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เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า 4 วัน 3 คืน 

เดนิทาง ตุลาคม – ธันวาคม  2562  

 

ราคาเร่ิมต้น 14,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง  

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ)-เฉิงต(ูสนามบินเฉิงตซูวงหลวิ)-จ่ิวจ้ายโกว-ผา่นชมทะเลสาบเตี๋ยซี (MU5036 : 03.10-07.30)     
วนัท่ี 2   อทุยานจ่ิวจ้ายโกว(รวมรถประจําอทุยาน)-เมืองชวนจู่  
วนัท่ี 3   เมืองชวนจู่-อทุยานหวงหลง(ไมร่วมกระเช้าขึน้-ลง)-เฉิงต-ูร้านใบชา OPTION : สกีุเ้สฉวน + โชว์เปลีย่นหน้ากาก        
วนัท่ี 4.  ศนูย์อนรัุกษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอร่ี)-ร้านบวัหิมะ-ร้านยางพารา-ถนนซุนซีลู่-เฉิงต(ูสนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-กรุงเทพฯ(สนามบิน

สวุรรณภมูิ) (MU5035 : 23.30-02.25)     
 



วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-จิ่วจ้ายโกว-ผ่าน
ชมทะเลสาบเตี๋ยซี (MU5036 : 03.10-07.30)       

00.20 น. คณุะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4 ประตทูางเข้า10 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชนา่
อีสเทิร์น (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการ
เดินทางให้กบัทกุทา่น 

03.10 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) โดยเที่ยวบินที่ MU5036 
07.30 น. เดินทางถึง เมืองเฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนตัง้อยู่บริเวณลุม่แม่นํา้หมินใจกลาง

มณฑล มีภมูิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภมูิอากาศที่เหมาะสมตอ่การ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดู
ร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนกัและมีปริมาณความชืน้สงู ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอนัดบั 3 ของ
ประเทศจีน ในปัจจบุนัเป็นทัง้ศนูย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศกึษาของภมูิภาคตะวนัตกเฉียงใต้   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 นําท่านเดินทางสู่ อุทยานจิ่วจ้ายโกว (ใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง) ระหว่างทางนําท่าน ผ่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซี ที่มีนํา้สี

เขียวดัง่เทอคอว์ยบนที่ราบสงู สลบัด้วยแนวทิวเขา ทะเลสาบแห่งนีเ้กิดขึน้จากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงบ่อยครัง้และได้กลืน
เมืองทัง้เมืองอยู่ใต้ทะเลสาบ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางต่อ ผ่านเมืองซงพาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติและ
ความงามของทุง่หญ้า ชวนจู่ซื่อ สมยัเมื่อ70 ปีที่แล้วได้เกิดสงครามเหลา่บรรดาทหารจีนแดงหนีมาตามเส้นทางผ่านทุ่งหญ้า
อนัสวยงามเพื่อเป็นการระลกึถึงทหารจีนแดง 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้เดินทางต่อท่านจะได้พบกบัความงดงามของ ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว และได้สมัผสักบักลิ่นไอธรรมชาติบนผืนป่าที่
อดุมสมบรูณ์ที่หาดไูด้ยากต้นไม้นานาพนัธุ์ โดยเฉพาะการเดินทางของทา่นอยูใ่นระหวา่งเดือนกนัยายน-เดือนพฤศจิกายน ซึ่ง
เป็นช่วงฤดใูบไม้ร่วง ท่านจะได้สมัผสักบัต้นไม้เปลี่ยนสี สีของใบไม้มีหลากหลายสีสนัผสมผสานกบัละอองหิมะที่โปรยปราย
ลงมาเพิ่มความงามและเสน่ห์ให้กับจ่ิวจ้ายโกวมากขึน้ คณะเดินทางมาถึง  จ่ิวจ้ายโกว เมืองที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะโรงแรมและบ้านพกัที่มีจํานวนมาก ตัง้แต่ระดบัเกสท์เฮ้าน์จนถึงโรงแรมระดบั 5 ดาว โรงละคร อาคารพาณิชย์ ที่
เรียงรายและมีผู้คนจํานวนมากซึง่ล้วนแตเ่ป็นชาวจีนเชือ้สายธิเบต แบง่แยกออกเป็นหลายเผา่ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร    
ที่พกั  NEWJIUZHAI HOTEL OR SAME 4* 

  

วันที่2 อุทยานจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจาํอุทยาน)-เมืองชวนจู่ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 นําทา่นเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจําอทุยาน) เพื่อชม มรดกโลกอทุยานแหง่ชาติธารสวรรค์ “จ่ิวจ้าย



โกว” ซึง่ตัง้อยูท่ี่ อําเภอหนานปิง อยูท่างเหนือของมณฑลเสฉวน หา่งจากตวัเมืองเฉิงต ูประมาณ 500 กิโลเมตร และอยูส่งูกวา่
ระดบันํา้ทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ เทือกเขาเหลา่นี ้นําท่านสมัผสักบัความงาม ซึ่งได้รับการ
อนรัุกษ์ให้เป็นมรดกโลกเมื่อ 14 ธนัวาคมปี ค.ศ.1992 อทุยานแหง่ชาติจ่ิวจ้ายโกว ดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิต ประดจุดัง่แดน
สวรรค์ อุทยานจ่ิวจ้ายโกว ได้พฒันาเป็นแหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีเนือ้ที่ 40 ตารางกิโลเมตร มีชนชาติจั่ง ทัง้หมดเก้า
หมูบ้่าน ฉะนัน้จึงได้ช่ือวา่ จ่ิวจ้ายโกว มีแมน่ํา้ลาํธาร มีทะเลสาบใหญ่น้อยมากมาย หลายร้อยกวา่แห่ง ซึ่งชาวท้องถ่ินเรียกว่า
ลกูทะเล นํา้ในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะท้อนภาพของภเูขาและป่าดงดิบท้องฟ้าเป็นสีคราม 
สมัผสัธรรมชาติบริสทุธ์ิท่ีได้รับการดแูลรักษาไว้เป็นอย่างดี โดยไม่ถกูทําลายด้วยนํา้มือมนษุย์ เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 เกิด
แผน่ดินไหวครัง้ใหญ่ในอทุยานจ่ิวจ้ายโกว ต้องปิดซอ่มบํารุง จึงเปิดให้นกัทอ่งเที่ยวเข้าชมครัง้หนึง่ 

 

 
 หมายเหตุ : การท่องเที่ยวอุทยานจิ่วจ้ายโกว ทางอุทยานมีการจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยวในแต่ละวัน ดงันัน้การชม

ธรรมชาติได้มากน้อยขึน้อยูก่บัความว่องไวของคณะทวัร์  และจํานวนนกัท่องเที่ยวในวนันัน้ๆ หรือสถานที่ท่องเที่ยวบางจุดมี
การจํากดัเวลา และบางจดุอาจจะปิดไมใ่ห้เข้าชมไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆทัง้สิน้  บริษัทของสงวนสิทธ์ิไม่คืนคืนเงินใดๆในกรณีท่ี
คณะไมส่ารมารถเข้าชมครบทกุจดุ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า และในกรณีที่ไมส่ามารถเข้าชมอทุยานจ่ิวจ้ายโกวได้ไมว่า่
จะด้วยสภาพอากาศหรือเหตผุลใดๆ (ถือประกาศจากทางอทุยานเป็นสาํคญั)  

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนเป็นเท่ียว อุทยานแห่งชาตซิงผิงโกวแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
และไม่คืนค่าบริการใดๆท้ังส้ิน   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
  หลงัจากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่เมืองชวนจู่ (ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่โมง) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร    
ที่พัก MINJIANG HAOTING HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 3 
เมืองชวนจู่ -อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึน้-ลง)-เฉิงตู-ร้านใบชา 
OPTION : สุกีเ้สฉวน + โชว์เปล่ียนหน้ากาก        

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

นําทา่นสูเ่ขตอุทยานแห่งชาติหวงหลง (ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง) นําท่านชมความงามของธรรมชาติที่สร้างสรรค์เป็นลํา
ธารสายหนึง่ไหลมาจากภเูขาหิมะนบัพนัๆ ปี จนหินปนูเกิดตกตะกอนเป็นแอง่เป็นชัน้ ทัง้เลก็และใหญ่กวา่ 4,000 ชัน้ สงูตัง้แต ่
1.5 ‟ 4.5 เมตร นํา้สีรุ้งในอ่าง เปรียบเปรยเป็นที่เล่นนํา้ของนางฟ้าชัน้สวรรค์ ลําธารเรียงรายลดหลั่นเป็นระยะกว่า 3,000 
เมตร เป็นรูปร่างตา่งๆ แสนมหศัจรรย์และงดงาม ไม่มีที่ใดในโลกเทียบได้ จนมีช่ือว่า หวงหลง หรือ อุทยานแห่งชาติมังกร
เหลือง 



 

 
 หมายเหตุ：นํา้ในอุทยานหวงหลง จะมากหรือน้อยขึน้อยู่กับสภาพอากาศไม่สามารถกําหนดได้  และหาก ณ วัน

เดินทางหวงหลงประกาศปิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเป็นโหมวหนีโกวแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหรือและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดใดทัง้สิน้  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
  นําทา่นเดินทางกลบัสูเ่มืองเฉิงตู (ใช้เวลาประมาณ 6.30 ชัว่โมง) ระหวา่งทาง  ให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั หลงัจากนัน้นํา

ทา่นแวะ ชิมชา สนิค้าที่มีช่ือเสยีงของจีน 
 ท่านสามารถเลือกซือ้ Option เสริมที่น่าสนใจได้ 

„ สุกีเ้สฉวน  ลิม้รสสกีุร้สชาตเผ็ดร้อน ต้นตํารับของชาวเสฉวน + โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชัน้สงูของเสฉวน  
(ราคาท่านละ 300 หยวน) 
**ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมกับรายการได้ที่เจ้าหน้าที่และชาํระเงนิกับไกด์ท้องถิ่น** 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั ACME HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 4 
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอร่ี)-ร้านบัวหิมะ-ร้านยางพารา-ถนนซุนซีลู่-เฉิงตู
(สนามบนิเฉิงตูซวงหลิว)-กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) (MU5035 : 23.30-02.25)     

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอร่ี) ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตวั หมีแพนด้าเป็นสตัว์สงวนหายากมี
กําเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตัง้ท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครัง้ละ
ประมาณ 2 ตวั ตวัที่แข็งแรงเพียงตวัเดียวเทา่นัน้จะอยูร่อด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผล่กูศร รัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้า
เป็นสือ่การผกูมิตรไมตรีกบัประเทศตา่งๆ   

 
 นําทา่นสู ่ ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ  นวดฝ่าเท้าเพื่อสขุภาพ ผอ่นคลายความเมื่อยล้ากบัยานวดขนาดพิเศษสตูรเดียวไม่

ซํา้ใคร   



กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
 นําทา่นสู ่ร้านยางพารา ให้ทา่นได้เลอืกซือ้สิน้ค้าเพื่อสขุภาพ  จากนัน้นําทา่นช้อปปิง้ที่ยา่น ถนนคนเดินชวนซีลู่ ซึง่เป็นยา่น

วยัรุ่น และขายสนิค้าที่ทนัสมยัเป็นถนนที่ปิดไมไ่ห้รถสามารถวิ่งผา่นได้ 
 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร  
 ได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางสู ่สนามบินเฉิงตูซวงหลิว 

23.30 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) โดยเที่ยวบินที่  MU5035 
02.25 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิ์ภาพ 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ

ท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ 

 

อัตราค่าบริการ : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า 4 วัน 3 คืน โดย สายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 11-14 ต.ค. 62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 19-22 ต.ค. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 30 ต.ค.-02 พ.ย. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 03-06 พ.ย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 06-09 พ.ย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 14-17 พ.ย. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 28 พ.ย. ‟ 01 ธ.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 04-07 ธ.ค. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 08-11 ธ.ค. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 19-22 ธ.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 26-29 ธ.ค. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,000.- ไมรั่บจอย 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.-  
ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (รวมวีซ่าจีน 4 วันทาํการ) 



ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ท่าน/ทริป 

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจํานวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจํานวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน

ทกุครัง้ เพ่ือเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หาก
เกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การชําระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจํา 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจํากบัสายการบินหรือคา่มดั

จําท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจํา หรือคา่
ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ



4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่ประกันอุบตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํา้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีนแบบเดี่ยว 4 วนัทําการ ทา่นละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีนํา้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินกําหนด ท่านละ 1 

ใบไมเ่กิน 20 กิโลกรัม สว่นเกินนํา้หนกัตามสายการบนิกําหนด 
4. คา่ทําหนงัสือเดนิทาง 
5. คา่ใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองด่ืม , คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, 

คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ทําใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 350 หยวน/ทา่น/ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจ

แก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลิกก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 



4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้สํารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัท
ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุก
ครัง้ มิเชน่นัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 

สาํหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนสาํหรับผู้ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัทําการ 1,800 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัทําการ 2,925 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมชํ่ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง สําหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. สําหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดินทางตา่งด้าว จะต้องทําเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 
4. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดนิทาง 



5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเดก็อายต่ํุากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง, สําเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็ก

ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับดิา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง 
 ข้อมลูจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีทํางาน ตําแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจบุนั ท่ีอยู่ท่ีทํางาน ญาติ

ท่ีตดิตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หาก
สถานทตูตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมี
การโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างต้องจดัเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่ง
ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัทําการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดนิทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวี
ซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนญุาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัร์ฯ ไมท่ราบกฎกติกา การยกเว้นวี
ซา่ในรายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอย่างดี หากท่านทําบตัรหายใน
ระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไมไ่ด้ทํางานในประเทศไทย ผู้ เดนิทางต้องไปดําเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดนิทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั จา่ยเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จา่ยเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตนิา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทบัตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 



- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการทํางาน  
4. หนงัสือวา่จ้างในการทํางาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรา

ประทบัร้านท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาํวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. นํารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. นํารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนทําวีซา่ 
4. นํารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ท่ีต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซา่ดว่น 2 วนั เสียคา่ใช้จา่ยเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 
 
 

[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะนํา้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํา้มนั
ขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีนํา้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
  

 

 

 

 


