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สัมผัสหุบเขาที่ยงั คงความงามตามธรรมชาติไว้ที่ อุทยานแห่งชาติ “หวงหลง”
 มรดกโลก....อุทยานสวรรค์ จิ่วจ้ ายโกว ดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดัง่ แดนสวรรค์
 พร้อมชม โชว์ ธิเบต ที่แสดงถึงวัฒนธรรมสมัยก่อน
 เฉินตู...ศาลเจ้าสามก๊ก ช้อปปิ้ งถนนคนเดินจิ่งหลี ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 ศู นย์ วจิ ัยหมีแพนด้ า...สัตว์สงวนหายากถือกําเนิดในมณฑลเสฉวน
 ลิม
้ รสอาหารสมุนไพร เพือ่ สุ ขภาพ
*ไม่ รวมรถเหมาในอุทยานจิ่วจ้ ายโกว*
** ราคานีช้ ัวร์ รวม ภาษีสนามบินไทย-จีนและค่ าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ ว**
** ราคานีไ้ ม่ แจกกระเป๋ า ไม่ รวมทิปไกด์ และทิปคนขับรถ **
กําหนดการเดินทาง วันที่ 28 เม.ย. – 03 พ.ค. 58
ราคา 29,900.

วันแรก

กรุงเทพฯ-เฉินตู-ศู นย์ วจิ ัยหมีแพนด้ า (รวมรถราง)-ตูเจียงเยีย่ น

07.00 น.

พร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศ เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย (TG)
โดยมีเจ้ าหน้ าทีค่ อยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็ คสั มภาระและเอกสารการเดินทางให้ กบั ทุกท่ าน
เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 618
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานเฉิ นตู ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนตั้งอยูบ่ ริ เวณลุ่มแม่น้ าํ หมินใจกลางมณฑล มี
ภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชี พเกษตรกรรม โดยมีฤดู
ร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริ มาณความชื้ นสู ง ประชากรเมืองเฉิ งตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็ นอันดับ
3 ของประเทศจีน ในปั จจุบนั เป็ นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉี ยง
ใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นําท่านเดินทางสู่ ศู นย์ วิจัยหมีแพนด้ า (รวมรถราง) ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า
20 ตัว หมีแพนด้าเป็ นสัตว์สงวนหายากมีกาํ เนิ ดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่ างกายที่พร้อมจะตั้ง

10.05 น.
14.00 น.

(GH) เฉิ นตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง 6 วัน 5 คืน (TG) 28 เม.ย.-3 พ.ค. 29,900.-
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คํ่า

ท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดี ยวเท่านั้นจะอยูร่ อด อาหาร
โปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร รัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็ นสื่ อการผูกมิตรไมตรี กบั ประเทศต่างๆ จากนั้นนํา
ทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองตูเจียงเยีย่ น ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ MINGCHENGSHIDAI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันทีส่ อง

ตูเจียงเยีย่ น-อุทยานหวงหลง (ไม่ รวมกระเช้ าขึน้ -ลง)-ปากหุบเขาจิ่วจ้ ายโกว

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เขตอุทยานแห่ งชาติหวงหลง นําท่านชมความงามของธรรมชาติที่สร้างสรรค์เป็ นลําธารสายหนึ่ ง
ไหลมาจากภูเขาหิ มะนับพันๆ ปี จนหิ นปูนเกิดตกตะกอนเป็ นแอ่งเป็ นชั้น ทั้งเล็กและใหญ่กว่า 4,000 ชั้น สู งตั้งแต่
1.5 – 4.5 เมตร นํ้าสี รุ้งในอ่าง เปรี ยบเปรยเป็ นที่เล่นนํ้าของนางฟ้ าชั้นสวรรค์ ลําธารเรี ยงรายลดหลัน่ เป็ นระยะกว่า
3,000 เมตร เป็ นรู ปร่ างต่างๆ แสนมหัศจรรย์และงดงาม ไม่มีที่ใดในโลกเทียบได้ จนมีชื่อว่า หวงหลงหรื ออุทยาน
แห่งชาติมงั กรเหลือง ใช้ เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางต่อท่านจะได้พบกับความงดงามของ ปากหุบเขาจิ่วจ้ ายโกว และได้สัมผัสกับกลิ่นไอธรรมชาติบน
ผืนป่ าที่อุดมสมบูรณ์ที่หาดูได้ยากต้นไม้นานาพันธุ์ โดยเฉพาะการเดินทางของท่านอยูใ่ นระหว่างเดือนกันยายนเดือนพฤศจิกายนซึ่ งเป็ นช่วงฤดูใบไม้ร่วง ท่านจะได้สัมผัสกับต้นไม้เปลี่ยนสี สี ของใบไม้มีหลากหลายสี สันผสม
ผสานกับละอองหิ มะที่โปรยปรายลงมาเพิ่มความงามและเสน่ห์ให้กบั จิ่วจ้ายโกวมากขึ้น คณะเดินทางมาถึงจิ่วจ้ าย
โกว เมืองที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ วโดยเฉพาะโรงแรมและบ้านพักที่มีจาํ นวนมาก ตั้งแต่ระดับเกสท์เฮ้าน์จนถึ ง
โรงแรมระดับ 5 ดาว โรงละคร อาคารพาณิ ชย์ ที่เรี ยงรายและมีผคู ้ นจํานวนมากซึ่ งล้วนแต่เป็ นชาวจีนเชื้ อสายธิ เบต
แบ่งแยกออกเป็ นหลายเผ่า ใช้ เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ QIANHE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

วันทีส่ าม

อุทยานแห่ งชาติจิ่วจ้ ายโกว (ไม่ รวมรถเหมา)-ชมโชว์ ทเิ บต

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ อุทยานแห่ งชาติจิ่วจ้ ายโกว (ไม่ รวมรถเหมาในอุทยาน) เพื่อชม มรดกโลกอุทยานแห่ งชาติธาร
สวรรค์ “จิ่วจ้ ายโกว” ซึ่ งตั้งอยู่ที่ อําเภอหนานปิ ง อยูท่ างเหนื อของมณฑลเสฉวน ห่ างจากตัวเมืองเฉิ งตู ประมาณ
500 กิ โลเมตร และอยู่สูงกว่าระดับนํ้าทะเลถึ ง 2,500 เมตร มีอาณาบริ เวณถึง 148,260 เอเคอร์ เทือกเขาเหล่านี้ นํา
ท่านสัมผัสกับความงาม ซึ่ งได้รับการอนุรักษ์ให้เป็ นมรดกโลกเมื่อ 14 ธันวาคมปี ค.ศ.1992 อุทยานแห่ งชาติจิ่วจ้ าย
โกวดิ นแดนที่ ธ รรมชาติ ได้เนรมิ ตประดุ จดัง่ แดนสวรรค์ อุ ทยานจิ่ ว จ้ า ยโกว ได้พ ฒ
ั นาเป็ นแหล่ ง ท่องเที่ ย วทาง
ธรรมชาติมีเนื้ อที่ 40 ตารางกิโลเมตร มีชนชาติจงั่ ทั้งหมดเก้าหมู่บา้ น ฉะนั้นจึงได้ชื่อว่า จิ่วจ้ายโกว มีแม่น้ าํ ลําธาร
มีทะเลสาบใหญ่น้อยมากมาย หลายร้ อยกว่าแห่ ง ซึ่ งชาวท้องถิ่ นเรี ยกว่าลูกทะเล นํ้าในทะเลสาบใสสะอาดและ

(GH) เฉิ นตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง 6 วัน 5 คืน (TG) 28 เม.ย.-3 พ.ค. 29,900.-
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กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

สวยงามตระการตา จะเห็ นเงาสะท้อนภาพของภูเขาและป่ าดงดิ บท้องฟ้ าเป็ นสี คราม สัมผัสธรรมชาติบริ สุทธิ์ ที่
ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็ นอย่างดี โดยไม่ถูกทําลายด้วยนํ้ามือมนุ ษย์ ทุกสถานที่ลว้ นเป็ นความงามที่ธรรมชาติได้
บรรจงสร้างไว้ได้ดงั่ ภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวีท้ งั หลาย ชมสี สันของนํ้าที่สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้ าสี
คราม ป่ าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําชม ทะเลสาบยาว ใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว ยาวกว่า 7 กิ โลเมตรอยูท่ ่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบสงบแต่
งดงาม นําท่านชม ทะเลสาบห้ าสี เป็ นทะเลสาบที่มีสีของนํ้าแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบพื้น
นํ้า สี ของนํ้าในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็ นสี รุ้งดูงดงาม ชม นํ้าตกธารไข่ มุก ซึ่ งเป็ นนํ้าตกที่ไหลผ่านถํ้าลําธาร
ใหญ่นอ้ ยที่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล โดยมีสายนํ้าทอดยาวลดหลัน่ กันมาเป็ นระยะทางถึง 310เมตรโดยไม่ขาด
ช่วงสายธารส่ องประกายระยิบระยับราวกับความงามของเส้นไข่มุก ให้ท่านได้สนุ กกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่ม
ดํ่ากับธรรมชาติที่สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที่ ถึงเวลานัดหมายออกจากอุทยาน
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่าน ชมโชว์ทเิ บต การแสดงของชนกลุ่มน้อยชาวจิ้งชาวทิเบตและชาวเจียง สนุกสนานกับการละเล่น
พักที่ QIANHE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันทีส่ ี่

จิ่วจ้ ายโกว-ร้ านหยก-ผ่ านชมกําแพงเมืองโบราณซงพาน-ผ่ านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-ร้ านใบชา-เฉินตู

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อําลาอุทยานจิ่วจ้ายโกว ดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติ นําท่านชมสิ นค้ามีชื่อเสี ยง หยกจีน ซึ่ งเป็ นเครื่ องประดับ
นําโชค ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้ อเป็ นของฝากลํ้าค่า ได้เวลาอันสมควร นําท่าน ผ่ านชมกําแพงเมืองโบราณซงพาน
เป็ นเมืองโบราณที่ยงั คงความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองซงพานไว้ ใช้เวลาประมาณ 4 ชัว่ โมง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่าน ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี ที่มีน้ าํ สี เขียวดัง่ เทอคอว์ยบนที่ราบสู ง สลับด้วยแนวทิวเขา ทะเลสาบแห่ งนี้ เกิดขึ้น
จากแผ่นดินไหวอย่างรุ นแรงบ่อยครั้งและได้กลื นเมืองทั้งเมืองอยูใ่ ต้ทะเลสาบ สมควรแก่เวลานําท่านเดิ นทางต่อ
ผ่ านเมืองซงพาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติและความงามของทุ่งหญ้า ชวนจู่ซื่อ สมัยเมื่อ 70 ปี ที่แล้วได้
เกิดสงครามเหล่าบรรดาทหารจีนแดงหนี มาตามเส้นทางผ่านทุ่งหญ้าอันสวยงามเพื่อเป็ นการระลึกถึงทหารจีนแดง
จากนั้นนําท่านแวะ ร้ านใบชา เชิญชิมชาอวูห่ ลง และชาที่มีชื่อเสี ยงอื่น ๆ นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉิ นตู ท่านจะ
ได้สัมผัสธรรมชาติอนั งดงามระหว่างการเดินทาง ใช้เวลาในการเดิ นทางประมาณ 1 ชัว่ โมง เมืองเฉิ นตูต้ งั อยูท่ ี่กน้
กระทะซื่ อชวน กลางลุ่มแม่น้ าํ หมินเจียง ตะวันออกมีเทือกเขาหลงเฉวียน ใกล้กบั ชลประทานเขื่อนตูเจียงเยี้ยน ซึ่ ง
สร้างบนแม่น้ าํ หมินเจียง เป็ นชลประทานแยกสายนํ้ากระจายออกไปเป็ นรู ปพัดเพื่อทดนํ้าเข้าสู่ ที่ราบเฉิ นตู เมืองนี้
จึงเป็ นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ จนได้ฉายาว่า “เมืองสวรรค์ ของจีน ” อีกทั้งยังมีชื่อเสี ยงทางประวัติศาสตร์ ก่อนคริ สต
ศักราช 500 กว่าปี ใช้ เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

(GH) เฉิ นตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง 6 วัน 5 คืน (TG) 28 เม.ย.-3 พ.ค. 29,900.-
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พักที่ YINSHENG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันทีห่ ้ า

เฉินตู-ศาลเจ้ าสามก๊ก-ร้ านผ้ าไหม-ถนนคนเดินจิงหลี-่ โชว์ เปลีย่ นหน้ ากาก

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านชม ศาลเจ้ าสามก๊ ก ซึ่ งป็ นศาลเจ้าของนักปราชญ์ที่มีชื่อเสี ยงในสมัย 3 ก๊ก บนพื้นที่ 37,000 ตาราง
เมตร ภายในนําท่านชมรู ปปั้ นของบุคคลสําคัญในตํานานอันยิง่ ใหญ่ของชนชาติจีน อาทิเช่น ขงเบ้ง โจโฉ เล่าปี่ ชม
หลุมศพจอมทัพเล่าปี่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านแวะเลือกซื้ อ ผ้ าไหม สิ นค้ า OTOP ของจีน นําท่านเดินทางสู่ แหล่งช้อปปิ้ ง ถนนโบราณจิงหลี่ เป็ น
ถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็ นอย่างดี มีสินค้าต่างๆมากมายให้ท่านเลือกซื้ อได้ตามอัธยาศัย
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม การแสดงโชว์ เปลี่ยนหน้ ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสู งของเสฉวน ชมการเปลี่ ยนหน้ากากภายในเสี้ ยว
วินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทนั เป็ นการแสดงที่ สงวนและสื บทอดกันมาภายในตระกูลหลายชัว่ อายุคน ไม่
ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทัว่ ไป
พักที่ YINSHENG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

กลางวัน
บ่ าย
คํ่า

วันทีห่ ก

ศู นย์ วจิ ัยการแพทย์ แผนโบราณ-วังแพะเขียว-ช้ อปปิ้ งถนนคนเดิน-เฉินตู-กรุงเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ ศูนย์สุขภาพให้ท่านชม ศู นย์ วิจัยแพทย์ แผนโบราณ นวดฝ่ าเท้าเพื่อสุ ขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยา
นวดขนาดพิเศษสู ตรเดี ยวไม่ซ้ าํ ใคร นําท่านชม วังแพะเขียว สํานักที่ ใหญ่ที่สุดของลัทธิ เต๋ า ชม ตําหนักหลินจู่
ตําหนัก เฉียนคุน ตําหนักซานซิน ตําหนักถังอ่องและศาลายันต์แปดทิศ ภายในตําหนักประดิษฐานรู ปปั้ นเทวดาที่
คนจีนนับถือ สิ่ งที่น่าสนใจมากที่สุดคือตําหนักซานเซิ น มีแพะทองเหลือง ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ สองตัวตั้งตระหง่านอยูต่ ้ งั แต่
สมัยราชวงศ์เชง ตัวหนึ่ งน่ าประหลาดใจมาก “มีเขาข้ างเดียว” กล่ าวว่าอวัยวะส่ วนต่างๆของแพะ จะมี ความ
เกี่ ยวข้อง กับสัตว์สิบสองราศีมีลกั ษณะดังนี้ มีหูเหมือนหนู ตาเหมือนไก่ จมูกเหมือนวัว กี บเล็บเหมือนเสื อ ปาก
เหมือน กระต่าย เขาเหมือนมังกร หางเหมือนงู หน้าเหมือนม้าคอเหมือนลิง หนวดแพะ ท้องเหมือนหมา ก้นเหมือน
หมู คนจี น เชื่ อว่า ถ้า หากเจ็บป่ วยไม่ สบาย ให้นาํ มื อไปลู บแล้ว จับ ส่ วนนั้นของแพะแล้วจะหายจากป่ วยทันที
จากนั้นนําท่าน ช้ อปปิ้ งถนนคนเดิน ให้ท่านเลื อกซื้ อของฝากคนทางบ้านเป็ นที่ ระลึ ก อาทิ เช่ น เสื้ อผ้า กระเป๋ า
รองเท้าแบรนด์เนม ฯลฯ เป็ นถนนที่ไม่ยาวมากนักแต่เป็ นแหล่งชุ มนุ มของหนุ่ มสาวเมืองเฉิ นตูที่เต็มไปด้วยห้าง
ใหญ่และร้านย่อย ๆ มากมาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารสมุนไพร
สมควรแก่ เวลานําท่ านเดินทางสู่ สนามบิน
เหิรฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 619
เดินทางกลับถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ....โดยสวัสดิภาพ....พร้ อมความประทับใจ...

กลางวัน
15.30 น.
17.35 น.

(GH) เฉิ นตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง 6 วัน 5 คืน (TG) 28 เม.ย.-3 พ.ค. 29,900.-
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โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลีย่ นแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่ องเที่ยวบางรายการและจะต้ องมีจํานวนผู้โดยสาร
จํานวน 15 ท่ านขึน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีทมี่ ีจํานวนผู้โดยสารไม่ ถึง 15 ท่ านไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ไทย
อัตราค่ าบริการ
กําหนดการเดินทาง
วันที่ 28 เม.ย. – 03 พ.ค. 58
ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน

ราคา
ผู้ใหญ่
29,900

ราคาเด็ก(มีเตียง)
นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
28,900

20,900

ราคาเด็ก(ไม่ มีเตียง)
นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
27,900

ไม่ มีราคาเด็ก

พักเดี่ยว
เพิม่
4,500
4,500

ข้ อควรทราบ : ร้ านที่ระบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่ าเท้า, ไข่ มุก, ร้ านผ้ าไหม ซึ่งจําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์
ด้ วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กบั นักท่ องเทีย่ วทุกท่ านทราบว่ า ทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซื้อหรือไม่ ซื้อ
ขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่ งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าธรรมเนียมการยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทําการ (1,000 บาท)
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ยอ่ มอยู่ ในข้อจํากัดที่
มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ
8. ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ ง + ภาษีนํา้ มัน
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. กระเป๋ าเดินทาง
2. กระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่น้ าํ หนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน ส่ วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
3. ค่าทําหนังสื อเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
(GH) เฉิ นตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง 6 วัน 5 คืน (TG) 28 เม.ย.-3 พ.ค. 29,900.-
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6. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณี ตอ้ งการใบกํากับภาษี) และค่าภาษีบริ การหัก ณ ที่จ่าย 3%
8. ค่ าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่ อคน ต่ อวัน และ คนขับรถ วันละ 10 หยวนต่ อคน ต่ อวัน แปลว่า เดินทาง
ทั้งหมด 6 วัน จ่ ายทิปไกด์ 60 หยวน คนขับ 60 หยวน รวมเป็ น 120 หยวน ต่ อคน
การยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5. ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์ )
2. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
การสํ ารองทีน่ ั่ง
1. กรุ ณาสํารองที่นงั่ +ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสื อเดินทาง
2. ส่ วนที่เหลือ ชําระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุม
ของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า
หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่าน
ได้ชาํ ระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
(GH) เฉิ นตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง 6 วัน 5 คืน (TG) 28 เม.ย.-3 พ.ค. 29,900.-
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5. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั
ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษทั ฯขนส่ ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดําเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่
คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดหา
นี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากท่าน
เป็ นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
11.ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัท ฯ ก่ อนทุก
ครั้ง มิเช่ นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสื อเดินทาง
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชาํ รุ ด
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นจากคอมพิวเตอร์
4. ยืน่ วีซ่าด่วน 1 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
5. ยืน่ วีซ่าด่วน 2-3 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 800 บาท
6. กรณี หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติ
6.1 หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 100 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริ กนั ) เอกสารพาสปอร์ ตพร้อมรู ปถ่าย 2 ใบ,
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ และใบอนุญาตการทํางาน (ถ้ามี)
6.2 หนังสื อเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็ นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู)่
6.3 หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
7. สําหรับผูท้ ี่ถือหนังสื อเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ งเอกสารยืน่ วี
ซ่า
8. สําเนาบัตรประชาชน
(GH) เฉิ นตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง 6 วัน 5 คืน (TG) 28 เม.ย.-3 พ.ค. 29,900.-
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9. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุ ณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
10. กรณี เป็ นแม่บา้ น หรื อ เกษียนแล้ว ขอหน้าบุค๊ แบงค์บญั ชี ออมทรัพย์, ฝากประจํา หรื อสเตทเมนท์จากธนาคาร ย้อนหลัง 6
เดือน
11. นักเรี ยน นักศึกษา และผูท้ ี่ไม่มีอาชีพ สถานทูตอาจขอเอกสารเพิ่มเติม เช่น หนังสื อรับรองจากสถานศึกษา และ/ หรื อหลักฐาน
การเงิน
12. ข้อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํ งาน ตําแหน่งงาน ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น
หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ที่ทาํ งาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้วา่ ให้ขอ้ มูลเท็จ อาจมีการระงับ
การออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
13. ข้อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํ งาน ตําแหน่งงาน ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น
หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ที่ทาํ งาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้วา่ ให้ขอ้ มูลเท็จ อาจมีการระงับ
การออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
14. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย 5-7 วัน
ทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
15. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนระเบียบ
การยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้า
16. กรณี หนังสื อเดินทางคนต่างชาติ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถยืน่ วีซ่าจีนให้ได้กบั หนังสื อเดินทางต่างชาติทุกสัญชาติ และหนังสื อ
เดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
17. ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าจท่านจะต้องรับผิดชอบ
ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่ องจากบริ ษทั ทัวร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร
APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่าง
น้อย 2 อาทิตย์
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ ท่าน ในกรณีดังต่ อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
2. นํารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทําวีซ่า
4. นํารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติ๊กเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
ประกาศ
เนื่องจากสภาวะนํา้ มันโลกที่มีการปรับราคาสู งขึน้ ทําให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํา้ มันขึน้ ในอนาคต ซึ่งทาง
บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าภาษีนํา้ มันเพิม่ ตามความเป็ นจริง
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
(GH) เฉิ นตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง 6 วัน 5 คืน (TG) 28 เม.ย.-3 พ.ค. 29,900.-
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เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.............................................................
สถานภาพ  โสด
 แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส........................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ .............................มือถือ..........................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
............................................................................................................................................
.............................รหัสไปรษณีย์ ........................................โทรศัพท์ บ้าน...............................
ชื่อสถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………..
ตําแหน่ งงาน .........................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ าํ งาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................รหัสไปรษณีย์ ...................................................โทร..............................................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้องทีส่ ามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมือ่ วันที.่ ..................................เดือน....................................ปี ......................................... ถึง
วันที.่ .......................................เดือน........................................ปี ...........................................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
...........................................................................................................................................
เมือ่ วันที.่ ..................................เดือน....................................ปี ......................................... ถึง
วันที.่ .......................................เดือน........................................ปี ...........................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME........................................................SURNAME.............................................................
RELATION.............................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME......................................................
RELATION.............................................................................................................................

หมายเหตุ
** กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทําให้ ท่านเกิด
ความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนีเ้ พือ่ ประโยชน์ ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970, 0-2245-7033
(GH) เฉิ นตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง 6 วัน 5 คืน (TG) 28 เม.ย.-3 พ.ค. 29,900.-
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