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   กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัท ี28 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 30,888.- 

วนัท ี29 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62 30,888.- 

วนัท ี31 ธ.ค. 61 – 05 ม.ค. 62 30,888.- 

NEW YEAR CHENGDU HELLO JIUZHAIGOU  
6 วนั 5 คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

 ราคาเพยีง   30,888.-                             
รายการทัวร ์+ ตัวเครอืงบนิ 

 

 จวิจา้ยโกว...ชมความงามทธีรรมชาตสิรา้งสรรคข์นึมา  
 สมัผัสหบุเขาทยีังคงความงามตามธรรมชาตไิวท้ ีอทุยานแหง่ชาต ิ“หวงหลง”  
 เฉงิต.ู.. ชมโชวเ์ปลยีนหนา้กาก  
 ลมิรสอาหารสมนุไพร เพอืสขุภาพ 
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ยงัไมร่วมคา่วซีา่แบบเดยีว ทา่นละ 1,500 บาท 
ราคานไีมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวม 120 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-เฉงิต(ูสนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ)(10.55-15.05)-เมา่เสยีน 
07.00 น. พรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (TG) 

โดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บั
ทกุทา่น 

10.55 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืง เฉงิต ูโดยเทยีวบนิท ีTG 618   
15.05 น. ถงึท่าอากาศยาน เฉงิต ู ซงึเป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน ตังอยูบ่รเิวณลุม่แมนํ่าหมนิใจกลางมณฑล มี

ภมูปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพภมูอิากาศทเีหมาะสมตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม 
โดยมฤีดรูอ้นทอีบอุน่ ฤดหูนาวทไีมห่นาวนัก และมปีรมิาณความชนืสงู ประชากรเมอืงเฉงิตมูรีาว 10 ลา้นคน 
จัดเป็นอนัดบั 3 ของประเทศจนี ในปัจจบุนัเป็นทังศนูยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร และดา้นการศกึษา
ของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้ หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนันนําทกุทา่นออกเดนิทางสู ่ เมอืง
เมา่เสยีน 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
 พกัท ีMAOXIAN INTER HOTEL OR SAME 
วนัท ี2 เมา่เสยีน-อทุยานหวงหลง(ไมร่วมกระเชา้ขนึ-ลง)-หวงหลง-จวิจา้ยโกว 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 

 

 

 

 

 

 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทยีง คํา โรงแรมทพีกั 

1 กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-เฉงิต(ูสนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ)(10.55-
15.05)-เมา่เสยีน 

 ✈ 🍽 
MAOXIAN INTER 
HOTEL OR SAME 

2 เมา่เสยีน-อทุยานหวงหลง(ไมร่วมกระเชา้ขนึ-ลง)-หวงหลง-จวิจา้ยโกว 🍽 🍽 🍽 NEW JIUZHAI HOTEL 
OR SAME 

3 อทุยานแหง่ชาตจิวิจา้ยโกว(รวมรถประจําอทุยาน)-จวิจา้ยโกว-เมอืงชวนจู ่ 🍽 🍽 🍽 MINGJIANGHAO HOTEL  
OR SAME 

4 เมอืงชวนจู-่ผ่านชมกําแพงเมอืงดบราณซงพาน-ผา่นชมทะเลสาบเตยีซ-ี
เฉงิต-ูรา้นยางพารา 🍽 🍽 🍽 ACME HOTEL OR SAME 

5 ศนูยอ์นุรักษ์หมแีพนดา้(รวมรถแบตเตอร)ี-รา้นหยก-รา้นผา้ไหม-ถนนซนุ
ซลีู-่โชวเ์ปลยีนหนา้กาก 🍽 🍽 🍽 ACME HOTEL OR SAME 

6 รา้นนวดฝ่าเทา้-ถนนโบราณจงิหล-ีเฉงิต(ูสนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ)-
กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (16.05-18.10) 🍽 🍽 ✈  



                      GO1CTU-TG006      หนา้ 3 จาก 9 
 

 จากนันรถโคช้นําทา่นสูเ่ขตอทุยานแหง่ชาตหิวงหลง (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชวัโมง) นําท่านชมความงามของ
ธรรมชาตทิสีรา้งสรรคเ์ป็นลําธารสายหนงึไหลมาจากภเูขาหมิะนับพันๆ ปี จนหนิปนูเกดิตกตะกอนเป็นแอง่เป็น
ชนั   ทังเล็กและใหญ่กว่า 4,000 ชนั สงูตังแต ่1.5 – 4.5 เมตร นําสรีุง้ในอา่ง เปรยีบเปรยเป็นทเีล่นนําของ

นางฟ้าชนัสวรรค ์ลําธารเรยีงรายลดหลันเป็นระยะกวา่ 3,000 เมตร เป็นรปูรา่งต่างๆ แสนมหัศจรรยแ์ละงดงาม 
ไม่มทีใีดในโลกเทียบได ้จนมชีอืว่า หวงหลงหรืออุทยานแห่งชาตมิังกรเหลอืง  **แจง้ใหท้ราบ：นําใน
อุทยานหวงหลง จะมากหรอืนอ้ยขนึอยู่กบัสภาพอากาศไม่สามารถกําหนดได ้ และหาก ณ วนั
เดนิทางหวงหลงประกาศปิด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเป็นโหมวหนโีกวแทน โดยไมต่อ้ง
แจง้ใหท้ราบลว่งหรอืและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดใดทงัสนิ**   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  จากนันเดนิทางต่อท่านจะไดพ้บกับความงดงามของปากหุบเขาจวิจา้ยโกว (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัวโมง)  

และไดส้ัมผัสกับกลนิไอธรรมชาตบินผืนป่าทีอุดมสมบูรณ์ทีหาดูไดย้ากตน้ไมน้านาพันธุ์ โดยเฉพาะการ
เดนิทางของท่านอยูใ่นระหว่างเดอืนกันยายน-เดอืนพฤศจกิายน ซงึเป็นชว่งฤดูใบไมร้่วง ท่านจะไดส้ัมผัสกับ
ตน้ไมเ้ปลยีนส ีสขีองใบไมม้หีลากหลายสสีันผสมผสานกับละอองหมิะทโีปรยปรายลงมาเพมิความงามและ
เสน่ห์ใหก้ับจวิจา้ยโกวมากขนึ คณะเดนิทางมาถงึจวิจา้ยโกว เมอืงทมีกีารพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
โรงแรมและบา้นพักทมีจํีานวนมาก ตังแตร่ะดับเกสทเ์ฮา้น์จนถงึโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงละคร อาคารพาณชิย ์
ทเีรยีงรายและมผีูค้นจํานวนมากซงึลว้นแตเ่ป็นชาวจนีเชอืสายธเิบต แบง่แยกออกเป็นหลายเผา่ 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
  พกัท ีNEW JIUZHAI HOTEL OR SAME 
วนัท ี3 อทุยานแหง่ชาตจิวิจา้ยโกว(รวมรถประจําอทุยาน)-จวิจา้ยโกว-เมอืงชวนจู ่
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นําท่านเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตจิวิจา้ยโกว (รวมรถประจําอทุยาน) เพอืชม มรดกโลกอทุยานแห่งชาติ
ธารสวรรค ์“จวิจา้ยโกว” ซงึตังอยูท่ ีอําเภอหนานปิง อยูท่างเหนอืของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมอืงเฉงิต ู
ประมาณ 500 กโิลเมตร และอยู่สูงกว่าระดับนําทะเลถงึ 2,500 เมตร มอีาณาบรเิวณถงึ 148,260 เอเคอร ์
เทอืกเขาเหล่านี นําท่านสัมผัสกับความงาม ซงึไดร้ับการอนุรักษ์ใหเ้ป็นมรดกโลกเมอื 14 ธันวาคมปี ค.ศ.
1992 อทุยานแหง่ชาตจิวิจา้ยโกว ดนิแดนทธีรรมชาตไิดเ้นรมติ ประดุจดังแดนสวรรค ์อทุยานจวิจา้ยโกว ได ้
พัฒนาเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทางธรรมชาตมิเีนอืท ี40 ตารางกโิลเมตร มชีนชาตจิัง ทังหมดเกา้หมูบ่า้น ฉะนัน
จงึไดช้อืว่า จวิจา้ยโกว มแีม่นําลําธาร มีทะเลสาบใหญ่นอ้ยมากมาย หลายรอ้ยกว่าแห่ง ซงึชาวทอ้งถนิ
เรยีกวา่ลกูทะเล นําในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะทอ้นภาพของภเูขาและป่าดง
ดบิทอ้งฟ้าเป็นสคีราม สัมผัสธรรมชาตบิรสิุทธทิไีดร้ับการดูแลรักษาไวเ้ป็นอย่างด ีโดยไม่ถูกทําลายดว้ย
นํามอืมนุษย ์เมอืเดอืนสงิหาคม 2560 เกดิแผ่นดนิไหวครังใหญ่ในอทุยานจวิจา้ยโกว ตอ้งปิดซอ่มบํารุงนาน
กวา่ 7 เดอืน จงึเปิดใหนั้กทอ่งเทยีวเขา้ชมครงัหนงึ 
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**แจง้ใหท้ราบ：การชมธรรมชาตไิดม้ากนอ้ยขนึอยูก่บัความวอ่งไวของคณะทวัร*์*   
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  หลังรับประมานอาหารกลางวัน  นําท่านชมความงามของอุทยานจวิจา้ยโกว(ต่อ) หลังจากนันน้นําท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงชวนจู ่(ใชเ้วลาประมาณ 3 ชวัโมง) 

คาํ    รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
   พกัท ี MINGJIANGHAOTIMES HOTEL OR SAME 
วนัท ี4 เมอืงชวนจู-่ผา่นชมกําแพงเมอืงโบราณซงพาน-ผา่นชมทะเลสาบเตยีซ-ีเฉงิต-ูรา้นยางพารา 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงเฉงิต ู(ใชเ้วลาประมาณ 6 ชวัโมง) ระหว่างทาง  แวะชมนําท่านผ่านชม กําแพง

เมอืงโบราณซงพาน เป็นเมอืงโบราณทยีงัคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมอืงซงพานไว ้ท่านผ่านชม 
ทะเลสาบเตยีซ ีทมีนํีาสเีขยีวดังเทอคอว์ยบนทีราบสูง สลับดว้ยแนวทวิเขา ทะเลสาบแห่งนีเกดิขนึจาก
แผน่ดนิไหวอยา่งรนุแรงบอ่ยครงัและไดก้ลนืเมอืงทังเมอืงอยูใ่ตท้ะเลสาบ สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางต่อ 
ผ่านเมอืงซงพาน ระหว่างทางท่านจะไดช้มธรรมชาตแิละความงามของทุ่งหญา้ ชวนจู่ซอื สมัยเมอื70 ปีที
แลว้ไดเ้กดิสงครามเหลา่บรรดาทหารจนีแดงหนีมาตามเสน้ทางผ่านทุ่งหญา้อันสวยงามเพอืเป็นการระลกึถงึ
ทหารจนีแดง 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย เดนิทางถงึเมอืงเฉงิต ู นําท่านแวะรา้นยางพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้เพอืสขุภาพ 
คาํ    รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
   พกัท ีACME HOTEL OR SAME 
วนัท ี5 ศนูยอ์นรุกัษห์มแีพนดา้(รวมรถแบตเตอร)ี-รา้นหยก-รา้นผา้ไหม-ถนนซุนซลีู-่โชวเ์ปลยีนหนา้กาก 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

นําท่านเดนิทางสู ่ศนูยว์จิยัหมแีพนดา้(รวมรถแบตเตอร)ี ทนีมีหีมแีพนดา้กว่า 20 ตัว หมแีพนดา้เป็นสัตว์
สงวนหายากมกํีาเนดิในมณฑลเสฉวน มลีกูยากเพราะอณุหภมูใินรา่งกายทพีรอ้มจะตังทอ้งมเีพยีง 3 วันใน 1 
ปี และจะตกลกูครังละประมาณ 2 ตัว ตัวทแีข็งแรงเพยีงตัวเดยีวเทา่นันจะอยูร่อด อาหารโปรดของหมแีพนดา้
คือไผ่ลูกศร รัฐบาลจีนไดใ้ชห้มแีพนดา้เป็นสอืการผูกมติรไมตรีกับประเทศต่างๆ แวะชมหยก สนิคา้ทีมี
ชอืเสยีงของจนี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ย นําท่านแวะชม รา้นผา้ไหม  สนิคา้ OTOP ของจนี ท่านสู ่รา้นหยก ใหท้่านไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ทมีชีอืเสยีง

ของจนี จากนันพาท่านชอ้ปปิงต่อทยีา่น ถนนคนเดนิชนุซลีู่ ซงึเป็นยา่นวัยรุ่น และขายสนิคา้ททีันสมัยเป็น
ถนนทปิีดไมไ่หร้ถสามารถวงิผา่นได ้

คาํ   รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านชม การแสดงโชวเ์ปลยีนหนา้กาก ศลิปะการแสดงชันสูงของเสฉวน ชมการเปลยีนหนา้กาก

ภายในเสยีววนิาที โดยทีไม่สามารถจับตาไดท้ัน เป็นการแสดงทีสงวนและสบืทอดกันมาภายในตระกูล



                      GO1CTU-TG006      หนา้ 5 จาก 9 
 

หลายชวัอายคุน ไมถ่า่ยทอดใหบ้คุคลภายนอกทัวไป 
   พกัท ี ACME HOTEL OR SAME 
วนัท ี6 รา้นนวดฝ่าเทา้-ถนนโบราณจงิหล-ีเฉงิต(ูสนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ)-กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณ

ภมู)ิ (16.05-18.10) 
เชา้    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่ รา้นบวัหมิะและศนูยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนีใหท้่านนวดฝ่าเทา้เพอืสุขภาพผ่อน

คลายความเมอืยลา้กับยานวดขนาดพเิศษสูตรเดยีวไม่ซําใครพรอ้มชมครมีเป่าซูถั่งหรอืทรีูจั้กกันดใีนชอื 
“ครมีบัวหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผุ้พองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจําบา้น   
นํา 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บา่ย สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
16.05 น.   อําลานครเฉงิตเูดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีTG619 
18.10 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

  
 
 

 
NEW YEAR CHENGDU HELLO JIUZHAIGOU 6 วนั 5 คนื โดยสายการบนิไทย (GO1CTU-TG006) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดยีวเพมิ 
ทา่นละ 

ไมร่วมตวั 
ทา่นละ 

วนัท ี28 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 30,888.- 30,888.- 29,888.- 4,000.- ไมร่บัจอยแลนด ์

วนัท ี29 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62 30,888.- 30,888.- 29,888.- 4,000.- ไมร่บัจอยแลนด ์

วนัท ี31 ธ.ค. 61 – 05 ม.ค. 62 30,888.- 30,888.- 29,888.- 4,000.- ไมร่บัจอยแลนด ์

****  ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 7,900.- 
ราคานรีวมรายการทวัร ์ตวัเครอืงบนิ วซีา่ *** 

ไมร่บัจอยแลนดเ์นอืงจากเงอืนไขเรอืงรถในอทุยานจวิจา้ยโกว  
 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 1,500 บาท*** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวม 120 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

***หวัหนา้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
ขอ้ควรทราบ : รา้นทรีะบใุนโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้(ขอความรว่มมอืลกูคา้ทกุทา่นแชเ่ทา้), ไขม่กุ, 
รา้นผา้ไหม ซงึจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทยีวทุกทา่นทราบวา่ 
ทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซอืหรอืไม่ซอืขนึอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มกีารบังคับใดๆ 
ทังสนิ 
 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทลีูกคา้ตอ้งการออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง 

เพอืเชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทังไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด 
ทางบรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ 

3.  การชําระคา่บรกิาร 

โปรแกรมการเดนิทางเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลยีนแปลงรายการทอ่งเทยีว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทยีวบางรายการและจะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสาร 

จํานวน 15 ทา่นขนึไปจงึออกเดนิทางในกรณีทมีจํีานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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     3.1 กรณุาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทังหมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา้ใชจ้า่ยทังหมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทตีอ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืค่ามัดจําทพีัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิ
พเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืค่าทัวรทั์งหมดเนืองจากค่าตัว
เป็นการเหมาจา่ยในเทยีวบนินันๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขนึไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1.  คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทพีักตามรายการทรีะบ ุ(สองทา่นตอ่หนงึหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพมิเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษัิทได ้** 
 - เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทุกแหง่ + ภาษีนํามนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% 

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณทีนํีาหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัม/ท่าน  
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครอืงดมื, ค่าอาหารทสีงัเพมิเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี

ฯลฯ 
5. คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทําใบอนุญาตทกีลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถรวม 120 หยวน/ท่าน/ทรปิ  
8.  คา่ธรรมเนยีมการยนืขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันทําการ (1,500 บาท) 
 
 
 
 



                      GO1CTU-TG006      หนา้ 7 จาก 9 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอนืๆทอียูน่อกเหนือ

การควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การ
ถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธแิละจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารททีา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนืองมาจากมสีงิผดิ
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

5. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองทนัีงบน
เครอืง และโรงแรมทพีักในต่างประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม 

6. ราคานคีดิตามราคาตัวเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตัวเครอืงบนิปรับสูงขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรับ
ราคาตัวเครอืงบนิตามสถานการณด์ังกลา่ว 

7. กรณเีกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลยีนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที
จะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนันๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน 

9. หากไม่สามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อันเนอืงมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคืนเงนิใดๆทังสนิ แต่ทังนีทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทียว
สถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมอืท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไม่เดนิทางพรอ้ม
คณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ และทางบรษัิท
จะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/รา้น/วัน 

11. ในกรณีทลีูกคา้ตอ้งออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง มิ
เชน่นันทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทังสนิ 

 

เอกสารในการยนืวซีา่จนีสาํหรบัผูท้ถีอืพาสสปอรต์ไทย 
**ยนืวซีา่เดยีวคา่บรกิารดังน ี** 
-ยนืธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท  
-ยนืดว่น 2 วันทําการ 2,550 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณไ์มช่ํารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นวิ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พนืหลังขาวเทา่นัน**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสอืสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสอืยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูงั  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครอืงประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนั เเวน่สายตา 
3. สําหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน

กอ่นการสง่เอกสารยนืวซีา่ 
4. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณเีด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตํุากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, สําเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ ีhttp://www.consular.go.th/)            
  - กรณทีเีด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
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 ขอ้มลูจรงิเกยีวกับสถานทศีกึษา สถานททํีางาน ตําแหน่งงาน ทอียูปั่จจบุนั ทอียูท่ทํีางาน ญาตทิตีดิตอ่ได ้
ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ททํีางาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบ
ไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทมีปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดังนันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยูใ่นระหว่างจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิ
หรอืเปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่าน
จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนืองจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นทําบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิทํีางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ทํางานในประเทศไทยเทา่นัน 
 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี 
คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีททีางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพมิ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ จา่ยเพมิ  100 บาท 
- เอกสารทตีอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นวิ จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พนืหลังขาวเทา่นัน**  
และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสอืสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสอืยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูงั  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครอืงประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนั เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทแีปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปน ี
1. ชอืเป็นชาย แต่สง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลัง ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พอืยนืทําวซีา่ 
4. นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัราคา่วซีา่ดว่น ทตีอ้งจา่ยเพมิใหส้ถานฑตูจนี เมอืทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยนืวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ  1,050 บาท 

 
(ตา่งชาตฝิรงัเศสและประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยยีม 
สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 
ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 
สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 
 
**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยนืวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
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ประกาศ 
เนอืงจากสภาวะนํามนัโลกทมีกีารปรับราคาสงูขนึ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีนํามันขนึในอนาคต ซงึทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธเิก็บคา่ภาษีนํามนัเพมิตามความเป็นจรงิ   
 

**สถานทตูจนีมกีารเปลยีนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปน*ี* 

เอกสารทใีชป้ระกอบการยนืขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดทงัหมดใหค้รบถว้น เพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 

ชอื-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชอืคูส่มรส ................................................................................. 
ทอียูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
ทอียูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชอืสถานททํีางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทอียูส่ถานททํีางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ถีกูตอ้งทสีามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนอืงจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมอืวันท.ี........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันท.ี........... เดอืน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 
เมอืวันท.ี........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันท.ี........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชอืบคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION......................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION......................................................................................................................... 
 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพมิเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่
สะดวกภายหลงั  ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทนี ี (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


