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เฉิงตู ภูผาหมิะการเ์ซยี จิว่จ้ายโกว หวงหลง  6  วัน 5 คืน 

เดินทาง ธันวาคม 2562 -มีนาคม  2563  

 

 

 

 

ราคาแนะน าเพียง  21,900.- 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)(TG618 : 
10.50-15.00)-เม่าเสีย้น 

07.30 น. พรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู 2-3 คาน์เตอร ์D สายการบินไทย (TG) 
โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

10.50 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) โดยเที่ยวบินที่ TG618   
15.00 น. เดินทางถงึ เมืองเฉิงตู (สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น  า้หมินใจกลาง

มณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดู
รอ้นที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชืน้สงู  ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ลา้นคน จัดเป็นอันดับ 3 ของ
ประเทศจีน ในปัจจบุนัเป็นทัง้ศนูยก์ลางดา้นการเมือง การทหาร และดา้นการศกึษาของภูมิภาคตะวนัตกเฉียงใต้ 
จากนัน้น  าทกุท่านออกเดินทางสู ่เมืองเม่าเสีย้น(ใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร    
ท่ีพัก  MAOXIAN INTER HOTE LOR SAME 4* 

เส้นทางการเดนิทาง  
วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ)-เฉิงต(ูสนามบินเฉิงตซูวงหลวิ)(TG618 : 10.50-15.00)-เม่าเสีย้น 
วนัที่ 2   เม่าเสีย้น-ต๋ากู่-อทุยานสวรรคก์ารเ์ซีย-เม่าเสีย้น 
วนัที่ 3   เม่าเสีย้น-หวงหลง(ไม่รวมกระเชา้ขึน้-ลง)-ปากหบุเขาจ่ิวจา้ยโกว 
วนัที่ 4.  อทุยานจิ่วจา้ยโกว(รวมรถประจ าอทุยาน) 
วนัที่ 5.    จิ่วจา้ยโกว-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเต๋ียซี-เฉิงต-ูรา้นยางพารา 
วนัที่ 6.     รา้นนวดฝ่าเทา้-ถนนโบราณจิ่งหลี่-เฉิงต(ูสนามบินเฉิงตูซวงหลวิ)-กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ)(TG619 : 16.15-18.20)     

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที2่ เม่าเสีย้น-ต๋ากู่-อุทยานสวรรคก์ารเ์ซีย-เม่าเสีย้น 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 

 น าท่านเดินทางสู ่อุทยานสวรรคภ์ูผาหิมะการเ์ซีย “ต๋ากู่ปิงชวน” (ใชเ้วลาประมาณ 3.30 ชม.)  ถือว่าเป็นอุทยานสมบัติ
ทางธรรมชาติที่ล  า้ค่า ที่มีความงามไม่แพ้อุทยานและทะเลสาบที่ใดๆ จุดที่สงูที่สุดมีความสูงจากระดับน า้ทะเลประมาณ 
4,860 เมตรเป็นภูผาธารน า้แข็งที่ศกัด์ิสทิธ์ิ  ชาวบา้นเชื่อว่ามีเทพเจา้พิทกัษ์ภูเขาแห่งนีอ้ยู่ ท  าใหภู้ผาแห่งนีย้ังไม่เคยมีใครพิชิต
ยอดเขาได ้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 
 น าท่าน นั่งกระเชา้ชมภูเขาน ้าแข็งหิมะ 3 ลกู ที่ เชื่อว่าเป็นสนัหลงัมังกรที่มีความงดงาม ฉากเบือ้งหนา้เป็นภูเขาที่สงูชันตัด

กับท้องฟ้าที่มีสีฟ้าครามสดใสและพระอาทิตยส์ะท้อนการเ์ซียคลา้ยดั่งภูเขาเงินระยิบระยับสะท้อนเข้าสู่  สายตาดั่ งไดน้ั่ ง
กระเชา้ชมภูเขาสวรรคท์ี่หาชมไดย้ากย่ิงนกั จากนัน้น  าท่านชม 3 ทะเลสาบสวรรคท์ี่งดงามไม่แพจ้ิ่วจา้ยโกว  ทะเลสาบสาบจิน
โฮวไห่ ทะเลสาบหงษ์ ล  าธารคู่รัก ทะเลสาบนามู และทะเลสาบที่ถือได้ว่าเป็นจุดที่ส  าคัญที่สดุในอุทยานแห่งนี ้  “ ทะเล
สาบตา้กู๋ ” เพราะชาวเผ่ามีการเลา่ขานว่าเมื่อใดที่มีเรื่องเดือดรอ้นใจ ใหม้ากราบไหวเ้ทพเจา้ศกัด์ิสทิธ์ิที่คุม้ครองทะเลสาบนามู
แห่งนีจ้ะท  าใหเ้รื่องที่เดือดเนือ้รอ้นใจคลายลง หรือตอ้งการขอพรต่อองคเ์ทพเจา้ก็จะสมหวังดั่งใจหมาย ท าใหท้ะเลสาบนีถื้อ
เป็นทะเลสาบที่มีความส  าคัญย่ิงนัก มีประวัติความเป็นมากว่า 1,000 ปีผ่านมา น  า้ทะเลสาบนั้นจะมีสีสนัที่แตกต่างกันไป
แลว้แต่ช่วงฤดกูาล ในช่วงฤดรูอ้นและช่วงใบไมผ้ลนิัน้น  า้ทะเลสาบจะมีสีเขียวเขม้คลา้ยดั่งหยก ในช่วงใบไมร้่วงนั้นทะเลสาบ
จะเต็มไปดว้ยสสีนัของใบไมห้ลากหลายสีที่ร่วงหล่นลงจากตน้มาที่ทะเลสาบ ส่วนในช่วงหนา้หนาวจะเป็นสีขาวเต็มไปดว้ย
หิมะน า้แข็ง จากนัน้น  าท่านเดินทางกลบัเขา้สู ่เมืองเม่าเสีย้น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร    
ท่ีพัก MAOXIAN INTER HOTE LOR SAME 4* 

วันที ่3  เม่าเสีย้น-หวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึน้-ลง)-ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
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น าท่านสูเ่ขตอุทยานแห่งชาติหวงหลง (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชั่วโมง) น  าท่านชมความงามของธรรมชาติที่สรา้งสรรคเ์ป็นล  า
ธารสายหนึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะนับพันๆ ปี จนหินปูนเกิดตกตะกอนเป็นแอ่งเป็นชั้น   ทั้งเล็กและใหญ่กว่า 4,000 ชั้น สงู
ตั้งแต่ 1.5 – 4.5 เมตร น  า้สีรุง้ในอ่าง เปรียบเปรยเป็นที่เล่นน า้ของนางฟ้าชั้นสวรรค ์ล  าธารเรียงรายลดหลั่นเป็นระยะกว่า 
3,000 เมตร เป็นรูปรา่งต่างๆ แสนมหศัจรรยแ์ละงดงาม ไม่มีที่ใดในโลกเทียบได ้จนมีชื่อว่า หวงหลงหรืออุทยานแห่งชาติมังกร
เหลอืง   

 **แจง้ใหท้ราบ：น ้าในอุทยานหวงหลง จะมากหรือน้อยขึน้อยู่กับสภาพอากาศไม่สามารถก าหนดได้  และหาก ณ วัน
เดินทางหวงหลงประกาศปิด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนเป็นโหมวหนีโกวแทน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหรือและ
ไม่คืนค่าใชจ้่ายใดใดทัง้สิน้**   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  จากนัน้เดินทางต่อท่านจะไดพ้บกบัความงดงามของ ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชั่วโมง) และไดส้มัผัสกับ

กลิ่นไอธรรมชาติบนผืนป่าที่อุดมสมบูรณท์ี่หาดูไดย้ากตน้ไมน้านาพันธุ์ โดยเฉพาะการเดินทางของท่านอยู่ในระหว่างเดือน
กันยายน-เดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วง ท่านจะได้สัมผัสกับต้นไม้เปลี่ยนสี สีของใบไม้มีหลากหลายสีสัน
ผสมผสานกบัละอองหิมะที่โปรยปรายลงมาเพิ่มความงามและเสน่หใ์หก้ับจิ่วจา้ยโกวมากขึน้ คณะเดินทางมาถึงจิ่วจา้ยโกว 
เมืองที่มีการพฒันาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโรงแรมและบา้นพักที่มีจ  านวนมาก ตั้งแต่ระดับเกสทเ์ฮา้นจ์นถึงโรงแรมระดับ 5 
ดาว โรงละคร อาคารพาณิชย ์ที่เรยีงรายและมีผูค้นจ านวนมากซึ่งลว้นแต่เป็นชาวจีนเชือ้สายธิเบต แบ่งแยกออกเป็นหลายเผ่า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ท่ีพัก JIUGONG HOTEL OR SAME 4* 

วันที ่4 อุทยานจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจ าอุทยาน) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
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 น าท่านเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติจิว่จา้ยโกว (รวมรถประจ าอทุยาน) เพื่อชม มรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค ์“จิ่วจา้ย

โกว” ซึ่งตัง้อยู่ที่ อ  าเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตวัเมืองเฉิงต ูประมาณ 500 กิโลเมตร และอยู่สงูกว่า
ระดบัน  า้ทะเลถงึ 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร ์เทือกเขาเหล่านี ้น  าท่านสมัผัสกับความงาม ซึ่งไดร้บัการ
อนรุกัษ์ใหเ้ป็นมรดกโลกเมื่อ 14 ธันวาคมปี ค.ศ.1992 อทุยานแห่งชาติจิ่วจา้ยโกว ดินแดนที่ธรรมชาติไดเ้นรมิต ประดุจดั่งแดน
สวรรค ์อุทยานจิ่วจา้ยโกว ไดพ้ัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีเนือ้ที่ 40 ตารางกิโลเมตร มีชนชาติจั่ง ทั้งหมดเก้า
หมู่บา้น ฉะนัน้จงึไดช้ื่อว่า จิ่วจา้ยโกว มีแม่น  า้ล  าธาร มีทะเลสาบใหญ่นอ้ยมากมาย หลายรอ้ยกว่าแห่ง ซึ่งชาวทอ้งถ่ินเรียกว่า
ลกูทะเล น  า้ในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะทอ้นภาพของภูเขาและป่าดงดิบทอ้งฟ้าเป็นสีคราม 
สมัผสัธรรมชาติบรสิทุธ์ิที่ไดร้บัการดูแลรกัษาไวเ้ป็นอย่างดี โดยไม่ถูกท  าลายดว้ยน า้มือมนุษย ์เม่ือเดือนสิงหาคม 2560 เกิด
แผ่นดินไหวครัง้ใหญ่ในอทุยานจิ่วจา้ยโกว ตอ้งปิดซ่อมบ ารุงนานกว่า 7 เดือน จงึเปิดใหน้กัท่องเที่ยวเขา้ชมครัง้หนึ่ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 หลงัรบัประทานอาหารกลางวนั  น  าท่านชมความงามของอุทยานจิว่จา้ยโกว(ต่อ)  
 หมายเหตุ : การท่องเท่ียวอุทยานจิ่วจ้ายโกว ทางอุทยานมีการจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวในแต่ละวัน ดังนั้นการชม

ธรรมชาติไดม้ากนอ้ยขึน้อยู่กบัความว่องไวของคณะทัวร ์ และจ านวนนักท่องเที่ยวในวันนั้นๆ หรือสถานที่ท่องเที่ยวบางจุดมี
การจ ากดัเวลา และบางจดุอาจจะปิดไม่ใหเ้ขา้ชมไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆทั้งสิน้  บริษัทของสงวนสิทธ์ิไม่คืนคืนเงินใดๆในกรณีที่
คณะไม่สารมารถเขา้ชมครบทกุจดุ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และในกรณีที่ไม่สามารถเขา้ชมอุทยานจิ่วจา้ยโกวไดไ้ม่ว่า
จะดว้ยสภาพอากาศหรอืเหตผุลใดๆ (ถือประกาศจากทางอทุยานเป็นส  าคญั)  

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนเป็นเท่ียว อุทยานแห่งชาติซงผิงโกวแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
และไม่คืนค่าบริการใดๆทัง้ส้ิน   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ท่ีพัก JIUGONG HOTEL OR SAME 4* 
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วันที ่5 จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-เฉิงตู-
ร้านยางพารา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 น าท่านเดินทางกลบัสูเ่มืองเฉิงตู (ใชเ้วลาประมาณ 5 ชั่วโมง) ระหว่างทาง  แวะชมน าท่านผ่านชมเมืองโบราณซงพาน เป็น

เมืองโบราณที่ยังคงความเป็นเอกลักษณเ์ฉพาะตัวของเมืองซงพานไว้ ท่าน ผ่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซี ที่มีน  ้าสีเขียวดั่ ง
เทอคอวย์บนที่ราบสงู สลบัดว้ยแนวทิวเขา ทะเลสาบแห่งนีเ้กิดขึน้จากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงบ่อยครัง้และไดก้ลืนเมืองทั้ง
เมืองอยู่ใตท้ะเลสาบ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางต่อ ผ่านเมืองซงพาน ระหว่างทางท่านจะไดช้มธรรมชาติและความงาม
ของทุ่งหญา้ ชวนจู่ซื่อ สมยัเมื่อ70 ปีที่แลว้ไดเ้กิดสงครามเหลา่บรรดาทหารจีนแดงหนีมาตามเสน้ทางผ่านทุ่งหญ้าอันสวยงาม
เพื่อเป็นการระลกึถงึทหารจีนแดง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดินทางกลบัสู ่เมืองเฉิงตู (ต่อ)(ใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมง) น าท่านแวะร้านยางพารา ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้เพื่อ

สขุภาพ   
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ท่ีพัก ACME HOTEL OR SAME 4* 

วันที ่6 
ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนโบราณจิ่งหล่ี-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-กรุงเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูมิ)(TG619 : 16.15-18.20)     

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก  

 น าท่านเดินทางสู ่ร้านบัวหิมะและศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนีใหท้่านนวดฝ่าเทา้เพื่อสขุภาพผ่อนคลายความเมื่อยลา้

กบัยานวดขนาดพิเศษสตูรเดียวไม่ซ  า้ใครพรอ้มชมครมีเป่าซู่ถงัหรอืที่รูจ้กักนัดีในชื่อ “ครมีบวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้น
รกัษาแผลไฟไหมผุ้พองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจ าบา้น   น  าท่านสู่ ถนนโบราณจิ่งหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รกัษา
บรรยากาศสมยัโบราณไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี มีสนิคา้ต่างๆ มากมายใหท้่านเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศัยน า 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 ไดเ้วลาอนัสมควร น  าท่านเดินทางสู ่สนามบินเฉิงตูซวงหลิว 

16.15 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยเที่ยวบินที่ TG619 
18.20 น. เดินทางกลบัถงึ กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวสัด์ิภาพ 

 
 

โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการ 

ทอ่งเทีย่วบางรายการหรือทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ 
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ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 350 หยวน/ทา่น/ทริป 

อัตราดงักล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน

ทกุครัง้ เพ่ือเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทั้งไฟลบิ์นและเวลานัดหมายทัวร ์หาก
เกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ  า 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทั้งหมด 
    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

อัตราค่าบริการ :   เฉิงตู ภูผาหมิะการเ์ซยี จิว่จ้ายโกว หวงหลง  6  วัน 5 คนื โดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัที่ 07-12 ก.พ. 63 22,900.- 22,900.- 21,900.- 3,500.- ไม่รบัจอย 
วนัที่ 21-26 ก.พ. 63 21,900.- 21,900.- 20,900.- 3,500.- ไม่รบัจอย 
วนัที่ 13-18 มี.ค. 63 22,900.- 22,900.- 21,900.- 3,500.- ไม่รบัจอย 
วนัที่ 20-25 มี.ค. 63 22,900.- 22,900.- 21,900.- 3,500.- ไม่รบัจอย 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.-  
ราคานีร้วมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบิน (รวมวซ่ีาจนี 4 วันท าการ) 
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    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ  ากบัสายการบินหรือค่ามดั
จ  าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่า
ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ท่านละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละไมเ่กิน  30 กิโลกรมั สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดินทาง 
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5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครื่องดื่ม, คา่อาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ 
คา่ซกัรีดฯลฯ 

6. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 350 หยวน/ท่าน/ทริป 
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์มส่งบทางการเมือง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อบุัติเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รบัผิดชอบคา่บริการท่ีท่านไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด  าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัท
ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเ งินใดๆทั้งสิน้ แต่ทั้งนีท้างบริษัทฯจะ
จดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
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10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุก
ครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ท่ีมีความประสงคต้์องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการยืน่วซ่ีาจนีส าหรับผู้ทีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ย่ืนวีซ่าเดี่ยวคา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,925 บาท  
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่  ารุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมยิ่ม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง

เท่านัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ ์ตอ้งแนบสตูิบตัรตวัจริง, ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็ก

ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดินทาง 
 ขอ้มลูจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต  าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจบุนั ท่ีอยู่ท่ีท  างาน ญาติ

ท่ีติดตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท  างาน และของญาติ โปรดรบัทราบว่า หาก
สถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมี
การโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนย่ืนวีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่ง
ใหบ้ริษัททวัร ์อย่างนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 
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8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้ง
บริษัททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวี
ซ่าท่านจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกติกา การยกเวน้วี
ซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายใน
ระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท  างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไมไ่ดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด  าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางตา่งดา้ว(เลม่เหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด  าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน

ดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีท่ีทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพ่ิม  1,900 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส  าหรบัประทับตราวีซ่า และ
ตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมยิ่ม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรบัรองตรา

ประทบัรา้นท่ีแปล 



   12 เฉิงตู ภูผาหมิะการเ์ซีย จิ่วจา้ยโกว หวงหลง  6  วนั 5 คืน  โดยสายการบินไทย                                                        [GQ1CTU-TG004]     

 

สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือย่ืนท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรือรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
อัตราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจนี เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ย่ืนวีซ่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้่ายเพ่ิมท่านละ  1,125 บาท  
 

[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปท่ีเข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษีน า้มนั
ขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   13 เฉิงตู ภูผาหมิะการเ์ซีย จิ่วจา้ยโกว หวงหลง  6  วนั 5 คืน  โดยสายการบินไทย                                                        [GQ1CTU-TG004]     

 

 
 

**สถานทูตจนีมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารท่ีใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถว้น เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................ 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส ...................................................................................................... ...................... 

ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
............................................................................................................................. ....................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... ................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ.................................................................................................................  
ที่อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
............................................................................................................................. ....................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์...................................................................................... .... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ.................................................. ............................................................... 
ชื่อสถานที่ท  างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ....................................................................... .................................... 
ต าแหน่งงาน.................................................................................................................................................. ............................... 
ที่อยู่สถานที่ท  างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................................... .......................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์...... ................................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ.................................................. .............................................................. 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท่ี์ถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เมื่อวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัที่............ เดือน.......................ปี....................................... .....................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................................................... 
เมื่อวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัที่............ เดือน.......................ปี.. ..........................................................   
รายชื่อบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME..................................................................................  
RELATION.............................................................................................................................................................................. 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME..................................................................................  
RELATION.............................................................................................................................................................................. 
 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 
** ถา้เอกสารสง่ถึงบรษิัทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเครง่ครดั) 
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