
แก้ไข 1 CTU-CA05 / เฉิงต ูซวงผิงโกว หวงหลง ธานน า้แข็งตา๋กู่ 6 วนั 5 คืน    

 1 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาโปรโมช ัน่ พกัเดีย่ว เพิม่ ไมร่วมวซีา่จนี 

19 – 24 ตลุาคม 2561 30,999.- 5,500.- 1,500.- 

รายการใหมไ่ฉไลกวา่เดมิ 
 ซงผงิโกว-หวงหลง-ศนูยห์มแีพนดา้ 
เพิม่พเิศษ+ธารน า้แข็งตา๋กู ่วงัแพะเขยีว วดัมญัศร ี

6 วนั 5 คนื 
*ไมล่งรา้นรฐับาล 
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*ไมล่งรา้นรฐับาล *ไมม่รีาคาเด็ก *ไมร่วมคา่วซีา่ 1,500 บาท 

ไฮไลท:์  

• เทีย่วชมอทุยานสวรรคน์อ้ย “ซงผงิโกว” 
• มหศัจรรยอ์ทุยานหวงหลง สระอโนดาตมังกรเหลอืง  

• ตา๋กูปิ่งชวน อทุยานธารน ้าแข็งหมิะพันปี +รวมกระเชา้ 

• เฉงิต ูวังแพะเขยีว วดัมัญชศูร ีชอ้ปป้ิงซอยหวานใจ  
• ดืม่ด า่บรรยกาศทะเลสาบเตอ๋ซ ี

• เมนูพเิศษ! อาหารสมนุไพร 
• โรงแรมมาตรฐานด ี4 ดาว 

• เทีย่วครบไมม่วีันอสิระ, อาหารครบทกุมือ้ 
• คา่ประกันอบุัตเิหต ุวงเงนิ 1 ลา้นบาท**เงือ่นไขตามกรมธรรม ์
 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก(ศกุรท์ ี ่19 ต.ค. 61)  กรงุเทพฯ-เฉงิต-ูตูเ้จยีงเยีย่น 

15.00 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เกาะ U สายการบนิแอรไ์ชน่่าแอรไ์ลส ์

(จอดสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ี ่อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 9-10) 

17.55 น. น าทา่นเหนิฟ้าสูน่ครเฉงิตดูว้ยเทีย่วบนิ CA472 

22.20 น.     ถงึนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมีสภาพ
ภมูอิากาศทีเ่หมาะสมต่อการประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นทีอ่บอุน่ ฤดูหนาวทีไ่มห่นาวนักและ
มปีรมิาณความชืน้สูง มพีืน้ทีป่ระมาณ 567,000 ตารางกโิลเมตร ประชากรสว่นหนึง่เป็นชนกลุ่มนอ้ยเชือ้
ชาตติ่างๆ ไดแ้ก ่ชาวยีธ่เิบตเมีย้วหยุ เชยีง น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง แลว้เดนิทางต่อไปเมอืง
ตูเ้จยีงเยีย่น 

 พักที ่MERCURE CHENGDU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 No 21 3rd Section North, 2nd Ring Rd, Chengdu, จนี 610081 โทรศพัท:์ +86 28 8331 5666 

        www.booking.com/hotel/cn/springdowntown-chengdu.th.html 

 

 

 

 

วนัทีส่อง(เสารท์ ี ่20 ต.ค. 61) เฉงิต-ูเมา่เส ีย้น-อทุยานซวงผงิโกว-ชวนจูซ่ ือ่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 แลว้เดนิทางสู ่อทุยานซวงผงิโกว สถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหม ่อทุยานนีร้วบรวมเอาความยิง่ใหญ่
ความงดงาม ความพเิศษ ความแปลกใหม ่และความลีล้ับของธรรมชาตมิารวมกันอยูใ่น 3 หบุเขา 
9 ทะเลสาบ40 ววิทวิทัศน ์(ประมาณ 4.5 ชัว่โมง) 

https://www.google.co.th/search?client=firefox-b&sa=X&biw=1093&bih=451&q=hotel+mercure+chengdu+north+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NCo0qSgoyC7U0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTAAeIajlBAAAA&ved=0ahUKEwjmhqXIy_fOAhWMOo8KHYiYAYYQ6BMIjQEwEA
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เทีย่ง  ถงึอทุยานซวงผงิโกว รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารในอุทยาน 

 น าทา่นน ัง่รถอทุยานเขา้ไปจดุทีไ่กลทีส่ดุกอ่น จากนัน้เดนิชมทะเลสาบยาว(ฉางไห)่ ทะเลสาบ

ตน้กก(ฟางไห)่ ทะเลสาบหนิขาว(ไป๋สอืไห)่ทะเลสาบไป๋ลา่ไห(่ชา่งไป๋ลา่ไห-่เซีย่ไป๋ลา่ไห)่

ทะเลสาบแหง่ความรักทะเลสาบส ี สระมรกต ทะเลสาบหมกึสนี ้าเงนิเขม้ และน ้าตกธารไขม่กุ 

เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตแิหง่ใหมท่ีส่วยงดงามไมแ่พจ้ิว่ไจโ้กวดนิแดนสวรรคบ์นดนิที่

นักทอ่งเทีย่วไมค่วรพลาด รวมบางชว่งตอ่ดว้ยรถกอลฟ์ สมควรแกเ่วลาน าทา่นน่ังอทุยาน

กลับมาทีจ่ดุนัดหมาย จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สูช่วนจูซ่ ือ่(ประมาณ 3 ชัว่โมง)   

ค า่ ถงึชวนจูซ่ ือ่ รับประทานอาหารค า่ทีภ่ัตตาคาร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเขา้ทีพั่ก YARI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว  

วนัทีส่าม(อาทติยท์ ี ่21 ต.ค. 61) ชวนจูซ่ ือ่-อทุยานหวงหลง-ทะเลสาบเตีย่ซ-ีเม่าเส ีย้น ** วนันี้

ว ิง่รถทางไกล 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม แลว้เดนิทางสูอ่ทุยานหวงหลง   

น าท่านเดนิทางสูอ่ทุยานหวงหลงประมาณ 1 ชัว่โมง ☺ แวะเทีย่วอทุยาน อทุยานหวงหลง (ไม่

รวมคา่กระเชา้) อทุยานมังกรเหลอืง ซึง่เป็นล าธาร สายหนึง่ทีไ่หลเรือ่ยจากเขาลงสูแ่อ่งพื้น

ดา้นลา่ง ผา่นภเูขาหมิะนานนับพันปี หนิปนูเกดิการตกตะกอน เดนิไปเทีย่วจนถงึจุดสงูสดุทีส่วย

ทีส่ดุไดค้อื “อู๋ไฉ่สอื” เป็นแอ่งเป็นชัน้หนิปูนทัง้เล็กและใหญ่กวา่ 400 ชัน้ แต่ละแอง่มคีวามสงู

ตัง้แต่ 1.5–4.5 เมตร ดูเหมือนสระน ้าเล็กๆ มากมายที่มีสเีขยีวอมฟ้า อ่อนแก่สลับกัน อย่าง
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สวยงาม กลา่วกันวา่ที่นี่เป็นทีอ่ยูข่องพญามังกรเหลอืง (ทางเดนิขึน้ลงอุทยานเป็นบันไดปูดว้ย

ไมแ้ละปูนอย่างดมีศีาลาพักเหนื่อย และมหีอ้งน ้าสะอาดไวบ้รกิาร * ท่านใดที่ไม่สามารถเดนิ

เทีย่วถงึจดุสงูสดุได ้สามารถเดนิจนถงึจดุทีท่า่นพอใจแลว้เดนิกลับลงชมววิตลอดทางมารอคณะ

ไดท้ีล่อ้บบีโ้รงแรมหวงหลงซึง่อยูใ่กลป้ระตทูางเขา้อทุยานฯ (ท่านมเีวลาทีอ่ทุยานหวงหลง 4-5 

ชัว่โมง)  

 

 

 

 

 

 

14.00 น. (เวลาประมาณ) รับประทานอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร 

    หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสูเ่มา่เสีย้น   ☺ เดนิทางกลับเฉงิตโูดยใชเ้สน้ทางซงพาน-เมา่เสีย้น-

    ตเูจยีงเยีย่น-ผา่นชมทุง่หญา้ชวนจูซ่ ือ่ แวะพักอริยิาบถทีเ่ด ีย๋ชไีหเ่จนิ ทะเลสาบบนระดับความ

    สงู3,000 เมตร  เป็นทะเลสาบสเีทอคอยซ ์ ทอดยาวไปตามแอง่ในหบุเขาผวิน ้าเรยีบปราศ 

    จากคลืน่ริว้ สทีะเลสาบเขม้สดและเรยีบเหมอืนแผน่กระเบือ้งขนาดใหญ ่ ทะเลสาบเตอ๋ซเีป็นผล

    พวงของการเกดิแผน่ดนิไหวอยา่งรนุแรงในปี ค.ศ. 1933 ซึง่ท าใหม้ผีูเ้สยีชวีติถงึ 6,865 ราย  

    และสิง่กอ่สรา้งทัง้หลายถกูกลืน่หายไปในพรบิตา 

18.00 น. ถงึเมา่เสีย้น รับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร  

พกัที ่MIAO XIAN INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีส่ ี(่จนัทรท์ ี ่22 ต.ค. 61) เมา่เส ีย้น-อทุยานภผูาน า้แข็งตา๋กู(่รวมกระเช้า)-เฉิงตู  

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 ☺ เดนิทางจากเมา่เสีย้นสูเ่มอืงเฮยสุย่ (ประมาณ 100 กม.- 1.30 ชัว่โมง) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ

อทุยานธารน า้แข็งตา๋กู ่“ตา๋กู”่ มคีวามหมายวา่ “ธารน า้แข็งแหง่ทเิบต” มพีืน้ที ่210 ตาราง

กโิลเมตรประกอบดว้ยธารน ้าแข็งยคุใหม ่ (อายปุระมาณ 100 ลา้นปี) ธารน ้าแข็งฟอสซลิ ป่าดกึ

ด าบรรพ ์เขตป่าสน ภเูขาหมิะ และเขตหมูบ่า้นทเิบต อทุยานตา๋กูเ่ป็นแหลง่ก าเนดิของทะเลสาบ 

และน ้าตกมากมาย บนภเูขาสงูจะมหีมิะปกคลมุสวยงาม ม ี 13 ธารน ้าแข็งยคุใหม ่ หบุเขาธาร

น ้าแข็งรปูตัวย ู ทะเลสาบธารน ้าแข็ง และน ้าตกธารน ้าแข็ง อทุยานตา๋กูม่พีรรณพชืกวา่ 1,000 

สายพันธุ ์และสตัวป่์ากวา่ 150 ชนดิ รวมถงึ ลงิขนทองเสฉวน แพะป่าเสฉวน ฯลฯ  

 น าทา่นน่ังอทุยาน และตอ่ดว้ยกระเชา้ ชมทวิทัศนข์องภเูขาและทะเลสาบเชงิเขา  



แก้ไข 1 CTU-CA05 / เฉิงต ูซวงผิงโกว หวงหลง ธานน า้แข็งตา๋กู่ 6 วนั 5 คืน    

 5 

 
 

   

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร 

 หลังอาหาร น าทา่นเดนิทางกลับเฉงิต ู   

ค า่    ถงึเฉงิต ูรับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร 

    พักที ่MERCURE CHENGDU HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 4 ดาว  

วนัทีห่า้(องัคารที ่23 ต.ค. 61) เฉงิต-ูศนูยห์มแีพนดา้-วงัแพะเขยีว-วดัมญชูศร-ีซอยหวานใจ-

โชวเ์ปลีย่นหนา้ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร 

   ☺ น าท่านไปเยี่ยมหมแีพนดา้ทีศู่นยว์จิยั ซึง่ตัง้อยู่บนเนื้อที ่

600,000 ตารางเมตร ทางตอนเหนือของเมืองเฉิงตู สรา้งขึน้

เมื่อปี ค.ศ. 1987 ที่นี่มีหมีแพนดา้กว่า 20 ตัว หมีแพนดา้เป็น

สัตว์สงวนหายากมีก าเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะ

อุณหภูมใินร่างกายที่พรอ้มจะตัง้ทอ้งมเีพียง 3 วันใน 1 ปี และ

จะตกลกูครัง้ละประมาณ 2 ตัว ตัวทีแ่ข็งแรงเพยีงตัวเดยีวเทา่นัน้

จะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนดา้คือไผ่ลูกศร ปัจจุบัน

รัฐบาลจนีไดใ้ชห้มแีพนดา้เป็นสือ่การผูกมติรไมตรกีับประเทศต่างๆ (ราคาไดร้วมคา่รถแบตตารี่

แลว้)  

 ☺ น าท่านชม “วงัแพะเขยีว” สถานทีเ่กีย่วกับลัทธเิตา๋ ชมต าหนัก 3 เทวดา ชมแพะทองรักษา

โรค ชมศาลายันตแ์ปดเหลีย่มและเสามังกรเกา้ตน้ทีแ่กะสลักไดอ้ยา่งงดงาม 

12.30 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 

 ☺ น าชมวดัมญัชุศร ีวัดพุทธที่ใหญ่ที่สดุในเมอืง

เฉิงตู  มีเนื้อที่ประมาณ  50 ไร่ สรา้งขึ้นในสมัย

ราชวงศส์ุย (ปี ค.ศ. 605-617) เดมิชือ่วัด “สนิเซีย่

งจื้อ ” แต่โดนท าลายเพราะสงครามในปลาย

ราชวงศห์มงิ ต่อมาในรัชการคังซ ีราชวงศ์เช็ง ได ้

โปรดใหม้กีารบรูณะวัดขึน้มาใหม่โดยมหีลวงพ่อฉือ

ตู่เป็นแกนน า ซึง่ชาวบา้นเชือ่ว่าเป็นภาคหนึ่งของ

พระโพธสิัตยม์ัญชุศร ีภายหลังมกีารเปลี่ยนชือ่วัด

เป็นวัดเหวนิซูซึง่มีความหมายเดียวกับ “มัญชุศรี” 

ภายในวัดมวีหิารทา้วจตรุมหาโลกบาล วหิารไตรมหาโพธสิตัย ์(มัญชศุร ี/ สมัตภัทร / อวโลกเิต

ศวร) และวหิารรัตนมหาชาต ิ(ศากยมณีุเจา้) น าทา่นนมัสการสิง่ศักดิ ์ขอพรเพือ่เป็นสริมิงคล 
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☺ น าทา่นไปเทีย่วที ่ “ซอยหวานใจ” ชมชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีรุน่เกา่ น่ังจบิน ้าชา จับก๊

วนคยุกัน เลน่ไพน่กกระจอก สงัสรรคก์ับเพือ่นฝงู นัดทานขา้ว จับจา่ยซือ้ของฝากคณุนายทีบ่า้น 

ในซอยกวา้ง และพบกับชาวจนีรุน่ใหม ่ทีร่า้นกาแฟเทห่์ๆ  รา้นเบยีรจ์๊าบๆ รา้นไอศครมีเก๋ๆ  ชวิ...

ชวิ ในซอยแคบ  

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร 

☺ น าทา่นชมโชวเ์ปลีย่นหนา้กาก ศลิปะการแสดงชัน้สงูของเสฉวน การเปลีย่นหนา้กากแตล่ะ 
ฉากใชเ้วลาเพยีงเสีย้ววนิาท ี โดยทีไ่มส่ามารถจับตาไดทั้น การแสดงนีส้บืทอดกันมาหลายชัว่
อายคุน ไมม่กีารถา่ยทอดใหบ้คุคลภายนอกไดรู้ ้ “เคล็ดลับ” เป็นความลับเฉพาะลกูหลานชาว
เสฉวนเทา่นัน้ หา้มสอนเคล็ดวชิานีแ้กผู่อ้ ืน่   

     พักที ่MERCURE CHENGDU HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 4 ดาว  

วนัทีห่ก(พธุที ่24 ต.ค. 61)      เฉงิต-ูชอ้ปป้ิงถนนจิง่หลี-่สวุรรณภมู ิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 อสิระ น าทา่นไปอสิระชอ้ปป้ิง ทีถ่นนจิง่หลี ่  

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร **เมนูสมนุไพรเสฉวน ไดเ้วลาเดนิทางไปสนามบนิ 

14.05 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่CA 471 

17.05 น.    กลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

****************************************************** 

กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีใ่นวันจองทวัรห์ากทา่นมตีอ่เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่ประโยชของตวัทา่นเอง 

 

อตัรานีร้วม 
  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ (กรุ๊ป) กรงุเทพฯ-เฉงิต-ูกรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรไ์ชน่า 
  คา่ทีพ่ัก 2 ทา่นตอ่หนึง่หอ้งคู ่

  คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ  

  คา่ภาษีสนามบนิกรงุเทพฯ 

  คา่ภาษีสนามบนิจนี 

  คา่บตัรผา่นประต ู เขา้ชมสถานทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ ทีน่ ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. 

 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัทางอากาศคา่เบีย้ประกนัภยัในจนี   

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

คา่บรกิารไมร่วม  
➢ คา่วซีา่จนี 1,500บาท 
➢ คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่ นอกจากรายการ 

➢ คา่ทปิคนขบัรถ+ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ + คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์รวม 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

➢ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / คา่ท าเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ดว่น 

➢ คา่ภาษี 7 % และ ภาษี 3% 

หมายเหต ุรายการอาจมกีารสบัเปลีย่นหรอืเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม / การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่ว

บางรายการ ไมส่ามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บรษัิทไดท้ าประกัน

อุบัติเหตุใหก้ับลูกคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ี่จะรับผดิชอบใน

ค่าใชจ้่ายทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดอ้ันเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลง การล่าชา้การยกเลกิเทีย่วบนิ เรอื รถไฟ หรอืค่าใชจ้่ายที่

อาจจะเกดิขึน้ไดอ้นัเนือ่งมาจากสาเหตขุองการสไตรค์ การนัดหยดุงาน  อบุตัเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิและกรณีสดุวสิยัอืน่ๆ ที่

บรษัิทไม่อาจควบคุมได ้/ บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / บรษัิทขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศหรอื/

และกรณีสายการบนิประกาศขึน้คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิหรอืคา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ 
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ส ารองทีน่ ัง่ ช าระเงนิมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง / สว่นทีเ่หลอื 

ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 20 วัน 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน สัญชาตไิทย (หมายเหตุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารุด

ใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้ เกดิการช ารดุ เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง พืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ ขนาด 1.5*2 นิว้ จ านวน 2 ใบ ไมใ่สเ่ครือ่งประดับ ไมใ่สเ่สือ้แขนกดุ ไมใ่สเ่สือ้สี

ขาว ตอ้งเห็นใบห ูผมหนา้ตอ้งเหนอืคิว้ อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจูเิท่านัน้ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จาก

คอมพวิเตอร ์**รปูใหมถ่่ายมาไมเ่กนิ 6 เดอืน ** ทา่นทีป่ระสงคใ์ชร้ปูถา่ยขา้ราชการในการยืน่วซีา่ กรณุาเตรยีมหนังสอื

รับรองตน้สงักดัจัดมาพรอ้มกบัการสง่หนังสอืเดนิทาง 

4. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

- เด็กอายตุ ่ากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพอ่และแม ่ขอส าเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ)  

- เด็กอายตุ ่ากว่า18 ปี เดนิทางพรอ้มพ่อหรอืแม่ ขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบยีนบา้น

ของพ่อและแม่ ,หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธว์่า เกีย่วขอ้งกับผูเ้ดนิทางอย่างไร ตอ้งมี

ลายเซน็ของพอ่หรอืแม ่ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่นัน้ 

- เด็กอายตุ ่ากว่า18 ปี เดนิทางพรอ้มญาต ิขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบยีนบา้น ของ

พ่อและแม,่ หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธว์่า เกีย่วขอ้งกับผูเ้ดนิทางอยา่งไร ตอ้งมลีายเซ็น

ของพอ่หรอืแม ่ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่นัน้  

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- ใบเปลีย่นชือ่ หรอื เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี       

5.  เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้นกรณี

ฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเท็จ 

อาจมกีารระงับการออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 

15 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น

ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

9. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่จนี ท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิทฯ ไมท่ราบกฎกตกิาในรายระเอยีดการยกเวน้วี

ซ่า / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่

ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์

10. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(กรณุาสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทฯ) 

11. อัตราค่าวซีา่ด่วน ทีต่อ้งจ่ายเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เมือ่ท่านสง่หนังสอืเดนิทางล่าชา้ยืน่วซีา่ด่วน 2 วัน เสยีค่าใชจ้า่ย

เพิม่ทา่นละ 1,100 บาท 

เงือ่นไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน–หักค่าใชจ้่ายค่ามัดจ าตั๋ว ท่านละ 5,000.- เพราะกรุ๊ปตอ้งการันตี

มดัจ ากับสายการบนิและมกีารการันตคี่ามัดจ าทีพั่กโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศซึง่ไมอ่าจขอคนืเงนิ

ได ้/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป - เก็บค่าใชจ้่าย 50 % / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใชจ้่าย 

75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 
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ความรบัผดิชอบบรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการท่องเทีย่ว,สายการบนิและตัวแทนการท่องเทีย่วต่างประเทศซึง่ไม่อาจ

รับผดิชอบตอ่ 

 ความเสยีหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ที่บรษัิทฯ อาท ิการนัดหยุดงานการจลาจลเปลี่ยนแปลง

ก าหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  

 การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอื

เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 

 

สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

ส าหรบัผูเ้ดนิทางในแผนทอ่งเทีย่วขา้งตน้ 

รบัประกนัภยัโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY 

ความคุม้ครอง (COVERAGE)  

เด็ก 1 เดอืน-15 ปี และ ผูใ้หญ ่70 ปีขึน้ไป รับความคุม้ครอง 50% ของทนุประกนั  

ทนุประกนั  

(SUM INSURE) 

1. การประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท 

2. คา่รักษาพยาบาล เนือ่งจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง  

(Accident Medical Expense while travelling) 
ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 

500,000 บาท 
3. ค่าใชจ้่ายการเคลื่อนยา้ย เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ การส่งศพกลับประเทศ 

(เนื่องจากอบุัตเิหตุระหว่างเดนิทาง) (Emergency Accident Evacuation and Repatriation 

of Remains) 

4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอนัเนือ่งมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณีทีเ่สยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจ าตัว, การตดิเชือ้, ไวรัส, ไสเ้ลือ่น, ไส ้

ติง่, อาการทีเ่กีย่วขอ้งกับการตดิยา, โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆ่าตัว

ตาย, เสียสต,ิ ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของสุรายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บ

เนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, 

Hijack, Skyjack) และ อืน่ๆตามเงือ่นไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ความรบัผดิชอบสงูสดุ ตอ่อบุตัเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครัง้ไมเ่กนิ สีส่บิลา้นบาท....เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

คา่รกัษาพยาบาล รับผดิชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกันเนื่องจากประสบอบุัตเิหตุ ในระหว่าง

ระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มลูทีร่ะบขุา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกนัภยัเป็นการสรปุขอ้มลูโดยสงัเขปเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผูเ้ดนิทาง

สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ ไดจ้ากตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชัวรันส ์คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ที่โทร 02-

649-1049 และมอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกันอบุัตเิหตุระหวา่ง การเดนิทาง ดังกล่าวเป็นแผนพเิศษทีอ่อกแบบโดยเฉพาะใหต้รงตามความประสงค์

ของบรษัิทหลักทีเ่ป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง รับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพิม่เตมิจากทีบ่รษัิทฯไดท้ าประกนัไว ้เชน่ ตอ้งการเพิม่ความคุม้ครอง

การเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพิม่ประกนัเทีย่วบนิลา่ชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขึน้ ฯลฯ ท่านสามารถตดิตอ่ขอ

ทราบรายละเอยีดหรอืซือ้ประกันและช าระค่าเบีย้ประกันเพิม่เองไดโ้ดยตดิต่อที ่คุณสมชาย ประทุมสวุรรณ ตัวแทนนวิ

แฮมพ์เชอรอ์นิชัวรันส ์โทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 หรอืเลือกซือ้กรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตัวแทน

ประกนัภยัอืน่ๆทีท่า่นรูจ้ักและพอใจ 



แก้ไข 1 CTU-CA05 / เฉิงต ูซวงผิงโกว หวงหลง ธานน า้แข็งตา๋กู่ 6 วนั 5 คืน    

 9 

 
 

 

 


