนัน้รถโคช้น าท่านสูเ่ขตอุทยานแห่งชาตหิวงหลง (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง) น าท่านชมความงามของ

ธรรมชาตทิีส่รา้งสรรคเ์ป็นล าธารสายหนึง่ไหลมาจากภเูขาหมิะนับพันๆ ปี จนหนิปูนเกดิตกตะกอนเป็นแอ่งเป็น

ชัน้   ทัง้เล็กและใหญ่กว่า 4,000 ชัน้ สงูตัง้แต่ 1.5 – 4.5 เมตร น ้าสรีุง้ในอ่าง เปรียบเปรยเป็นทีเ่ล่นน ้าของ

นางฟ้าชัน้สวรรค ์ล าธารเรยีงรายลดหลัน่เป็นระยะกว่า 3,000 เมตร เป็นรูปร่างตา่งๆ แสนมหัศจรรยแ์ละงดงาม 

ไม่มทีีใ่ดในโลกเทยีบได ้จนมชีือ่ว่า หวงหลงหรอือุทยานแห่งชาตมิังกรเหลอืง 

**แจง้ใหท้ราบ：น า้ในอทุยานหวงหลง จะมากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัสภาพอากาศไมส่ามารถก าหนดได ้ 

และหาก ณ วนัเดนิทางหวงหลงประกาศปิด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเป็นโหมวหนโีก

วแทน โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหรอืและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้**   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  จากนัน้เดนิทางตอ่ทา่นจะไดพ้บกบัความงดงามของปากหุบเขาจิว่จา้ยโกว (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง)  และ

ไดส้มัผัสกับกลิน่ไอธรรมชาตบินผืนป่าทีอุ่ดมสมบูรณ์ทีห่าดูไดย้ากตน้ไมน้านาพันธุ ์โดยเฉพาะการเดนิทาง

ของท่านอยู่ในระหว่างเดือนกันยายน-เดือนพฤศจกิายน ซึง่เป็นชว่งฤดูใบไมร้่วง ท่านจะไดส้มัผัสกับตน้ไม ้

เปลีย่นส ีสขีองใบไมม้ีหลากหลายสสีนัผสมผสานกับละอองหมิะที่โปรยปรายลงมาเพิม่ความงามและเสน่ห์

ใหก้ับจิว่จา้ยโกวมากขึน้ คณะเดนิทางมาถงึจิว่จา้ยโกว เมืองทีม่ีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโรงแรม

และบา้นพักทีม่จี านวนมาก ตัง้แตร่ะดบัเกสทเ์ฮา้นจ์นถงึโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงละคร อาคารพาณิชย ์ทีเ่รียง

รายและมผีูค้นจ านวนมากซึง่ลว้นแตเ่ป็นชาวจนีเชือ้สายธเิบต แบ่งแยกออกเป็นหลายเผ่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  พกัที ่NEW JIUZHAI HOTEL OR SAME 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

อทุยานแหง่ชาตจิ ิว้จา้ยโกว(รวมรถประจ าอทุยาน)-จิว่จา้ยโกว-เมอืงชวนจู ่
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่อุทยานแห่งชาตจิิว่จา้ยโกว (รวมรถประจ าอุทยาน) เพื่อชม มรดกโลกอุทยานแห่งชาตธิาร

สวรรค ์“จิว่จา้ยโกว” ซึง่ตัง้อยู่ที่ อ าเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉงิตู 

ประมาณ 500 กโิลเมตร และอยู่สูงกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 2,500 เมตร มีอาณาบรเิวณถงึ 148,260 เอเคอร ์

เทอืกเขาเหล่านี้ น าท่านสัมผัสกับความงาม ซึง่ไดร้ับการอนุรักษ์ใหเ้ป็นมรดกโลกเมื่อ 14 ธันวาคมปี ค.ศ.

1992 อุทยานแห่งชาตจิิว่จา้ยโกว ดนิแดนทีธ่รรมชาตไิดเ้นรมติ ประดุจดั่งแดนสวรรค ์อุทยานจิว่จา้ยโกว ได ้

พัฒนาเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตมิเีนื้อที ่40 ตารางกโิลเมตร มชีนชาตจิั่ง ทัง้หมดเกา้หมู่บา้น ฉะนัน้จงึ



 

 

โคด้ทวัร ์ST-293 

ไดช้ือ่ว่า จิว่จา้ยโกว มแีม่น ้าล าธาร มทีะเลสาบใหญ่นอ้ยมากมาย หลายรอ้ยกว่าแห่ง ซึง่ชาวทอ้งถิน่เรยีกว่าลกู

ทะเล น ้าในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะทอ้นภาพของภูเขาและป่าดงดบิทอ้งฟ้า

เป็นสคีราม สมัผัสธรรมชาตบิรสิทุธิท์ีไ่ดร้ับการดแูลรักษาไวเ้ป็นอย่างด ีโดยไม่ถกูท าลายดว้ยน ้ามอืมนุษย์ เมื่อ

เดอืนสงิหาคม 2560 เกดิแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ในอุทยานจิว่จา้ยโกว ตอ้งปิดซอ่มบ ารุงนานกว่า 7 เดอืน จงึเปิด

ใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ชมครัง้หนึง่ 

**แจง้ใหท้ราบ：การชมธรรมชาตไิดม้ากนอ้ยขึน้อยูก่บัความวอ่งไวของคณะทวัร*์*   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย   หลังรับประมานอาหารกลางวัน  น าท่านชมความงามของอุทยานจิว่จา้ยโกว(ต่อ) หลังจากนันน้น าท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงชวนจู่ (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง) 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

   พกัที ่ MINGJIANGHAOTIMES HOTEL OR SAME 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 
เมอืงชวนจู่-ผ่านชมก าแพงเมอืงโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตีย๊ซี-เฉิงตู-ร้าน

ยางพารา 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางกลับสูเ่มืองเฉงิตู (ใชเ้วลาประมาณ 6 ชัว่โมง) ระหว่างทาง  แวะชมน าท่านผ่านชม ก าแพง

เมอืงโบราณซงพาน เป็นเมืองโบราณทีย่ังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองซงพานไว ้ท่านผ่านชม 

ทะเลสาบเตี๋ยซี ที่มีน ้าสเีขียวดั่งเทอคอว์ยบนที่ราบสูง สลับดว้ยแนวทวิเขา ทะเลสาบแห่งนี้เกดิข ึน้จาก

แผ่นดนิไหวอย่างรุนแรงบ่อยครัง้และไดก้ลนืเมืองทัง้เมืองอยู่ใตท้ะเลสาบ สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางต่อ 

ผ่านเมอืงซงพาน ระหว่างทางทา่นจะไดช้มธรรมชาตแิละความงามของทุง่หญา้ ชวนจู่ซือ่ สมัยเมื่อ70 ปีทีแ่ลว้

ไดเ้กดิสงครามเหลา่บรรดาทหารจนีแดงหนีมาตามเสน้ทางผ่านทุง่หญา้อันสวยงามเพื่อเป็นการระลกึถงึทหาร

จนีแดง 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย เดนิทางถงึเมอืงเฉงิต ู น าทา่นแวะรา้นยางพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้เพือ่สขุภาพ 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

   พกัที ่ACME HOTEL OR SAME 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 
ศนูยอ์นุรกัษห์มแีพนดา้(รวมรถแบตเตอรี)่-รา้นหยก-รา้นผา้ไหม-ถนนซุนซลีู-่โชวเ์ปลีย่น
หนา้กาก 
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เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยว์จิัยหมแีพนดา้(รวมรถแบตเตอรี)่ ทีน่ี่มหีมแีพนดา้กว่า 20 ตวั หมแีพนดา้เป็นสตัวส์งวน

หายากมกี าเนดิในมณฑลเสฉวน มลีกูยากเพราะอุณหภมูใินรา่งกายทีพ่รอ้มจะตัง้ทอ้งมเีพยีง 3 วันใน 1 ปี และ

จะตกลกูครัง้ละประมาณ 2 ตวั ตวัทีแ่ข็งแรงเพยีงตวัเดยีวเทา่นัน้จะอยู่รอด อาหารโปรดของหมแีพนดา้คอืไผ่

ลกูศร รฐับาลจนีไดใ้ชห้มแีพนดา้เป็นสือ่การผกูมติรไมตรกีบัประเทศตา่งๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 

น าทา่นแวะชม รา้นผา้ไหม  สนิคา้ OTOP ของจนี ทา่นสู ่รา้นหยก ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของจนี 

จากนัน้พาทา่นชอ้ปป้ิงตอ่ทีย่่าน ถนนคนเดนิชนุซลีู ่ซ ึง่เป็นย่านวัยรุ่น และขายสนิคา้ทีท่นัสมัยเป็นถนนทีปิ่ดไม่

ไหร้ถสามารถวิง่ผา่นได ้

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นชม การแสดงโชวเ์ปลีย่นหนา้กาก ศลิปะการแสดงชัน้สงูของเสฉวน ชมการเปลีย่นหนา้กากภายในเสีย้ว

วนิาท ีโดยทีไ่ม่สามารถจบัตาไดท้นั เป็นการแสดงทีส่งวนและสบืทอดกนัมาภายในตระกลูหลายชัว่อายุคน ไม่

ถา่ยทอดใหบุ้คคลภายนอกทัว่ไป 

   พกัที ่ ACME HOTEL OR SAME 

วนัทหีกของการเดนิทาง 
รา้นนวดฝ่าเทา้-ถนนโบราณจิง่หลี-่เฉงิต-ูกรุงเทพฯ 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 วดฝ่าเทา้เพือ่สขุภาพ ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไม่ซ ้าใครเดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ป

ป้ิง ถนนโบราณจิง่หลี ่ เป็นถนนคนเดนิทีร่ักษาบรรยากาศสมัยโบราณไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี มสีนิคา้ตา่งๆ มากมาย

ใหท้า่นเลอืกซือ้ไดต้ามอัธยาศยั 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

15.05 น.   ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ TG619   

17.20 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวัสดิภ์าพ 

 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 
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** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้  

 

  

 

 เฉงิต ูจ ิว่จา้ยโกว หวงหลง 6 วนั 5 คนื   
โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ่

พกัหอ้ง

ละ 2 

ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่

1ทา่น 

เด็กไมม่มี ี

เตยีงเด็ก 1 

ทา่น  

พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

INFANT จอยแลนด์

ไมใ่ชต้ ัว๋ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

05-10 พฤษภาคม 61 22,991.- 22,991.- 21,991.- 8,900.- 15,491.- 5,500.- 

25-30 พฤษภาคม 61 22,991.- 22,991.- 21,991.- 8,900.- 15,491.- 5,500.- 

23-28 มถิุนายน 61 22,991.- 22,991.- 21,991.- 8,900.- 15,491.- 5,500.- 

 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่*** 

ทา่นละ 120 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

 3.1 กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000 บาท 

 3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วันคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
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 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วันเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้หวัหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ประกันอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  

9. น ้าหนักสมัภาระทา่นละ 30 กโิลกรัม เทา่นัน้  

 คา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 1 ชิน้

น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากน ้าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายสว่นที่

เกนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 
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2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

เพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7.  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถทา่นละ  120 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

8.  คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี (ธรรมดา 4 วันทีก่าร)  1,500 บาท   

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่น

ไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิ

ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร

จัดหานี้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จาก

ทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วัน 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่ง

นอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ พืน้หลังสขีาว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้มยิม้

เหน็ฟัน หา้มใสแ่วน่ตาด า หา้มใสเ่สือ้ขาว หา้มใสช่ดุนักเรยีน นักศกึษา หรอืชดุ

ขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูปริน้จากคอมพวิเตอร ์

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วี

ซา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชน์ของตัวทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถ

 ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

 -  กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยูปั่จจุบนัทีอ่ยูท่ีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศัพทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีารระงับ

การออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 5-7 

วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบ

การยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบใน

การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร 

APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่ง

นอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศ

 ไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื่องจากผู ้

 เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซี่าใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จ่ายเพิม่ 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่ 100 บาท 

 - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 
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 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่่ายมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการท างาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

5. สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซี่าให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซี่าดว่นได)้ 

 

**การขอวซี่าเขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซี่าโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนั

ข ึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพ ิม่ตามความเป็นจรงิ  

ทวัร์จีนทกุเดือน สอบถามผ่านไลน์ >>  คลิ๊ก 

ทัวร์จีน มกราคม  ทัวร์จีน กุมภาพันธ์  

ทัวร์จีน มีนาคม  ทัวร์จีน เมษายน  

ทัวร์จีน พฤษภาคม  ทัวร์จีน มิถุนายน  

ทัวร์จีน กรกฎาคม  ทัวร์จีน สิงหาคม  

ทัวร์จีน กันยายน  ทัวร์จีน ตุลาคม  

https://line.me/ti/p/%40zzh0739t
https://goo.gl/nDzvZj
https://goo.gl/FW2ZGx
https://goo.gl/PBtswM
https://goo.gl/EoWoaP
https://goo.gl/1PSgxX
https://goo.gl/jxWkTt
https://goo.gl/jYoybj
https://goo.gl/ue1w75
https://goo.gl/4VySFN
https://goo.gl/LMUZJJ
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ทัวร์จีน พฤศจกิายน  ทัวร์จีน ธันวาคม  

 

**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................. ................ 

 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

 

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

 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

https://goo.gl/oTqCfP
https://goo.gl/RG12B8
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