


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินเฉินตู	หรือ	ทาอากาศยาน
นานาชาติเฉิงตูซวงหลิว	-	ศูนยอนุรักษหมีแพนดา	-	เมืองตูเจียง
เอี้ยน

พักที่	HOLIDAY	INN
EXPRESS	HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ	4	ดาว

2 ทะเลสาบเตีย๋ซี	-	กําแพงเมืองซงพาน	-	จิ่วจายโกว
พักที่	NEW	JIUZHAI
HOTEL	หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

3 จิ่วจายโกว	-	ทะเลสาบยาว	-	ทะเลสาบหาสี	-	น้ําตกธารไขมุก	-
โชวทิเบต

พักที่	NEW	JIUZHAI
HOTEL	หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

4 รานใบชาจีน	-	ชาอวูหลง	-	เมืองเฉิงตู	หรือ	เฉินตู
พักที่	ACME	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ	4
ดาว

5 วังแพะเขียว	-	ศาลเจาสามกก	-	ถนนจินหลี่	-	ศูนยวิจัยทางการ
แพทยแผนโบราณ	-	โชวเปลี่ยนหนากาก

พักที่	ACME	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ	4
ดาว

6 รานหยก	-	สนามบินเฉินตู	หรือ	ทาอากาศยานนานาชาติเฉิง
ตูซวงหลิว	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

21	พ.ย.	60	-	26	พ.ย.	60 24,900	บาท 23,900	บาท 22,900	บาท 4,500	บาท



ชวงเชา
07.00	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	ประตู	3

เคานเตอร	D	สายการบินไทย	(TG)	โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็ค
สัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน
10.15	น.	ออกเดินทางสูเมืองเฉิงตู	โดยเที่ยวบินที่	TG618

ชวงบาย
14.25	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานเฉิงตู	ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ําหมิน

ใจกลางมณฑล	มีภูมิประเทศรายรอบไปดวยเทือกเขา	และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม	โดยมีฤดูรอนที่อบอุน	ฤดูหนาวที่ไมหนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง	ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว
10	ลานคน	จัดเป็นอันดับ	3	ของประเทศจีน	ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนยกลางดานการเมือง	การทหาร	และดานการ
ศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต	หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
นําทานเดินทางสู	ศูนยวิจัยหมีแพนดา(รวมรถกอลฟ)	ที่น่ีมีหมีแพนดากวา	20	ตัว	หมีแพนดาเป็นสัตว

สงวนหายากมีกําเนิดในมณฑลเสฉวน	มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในรางกายที่พรอมจะตั้งทองมีเพียง	3	วันใน	1	ปี
และจะตกลูกครั้งละประมาณ	2	ตัว	ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเทาน้ันจะอยูรอด	อาหารโปรดของหมีแพนดาคือไผ
ลูกศร	รัฐบาลจีนไดใชหมีแพนดาเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศตางๆ
จากน้ันนําทุกทานออกเดินทางสู	เมืองตูเจียงเยีย่น

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่HOLIDAY	INN	EXPRESS	HOTEL	หรือเทียบเทา	ระดับ	4	ดาว

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญ	ตั้งอยูในเมืองเฉิงตู	ประเทศจีน	ตั้งอยูหางจากตัว
เมืองไปทางตะวันตกเฉียงใตประมาณ	16	กิโลเมตร	ในเขตซวงหลิว	ในปี	2552
ทาอากาศยานแหงน้ีไดกลายเป็นทาอากาศยานที่วุนวายที่สุดในภาคตะวันตก
ของจีน	มีผูโดยสารมาใชบริการทั้งสิ้นกวา	22,637,762	คน

ศูนยอนุรักษหมีแพนดา	ตั้งอยูที่เมืองเฉิงตู	มณฑลเสฉวน	ตั้งอยูบนเน้ือที่
600,000	ตารางเมตร	ทางตอนเหนือของเมืองเฉิงตู	สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.1987
ซึ่งใชเป็นศูนยเพาะพันธุและอนุรักษ	รวมถึงใชเป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนดา
เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะศึกษาระบบนิเวศน	การอยูอาศัยและการแพรพันธุ
ของหมีแพนดาเป็นสถานอภิบาลหมีแพนดาที่ใหญที่สุดในโลก	ภายในไดรับ
การจัดสภาพแวดลอม	กลมกลืนกับป าธรรมชาติ	ทั้งยังเป็นเขตอนุรักษพันธุ



สัตวหายากของมณฑลเสฉวนอีกดวย	ที่นีมีแพนดาประมาณ	40	กวาตัว

เมืองตูเจียงเยี่ยนมีชื่อเสียงมาจากการสรางเขื่อนชลประทานที่ยิ่งใหญสมัย
2,000กวาปีกอน	ถือวาเป็นชลประทานที่เกาแก	และยังใชงานไดจนถึงปัจจุบัน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HOLIDAY	INN	EXPRESS	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทาน	ผานชมทะเลสาบเตีย๋ซี	ที่มีน้ําสีเขียวดั่งเทอคอวยบนที่ราบสูง	สลับดวยแนวทิวเขา	ทะเลสาบแหงน้ี

เกิดขึน้จากแผนดินไหวอยางรุนแรงบอยครั้งและไดกลืนเมืองทั้งเมืองอยูใตทะเลสาบ	สมควรแกเวลานําทานเดิน
ทางตอ	ผานเมืองซงพาน	ระหวางทางทานจะไดชมธรรมชาติและความงามของทุงหญา	ชวนจูซื่อ	สมัยเมื่	70	ปีที่
แลวไดเกิดสงครามเหลาบรรดาทหารจีนแดงหนีมาตามเสนทางผานทุงหญาอันสวยงามเพื่อเป็นการระลึกถึง
ทหารจีนแดง
นําทาน	ผานชมกําแพงเมืองโบราณซงพาน	เป็นเมืองโบราณที่ยังคงความเป็นเอกลักษณเฉพาะตัวของ

เมืองซงพานไว
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันเดินทางตอทานจะไดพบกับความงดงามของ	ปากหุบเขาจิว่จายโกว	และไดสัมผัสกับกลิ่นไอ

ธรรมชาติบนผืนป าที่อุดมสมบูรณที่หาดูไดยากตนไมนานาพันธุ	โดยเฉพาะการเดินทางของทานอยูในระหวาง
เดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นชวงฤดูใบไมรวง
ทานจะไดสัมผัสกับตนไมเปลี่ยนสี	สีของใบไมมีหลากหลายสีสันผสมผสานกับละอองหิมะที่โปรยปรายลงมา

เพิ่มความงามและเสนหใหกับจิ่วจายโกวมากขึน้	คณะเดินทางมาถึงจิ่วจายโกว	เมืองที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว
โดยเฉพาะโรงแรม	และบานพักที่มีจํานวนมาก	ตั้งแตระดับเกสทเฮานจนถึงโรงแรมระดับ	5	ดาว	โรงละคร
อาคารพาณิชย	ที่เรียงรายและมีผูคนจํานวนมากซึ่งลวนแตเป็นชาวจีนเชื้อสายธิเบต	แบงแยกออกเป็นหลายเผา

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม
พักที	่NEW	JIUZHAI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

สถานที่ที่เคยเป็นหมูบาน	จนกระทั่งเมื่อปี	๒๔๗๘	ก็เกิดแผนดินไหวรุนแรงจน
กระทั่งหมูบานทั้งหมูบานจมลงไปกลายเป็นทะเลสาบมาจนปัจจุบันน้ี	ทําให
เป็นทะเลสาบที่อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง	๓	พันกวาเมตร



กําแพงเมืองโบราณซงพาน	เป็นเมืองโบราณที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ
เฉพาะตัวของเมืองซงพานไว	สรางในสมัยราชวงศหมิง	มีพลเมือง	1	แสนกวา
คน	ปี	ค.ศ.	1933	ทหารจีนแดงเดินทางไกลผานซงพาน	นายพลหลิวปอเฉิง
สาบานผูกมิตรกับหัวหนาชาวเผาทิเบต	เชียง	อิสลาม	และไดรับการสนับสนุน
และไดขามแดนไปทางภาคเหนือเพื่อตอตานชาวญี่ป ุนที่รุกราน	เสนทางสูเมือง
ซงพาน	จากเมืองเฉิงตู	เราจะน่ังรถผานวิวภูเขาที่สวยงาม	ระหวาทางจะผาน
เมืองเหวินชวน	เมืองที่เกิดแผนดินไหวในปีพ.ศ.	2551	จากน้ันก็จะผานเมือง
เมาเสี้ยน	ผานทะเลสาบเตีย๋ซี	ก็จะถึงเมืองซงพาน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ตั้งอยูในบริเวณอําเภอจิ่วจายโกว	จังหวัดอาปา	ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
เสฉวน	อยูหางจากเมืองเฉิงตูประมาณ	330	กิโลเมตร	ถือเป็นสวนหน่ึงของเทศ
มณฑล	Nanping	ในเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตและเชียงอาปา	มีหมูบาน
ชาวทิเบตอยู	9	หมูบาน	อาศัยอยูริมธารน้ําเหลาน้ี	เน่ืองจากชาวทิเบตนับถือ
ภูเขา	ธารน้ํา	จิ่วจายโกว	จึงไดรับการเคารพจากชาวทิเบตวาเป็นขุนเขาธาร
น้ําอันศักดิส์ิทธิ ์

	บริการอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม
	พักที่	NEW	JIUZHAI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสู	อุทยานแหงชาติจิว่จายโกว	(รวมรถประจําอุทยาน)	เพื่อชม	มรดกโลกอุทยานแหงชาติ

ธารสวรรค	“จิ่วจายโกว”	ซึ่งตั้งอยูที่	อําเภอหนานปิง	อยูทางเหนือของมณฑลเสฉวน	หางจากตัวเมืองเฉิงตู
ประมาณ	500	กิโลเมตร	และอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง	2,500	เมตร	มีอาณาบริเวณถึง	148,260	เอเคอรเทือก
เขาเหลาน้ี
นําทานสัมผัสกับความงาม	ซึ่งไดรับการอนุรักษใหเป็นมรดกโลกเมื่อ	14	ธันวาคมปี	ค.ศ.1992	อุทยานแหงชา

ติจิ่วจายโกวดินแดนที่ธรรมชาติไดเนรมิตประดุดั่งแดนสวรรค	อุทยานจิ่วจายโกว	ไดพัฒนาเป็นแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติมีเน้ือที่	40	ตารางกิโลเมตร	มีชนชาติจั่ง	ทั้งหมดเกาหมูบาน	ฉะน้ันจึงไดชื่อวา	จิ่วจายโกว
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บุฟเฟต

ชวงบาย
นําชม	ทะเลสาบยาว	ใหญที่สุดในจิ่วจายโกว	ยาวกวา	7	กิโลเมตรอยูทามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบ

สงบแตงดงาม	นําทานชม	ทะเลสาบหาสี	เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ําแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย
ตกกระทบพื้นน้ํา	สีของน้ําในทะเลสาบจะเปลงประกายเป็นสีรุงดูงดงาม
ชม	น้ําตกธารไขมุก	ซึ่งเป็นน้ําตกที่ไหลผานถํ้าลําธารใหญนอยที่สลับซับซอนดุจดังวังบาดาล	โดยมีสายน้ํา

ทอดยาวลดหลั่นกันมาเป็นระยะทางถึง	310เมตรโดยไมขาดชวงสายธารสองประกายระยิบระยับราวกับความ
งามของเสนไขมุก	ใหทานไดสนุกกับการบันทึกถายภาพและดื่มดํ่ ากับธรรมชาติที่สวยสดงดงามไดอยางเต็มที่
ถึงเวลานัดหมายออกจากอุทยาน	**แจงใหทราบ�การชมทะเลสาบไดมากนอยขึ้นอยูกับความวองไว
ของคณะทัวร**

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทาน	ชมโชวทิเบต	การแสดงของชนกลุมนอยชาวจิ้งชาวทิเบตและชาวเจียง	สนุกสนานกับการละเลน
พักที	่NEW	JIUZHAI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม



แจงใหทราบ�การชมทะเลสาบไดมากนอยขึ้นอยูกับความวองไวของคณะทัวร

ตั้งอยูในบริเวณอําเภอจิ่วจายโกว	จังหวัดอาปา	ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
เสฉวน	อยูหางจากเมืองเฉิงตูประมาณ	330	กิโลเมตร	ถือเป็นสวนหน่ึงของเทศ
มณฑล	Nanping	ในเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตและเชียงอาปา	มีหมูบาน
ชาวทิเบตอยู	9	หมูบาน	อาศัยอยูริมธารน้ําเหลาน้ี	เน่ืองจากชาวทิเบตนับถือ
ภูเขา	ธารน้ํา	จิ่วจายโกว	จึงไดรับการเคารพจากชาวทิเบตวาเป็นขุนเขาธาร
น้ําอันศักดิส์ิทธิ ์

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บุฟเฟต

เป็นทะเลสาบที่ใหญที่สุดใน	อุทยานจิ่วจายโกว	ครอบคลุมพื้นที่	930,000
ตารางเมตร	(ประมาณ	581	ไร)	แหลงที่มาของ	ทะเลสาบยาว	เป็นหิมะละลาย
จากภูเขา	มีตนสนซีดารทั่วภูเขาลอมรอบทะเลสาบ	เมื่อมองจากระยะไกล
สะทอนเป็นทิวทัศนอันงดงามเปรียบไดกับพระราชวังหยกในชั้นฟา	ที่ดานขาง
ของทะเลสาบมีตนไมเกาที่เชื่อวาเป็นเทพผูพิทักษทะเลสาบยาว

ทะเลสาป	5	สี	เป็นทะสาปที่มีสีของน้ําแปลกตา	โดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิต
ยตกกระทบพื้น	สีของน้ําในทะเลสาบจะเปลงประกายเป็นสีรุงดูงดงาม

น้ําตกธารไขมุกน้ําตกที่ไหลผานถํ้าลําธารใหญนอยที่สลับซับซอนดุจดังวัง
บาดาล	โดยมีสายน้ําทอดยาวลดหลั่นกันมาเป็นระยะทางถึง	310	เมตร	โดยไม
ขาดชวงสายธารสองประกายระยิบระยับราวกับความงามของเสนไขมุก	อยู
ภายในอุทยานจิ่วไจโกว

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	NEW	JIUZHAI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

โชวทิเบต	การแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต	วัฒนธรรม	ประเพณี	ความเชื่อ
ของชาวทิเบต	โชวทิเบต	เป็นการการแสดงการฟอนรําของชนกลุมนอยชาว
ทิเบตและชาวเจียง	เป็นการเลาเรื่องราวของวิถีชีวิต	วัฒนธรรม	การละเลน
และประเพณีตางๆ	ใหทานไดทราบถึงความเป็นมาในการสรางรัฐสรางชาติ
จนมาหลอหลอมรวมกันเป็นชาติจีนในที่สุด

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม



อําลาอุทยานจิ่วจายโกว	ดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติ	จากน้ันนําทานแวะ	รานใบชา	เชิญชิมชาอวูหลง
และชาที่มีชื่อเสียงอื่น	ๆ	นําทานเดินทางกลับสู	เมืองเฉิงตู
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางกลับสู	เมืองเฉิงตู	ทานจะไดสัมผัสธรรมชาติอันงดงามระหวางการเดินทาง	ใชเวลาในการ

เดินทางประมาณ	1	ชั่วโมง	เมืองเฉิงตูตั้งอยูที่กนกระทะซื่อชวน	กลางลุมแมน้ําหมินเจียง	ตะวันออกมีเทือกเขา
หลงเฉวียน	ใกลกับชลประทานเขื่อนตูเจียงเยี้ยน

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่ACME	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

ชาจีน	เป็น	เครื่องดื่มที่ทํามาจากใบไมจากแหลงปลูกชา	(คาเมลเลีย	ไซเนน
ซิส)	และผานน้ํารอน.	ใบชาใชกรรมวิธีดั้งเดิมของจีน	ชาจีนมักจะใชดื่ม
สมํ่าเสมอตลอดวัน	รวมถึงระหวางมื้ออาหาร	บางครั้งใชดื่มแทนน้ําเปลาเพื่อ
สุขภาพ	หรือเพื่อความพอใจแบบเรียบงาย

ชาอูหลงมีประโยชนมากมายตอรางกายในหลายดานนอกเหนือจากชาอูหลง
ลดความอวน	เชน	แกกระหาย	เพิ่มความสดชื่น	ตอตานแบคทีเรียในชองปาก
ปองกันฟันผุ	ปองกันโรคหัวใจ	ลดอาการหอบหืด	ขับสารพิษในรางกาย	และอีก
มากมายนานัปการ	แตประโยชนที่เรียกวาเดนชัดที่สุดนาจะเป็นการที่ชาอูหลง
มีสวนประกอบสําคัญที่ชวยในการควบคุมความอวน	ลดปริมาณไขมันใน
เสนเลือด	และลดระดับคลอเรสเตอรอลไดเป็นอยางดี

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน	ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนยกลางดานการเมือง	การ
ทหาร	และดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต	ในสมัยจิน๋ซีฮองเต	ไดมี
การจัดการชลประทานขึน้	เพื่อแกไขปัญหาน้ําทวมที่เกิดเป็นประจําทุกปี	เมื่อ
แกไขปัญหาน้ําทวมได	ชาวนาชาวไรเพาะปลูกไดดี	ชีวิตความเป็นอยูดีขึน้	คน
จึงเริ่มอพยพมาที่เมืองน้ีมากขึน้เรื่อย	ๆ	จึงไดชื่อวาเฉิงตู

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	ACME	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานชม	วังแพะเขียว	สํานักที่ใหญที่สุดของลัทธิเตา	ชม	ตําหนักหลินจู	ตําหนัก	เฉียนคุน	ตําหนักซานซิน

ตําหนักถังอองและศาลายันตแปดทิศ	ภาย	ในตําหนักประดิษฐานรูปป้ันเทวดาที่คนจีนนับถือ	สิ่งที่นาสนใจมาก
ที่สุดคือตําหนักซานเซิน	มีแพะทองเหลือง	ที่ศักดิส์ิทธิส์องตัวตั้งตระหงานอยูตั้งแตสมัยราชวงศเชง	ตัวหน่ึงนา



ประหลาดใจมาก“มีเขาขางเดียว”
กลาววาอวัยวะสวนตางๆของแพะ	จะมีความเกี่ยวของ	กับสัตวสิบสองราศีมีลักษณะดังน้ี	มีหูเหมือนหนู	ตา

เหมือนไก	จมูกเหมือนวัว	กีบเล็บเหมือนเสือ	ปากเหมือน	กระตาย	เขาเหมือนมังกร	หางเหมือนงู	หนาเหมือนมา
คอเหมือนลิง	หนวดแพะ	ทองเหมือนหมา	กนเหมือนหมู	คนจีน	เชื่อวาถาหากเจ็บป วยไมสบาย	ใหนํามือไปลูบ
แลว	จับสวนน้ันของแพะแลวจะหายจากป วยทันที
นําทานชม	ศาลเจาสามกก	ซึ่งป็นศาลเจาของนักปราชญที่มีชื่อเสียงในสมัย	3	กก	บนพื้นที่	37,000	ตาราง

เมตร	ภายในนําทานชมรูปป้ันของบุคคลสําคัญในตํานานอันยิ่งใหญของชนชาติจีน	อาทิเชน	ขงเบง	โจโฉ	เลาป่ี
ชมหลุมศพจอมทัพเลาป่ี	นําทานเลือกซื้อ	ผาไหม	สินคาอันเลื่องชื่อของจีน	เป็นของฝากคนทางบาน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
เดินทางสูแหลงชอปป้ิง	ถนนโบราณจิง่หลี	่เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไวไดเป็นอยางดี

มีสินคาตางๆ	มากมายใหทานเลือกซื้อไดตามอัธยาศัย
นําทานสูศูนยสุขภาพใหทานชม	ศูนยวิจัยแพทยแผนโบราณ	นวดฝาเทาเพื่อสุขภาพ	ผอนคลายความเมื่อย

ลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใคร

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานชม	การแสดงโชวเปลีย่นหนากาก	ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน	ชมการเปลี่ยนหนากากภายใน

เสี้ยววินาที	โดยที่ไมสามารถจับตาไดทันเป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูลหลายชั่วอายุคน
ไมถายทอดใหบุคคลภายนอกทั่วไป
พักที	่ACME	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

วัดขนาดใหญที่คนใชในการน่ังเลนพักผอนหยอนใจ	และบูชาเทพเจา	ซึ่งมี
เอกลักษณเป็นรูปป้ันแกะทองเหลือง

ศาลเจาสามกก	สามกกเป็นนิยายอิงประวัติศาสตรอันยิ่งใหญของเมืองจีน
เรื่องราวเริ่มขึน้	ในปลายสมัยราชวงศฮ่ันตะวันออกของจักรพรรดิเหี้ยนเต
เน่ืองจากสมัยสามกกน้ันเลาป่ีตั้งราชธานีที่เสฉวน	โดยมีขงเบงมาชวยเลาป่ี
บริหารประชาชนมีความสุข	แตเมื่อสิ้นเลาป่ีแลวประชาชน	นับถือขงเบง
มากกวาเลาป่ี	เลยสรางศาลเจาขึน้มา	แตไมนานผุปกครองเมืองจีนเห็นวาไม
ถูกตอง	เลยออกคําสั่งสรางศาลเลาป่ีใหมีรูปป้ันขุนนาง	14	ทาน	ศาลเจาสาม
กก

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ถนนจินหลี	Jinli	Ancient	Street	(����)	ถนนจินหลีเป็นถนนโบราณที่มีสินคา
ใหทานชอปป้ิงไดทั้งของรับประทาน	และของฝากของที่ระลึกเชนหนากากเฉิง
ตูเพราะถนนจินหลีน้ีเป็นที่ตั้งของสถานที่แสดงโชวเปลี่ยนหนากากอันโงดัง
ของเมืองเฉิงตู	แคประตูทางเขากอสามารถทําใหทานเห็นถึงบรรยากาศแหง
เหมือนเดินในหนังจีนสมัยกอนไดเลยทีเดียว



ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ	เพื่อ	รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ	การแพทย
โบราณตั้งแตอดีตถึงปัจจุบันการสงเสริม	การใชสมุนไพรจีน	ที่มีมานานนับ
พันปีพรอมรับฟังกาวินิจฉยัโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ	ชาวจีนเชื่อวาการนวด
ฝาเทา	ชวยผอนคลายความเมื่อยลา	รางกายมีสุขภาพแข็งแรง	มีความ
ตานทานโรคเพิ่มขึน้	สามารถรักษาการปวดเทา	ขาไมมีแรง	ขาชา	เป็นตะคริว
แกปัญหาเหลาน้ีได

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	ACME	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

โชวเปลี่ยนหนากาก	ที่ใชศิลปะพรอมความสามารถในการเปลี่ยนหนากาก
แตละฉากภายในเสี้ยววินาที	โดยที่ไมสามารถจับตาไดทัน	เป็นการแสดงที่
สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล	หลายชั่วอายุคน	ไมถายทอดใหบุคคล
ภายนอกทั่วไป

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานชมสินคามีชื่อเสียง	หยกจีน	ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค	ใหทานมีโอกาสเลือกซื้อเป็นของฝากลํ้าคา

ไดเวลาอันสมควร
จากน้ันนําทาน	ชอปป้ิงถนนคนเดิน	ใหทานเลือกซื้อของฝากคนทางบานเป็นที่ระลึก	อาทิเชน	เสื้อผา

กระเปา	รองเทาแบรนดเนม	ฯลฯ	เป็นถนนที่ไมยาวมากนักแตเป็นแหลงชุมนุมของหนุมสาวเมืองเฉิงตูที่เต็มไป
ดวยหางใหญและรานยอย	มากมาย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารสมุนไพร

ชวงบาย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน
15.30	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยเที่ยวบินที่	TG619	
17.35	น.	เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารสมุนไพร



เป็นทาอากาศยานขนาดใหญ	ตั้งอยูในเมืองเฉิงตู	ประเทศจีน	ตั้งอยูหางจากตัว
เมืองไปทางตะวันตกเฉียงใตประมาณ	16	กิโลเมตร	ในเขตซวงหลิว	ในปี	2552
ทาอากาศยานแหงน้ีไดกลายเป็นทาอากาศยานที่วุนวายที่สุดในภาคตะวันตก
ของจีน	มีผูโดยสารมาใชบริการทั้งสิ้นกวา	22,637,762	คน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคา

บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย

หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ

โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน
9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
10.	เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง

พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น	และ
ทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	300	หยวน/คน/วัน
11.	ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ	กอนทุกครัง้

มิเชนนัน้ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทัง้สิ้น
12.	การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดัง

กลาวทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
13.	กรณีคณะออกเดินทางได

1.	คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทานออกเดินทาง	(ไมมีหัวหนาทัวร)
2.	คณะจองจํานวนผูใหญ	15	ทานขึน้ไปออกเดินทาง	(มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
3.	คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ไมออกเดินทาง

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.-	บาท
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด
2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.	คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีนวีซากรุป

-	เป็นวีซากรุป	ตองไป-กลับพรอมกรุป	หากยกเลิกเดินทาง	วีซาจะถูกยกเลิกทันที	ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทาง
ครั้งอื่นๆได	และกรณียกเลิกเดินทาง	ไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี	
-	กรณีที่ลูกคามีวีซาจีนอยูแลว	หรือ	ยื่นเอง	หักคืน	1,000	บาท	/	กรณีตองการยื่นเป็นวีซาเดี่ยว	เก็บคาสวนตาง(ปกติ
4	วันทําการ)	เพิ่มทานละ	500	บาท	กรณีลูกคามีวีซาแลว	กรุณาแจงใหทราบลวงหนา
-	หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซากรุป	ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น	ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปได	ทางบริบั
ทขอสวงนสิทธิ	์เก็บคาวีซา(ปกติ	4	วันทําการ)	เพิ่ม	500	บาท/ทาน	จากราคาทัวร	หมายเหตุ	:	อัตราคาวีซาดัง



กลาว	สําหรับผูถือพาสปอรตไทยเทานัน้
7.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
8.	รวมภาษีสนามบินทุกแหง	+	ภาษีน้ํามัน
9.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

1.	กระเปาเดินทาง
2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	30	กิโลกรัม/ทาน	สวนเกินน้ําหนักตามสายการ

บินกําหนด
3.	คาทําหนังสือเดินทาง
4.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ
5.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
6.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
7.	คาทิปไกด	วันละ	10	หยวนตอคน/วัน	และคนขับรถ	วันละ	10	หยวนตอคน/วัน	เดินทางทัง้หมด	6	วัน

จายทิปไกด	60	หยวน	คนขับรถ	60	หยวน	รวมเป็น	120	หยวน	ตอคน

**	ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางเจาหนาทีบ่ริษทัได	**
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูทีถ่ือพาสสปอรตไทย
**	ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดังน้ี	**
-ยื่นธรรมดา	4	วันทําการ	1,500	บาท
-ยื่นดวน	2	วันทําการ	2,550	บาท

1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม

รูปถายหนาตรง	รูปสี	1.5	X	2	น้ิว	ถายไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	**พื้นหลังขาวเทานัน้**และตองไมใชสติก๊เกอร
หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร	
-	หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด	เชน	เสื้อยืดสีขาว	ชุดนักศึกษา	หรือชุดขาราชการ
-	ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน	6	เดือน
-	รูปตองหนาตรง	ไมยิ้มเห็นฟัน	มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง	2ขาง
-	ไมสวมเครื่องประดับ	สรอย	ตางหู	เเวนตาเเฟชั่น	เเวนสายตา
3.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทําเรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง

เอกสารยื่นวีซา
4.	สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประชาชน	ของผูเดินทาง
5.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
6.	กรณีเด็ก,	นักเรียน,	นักศึกษา

-	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปีบริบูรณ	ตองแนบสูติบัตรตัวจริง,	สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่	http://www.consular.go.th/)
-	กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา	มารดา	ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทางขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา
สถานที่ทํางาน	ตําแหนงงาน	ที่อยูปัจจุบัน	ที่อยูที่ทํางาน	ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน	หมายเลขโทรศัพทบาน	ที่
ทํางาน	และของญาติ	โปรดรับทราบวา	หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ	อาจมีการระงับการออกวีซา	เลมที่
มีปัญหา	(สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)
7.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร

อยางนอย	5-7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)

http://www.consular.go.th/


8.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา	ผูที่ประสงคจะใช
หนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ
9.	ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัทัวรฯ	ไมทราบกฎกติกา	การยกเวนวีซาในราย

ละเอียด	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเป็นอยางดี	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย
10.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ

-	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเทาน้ัน
-	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	
-	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	เน่ืองจากผู
เดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
1.	หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิม่	3,560	บาท
2.	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิม่	100	บาท

-	เอกสารทีต่องเตรียม	
1.พาสปอรต	ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	ตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซา	และตราเขา-ออกอยาง

นอย	2	หนาเต็ม
2.รูปถายสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน	**พื้นหลังขาวเทาน้ัน**และตองไมใช

สติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร	
-	หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด	เชน	เสื้อยืดสีขาว	ชุดนักศึกษา	หรือชุดขาราชการ
-	ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน	6	เดือน
-	รูปตองหนาตรง	ไมยิ้มเห็นฟัน	มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง	2ขาง
-	ไมสวมเครื่องประดับ	สรอย	ตางหู	เเวนตาเเฟชั่น	เเวนสายตา
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือวาจางในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรานที่แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
2.	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
3.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติกเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร

อัตราคาวีซาดวน	ทีต่องจายเพิม่ใหสถานฑูตจีน	เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา	
ยื่นวีซาดวน	2	วัน	เสียคาใชจายเพิ่มทานละ	1,050	บาท
(ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ:	ออสเตรีย	เบลเยีย่มสา

ธารณรัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวียลัก
เซมเบิรก	มอลตา	เนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอ
แลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)	
**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง

หนา**
ใชวีซากรุป	VISA	GROUP	เอกสารตองไดกอนลวงหนา	15	วัน	ไมเสียคาวีซา	หากไดเอกสารหลัง	15	วัน

กอนเดินทาง	เสียคาวีซาเพิม่	500	บาท	กรณีทีลู่กคามีวีซาจีนอยูแลว	หรือ	ยื่นเอง	หักคืน	1,000	บาทหาก
ทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซากรุป	ไมวาดวยสาเหตุใดๆทัง้สิ้น	ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปได
ทางบริบัทขอสวงนสิทธิ	์เก็บคาวีซาเพิม่	500	บาท/ทาน	จากราคาทัวร

ราคาจอยแลนด	15,900	บาท/ทาน	ไมมีราคาเด็ก
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และไกดทองถิ่น***	ทานละ	120	หยวน	/ทริป/ตอทาน	//	หัวหนา

ทัวร	แลวแตดุลพินิจ***



**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**	โปรแกรมการ
เดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทอง
เที่ยวบางรายการและจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสารไม
ถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย
ในกรณีทีลู่กคาตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	เพื่อ

เช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร	หากเกิดความผิดพลาด	ทางบริษทัไม
รับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
ประกาศ	เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ใน

อนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
ขอควรทราบ	:	รานทีร่ะบุในโปรแกรม	คือ	บัวหิมะ,	หยก,	ชา,	นวดฝ าเทา(ขอความรวมมือลูกคาทุกทาน

แชเทา),	ไขมุก,	รานผาไหม	ซึง่จําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียน
ใหกับนักทองเทีย่วทุกทานทราบวา	ทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับ
ความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทัง้สิ้น

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วัน	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight		จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


