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 สัมผสัดินแดนท่ีสวยท่ีสดุในประเทศจีน มณฑลเสฉวน 

 ชมมรดกโลกทางธรรมชาติผนืใหญ่ ฟ้าใส ธารน ้าสีคราม ป่าเขาหิมะ ฤดหูนาว 

 อุทยานจ่ิวจ้ายโกว และ อุทยานโหมวนีโกว  

 เยือนอาณาจักรเล่าป่ีไหว้ ศาลเจ้าสามก๊ก   

 นมัสการหลวงพอ่โตเล่อซาน พระพุทธรปูใหญ่ท่ีสดุในโลก 

 เย่ียมบ้านเกิดของเหล่าหมีแพนด้าน้อย  

 ชมการแสดงง้ิวเปล่ียนหน้ากาก 
 ช้อปป้ิงถนนคนเดินจ๋ินหล่ี  
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ก าหนดการเดินทาง        พฤศจิกายน 2559 - กมุภาพนัธ ์2560 
วนัแรก     กรงุเทพฯ – เฉิงตู – ศนูยเ์พาะพนัธุห์มีแพนด้า (รวมรถกอลฟ์) - ตูเจียงเอ้ียน 
07.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์D สายการบนิไทย (TG)  

เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางแก่ท่าน 
10.05 น. ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่TG 618 บรกิารอาหารและเครื่องดื่ม 
14.15 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานซวงหลวิ นครเฉิงตู (เวลาทอ้งถิน่เรว็กวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) เมอืงเอก

ของมณฑลเสฉวน มณฑลแห่งนี้มแีม่น้ํา 4 สายไหลผา่น จงึไดช้ือ่วา่ เสฉวน  (Si Chuan) เป็นพืน้ทีท่ี่
อุดมสมบูรณ์จนไดร้บัฉายาวา่เป็น เมืองแห่งสรวงสวรรค ์ นอกจากนี้เมอืงเฉิงตยูงัเป็นเมอืงทีม่ี
ชือ่เสยีงทางประวตัศิาสตรซ์ึ่งรูจ้กักนัเป็นอย่างดจีากวรรณกรรมจนีเรื่องสามก๊ก หลงัผา่นพธิกีารตรวจ
เอกสารการเขา้เมอืงแลว้  …..นําท่านสู ่ศนูยเ์พาะพนัธุห์มีแพนด้า 
ชมความน่ารกัของหมแีพนดา้ ภายในศนูยแ์ห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานที่
ศกึษา, เพาะพนัธุ ์และอนุรกัษ์หมแีพนดา้   เนื่องจากหมแีพนดา้เป็น
สตัวส์งวนหายาก ถิน่กําเนิดในมณฑลเสฉวน และตดิลูกยากเพราะมี
โอกาสจะตัง้ทอ้งมเีพยีง 3 วนัใน 1 ปีทีอุ่ณหภูมขิองร่างกายจะ
เหมาะสม และตกลกูไดค้รัง้ละ 2 ตวั และอยู่รอดไดเ้พยีงตวัเดยีว.....
ใหท้่านอสิระชมชวีติและความเป็นอยูข่องหมแีพนดา้ตัง้แต่แรกเกดิ ซึ่งทางศนูยอ์นุรกัษ์จดัไวใ้หอ้ยูอ่ย่าง
อสิระตามธรรมชาต.ิ... 

คํ่า   รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (1)  
หลงัอาหารนําท่านเดนิทางไปยงัเมอืงตูเจยีงเอีย้น  (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง)  
นําท่านเขา้ทีพ่กั MINGCHENG  TIMES HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัท่ีสอง ตูเจียงเอ้ียน - อทุยานโหมวนีโกว - หบุเขาจ่ิวจ้ายโกว   
เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (2) นําท่านออกเดนิทางสู่เมอืงซงพนั (ใชเ้วลาประมาณ 2-3 

ชัว่โมง)  .....นําท่านแวะชมิชาหลากหลายประเภทเพือ่ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื้อเป็นของฝาก 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

นําท่านเดนิทางสู่ อทุยานโหมวนีโกว ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของอาํเภอซงพาน ภายในหมู่บา้นโหมวหนี
โกว มพีืน้ที ่160 ตร.กม. อยู่สูงจากระดบัน้ําทะเล 2,800 เมตร จุดทีสู่งสุดสูงถงึ 4,070 เมตร อณุหภูมิ
เฉลีย่ตลอดทัง้ปีอยู่ที ่4 องศา ชมธรรมชาตอินังดงาม ของภูเขา ปา่ไม ้และทะเลสาบ ภายในอทุยาน 
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จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางสู่  อทุยานแห่งชาติจ่ิวจ้ายโกว ซึ่งตัง้อยู่ใจกลางตะเขบ็ของหุบเขาสาม
อําเภอ คอือําเภอซงพาน หนานผงิและผงิอู่ ห่างจาก นครเฉงิตูประมาณ 540 กโิลเมตร ไดร้บัการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก เมือ่วนัที ่14 ธนัวาคม ค.ศ.1992  อุทยานจิว่จา้ยโกว หรอืที่
ชาวตะวนัตกเรยีกขานกนัในนาม ‘ดนิแดนแห่งเทพนิยาย’ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาทีท่อดตวัคดเคีย้วไป
มา โตรกธารลดเลีย้วผา่นผาสูงและน้ําตกขนาดใหญ่ ก่อเกดิเป็นทวิทศัน์อนัตระการตาโดดเด่นดว้ยสสีนั
ของภาพภูมทิศัน์  โดยรอบครอบคลมุพืน้ทีก่วา่ 720 ตารางกโิลเมตร จิว่จา้ยโกวเป็นชือ่รวมของ 3 หุบ
เขาชือ่ ซู่เจิน้ ยื่อจือ๋และ จือ๋จาวา กระจายตวัในรูปตวั Y ในเทอืกเขาหมงิซาน เป็นทีต่ ัง้ของชมุชนชาว
ทเิบต 9 หมู่บา้นทีอ่าศยัอยู่รมิธารน้ําบรเิวณนี้ไดร้บัการเรยีกขานจากชนเผา่ทเิบตวา่เป็น ‘ขนุเขาธารน้ํา
อนัศกัดิส์ทิธิ’์ ดงันัน้สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิไม่วา่จะเป็นขนุเขา ปา่ไม ้ลําน้ํา หรอืหนิทกุกอ้นลว้น
ไดร้บัการเคารพจากชนเผา่พืน้เมอืงทเิบต ปจัจุบนัผนืปา่โบราณอนัอุดมแห่งนี้จงึยงัคงไดร้บัการรกัษาไว้
เป็นอย่างด ี
นําท่านเขา้ทีพ่กั XINGYU HOTEL, NEW JUIZHAI HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

คํ่า          รบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4) หลงัอาหารพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
 
วนัท่ีสาม          อทุยานจ่ิวจ้ายโกว (รถเหมาส าหรบัหมู่คณะ)   
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (5) นําท่านเขา้ชม อทุยานจ่ิวจ้ายโกว (ใชร้ถเหมาสําหรบัหมู่

คณะ) สถานทีซ่ึ่งปราศจากมลพษิและได้รบัการรกัษาความเป็นธรรมชาตเิอาไวเ้ป็นอยา่งด ี 
 
 
 
 
 
 

 
ทอ้งฟ้าสคีราม เมฆสขีาว อากาศบรสิุทธิ ์พชืพนัธุน์านาชนิดทีม่สีสีนัอนัหลากหลาย ทะเลสาบน้อยใหญ่
ดงักระจกเงา และธารน้ําตกทีเ่สมอืนมชีวีติชวีาดนิแดนในฝนัของนกัเดนิทาง ความสวยงามของจิว่จา้ย
โกวแตกต่างกนัไปในแต่ละฤดูกาล ในฤดูใบไมผ้ล ิจนถงึฤดูรอ้น เดอืนเม.ย.-ส.ค. สสีนัของตน้ไม ้ใบ
หญ้า เป็นสเีขยีวมรกต ดอกไมป้า่ พากนัเบ่งบาน น้ําตกทีเ่คยเป็นมา่นน้ําแขง็กลบัละลายกลายเป็น
สายน้ําเยน็ใสสะอาด น้ําในทะเลสาบสวยงามดว้ยสเีขยีวอมฟ้า ..... แต่เมื่อย่างเขา้สู่ฤดูใบไมร่้วง ใน
เดอืน ก.ย.- พ.ย. อากาศหนาวเยน็ อุณหภูมลิดตํ่าลง ตน้ไม ้ใบหญา้พากนัปรบัตวัเปลีย่นส ีจากเขยีว
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เป็นเหลอืงทอง สม้ แดง และน้ําตาล เพื่อเตรยีมตวัเขา้สู่ฤดูหนาว ในเดอืน ธ.ค.-ม.ีค. ทัว่ทัง้อทุยานปก
คลุมดว้ยหมิะขาวนวล  น้ําตกกลบักลายเป็นม่านน้ําแขง็ ทะเลสาบบางแห่งจะกลายสภาพเป็นทะเลสาบ
น้ําแขง็ ตน้ไม ้ใบหญ้าพรรณไมต้่างๆ กจ็ะทิง้ใบร่วงหล่น หมด เหลอืเพยีงลําตน้ทีถู่กปกคลมุดว้ยสขีาว
นวลของหมิะ  งดงามประหนึ่งสรวงสวรรค ์ ทีด่งึดูดนกัท่องเทีย่วจากทุกมุมโลกมาชืน่ชมความงามทีห่า
ไดย้ากนกั  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารภายในอุทยาน (6)  
บ่าย  นําท่านชม ทะเลสาบยาว ระดบัความสูง 3,150 เมตรจากระดบัน้ําทะเล เป็นทะเลสาบสฟ้ีาสด ตน้สน 

และมฉีากหลงัเป็นภูเขาหมิะสขีาว, ทะเลสาบห้าสี ทะเลสาบทีม่สีขีอง น้ําแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยาม
แสงอาทติยต์กกระทบบนพืน้น้ําสขีองน้ําในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสรีุง้งดงามดัง่ภาพวาดใน
จนิตนาการของเหล่ากวทีัง้หลาย  ..... ทะเลสาบต้นไผ,่ ทะเลสาบหมีแพนด้า, ทะเลสาบดอกไม้ห้า
สี  ชมสสีนัของน้ําทีอ่าจจะมหีลงเหลอือยู่ หรอืกลายเป็นผนืแผน่น้ําแขง็ขนาดใหญ่  ..... น ้าตกธาร
ไข่มุก ในฤดูรอ้นน้ําตกไหลลงสู่ลานลาดกวา้งหลายรอ้ยเมตร เมือ่น้ํากระทบกบัผวิทีเ่ป็นเกลด็เลก็เกลด็
น้อยกก็ระจายคลา้ยกบัเมด็ไขม่กุ แต่ในยามฤดหูนาวเชน่นี้กลบักลายเป็น ผนืมา่นน้ําแขง็ขนาดใหญ่ ที่
สวยงามในอกีมติ ิ ใหท้่านไดอ้สิระถ่ายภาพและดื่มดํ่ากบัธรรมชาต ิ, น ้าตกหน่อย่ือหลาง น้ําตกหนิปนู
ทีก่วา้งทีส่ดุทีพ่บในประเทศจนี ชือ่ของน้ําตกแห่งนี้ในภาษาทเิบตหมาย ถงึเทวดาและสาวงาม ซึ่งในฤดู
หนาวน้ําตกจะแขง็ตวัเป็นน้ําแขง็ ลกัษณะเหมอืนม่านน้ําแขง็ทีแ่ผ่เป็นแผน่กวา้ง เป็นความสวยงามอกี
แบบหนึ่ง จากนัน้ชมม่านน้ําของ น ้าตกซูเจ้ิง น้ําตกซึ่งมมีา่นน้ํากวา้งกวา่ 600 เมตร เหมอืนรูปกลบี
ดอกบวั ซึ่งในฤดหูนาวกก็ลบักลายเป็นม่านน้ําแขง็เกาะตวัอยู่เชน่กนั  

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (7)  
นําท่านเขา้ทีพ่กั XINGYU HOTEL, NEW JUIZHAI HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัท่ีส่ี       จ่ิวจ้ายโกว – ซงพาน – ทะเลสาบเต๋อซี - ตูเจียงเอ้ียน  
เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (8) นําท่านเดนิทางกลบัเมอืงตเูจยีงเอีย้น  ระหวา่งทางผา่นชม

ประตูเมอืงเกา่ซงพนั และจุดทีเ่กดิแผ่นดนิไหว อ.เหวนิชวน เมือ่วนัที ่12 พฤษภาคม 2551 ..... 
กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9)  

นําท่าน แวะชม ทะเลสาบเต๋อซี ทะเลสาบบนระดบัความสูง 3,000 เมตร น้ําในทะเลสาบเป็นสเีทอร์
คอยซ์ ทอดยาวไปตามแอ่งในหุบเขา ผวิน้ําเรยีบปราศจาก ริว้คลื่น ทะเลสาบแห่งนี้เกดิจากแผน่ดนิไหว
อย่างรุนแรงเมื่อปี ค.ศ.1933  ออกเดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงตูเจยีงเอีย้น อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง ณ 
ถนนคนเดนิใจกลางเมอืงตูเจยีงเอีย้น  

คํ่า          รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (10)  
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นําท่านเขา้ทีพ่กั MINGCHENG  TIMES HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัท่ีห้า  ตูเจียงเอ้ียน - เฉิงตู - เล่อซาน - ล่องเรือนมสัการหลวงพ่อโต - โชวง้ิ์วเปล่ียนหน้ากาก 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (11) นําท่านเดนิทางกลบัเฉิงตู ..... แวะชม ผา้ไหม และ

ผลติภณัฑจ์ากไหมจนี  ซึ่งมคีุณสมบตัแิตกต่างไปจากไหมไทย และนิยมนํามาผลติเป็นอุปกรณ์เครื่อง
นอน เชน่ผา้ปทูีน่อน ปลอกหมอน และทีไ่ดร้บัความนยิมมากๆ คอื ผา้นวมไหม รวมทัง้เสือ้ผา้ เครื่อง
แต่งกายบุรุษและสุภาพสตร ีใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อเป็นของฝาก ......จากนัน้นําทา่นแวะ เปา่ฟู ่หลงิ เพื่อ
ซื้อยาบวัหมิะ ยาประจําบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงของจนี และใหท้่านไดแ้ชเ่ทา้เพื่อความผอ่นคลาย ฟงัเรื่องราว
เกีย่วกบัการแพทยโ์บราณตัง้แต่อดตีถงึปจัจุบนั การส่งเสรมิการใชส้มุนไพรจนีทีม่มีานานนบัพนัปี
พรอ้มรบัฟงัการวนิิจฉยัโรค โดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(12)  
บ่าย   น าท่านเดนิทางไปยงัเล่อซาน (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง) .....น าท่านล่องเรอืนมสัการ หลวงพ่อโต

เล่อซาน พระพุทธรูปขนาดใหญ่ประทบันัง่หนัหน้า
ออกสู่ล าน ้า องคพ์ระม ีขนาดใหญ่โต องคพ์ระสงู 71 
เมตร กวา้ง 10 เมตร สรา้งโดยการแกะสลกัเขา้ไปใน
ภูเขาสูง ซึ่งใชเ้วลาสรา้งถงึ 90 ปี (ค.ศ.713 -803 ) 
โดยหลวงพอ่ไทห่งใชเ้งนิบรจิาคของชาวบา้นสรา้งขึน้
เพื่อขวญัก าลงัใจและเป็นสริมิงคลแก่ชาวบา้น  เพื่อ
ปกป้องภยัจากน ้าท่วมจากแมน่ ้า 3 สายทีไ่หลมาบรรจบกนัทีเ่ลอ่ซาน คอื แมน่ ้าหมงิเจยีง, ตูเ้จยีง และ
ซงิยีเ่จยีง  นบัเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกและไดร้บัการจดทะเบยีนเป็นมรดกโลกรว่มกบั
ภูเขาศกัดิส์ทิธิเ์อ๋อเหมยซาน หรอืงอ๊ไบ๋ในปีค.ศ.1996 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (13) เมนูสกุีเ้หด็  
หลงัอาหารนําท่านชม การแสดง ง้ิวเปล่ียนหน้ากาก 
ศลิปะการแสดงชัน้สูงของมณฑลเสฉวน ตื่นตาตื่นใจกบัการเปลีย่น
หน้ากากเพยีงเสีย้ววนิาทซีึง่เป็นเคลด็ลบัเฉพาะของลูกหลานชาว
เสฉวนโดยการแสดงนี้ถอืเป็นความลบัทีส่บืทอดกนัมาหลายชัว่
อายคุนและหา้มสอนใหแ้ก่บคุคลภายนอกอย่างเดด็ขาด  
นําท่านเขา้ทีพ่กั MERCURE  CHENGDU NORTH  HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 
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วนัท่ีหก ศาลเจ้าสามกก๊ – ถนนคนเดินจ๋ินหล่ี – กรงุเทพฯ   
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (14) นําท่านแวะชมรา้นจําหน่ายหยก และผลติภณัฑจ์ากหยก

อนัมชีือ่เสยีงของประเทศจนี  .....นําท่านไปยงั ศาลเจ้าสามกก๊ สรา้งขึน้ในสมยัซจีิน้ ปี ค.ศ. 395 เพื่อ
ระลกึถงึมหาอุปราชของก๊กสู่เล่าป่ี สมยัสามกก๊ ภายในศาลเจา้มรูีปป ัน้เล่าป่ี ขงเบง้ กวนอู เตยีวหุย 
พรอ้มทัง้ 14 ทหารเอก และ 14 เสนาบดเีอก และ กําแพงสองดา้นมบีทความออกศกึครัง้แรกและครัง้
สุดทา้ยของขงเบง้เขยีนใหแ้ก่เล่าป่ี ชมสุสานเลา่ป่ีและมเหส ี2 องค ์.....จากนัน้นําท่านชม ถนนคน
เดินจ๋ินหล่ี เป็นถนนคนเดนิทีร่กัษาบรรยากาศสมยัโบราณไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง  มสีนิคา้
ต่างๆมากมายใหเ้ลอืกซื้อสนิคา้เป็นของฝากตามอธัยาศยั  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (15) เมนูอาหารตุ๋นยาจนี  
นําท่านไปยงัสนามบนิเฉิงตู  

15.30 น.  ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่TG 619  
17.35 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมกิรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ  

********************************************** 
รายการทวัรน์ี้มกีารเขา้ชมรา้นสนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ เชน่ รา้นชา หยก ไขมุ่ก นวดฝา่เทา้ ผา้ไหม บวัหมิะ ซึ่งระบุอยู่ใน
โปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุท่านทราบวา่ ทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุก
ท่านแวะชม โดยใชเ้วลาแต่ละรา้นประมาณ 45 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ื้อขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  
ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้  
 
อตัราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)   พฤศจิกายน 2559 - กมุภาพนัธ ์2560 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่  

 
เดก็อายตัง้แต่2-11 ปี  
พกัร่วมกบัผูใ้หญ่   
2 ท่าน  มีเตียงเสริม 

เดก็อายตุัง้แต่ 2-11 ปี 
พกัร่วมกบัผูใ้หญ่ 
2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 

พกั
เด่ียว 

30 พฤศจิกายน - 5 ธนัวาคม 2559 24,999  24,999 23,999 3,000 
7-12,10-15 ธนัวาคม  25,999 25,999 24,999 3,000 
16-20  ธนัวาคม  24,999  24,999 23,999 3,000 
30 ธนัวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 26,999 26,999 25,999 4,000 
10-15 มกราคม 2560 24,999  24,999 23,999 3,000 
9-14,21-26 กมุภาพนัธ ์ 24,999  24,999 23,999 3,000 
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อตัราน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เครื่องบนิ เสน้ทาง กรุงเทพฯ-เฉิงตู - กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย 
2. ค่าทีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว  5  คนื  
3. ค่าอาหาร  15 มือ้ตามรายการ 
4. ค่ารถนําเทีย่วตามรายการ  
5. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่ 
6. ค่าวซ่ีา ปกต ิ4  วนัทําการ 1,500 บาท (พาสปอรต์ไทย)  
7. ค่าภาษสีนามบนิไทย , ภาษสีนามบนิจนี, คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิ  
8. ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุเดนิทางวงเงนิ 1 ลา้นบาท  

      *** ทัง้นี้ย่อมขึน้อยู่ในขอ้จาํกดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัภยั *** 
 
อตัราน้ีไมร่วม 
1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีก่ําหนด  
2. ค่าน้ําหนกัเกนิ  20  ก.ก.  
3. ค่าภาษมีูลค่าเพิม่  7%  และ ภาษบีรกิาร 3%(กรณนีิตบิุคคล)  
4. ค่าภาษนีกัท่องเทีย่ว (ถา้ม)ี  
5. ค่าทปิคนขบัรถ10 หยวนต่อวนั ตอ่คน, ทปิไกดท์อ้งถิน่คนละ 10 หยวนต่อวนั ต่อคน 
          (2 คน x 10 หยวน  x 6 วนั = 100 หยวน) และทปิหวัหน้าทวัร ์50 บาทต่อวนัต่อคน (300บาทต่อคน) 

 
เอกสารใช้ย่ืนวีซ่า 
1. หนงัสอืเดนิทางมอีายนุบัจนถงึวนัเดนิทางตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมหีน้าวา่งสาํหรบัประทบัตราอย่างน้อย 2 หน้าเตม็ 
3. รูปถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว จํานวน  2 ใบ  พืน้หลงัสฟ้ีาหรอืวา่สขีาว รูปภาพสเีท่านัน้ และตอ้งเป็นภาพทีถ่า่ยไม่เกนิ 

6 เดอืน โดยอดัดว้ยกระดาษสําหรบัถ่ายภาพเท่านัน้ 
4. สําหรบัผูท้ีเ่คยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้ ยอ้นหลงัไม่เกนิ 2 ปี ขอสําเนาหน้าวซ่ีาจนีทีใ่ชเ้ดนิทางครัง้ล่าสุด 

(กรณวีซ่ีาจนีอยู่ในหนงัสอืเดนิทางเล่มเกา่ ขอสาํเนาหน้าหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่าและหน้าวซ่ีาจนีทีใ่ชเ้ดนิทาง
ครัง้ล่าสุดแนบมาดว้ย) 

5. สําหรบัผูท้ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรอื RE-ENTRY ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่น
การส่งเอกสารยื่นวซ่ีา และ หนงัสอืเดนิทางตา่งดาว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศ
จนีดว้ยตนเอง เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 
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6. เอกสารกรอกขอวซ่ีา กรุณากรอกเอกสารใหค้รบถว้นเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง และ กรุณากรอกขอ้มูลตาม
ความเป็นจรงิเกีย่วกบั สถานทีศ่กึษา สถานททีาํงาน ตาํแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปจัจุบนั ทีอ่ยู่ทีท่ํางาน ญาตทิีต่ดิต่อได้
ในกรณฉุีกเฉนิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น หมายเลขโทรศพัทท์ีท่ํางาน หมายเลยโทรศพัทข์องญาต ิโปรด
รบัทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเทจ็ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทูตมีการโทรศพัทส์ุ่มตรวจทุกวนั) 

7. กรณเีดก็ , นกัเรยีน , นกัศกึษา ทีย่งัไม่บรรลุนติภิาวะ ( อายุตํ่ากวา่ 20 ปี ) ตอ้งแนบสําเนาสตูบิตัร  
8. กรณทีีเ่ดก็ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนุญาตเดนิทางออกนอกประเทศโดยไมม่บีดิา 

มารดาเดนิทางไปดว้ย เขา้มาเพื่อเป็นหลกัฐานขอวซ่ีาดว้ย(สามารถขอไดท้ี ่เขต หรอื อําเภอ ทีท่่านอาศยัอยู ่
9. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยู่ในระหวา่งจดัระเบยีบการยื่นวซ่ีาใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และ บางครัง้บรษิทัทวัรไ์ม่ทราบล่วงหน้า 
10. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทาง และ ยกเวน้การทาํวซ่ีาท่าน

จะตอ้งรบัผดิชอบในการอนุญาตให ้เขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษิทัทวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การ
ยกเวน้วซ่ีาในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านทาํบตัรหายใน
ระหวา่งการเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างน้อย 2 อาทติย ์

11. กรณหีนงัสอืเดนิทางคนต่างชาต ิ ทางบรษิทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะคนต่างชาตทิีท่ํางานในประเทศไทย 
และมใีบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทา่นัน้  หากไม่ไดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไป
ดําเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เอกสารทีต่อ้งเตรยีมสําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิ
 พาสปอรต์ตวัจรงิ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีน้าวา่งอย่างน้อย 2 หน้าเตม็ 
 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ   (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน) 
 ใบอนุญาตการทํางาน 
 หนงัสอืวา่จา้งในการทาํงาน 
 สมุดบญัชธีนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
 กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรส มาดว้ย 

12. สถานทูตจนีอาจปฎเิสธไม่รบัทําวซ่ีาใหท้่านในกรณดีงัตอ้งไปนี้ 
 ชือ่เป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอื แต่งหน้าทาปาก 
 นํารูปถ่ายเกา่ ทีถ่่ายเกนิ 6 เดอืนมาใช ้
 นํารูปถ่าย ทีม่วีวิดว้ยหลงั ทีถ่่ายเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นทําวซ่ีา รูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษสตคิ

เกอร ์หรอื รูปทีพ่ริน้ซ์จากคอมพวิเตอร์ 
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13. ปกตแิลว้การขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีรวมอยู่ในคา่ทวัรแ์ลว้ซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วนัทําการ  หากท่านใดยื่นขอวซ่ีา
ล่าชา้ สถานทูตจนีมกีารคดิราคาดงันี้ กรณเีร่งด่วน 2-3 วนัคดิเพิม่ 1,000 บาท หากกรณดี่วนทีสุ่ด 1 วนั 1,400 
บาทต่อท่าน 

14. กรณวีซ่ีาไม่ผา่นการพจิารณาจากทางสถานทูตไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการดําเนนิการเลม่
ละ 500 บาท สําหรบัการยืน่ปกต ิและ 750 บาท สําหรบัการยื่นด่วน ใหก้บัศูนยบ์รกิารยื่นขอวซ่ีาของสถานทูต
จนี   

 
เง่ือนไขการจอง 
1. กรณุาวางเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล) โดยการโอนเข้าบญัชี 

       ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 15 วนั  
2. กรณุาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สปัดาหก่์อนเดินทาง 
 
การยกเลิกการเดินทาง  
1. สงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจําทกุกรณ ี
2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 8-14 วนั คดิค่าใชจ้า่ย 80 %ของราคาทวัรใ์นทกุรณ ี
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณ ี

 
เง่ือนไขการออกเดินทาง 
1. คณะเดนิทางขัน้ต ่า 25 ท่านมหีวัหน้าทวัรเ์ดนิทางดว้ย 
2. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นหรอืยกเลกิการเดนิทาง หากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้

ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนัก่อนวนัเดนิทาง 
 

หมายเหตุ 
1. รายการและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าขึน้อยูก่บัประกาศเปลีย่น 

แปลงราคาของสายการบนิและอตัราแลกเปลีย่น 
2. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิัทฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบั 
 เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
3. หากทา่นถูกปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืงดว้ยเหตุผลทางการเมอืง หรอืการเมอืงระหวา่งประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนอื

ความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณใีดๆ (ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางส่วน) 
รวมทัง้เหตุสดุวสิยั เชน่ ภยัธรรมชาตติ่างๆ การนดัหยุดงาน การสไตรค ์การล่าชา้ของสายการบนิ และปญัหาอนั
เนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล 
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4. ค่าบรกิารทีท่่านช าระเป็นการช าระแบบเหมาขาด และบรษิทัไดช้ าระใหก้บัตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เชน่กนัหากท่านมไิดท้อ่งเทีย่วตามรายการ หรอืไม่ใชบ้รกิารส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบรกิารคนืไมไ่ด้ 

5. กรณทีีม่กีารยกเลกิในชว่งหน้าเทศกาล ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้่ายทัง้หมดไม่วา่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้
ทุกกรณ ีเวน้แต่ทางบรษิทัจะไดร้บัเงนิมดัจ าคนืจากสายการบนิ และบรษิทัแลนดใ์นต่างประเทศจงึจะสามารถคนื
เงนิค่าเสยีหายใหก้บัผูจ้องทวัรไ์ดโ้ดยไมค่ดิค่าเสยีหายทีร่ะบุไวข้า้งตน้ และบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสมกรณเีกดิเหตุหรอืสดุวสิยั โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า
ก่อน 

6. รายการทวัรน์ี้ไม่เหมาะสําหรบัทา่นที่เป็นโรคหวัใจ, ความดนั, แพค้วามกดอากาศในทีสู่งและโรคประจําตวัอื่นๆ 
เนื่องจากเป็นเสน้ทางท่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีต่ ัง้อยู่บนพืน้ทีสู่งจากระดบัน้ําทะเล 1,800 – 4,600 เมตร ซึ่งอาจ
มผีลต่อสุขภาพของท่านได ้ โปรดพจิารณารายการทวัรใ์หเ้หมาะสมกบัสขุภาพของท่านกอ่นการทําการจอง 

7. ส าหรบัท่านท่ีจะออกบตัรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภเูกต็ หรือจงัหวดัอ่ืนๆ 
กรณุาแจ้งบริษทัก่อน เพ่ือยืนยนัว่าทวัรค์ณะท่ีท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่าน
ออกบตัรโดยสารโดยไม่ได้รบัการยืนยนัจากบริษทัฯ แล้วปรากฏว่าทวัรค์ณะนัน้ยกเลิก บริษทัฯไม่
รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว 

 


