


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินเฉินตู	หรือ	ทาอากาศยานนานาชา
ติเฉิงตูซวงหลิว	-	เมืองเมาเสี้ยน

พักที่	XI	QIANG
HOMELAND
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

2 อุทยานซงผิงโกว	-	เมืองเมาเสี้ยน
พักที่	XI	QIANG
HOMELAND
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

3 อุทยานสวรรคภูผาหิมะการเซีย	ตํากูปิงชวน	-	เมืองเมาเสี้ยน	-	น่ัง
กระเชาชมภูเขาน้ําแข็งหิมะ

พักที่	XI	QIANG
HOMELAND
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

4 พิพิธภัณฑแผนดินไหว	-	เมืองตูเจียงเอี้ยน	-	เขื่อนตูเจียงเอี้ยน
พักที่	MINGSHENG
TIMES	HOTEL
หรือเทียบเทา

5 เมืองเฉิงตู	หรือ	เฉินตู	-	ศูนยอนุรักษหมีแพนดา	-	ศูนยวิจัยทางการ
แพทยแผนโบราณ	-	ถนนคนเดินซุนซีลู	-	โชวเปลี่ยนหนากาก

พักที่	HOLIDAY	INN
EXPRESS	HOTEL
หรือเทียบเทา

6 รานหยก	-	ถนนจินหลี่	-	สนามบินเฉินตู	หรือ	ทาอากาศยานนานา
ชาติเฉิงตูซวงหลิว	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

2	ก.พ.	61	-	7	ก.พ.	61 ฿27,900 ฿26,900 ฿25,900 ฿4,500

16	มี.ค.	61	-	21	มี.ค.	61 ฿26,900 ฿25,900 ฿24,900 ฿4,500



ชวงเชา
07.00	น.	พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศเคานเตอร	D	สาย

การบินไทย	(TG)	โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสาร
การเดินทางใหกับทุกทาน
10.15	น.	ออกเดินทางสูเมืองเฉิงตู	โดยเที่ยวบินที่	TG	618

ชวงบาย	
14.25	น.	ถึงทาอากาศยาน	เฉิงตู	ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน	ตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ําหมินใจกลาง

มณฑล	มีภูมิประเทศรายรอบไปดวยเทือกเขา	และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม	โดยมีฤดูรอนที่อบอุน	ฤดูหนาวที่ไมหนาวนัก	และมีปริมาณความชื้นสูง	จากน้ันนําทุกทานออกเดิน
ทางสู	เมืองเมาเสี้ยน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่XI	QIANG	HOMELAND	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

เมืองเมาเสี้ยน	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของมณฑลเสฉวนประชากร
สวนใหญเป็นชนชาวเผาเชียง	อีกทั้งยังและเป็นแหลงเพาะพันธุหมีแพนดาที่
สําคัญของจีนแหงหน่ึง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	XI	QIANG	HOMELAND	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารภายในโรงแรม
นําทานสู	อุทายนซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี่)	ทิวทัศใหม	ซงผิงโกว	ตั้งอยูในเขตแผนดินไหวเกาทะเลสาบ

เตีย๋ซี	หางจากอําเภอเมาเสี้ยน	65	กิโลเมตร	ภาคเหนือสูจิ่วไจโกว	193	กิโลเมตร	ทางใตสูเฉิงตู	250	กิโลเมตร
ในอุทยานรวมความยิ่งใหญ	ความงาม	ความพิเศษ	ความแปลก	ความลี้ลับ	อยูใน	3	หุบเขา	9	ทะเลสาบ	40	วิว
ทิวทัศน	อุณหภูมิตลอดปีเฉลี่ยอยุที่ประมาณ	2.5	องศา	-22.5	องศา	พืชโชนอบอุน
โซนหนาวอุดมสมบูรณมีฉายาเป็นอาณาจักรแหงยาสมุนไพร	สัตวป าในโซนถูกอนุรักษเป็นอยางดี	กลิ่นอาย

วัฒนธรรมเดิมของชาวเผาเชียง	และสถาปัตยกรรมเขมขน	เป็นทั้งแหลงการทองเที่ยวทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมใหมแหงหน่ึง	ของ	อําเภอเมาเสี้ยน	แหงมณฑลเสฉวน	ความงามของธรรมชาติไมแพจิ่วจายโกว
สามารถเรียกไดวาเป็นจิ่วจายโกนอย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
เดินทางกลับสู	เมืองเมาเสี้ยน	ระหวางทางกลับ	นําทานชม	หมูบานชาวเซียง	ใหทานไดสัมผัสความเป็นอยู

และสิ่งปลุกสรางของชาวเซียง

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่XI	QIANG	HOMELAND	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารภายในโรงแรม

อุทยานซงผิงโกว	(Songpinggou)	ป็นสถานที่ทองเที่ยวแหงใหม	อุทยานน้ี
รวบรวมเอาความยิ่งใหญ	ความงดงาม	ความพิเศษ	ความแปลกใหม	และความ
ลี้ลับของธรรมชาติ	มารวมกันอยูใน	3	หุบเขา	9	ทะเลสาบ	40	วิวทิวทัศน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองเมาเสี้ยน	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของมณฑลเสฉวนประชากร
สวนใหญเป็นชนชาวเผาเชียง	อีกทั้งยังและเป็นแหลงเพาะพันธุหมีแพนดาที่
สําคัญของจีนแหงหน่ึง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	XI	QIANG	HOMELAND	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารภายในโรงแรม
นําทานเดินทางสู	อุทยานสวรรคภูผาหิมะการเซีย	“ตากูปิงชวน”	ถือวาเป็นอุทยานสมบัติทางธรรมชาติที่

ลํ้ าคา	ที่มีความงามไมแพอุทยานและทะเลสาบที่ใดๆ	จุดที่สูงที่สุดมีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ	4,860
เมตรเป็นภูผาธารน้ําแข็งที่ศักดิส์ิทธิ	์ชาวบานเชื่อวามีเทพเจาพิทักษภูเขาแหงน้ีอยู	ทําใหภูผาแหงน้ียังไมเคยมี
ใครพิชิตยอดเขาได
นําทาน	นัง่กระเชาชมภูเขาน้ําแข็งหิมะ	3	ลูกที่	เชื่อวาเป็นสันหลังมังกรที่มีความงดงาม	ฉากเบื้องหนาเป็น



ภูเขาที่สูงชันตัดกับทองฟาที่มีสีฟาครามสดใสและพระอาทิตยสะทอนการเซียคลายดั่งภูเขาเงินระยิบระยับ
สะทอนเขาสู	สายตาดั่งไดน่ังกระเชาชมภูเขาสวรรคที่หาชมไดยากยิ่งนัก
จากน้ันนําทานชม	3	ทะเลสาบสวรรคที่งดงามไมแพจิ่วจายโกว	ทะเลสาบสาบจินโฮวไห	ทะเลสาบหงษ	ลําธาร

คูรัก	ทะเลสาบนามู	และทะเลสาบที่ถือไดวาเป็นจุดที่สําคัญที่สุดในอุทยานแหงน้ี	“	ทะเลสาบตากู	”	เพราะชาว
เผามีการเลาขานวาเมื่อใดที่มีเรื่องเดือดรอนใจ	ใหมากราบไหวเทพเจาศักดิส์ิทธิท์ี่คุมครองทะเลสาบนามูแหงน้ี
จะทําใหเรื่องที่เดือดเน้ือรอนใจคลายลง
จากน้ันนําทานเดินทางกลับเขาสู	เมืองเมาเสี้ยน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
ไดเวลาอันสมควร	นําทานออกจากเขตอุทยาน	เดินทางสู	เมืองเมาเสี้ยน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่XI	QIANG	HOMELAND	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารภายในโรงแรม

อุทยานสวรรคภูผาหิมะการเซีย	“ตากูปิงชวน”	ถือวาเป็นอุทยานสมบัติทาง
ธรรมชาติที่ลํ้ าคา	ที่มีความงามไมแพอุทยานและทะเลสาบที่ใดๆ	จุดที่สูงที่สุดมี
ความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ	4,860	เมตรเป็นภูผาธารน้ําแข็งที่
ศักดิส์ิทธิ	์ชาวบานเชื่อวามีเทพเจาพิทักษภูเขาแหงน้ีอยู	ทําใหภูผาแหงน้ียังไม
เคยมีใครพิชิตยอดเขาได

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

น่ังกระเชาชมภูเขาน้ําแข็งหิมะ	3	ลูกที่	เชื่อวาเป็นสันหลังมังกรที่มีความงดงาม
ฉากเบื้องหนาเป็นภูเขาที่สูงชันตัดกับทองฟาที่มีสีฟาครามสดใสและ
พระอาทิตยสะทอนการเซียคลายดั่งภูเขาเงินระยิบระยับสะทอนเขาสู	สายตา
ดั่งไดน่ังกระเชาชมภูเขาสวรรคที่หาชมไดยากยิ่งนัก	จากน้ันนําทานชม	3
ทะเลสาบสวรรคที่งดงามไมแพจิ่วจายโกว	ทะเลสาบสาบจินโฮวไห	ทะเลสาบ
หงษ	ลําธารคูรัก	ทะเลสาบนามู	และทะเลสาบที่ถือไดวาเป็นจุดที่สําคัญที่สุดใน
อุทยานแหงน้ี	“	ทะเลสาบตากู	”	เพราะชาวเผามีการเลาขานวาเมื่อใดที่มีเรื่อง
เดือดรอนใจ	ใหมากราบไหวเทพเจาศักดิส์ิทธิท์ี่คุมครองทะเลสาบนามูแหงน้ีจะ
ทําใหเรื่องที่เดือดเน้ือรอนใจคลายลง	หรือตองการขอพรตอองคเทพเจาก็จะ
สมหวังดั่งใจหมาย	ทําใหทะเลสาบน้ีถือเป็นทะเลสาบที่มีความสําคัญยิ่งนัก	มี
ประวัติความเป็นมากวา	1,000	ปีผานมา	น้ําทะเลสาบน้ันจะมีสีสันที่แตกตาง
กันไปแลวแตชวงฤดูกาล	ในชวงฤดูรอนและชวงใบไมผลิน้ันน้ําทะเลสาบจะมีสี
เขียวเขมคลายดั่งหยก	ในชวงใบไมรวงน้ันทะเลสาบจะเต็มไปดวยสีสันของ
ใบไมหลากหลายสีที่รวงหลนลงจากตนมาที่ทะเลสาบ	สวนในชวงหนาหนาวจะ
เป็นสีขาวเต็มไปดวยหิมะน้ําแข็ง

เมืองเมาเสี้ยน	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของมณฑลเสฉวนประชากร
สวนใหญเป็นชนชาวเผาเชียง	อีกทั้งยังและเป็นแหลงเพาะพันธุหมีแพนดาที่
สําคัญของจีนแหงหน่ึง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	XI	QIANG	HOMELAND	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารภายในโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองเวิน่ชวน	ชม	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	ในปี	2008	ไดเกิดแผนดินไหวครั้งใหญ	ทําให

มณฑลเสฉวนไดรับความเสียหายอยางมาก	โดยเฉพาะพอยางยิ่งในเมืองเวิ่นชวนที่เป็นศูนยกลางการเกิดรอย
แยกและแผนดินไหว	เหตุการณครั้งน้ันทําใหมีผูเสียชีวิต	กวา	70,000	คน	เพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณการ
สูญเสียครังน้ัน	ทําใหมีการสรางพิพิธภัณฑ	เพื่อรําลึกถึงผูเสียชีวิต
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสูเมือง	ตูเจียงเยีย่น	เมืองตูเจียงเยี่ยน	อยูหางจากนครเฉิงตูประมาน	56	กิโลเมตร	เมืองตู

เจียงเยี่ยนมีชื่อเสียงมาจากการสรางเขื่อนชลประทานที่ยิ่งใหญสมัย	2,000กวาปีกอน	ถือวาเป็นชลประทานที่
เกาแก	และยังใชงานไดจนถึงปัจจุบัน
นําทานชม	เขื่อนตูเจียงเยี้ยน	“ตูเจียงเยี่ยน”	หรือระบบชลประทานตูเจียง	เมืองเฉิงตู	มณฑลเสฉวน	คือสุด

ยอดวิศวกรรมสถานอายุ	2,000	กวาปี	ที่ไดรับการยกยองเป็นมรดกโลกประเภทมรดกวัฒนธรรม	เมื่อปี	1999

เขื่อนตูเจียงเยีย่น	สรางมา	ตั้งแตยุคจิน๋ซีฮองเต	แสดงถึงความกาวหนาดานงานโยธาโบราณที่ทดน้ําจากแม
น้ําหมินเจียงเขาสูที่ราบมณฑลเสฉวน	ปัจจุบันเขื่อนตูเจียงเอี้ยนยังคงใชงานไดดี	ดังคํากลาวที่วา	“ทางเหนือมี
กําแพงยักษ	ทางใตมีระบบชลประทานตูเจียงเยี้ยน	2	สิ่งมหัศจรรยยิ่งใหญไมแพกัน”

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่MINGSHENG	TIMES	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารภายในโรงแรม

พิพิธภัณฑแผนดินไหว	ในปี	2008	ไดเกิดแผนดินไหวครั้งใหญ	ทําใหมณฑล
เสฉวนไดรับความเสียหายอยางมาก	โดยเฉพาะพอยางยิ่งในเมืองเวิ่นชวนที่
เป็นศูนยกลางการเกิดรอยแยกและแผนดินไหว	เหตุการณครั้งน้ันทําใหมีผู
เสียชีวิต	กวา	70,000	คน	เพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณการสูญเสียครังน้ัน
ทําใหมีการสรางพิพิธภัณฑ	เพื่อรําลึกถึงผูเสียชีวิต

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองตูเจียงเยี่ยนมีชื่อเสียงมาจากการสรางเขื่อนชลประทานที่ยิ่งใหญสมัย
2,000กวาปีกอน	ถือวาเป็นชลประทานที่เกาแก	และยังใชงานไดจนถึงปัจจุบัน

เขื่อนตูเจียงเยี้ยน	“ตูเจียงเยี่ยน”	หรือระบบชลประทานตูเจียง	เมืองเฉิงตู
มณฑลเสฉวน	คือสุดยอดวิศวกรรมสถานอายุ	2,000	กวาปี	ที่ไดรับการยกยอง
เป็นมรดกโลกประเภทมรดกวัฒนธรรม	เมื่อปี	1999	เขื่อนตูเจียงเยี่ยน	สราง
มา	ตั้งแตยุคจิน๋ซีฮองเต	แสดงถึงความกาวหนาดานงานโยธาโบราณที่ทดน้ํา
จากแมน้ําหมินเจียงเขาสูที่ราบมณฑลเสฉวน	ปัจจุบันเขื่อนตูเจียงเอี้ยนยังคงใช
งานไดดี



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	MINGSHENG	TIMES	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารภายในโรงแรม
คณะเดินทางกลับสู	เมืองเฉิงตู	ทานจะไดสัมผัสธรรมชาติอันงดงามระหวางการเดินทาง	เมืองเฉิงตูตั้งอยูที่

กนกระทะซื่อชวน	กลางลุมแมน้ําหมินเจียง	ตะวันออกมีเทือกเขาหลงเฉวียน	ใกลกับชลประทานเขื่อนตูเจียง
เยี่ยน	ซึ่งสรางบนแมน้ําหมินเจียง	เป็นชลประทานแยกสายน้ํากระจายออกไปเป็นรูปพัดเพื่อทดน้ําเขาสูที่ราบ
เฉิงตู	เมืองน้ีจึงเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณจนไดฉายาวา	“เมืองสวรรคของจีน”	อีกทั้งยังมีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร
กอนคริสตศักราช	500	กวาปี
นําทานเดินทางสู	ศูนยวิจัยหมีแพนดา(รวมรถแบตเตอรี)่	ที่น่ีมีหมีแพนดากวา	20	ตัว	หมีแพนดาเป็นสัตว

สงวนหายากมีกําเนิดในมณฑลเสฉวน	มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในรางกายที่พรอมจะตั้งทองมีเพียง	3	วันใน	1	ปี
และจะตกลูกครั้งละประมาณ	2	ตัว	ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเทาน้ันจะอยูรอด	อาหารโปรดของหมีแพนดาคือไผ
ลูกศร	รัฐบาลจีนไดใชหมีแพนดาเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศตางๆ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานแวะชม	รานผาไหม	สินคา	OTOP	ของจีน	นําทานสู	ศูนยวิจัยแพทยแผนโบราณ	นวดฝาเทาเพื่อ

สุขภาพ	ผอนคลายความเมื่อยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใคร
จากน้ันพาทานชอปป้ิงตอที่ยาน	ถนนคนเดินชวนซีลู	ซึ่งเป็นยานวัยรุน	และขายสินคาที่ทันสมัยเป็นถนนที่

ปิดไมไหรถสามารถวิ่งผานได

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานชม	การแสดงโชวเปลีย่นหนากาก	ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน	ชมการเปลี่ยนหนากากภายใน

เสี้ยววินาที	โดยที่ไมสามารถจับตาไดทันเป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูลหลายชั่วอายุคน
ไมถายทอดใหบุคคลภายนอกทั่วไป
พักที	่HOLIDAY	INN	EXPRESS	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารภายในโรงแรม

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

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



	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

ถนนคนเดินชุนซีลู	ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาตาง	ๆ	มากมาย	ทั้งแบรนด
ตางประเทศ	และในประเทศ	อาทิ	เสื้อผา,	รองเทา,	เครื่องหนัง,	กระเปาเดิน
ทาง,	นาฬิกา,	เกมส,	ของที่ระลึกตางๆ	ฯลฯ	ตามอัธยาศัย	เป็นถนนคนเดินใน
เมืองเฉินตูซึ่งมีรานคา	หางสรรพสิ้นคา	และรานอาหาร	มากกวา	700	เจาใน
บริเวณ	และมีอีกชื่อนึงวา	ถนนทองคํา100ปี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HOLIDAY	INN	EXPRESS	HOTEL	หรือเทียบเทา

โชวเปลี่ยนหนากาก	ที่ใชศิลปะพรอมความสามารถในการเปลี่ยนหนากาก
แตละฉากภายในเสี้ยววินาที	โดยที่ไมสามารถจับตาไดทัน	เป็นการแสดงที่
สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล	หลายชั่วอายุคน	ไมถายทอดใหบุคคล
ภายนอกทั่วไป

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารภายในโรงแรม
นําทานสู	รานยางพารา	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาเพื่อสุขภาพ	หลังจากน้ันใหทานแวะชม	หยก	สินคาที่มีชื่อ

เสียงของจีน	เดินทางสูแหลงชอปป้ิง	ถนนโบราณจิง่หลี	่เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไวได
เป็นอยางดี	มีสินคาตางๆ	มากมายใหทานเลือกซื้อไดตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารสมุนไพร

ชวงบาย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน
15.30	น.	ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ	โดยเที่ยวบินที่	TG619
17.35	น.	เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารภายในโรงแรม



หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	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

กลาว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
13.	กรณีคณะออกเดินทางได

-	คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทานออกเดินทาง	(ไมมีหัวหนาทัวร)
-	คณะจองจํานวนผูใหญ	15	ทานขึน้ไปออกเดินทาง	(มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
-	คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ไมออกเดินทาง

1.	กรุณาชําระมัดจ ํา	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



7.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	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	
**	ยื่นวีซาเดีย่วคาบริการดังน้ี	**

-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	**พื้นหลังขาวเทาน้ัน**	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจาก
คอมพิวเตอร
-	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	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการ
สงเอกสารยื่นวีซา

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	อาจมีการระงับการออก
วีซา	เลมทีมี่ปัญหา	(สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)

7.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร
อยางนอย	5-7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)
8.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสาร

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


เพิม่เติมหรือเปลีย่นระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครัง้บริษทัทัวรไมทราบ
ลวงหนา	ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะ
ตองรับผิดชอบ

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	จายเพิ่ม	3,560	บาท
2.	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิ่ม	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	เสียคาใชจายเพิม่ทานละ	1,050	บาท
(ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ:	ออสเตรีย	เบลเยีย่ม	สา

ธารณรัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวีย	ลัก
เซมเบิรก	มอลตา	เนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดน	สวิส
เซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง

หนา**
ประกาศ	เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ใน

อนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง

ราคาจอยแลนด	20,900	บาท/ทาน	ไมมีราคาเด็ก
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และไกดทองถิ่น***	ทานละ	120	หยวน	/ทริป/ตอทาน	//	หัวหนา

ทัวร	แลวแตดุลพินิจ***
**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**	โปรแกรมการ

เดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทอง



เที่ยวบางรายการและจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสารไม
ถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย
ขอควรทราบ	:	รานที่ระบุในโปรแกรม	คือ	บัวหิมะ,	หยก,	ชา,	นวดฝาเทา(ขอความรวมมือลูกคาทุกทานแช

เทา),	ไขมุก,	รานผาไหม	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทอง
เที่ยวทุกทานทราบวา	ทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก
ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น
ในกรณีทีลู่กคาตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	เพื่อ

เช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร	หากเกิดความผิดพลาด	ทางบริษทัไม
รับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

หมายเหตุ	:	อัตราคาวีซาดังกลาว	สําหรับผูถือพาสปอรตไทยเทานัน้
ใชวีซากรุป	VISA	GROUP	เอกสารตองไดกอนลวงหนา	15	วัน	ไมเสียคาวีซา	หากไดเอกสารหลัง	15	วันกอนเดิน

ทาง	เสียคาวีซาเพิ่ม	500	บาท	กรณีที่ลูกคามีวีซาจีนอยูแลว	หรือ	ยื่นเอง	หักคืน	1,000	บาท
หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซากรุป	ไมวาดวยสาเหตุใดๆทัง้สิ้น	ทําใหไมสามารถยื่นวีซา

กรุปได	ทางบริบัทขอสวงนสิทธิ	์เก็บคาวีซาเพิม่	500	บาท/ทาน	จากราคาทัวร

โปรดทราบ	ผูที่มีความประสงค	ยื่นคําขอวีซาจีน	แบบหมูคณะ	(กรุป)	ที่เคยเดินทางไปในประเทศ...	ดังตอไปน้ี
1.อิสราเอล	2.อัฟกานิสถาน	3.ปากีสถาน	4.อุซเบกิสถาน	5.ทาจิกิสถาน	6.เติรกเมนิสถาน	7.คาซัคสถาน	8.อิรัก

9.อิหราน	10.โซมาเรีย	11.อียิปต	12.ซาอุดีอาระเบีย	13.ซีเรีย	14.เลบานอน	15.อินเดีย	16.ศรีลังกา	17.ลิเบีย
18.ซูดาน	19.แอลจีเรีย	20.ไนจีเรีย	21.ตุรกี	22.เยเมน	23.โอมาน	24.จอรแดน	
ไมสามารถยื่นคําขอวีซาแบบหมูคณะ(กรุป)	ได
ตองยื่นคําขอววีซาจีนแบบเดี่ยว	เทาน้ัน	และใชเวลามากกวากําหนดการเดิม	4	วัน	ทําการ
***เดินทางเขาประเทศดังกลาวตั้งแต	ปี	2014	เป็นตนมา***

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


