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HELLO จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า 6 วัน 5 คืน 

เดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม  2562  

 

 

 

 

ราคาเร่ิมต้น 22,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง  
วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-เฉิงต(ูสนามบนิเฉิงตซูวงหลิว)-เมา่เสีย้น(TG618 : 10.50-15.00) 
วนัท่ี 2   เมา่เสีย้น-อทุยานหวงหลง(ไมร่วมกระเช้าขึน้-ลง)-ปากหบุเขาจิ่วจ้ายโกว  
วนัท่ี 3   อทุยานจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจ าอทุยาน) 
วนัท่ี 4.  จิ่วจ้ายโกว-ผา่นชมเมืองโบราณซงพาน-ผา่นชมทะเลสาบเต๋ียซี-เฉิงต ู
วนัท่ี 5.    ศนูย์อนรัุกษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอร่ี)-ร้านนวด-ร้านชา-ถนนคนเดนิซุนซีลู-่โชว์เปล่ียนหน้ากาก 

วนัท่ี 6.     ร้านยางพารา-ถนนคนเดนิจิ่งหล่ี-เฉิงต(ูสนามบนิเฉิงตซูวงหลวิ)-กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ(TG619 : 16.15-18.20)     
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-เม่าเสีย้น
(TG618 : 10.50-15.00) 

07.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 ประตู 2-3 คาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) 
โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางให้กบัทกุท่าน 

10.50 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองเฉิงตู (สนามบนิเฉิงตูซวงหลิว) โดยเท่ียวบนิท่ี TG618   
15.00 น. เดนิทางถึง เมืองเฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนตัง้อยู่บริเวณลุ่มแม่น า้หมินใจกลาง

มณฑล มีภมูปิระเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภมูอิากาศท่ีเหมาะสมตอ่การ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดู
ร้อนท่ีอบอุ่น ฤดูหนาวท่ีไม่หนาวนักและมีปริมาณความชืน้สงู ประชากรเมืองเฉิงตมีูราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดบั 3 ของ
ประเทศจีน ในปัจจบุนัเป็นทัง้ศนูย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศกึษาของภมูภิาคตะวนัตกเฉียงใต้ 
จากนัน้น าทกุท่านออกเดนิทางสู ่เมืองเม่าเสีย้น (ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่โมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร    
ที่พัก  MAOXIAN INTER HOTEL OR SAME 4* 

วันที่2 เม่าเสีย้น-อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึน้-ลง)-ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

 
 น าท่านสูเ่ขตอุทยานแห่งชาตหิวงหลง (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) น าท่านชมความงามของธรรมชาติท่ีสร้างสรรค์เป็นล า

ธารสายหนึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะนับพนัๆ ปี จนหินปนูเกิดตกตะกอนเป็นแอ่งเป็นชัน้   ทัง้เล็กและใหญ่กว่า 4,000 ชัน้ สงู
ตัง้แต่ 1.5 – 4.5 เมตร น า้สีรุ้งในอ่าง เปรียบเปรยเป็นท่ีเล่นน า้ของนางฟ้าชัน้สวรรค์ ล าธารเรียงรายลดหลัน่เป็นระยะกว่า 
3,000 เมตร เป็นรูปร่างตา่งๆ แสนมหศัจรรย์และงดงาม ไมมี่ท่ีใดในโลกเทียบได้ จนมีช่ือวา่ หวงหลงหรืออทุยานแห่งชาติมงักร
เหลือง   

 **แจ้งให้ทราบ：น า้ในอุทยานหวงหลง จะมากหรือน้อยขึน้อยู่กับสภาพอากาศไม่สามารถก าหนดได้  และหาก ณ วัน
เดนิทางหวงหลงประกาศปิด ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนเป็นโหมวหนีโกวแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหรือและ
ไมค่ืนคา่ใช้จ่ายใดใดทัง้สิน้**   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากนัน้เดนิทางตอ่ท่านจะได้พบกบัความงดงามของ ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) และได้สมัผสักับ

กลิน่ไอธรรมชาติบนผืนป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีหาดไูด้ยากต้นไม้นานาพนัธุ์ โดยเฉพาะการเดินทางของท่านอยู่ในระหว่างเดือน
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กันยายน-เดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วง ท่านจะได้สัมผัสกับต้นไม้เปล่ียนสี สีของใบไม้มีหลากหลายสีสัน
ผสมผสานกบัละอองหิมะท่ีโปรยปรายลงมาเพิ่มความงามและเสน่ห์ให้กับจิ่วจ้ายโกวมากขึน้ คณะเดินทางมาถึงจิ่วจ้ายโกว 
เมืองท่ีมีการพฒันาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโรงแรมและบ้านพกัท่ีมีจ านวนมาก ตัง้แต่ระดบัเกสท์เฮ้าน์จนถึงโรงแรมระดบั 5 
ดาว โรงละคร อาคารพาณิชย์ ท่ีเรียงรายและมีผู้คนจ านวนมากซึ่งล้วนแตเ่ป็นชาวจีนเชือ้สายธิเบต แบง่แยกออกเป็นหลายเผา่ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร    
ที่พัก NEW JIUZHAI HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 3  อุทยานจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจ าอุทยาน) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานแห่งชาตจิิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจ าอทุยาน) เพ่ือชม มรดกโลกอทุยานแห่งชาติธารสวรรค์ “จิ่วจ้าย
โกว” ซึ่งตัง้อยู่ท่ี อ าเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตวัเมืองเฉิงต ูประมาณ 500 กิโลเมตร และอยู่สงูกว่า
ระดบัน า้ทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ เทือกเขาเหล่านี ้น าท่านสมัผสักับความงาม ซึ่งได้รับการ
อนรัุกษ์ให้เป็นมรดกโลกเม่ือ 14 ธนัวาคมปี ค.ศ.1992 อทุยานแห่งชาตจิิ่วจ้ายโกว ดนิแดนท่ีธรรมชาตไิด้เนรมติ ประดจุดัง่แดน
สวรรค์ อุทยานจิ่วจ้ายโกว ได้พฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติมีเนือ้ท่ี 40 ตารางกิโลเมตร มีชนชาติจั่ง ทัง้หมดเก้า
หมูบ้่าน ฉะนัน้จึงได้ช่ือวา่ จิ่วจ้ายโกว มีแมน่ า้ล าธาร มีทะเลสาบใหญ่น้อยมากมาย หลายร้อยกว่าแห่ง ซึ่งชาวท้องถิ่นเรียกว่า
ลกูทะเล น า้ในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะท้อนภาพของภูเขาและป่าดงดิบท้องฟ้าเป็นสีคราม 
สมัผสัธรรมชาตบิริสทุธ์ิท่ีได้รับการดแูลรักษาไว้เป็นอย่างดี โดยไม่ถูกท าลายด้วยน า้มือมนุษย์ เม่ือเดือนสิงหาคม 2560 เกิด
แผน่ดนิไหวครัง้ใหญ่ในอทุยานจิ่วจ้ายโกว ต้องปิดซ่อมบ ารุงนานกวา่ 7 เดือน จึงเปิดให้นกัท่องเท่ียวเข้าชมครัง้หนึ่ง 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  หลงัรับประทานอาหารกลางวนั  น าท่านชมความงามของอุทยานจิ่วจ้ายโกว(ต่อ) หลงัจากนน้ันน าท่านเดนิทางสู่เมืองชวนจู่ 
(ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่โมง) 

 หมายเหตุ : การท่องเที่ยวอุทยานจิ่วจ้ายโกว ทางอุทยานมีการจ ากัดจ านวนนักท่องเท่ียวในแต่ละวัน ดังนัน้การชม
ธรรมชาตไิด้มากน้อยขึน้อยู่กบัความวอ่งไวของคณะทัวร์  และจ านวนนักท่องเท่ียวในวนันัน้ๆ หรือสถานท่ีท่องเท่ียวบางจุดมี
การจ ากดัเวลา และบางจดุอาจจะปิดไมใ่ห้เข้าชมไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆทัง้สิน้  บริษัทของสงวนสิทธ์ิไม่คืนคืนเงินใดๆในกรณีท่ี
คณะไมส่ารมารถเข้าชมครบทกุจดุ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า และในกรณีท่ีไมส่ามารถเข้าชมอทุยานจิ่วจ้ายโกวได้ไม่ว่า
จะด้วยสภาพอากาศหรือเหตผุลใดๆ (ถือประกาศจากทางอทุยานเป็นส าคญั)  
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนเป็นเทีย่ว อุทยานแห่งชาติซงผิงโกวแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 



  4 HELLO จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ศนูย์อนรัุกษ์หมีแพนด้า  6  วนั 5 คนื  โดยสายการบินไทย                                                 [GQ1CTU-TG001] 

 

และไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งส้ิน   
 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก NEW JIUZHAI HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 4 จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเต๋ียซี-เฉิงตู 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านเดนิทางกลบัสูเ่มืองเฉิงตู (ใช้เวลาประมาณ 6 ชัว่โมง) ระหวา่งทาง  แวะชมน าท่านผ่านชมเมืองโบราณซงพาน เป็น

เมืองโบราณท่ียังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองซงพานไว้ ท่าน ผ่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซี ท่ีมีน า้สีเขียวดั่ง
เทอคอว์ยบนท่ีราบสงู สลบัด้วยแนวทิวเขา ทะเลสาบแห่งนีเ้กิดขึน้จากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงบ่อยครัง้และได้กลืนเมืองทัง้
เมืองอยู่ใต้ทะเลสาบ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางต่อ ผ่านเมืองซงพาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติและความงาม
ของทุ่งหญ้า ชวนจู่ซ่ือ สมยัเม่ือ70 ปีท่ีแล้วได้เกิดสงครามเหลา่บรรดาทหารจีนแดงหนีมาตามเส้นทางผ่านทุ่งหญ้าอันสวยงาม
เพ่ือเป็นการระลกึถึงทหารจีนแดง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดนิทางกลบัสู ่เมืองเฉิงตู (ตอ่)(ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่โมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก ACME HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 5 ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอร่ี)-ร้านนวด-ร้านชา-ถนนคนเดิน
ซุนซีลู่-โชว์เปล่ียนหน้ากาก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอร่ี) ท่ีน่ีมีหมีแพนด้ากว่า 20 ตวั หมีแพนด้าเป็นสตัว์สงวนหายากมี

ก าเนิดในมณฑลเสฉวน มีลกูยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายท่ีพร้อมจะตัง้ท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครัง้ละ
ประมาณ 2 ตวั ตวัท่ีแขง็แรงเพียงตวัเดียวเท่านัน้จะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลกูศร รัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้า
เป็นส่ือการผกูมติรไมตรีกบัประเทศตา่งๆ  
น าท่านสู ่ ศูนย์วจัิยแพทย์แผนโบราณ  นวดฝ่าเท้าเพ่ือสขุภาพ ผอ่นคลายความเม่ือยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสตูรเดียวไม่
ซ า้ใคร   
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 หลงัจากนัน้น าท่านแวะ ชิมชา สินค้าท่ีมีช่ือเสียงของจีน จากนัน้พาท่านช้อปปิง้ต่อท่ีย่าน ถนนคนเดินชุนซีลู่ ซึ่งเป็นย่าน
วยัรุ่น และขายสนิค้าท่ีทนัสมยัเป็นถนนท่ีปิดไมไ่ห้รถสามารถวิง่ผา่นได้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 น าท่านชม การแสดงโชว์เปล่ียนหน้ากาก ศลิปะการแสดงชัน้สงูของเสฉวน ชมการเปล่ียนหน้ากากภายในเสีย้ววินาที โดยท่ี

ไมส่ามารถจบัตาได้ทนั เป็นการแสดงท่ีสงวนและสืบทอดกนัมาภายในตระกูลหลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอก
ทัว่ไป 

 

 
ที่พัก ACME HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 6 
ร้านยางพารา-ถนนคนเดินจิ่ งหล่ี-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-กรุงเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูมิ)(TG619 : 16.15-18.20)     

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
น าท่านแวะร้านยางพารา ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าเพ่ือสุขภาพ  น าท่านสู่ ถนนโบราณจิ่งหล่ี เป็นถนนคนเดินท่ีรักษา
บรรยากาศสมยัโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสนิค้าตา่งๆ มากมายให้ท่านเลือกซือ้ได้ตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิเฉิงตูซวงหลิว 

16.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) โดยเท่ียวบนิท่ี TG619 
18.20 น. เดนิทางกลบัถึง กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) โดยสวสัดิภ์าพ 
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โปรแกรมการเดนิทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการ

ท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ 

 

 

 

อัตราค่าบริการ : HELLO จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ศนูย์อนุรักษ์หมีแพนด้า  6  วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 11-16 ต.ค. 62 34,999.- 34,999.- 33,999.- 6,500.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 12-17 ต.ค. 62 35,999.- 35,999.- 34,999.- 6,500.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 13-18 ต.ค. 62 33,999.- 33,999.- 32,999.- 6,500.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 15-20 ต.ค. 62 33,999.- 33,999.- 32,999.- 6,500.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 18-23 ต.ค 62 35,999.- 35,999.- 34,999.- 6,500.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 27 ต.ค.- 01 พ.ย. 62 28,999.- 28,999.- 27,999.- 6,500.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 01-06 พ.ย. 62 23,999.- 23,999.- 22,999.- 5,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 02-07 พ.ย. 62 23,999.- 23,999.- 22,999.- 5,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 09-14 พ..ย 62 23,999.- 23,999.- 22,999.- 5,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 16-21 พ.ย. 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี  30 พ.ย. -05 ธ.ค. 62 23,999.- 23,999.- 22,999.- 5,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 07-12 ธ.ค. 62 23,999.- 23,999.- 22,999.- 5,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 14-19 ธ.ค. 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 21-26 ธ.ค. 62 22,999.- 22,999.- 21,999.- 5,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 26-31 ธ.ค. 62 27,999.- 27,999.- 26,999.- 5,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 27 ธ.ค. 62 -01 ม.ค. 63 28,999.- 28,999.- 27,999.- 5,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 28 ธ.ค. 62 -02 ม.ค. 63 28,999.- 28,999.- 27,999.- 5,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 29 ธ.ค. 62 -03 ม.ค. 63 28,999.- 28,999.- 27,999.- 5,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 30 ธ.ค. 62 -04 ม.ค. 63 28,999.- 28,999.- 27,999.- 5,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 62 -05 ม.ค. 63 27,999.- 27,999.- 26,999.- 5,000.- ไมรั่บจอย 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.-  
ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (รวมวซ่ีาจีน 4 วันท าการ) 
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ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ท่าน/ทริป 

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน

ทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หาก
เกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัด

จ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่า
ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบเด่ียว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางทา่นละไม่เกิน  30 กิโลกรัม สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, 

คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 350 หยวน/ทา่น/ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจ

แก้ไขได้ 
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2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 
เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและจะไม่
รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมี
สิง่ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัท
ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุก
ครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,925 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
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 และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสติูบตัรตวัจริง, ส าเนาสติูบตัรและสติูบตัรของเด็ก

ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 
 ข้อมลูจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต าแหนง่งาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน ญาติ

ท่ีติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หาก
สถานทตูตรวจสอบได้วา่ให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา (สถานทูตมี
การโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจัดเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่
ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัร์ไม่ทราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสอืเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวี
ซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนญุาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวี
ซา่ในรายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดี หากทา่นท าบตัรหายใน
ระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
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 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างด้าว(เลม่เหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
ด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรา

ประทบัร้านท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 

[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบร์ิก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 
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**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มัน
ขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
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**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
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1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารสง่ถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ทา่นเกิดความไม่สะดวก
ภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด) 
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