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 สมัผัสหบุเขาทีย่ังคงความงามตามธรรมชาตไิวท้ี ่อทุยานแหง่ชาต ิ“หวงหลง” 

 มรดกโลก....อทุยานสวรรคจ์ ิว่จา้ยโกว   ดนิแดนทีธ่รรมชาตไิดเ้นรมติประดจุดั่งแดนสวรรค ์

 พรอ้มชม โชวธ์เิบต ทีแ่สดงถงึวฒันธรรมสมัยกอ่น 

 เฉนิต.ู..ศาลเจา้สามกก๊ ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิจิง่หล ีชมโชวเ์ปลีย่นหนา้กาก 

 ศนูยว์จิยัหมแีพนดา้...สตัวส์งวนหายากถอืก าเนดิในมณฑลเสฉวน 

 ลิม้รสอาหารสมนุไพร เพือ่สขุภาพ 

 

*ไมร่วมรถเหมาในอทุยานจิว่จา้ยโกว* 
** ราคานีช้วัร ์รวม ภาษสีนามบนิไทย-จนีและคา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิแลว้** 

** ราคานีไ้มแ่จกกระเป๋า ไมร่วมทปิไกด ์และทปิคนขบัรถ ** 

 

ก าหนดการเดนิทาง     วนัที ่19-24 ก.ค. 59 ราคา 31,900.- 
 วนัที ่09-14/ 23-28 ส.ค. 59 ราคา 31,900.- 
 วนัที ่13-18/20-25 ก.ย. 59 ราคา 32,900.- 

 

1. กรงุเทพฯ-เฉนิต-ูศนูยว์จิัยหมแีพนดา้(รวมรถราง)- 

ตเูจยีงเยีย่น 

2. ตเูจยีงเยีย่น-รา้นใบชา-

อทุยานแหง่ชาตหิวงหลง(ไมร่วมกระเชา้ขึน้ลง)-

ปากหบุเขาจิว่จา้ยโกว 

3. อทุยานแหง่ชาตจิิว่จา้ยโกว(ไมร่วมรถเหมา)-

ชมโชวท์เิบต 

4. จิว่จา้ยโกว- ผา่นชมทะเลสาบเตีย๋ซ-ี 

ผา่นชมก าแพงเมอืงโบราณซงพาน-ตเูจยีงเยีย่น 

5. ตเูจยีงเยีย่น-เฉนิต-ูศาลเจา้สามกก๊-ถนนโบราณเจิง๋หลี-่

ศนูยว์จิัยการแพทยแ์ผนโบราณ-รา้นผา้ไหม- 

โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก 

6. รา้นหยก-ถนนคนเดนิซนุซลีู-่เฉนิต-ูกรงุเทพฯ 

 

 

เฉนิต ูจ ิว่จา้ยโกว หวงหลง 

6 วนั 5 คนื (TG) 
โดยสายการบนิไทย 

 

หงัโจว ถงหลี ่อูซ๋ ี 
5 วนั 3 คนื (MU) 

โดยสายการบนิไชนา่ อสีเทริน์ 
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วนัแรก         กรงุเทพฯ-เฉนิต-ูศนูยว์จิยัหมแีพนดา้ (รวมรถราง)-ตเูจยีงเยีย่น 

07.00 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์D 

สายการบนิไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ที ่

คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใ

หก้บัทกุทา่น 

 

10.15 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงเฉงิต ูโดยเทีย่วบนิที ่TG 618   

14.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเฉนิต ู

ซ ึง่เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวนตัง้อยูบ่รเิวณลุม่แมน่ ้าหมนิใจกลางมณฑล 

มภีมูปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา 

และมสีภาพภมูอิากาศทีเ่หมาะสมตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม 

โดยมฤีดรูอ้นทีอ่บอุน่ ฤดหูนาวทีไ่มห่นาวนักและมปีรมิาณความชืน้สงู 

ประชากรเมอืงเฉงิตมูรีาว 10 ลา้นคน จดัเป็นอนัดบั 3 ของประเทศจนี 

ในปัจจบุนัเป็นทัง้ศนูยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร 

และดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

น าทา่นเดนิทางสู ่ ศนูยว์จิยัหมแีพนดา้ (รวมรถราง) ทีน่ีม่หีมแีพนดา้กวา่ 20 ตัว 

หมแีพนดา้เป็นสตัวส์งวนหายากมกี าเนดิในมณฑลเสฉวน 

มลีกูยากเพราะอณุหภมูใินรา่งกายทีพ่รอ้มจะตัง้ทอ้งมเีพยีง 3 วันใน 1 ปี 

และจะตกลกูครัง้ละประมาณ 2 ตวั ตัวทีแ่ข็งแรงเพยีงตัวเดยีวเทา่นัน้จะอยูร่อด 

อาหารโปรดของหมแีพนดา้คอืไผล่กูศร 

รัฐบาลจนีไดใ้ชห้มแีพนดา้เป็นสือ่การผกูมติรไมตรกีบัประเทศตา่งๆ 

จากนัน้น าทกุทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงตเูจยีงเยีย่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใชเ้วลาประมา

ณ  

1 ช ัว่โมง 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่ MINGCHENGSHIDAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว  

วนัทีส่อง      ตเูจยีงเยีย่น-รา้นใบชา-อทุยานหวงหลง (ไมร่วมกระเชา้ข ึน้-ลง)-ปากหบุเขาจิว่จา้ยโกว 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

 น าทา่นแวะ รา้นใบชา เชญิชมิชาอวูห่ลง และชาทีม่ชี ือ่เสยีงอืน่ ๆ  น าทา่นเดนิทางสู ่

เขตอทุยานแหง่ชาตหิวงหลง 

น าทา่นชมความงามของธรรมชาตทิีส่รา้งสรรคเ์ป็นล าธารสายหนึง่ไหลมาจากภเูขาหิ

มะนับพันๆ ปีจนหนิปนูเกดิตกตะกอนเป็นแอง่เป็นชัน้  ทัง้เล็กและใหญก่วา่ 4,000 ชัน้ 

สงูตัง้แต ่ 1.5 – 4.5 เมตร น ้าสรีุง้ในอา่ง 

เปรยีบเปรยเป็นทีเ่ลน่น ้าของนางฟ้าชัน้สวรรค ์ ล าธารเรยีงรายลดหลั่นเป็นระยะกวา่ 

3,000 เมตร เป็นรปูรา่งตา่งๆ แสนมหศัจรรยแ์ละงดงาม ไมม่ทีีใ่ดในโลกเทยีบได ้

จนมชีือ่วา่ หวงหลงหรอือทุยานแหง่ชาตมิงักรเหลอืง 

*หมายเหต ุ ในอทุยานหวงหลงน า้จะเยอะหรอืนอ้ย 

ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและฤดนู ัน้ๆ* 

ใชเ้วลาประมา

ณ 

 4 ช ัว่โมง 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย จากนัน้เดนิทางตอ่ทา่นจะไดพ้บกบัความงดงามของ ปากหบุเขาจิว่จา้ยโกว 

และไดส้มัผัสกบักลิน่ไอธรรมชาตบินผนืป่าทีอ่ดุมสมบรูณ์ทีห่าดไูดย้ากตน้ไมน้านาพัน

ธุ ์โดย 

เฉพาะการเดนิทางของทา่นอยูใ่นระหวา่งเดอืนกนัยายน-เดอืนพฤศจกิายนซึง่เป็นชว่ง 

ฤดใูบไมร้ว่ง ทา่นจะไดส้มัผัสกบัตน้ไมเ้ปลีย่นส ีสขีองใบไมม้หีลากหลายสสีนัผสม 

ผสานกบัละอองหมิะทีโ่ปรยปรายลงมาเพิม่ความงามและเสน่หใ์หก้บัจิว่จา้ยโกวมากขึ้

น คณะเดนิทางมาถงึจิว่จา้ยโกว เมอืงทีม่กีารพัฒนาอยา่งรวดเร็วโดยเฉพาะโรงแรม 

และบา้นพักทีม่จี านวนมาก ตัง้แตร่ะดับเกสทเ์ฮา้นจ์นถงึโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงละคร 

ใชเ้วลาประมา

ณ  

4 ช ัว่โมง 
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อาคารพาณชิย ์ทีเ่รยีงรายและมผีูค้นจ านวนมากซึง่ลว้นแตเ่ป็นชาวจนีเชือ้สายธเิบต 

แบง่แยกออกเป็นหลายเผา่  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั  

พกัที ่  NEW JIUZHAI  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว  

วนัทีส่าม       อทุยานแหง่ชาตจิ ิว่จา้ยโกว (ไมร่วมรถเหมา)-ชมโชวท์เิบต 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ อทุยานแหง่ชาตจิ ิว่จา้ยโกว (ไมร่วมรถเหมาในอทุยาน) 

เพือ่ชมมรดกโลกอทุยานแหง่ชาต ิ ธารสวรรค ์ “จิว่จา้ยโกว” ซึง่ตัง้อยูท่ี ่

อ าเภอหนานปิง อยูท่างเหนอืของมณฑลเสฉวน หา่งจากตวัเมอืงเฉนิตปูระมาณ 500 

กโิลเมตร และอยูส่งูกวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 2,500 เมตร มอีาณาบรเิวณถงึ 148,260 

เอเคอร ์ ใหท้า่นสมัผัสกบัความงาม ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ใหเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ 14 

ธันวาคมปี ค.ศ.1992 

อทุยานแหง่ชาตจิิว่จา้ยโกวดนิแดนทีธ่รรมชาตไิดเ้นรมติประดจุดั่งแดนสวรรค ์

อทุยานจิว่จา้ยโกวไดพ้ัฒนาเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตมิเีนือ้ที ่ 40 

ตารางกโิลเมตร มชีนชาตจิัง้ ทัง้หมดเกา้หมูบ่า้น ฉะนัน้จงึไดช้ือ่วา่ จิว่จา้ยโกว 

มแีมน่ ้าล าธาร มทีะเลสาบใหญน่อ้ยมากมายหลายรอ้ยกวา่แหง่ 

ซึง่ชาวทอ้งถิน่เรยีกวา่ลกูทะเล น ้าในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา 

จะเห็นเงาสะทอ้นภาพของภเูขาและป่าดงดบิทอ้งฟ้าเป็นสคีราม 

สมัผัสธรรมชาตบิรสิทุธิท์ีไ่ดรั้บการดแูลรักษาไวเ้ป็นอยา่งด ี

โดยไมถ่กูท าลายดว้ยน ้ามอืมนุษย ์ ชมความงามของทะเลสาบแรด 

ทะเลสาบมงักรหลบั ทะเลสาบซูเจงิ น า้ตกซูเจงิ 

ทกุสถานทีล่ว้นเป็นความงามทีธ่รรมชาตไิดบ้รรจงสรา้งไวไ้ดด้ั่งภาพวาดในจนิตนาการขอ

งเหลา่กวทีัง้หลาย น าชมทะเลสาบเสอื ทะเลสาบแพนดา้ ทะเลสาบไผล่กูศร 

ทะเลสาบฤดกูาล ชมสสีนัของน ้าทีส่ะทอ้นภาพของภเูขาทอ้งฟ้าสคีราม 

ป่าดงดบิอนัอดุมสมบรูณ์ 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  บฟุเฟต ์  

บา่ย น าชม ทะเลสาบยาว ใหญท่ีส่ดุในจิว่จา้ยโกว ยาวกวา่ 7 

กโิลเมตรอยูท่า่มกลางขนุเขาในบรรยากาศทีเ่งยีบสงบแตง่ดงาม ชม ทะเลสาบหา้ส ี

เป็นทะเลสาบทีม่สีขีองน ้าแปลกตาโดยเฉพาะเมือ่ยามแสงอาทติยต์กกระทบพืน้น ้า 

สขีองน ้าในทะเลสาบจะเปลง่ประกายเป็นสรีุง้ดงูดงาม ชม น า้ตกธารไขม่กุ 

ซึง่เป็นน ้าตกทีไ่หลผา่นถ ้าล าธารใหญน่อ้ยทีส่ลบัซบัซอ้นดจุดังวังบาดาล 

โดยมสีายน ้าทอดยาวลดหลัน่กนัมาเป็นระยะทางถงึ 310 

เมตรโดยไมข่าดชว่งสายธารสอ่งประกายระยบิระยบัราวกบัความงามของเสน้ไขม่กุ 

ใหท้า่นไดส้นุกกบัการบนัทกึถา่ยภาพและดืม่ด า่กบัธรรมชาตทิีส่วยสดงดงามไดอ้ยา่งเ

ต็มที ่ถงึเวลานัดหมายออกจากอทุยาน 

 **แจง้ใหท้ราบ：

การชมทะเลสาบไดม้ากนอ้ยขึน้อยูก่บัความวอ่งไวของคณะทวัร*์* 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่น ชมโชวท์เิบต การแสดงของชนกลุม่นอ้ยชาวจิง้ชาวทเิบตและชาวเจยีง 

สนุกสนานกบัการละเลน่ 

 

พกัที ่  NEW JUIZHAI  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว  

วนัทีส่ ี ่          จ ิว่จา้ยโกว- ผา่นชมทะเลสาบเตีย๋ซ-ีผา่นชมก าแพงเมอืงโบราณซงพาน-ตเูจยีงเยีย่น 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

 อ าลาอทุยานจิว่จา้ยโกว ดนิแดนมรดกโลกทางธรรมชาต ิน าทา่น 

ผา่นชมก าแพงเมอืงโบราณซงพาน 

ใชเ้วลาประมา

ณ  
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เป็นเมอืงโบราณทีย่งัคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมอืงซงพานไว ้ 4 ช ัว่โมง 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย น าทา่น ผา่นชมทะเลสาบเตีย๋ซ ี ทีม่นี ้าสเีขยีวดั่งเทอคอวย์บนทีร่าบสงู 

สลับดว้ยแนวทวิเขา 

ทะเลสาบแหง่นีเ้กดิขึน้จากแผน่ดนิไหวอยา่งรนุแรงบอ่ยครัง้และไดก้ลนืเมอืงทัง้เมอืง

อยูใ่ตท้ะเลสาบ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางตอ่ ผา่นเมอืงซงพาน 

ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มธรรมชาตแิละความงามของทุง่หญา้ ชวนจูซ่ ือ่ สมยัเมือ่ 70 

ปีทีแ่ลว้ไดเ้กดิสงครามเหลา่บรรดาทหารจนีแดงหนมีาตามเสน้ทางผา่นทุง่หญา้อนัสว

ยงามเพือ่เป็นการระลกึถงึทหารจนีแดง 

จากนัน้น าทกุทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงตเูจยีงเยีย่น 

ใชเ้วลาประมา

ณ  

4 ช ัว่โมง 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่  MINGCHENGSHIDAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว  

วนัทีห่า้         ตเูจยีงเยีย่น-เฉนิต-ูศาลเจา้สามกก๊-ถนนโบราณเจิง๋หลี-่ศนูยว์จิยัการแพทยแ์ผน 

                   โบราณ-รา้นผา้ไหม-โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ เมอืงเฉนิต ู

ทา่นจะไดส้มัผัสธรรมชาตอินังดงามระหวา่งการเดนิทาง 

ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง เมอืงเฉนิตตูัง้อยูท่ีก่น้กระทะซือ่ชวน 

กลางลุม่แมน่ ้าหมนิเจยีง ตะวันออกมเีทอืกเขาหลงเฉวยีน 

ใกลก้บัชลประทานเขือ่นตเูจยีงเยีย้น ซึง่สรา้งบนแมน่ ้าหมนิเจยีง 

เป็นชลประทานแยกสายน ้ากระจายออกไปเป็นรปูพัดเพือ่ทดน ้าเขา้สูท่ีร่าบเฉนิต ู

เมอืงนีจ้งึเป็นพืน้ทีอ่ดุมสมบรูณ์จนไดฉ้ายาวา่ “เมอืงสวรรคข์องจนี” 

อกีทัง้ยงัมชีือ่เสยีงทางประวตัศิาสตร ์ กอ่นครสิตศกัราช 500 กวา่ปี   

จากนัน้น าทา่นชม ศาลเจา้สามกก๊ ซึง่ป็นศาลเจา้ของนักปราชญท์ีม่ชี ือ่เสยีงในสมยั 

3 กก๊ บนพืน้ที ่ 37,000 ตารางเมตร 

ภายในน าทา่นชมรปูปัน้ของบคุคลส าคญัในต านานอนัยิง่ใหญข่องชนชาตจินี 

อาทเิชน่ ขงเบง้ โจโฉ เลา่ป่ี ชมหลมุศพจอมทัพเลา่ป่ี    

น าทา่นเดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิง ถนนโบราณจงิหลี ่

เป็นถนนคนเดนิทีรั่กษาบรรยากาศสมยัโบราณไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี

มสีนิคา้ตา่งๆมากมายใหท้า่นเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศัย 

ใชเ้วลาประมา

ณ  

1 ช ัว่โมง 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย น าทา่นสูศ่นูยส์ขุภาพใหท้า่นชม ศนูยว์จิยัแพทยแ์ผนโบราณ 

นวดฝ่าเทา้เพือ่สขุภาพ 

ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซ่ ้าใคร 

จากนัน้น าทา่นแวะเลอืกซือ้ ผา้ไหม สนิคา้ OTOP ของจนี 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นชม การแสดงโชวเ์ปลีย่นหนา้กาก ศลิปะการแสดงชัน้สงูของเสฉวน 

ชมการเปลีย่นหนา้กากภายในเสีย้ววนิาท ี

โดยทีไ่มส่ามารถจบัตาไดท้นัเป็นการแสดงทีส่งวน 

และสบืทอดกนัมาภายในตระกลูหลายชัว่อายคุน ไมถ่า่ยทอดใหบ้คุคลภายนอกทัว่ไป 

 

พกัที ่  YINSHENG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว  

วนัทีห่ก         รา้นหยก-ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ-เฉนิต-ูกรงุเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

 น าทา่นชมสนิคา้มชีือ่เสยีง หยกจนี ซึง่เป็นเครือ่งประดับน าโชค 

ใหท้า่นมโีอกาสเลอืกซือ้เป็นของฝากล ้าคา่ จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ 
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ใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากคนทางบา้นเป็นทีร่ะลกึ อาทเิชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า 

รองเทา้แบรนดเ์นม ฯลฯ 

เป็นถนนทีไ่มย่าวมากนักแตเ่ป็นแหลง่ชมุนุมของหนุ่มสาวเมอืงเฉนิตทูีเ่ต็มไปดว้ยหา้ง

ใหญแ่ละรา้นยอ่ย ๆ มากมาย  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
อาหารสมนุไพ

ร 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  

15.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ TG 619   

17.35 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

 

**************************************** 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก(มเีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ2่ ทา่น 

ราคาเด็ก(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่19-24 ก.ค. 59 31,900 30,900 29,900 5,000 

วนัที ่09-14/ 23-28 ส.ค. 59 31,900 30,900 29,900 5,000 

วนัที ่13-18/20-25 ก.ย. 59 32,900 31,900 30,900 6,000 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 22,900 ไมม่รีาคาเด็ก  

 

อตัรานีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2. คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี 4 วันท าการ (1,500 บาท) 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. ราคารวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

 

 



 

 CTU-TG16 เฉนิต ูจิว่จา้ยโกว หวงหลง 6 วัน 5 คนื (TG)          Page 6 of 9 

                                                                

อตัรานีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัมตอ่ทา่น สว่นเกนิกโิลกรัมละ 500 บาท 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และคา่ภาษีบรกิารหัก ณ ทีจ่า่ย 3%                    

8. คา่ทปิไกด ์วนัละ 10  หยวนตอ่คน ตอ่วนั และ คนขบัรถ วนัละ 10  หยวนตอ่คน ตอ่วนั แปลวา่  เดนิทาง 

    ท ัง้หมด  6 วนั จา่ยทปิไกด ์ 60  หยวน  คนขบั  60 หยวน รวมเป็น 120 หยวน ตอ่คน 

 

การยกเลกิ 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
4. 
ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผา่
นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 
Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

การส ารองทีน่ ัง่    

1. กรณุาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 12,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง   

2. สว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ

ปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ 

การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ 

จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ 

สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 

การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร 

บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 
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8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ 

และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ 

แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ 

หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วัน 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุครัง้ 

มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry 

ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

       - กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, 

ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

      - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน 

ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ 

หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา 

(สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์อยา่งนอ้ย 

5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่

การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู 

และบางครัง้บรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC 

ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง 

เนือ่งจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC 

กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 

2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

-หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

-กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนังสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษัิทสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  
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2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 

    - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

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

   อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

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

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมรั่บท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดังตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

 ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

 

(ตา่งชาตฝิร่ังเศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม สาธารณรัฐเชก็ 

เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิัวเนยี ลตัเวยี ลักเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์

โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ  

เนือ่งจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามนัขึน้ในอนาคต 

ซึง่ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์กบ็คา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

 

 

**เนือ่งจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดังตอ่ไปนี*้* 
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เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) 

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

สถานภาพ     * โสด * แตง่งาน           * หมา้ย           * หยา่    

*  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน  *  จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

.....................รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

.......................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น............................ 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่…………………………………………………….. 

ต าแหนง่งาน ......................................................................................................................................

. 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพห์ญ)่ 

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

................................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร......................................

.... 

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก 

เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่    * ไมเ่คย     * เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ 

วนัที.่.............................เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่   * ไมเ่คย     * เคย  

โปรดระบ.ุ........................................................................................... 

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ 

วนัที.่.............................เดอืน.............................ปี................................. 

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

RELATION........................................................ 

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

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

RELATION........................................................ 

 

หมายเหต ุ

**  กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่   

       ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

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


