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ก ำหนดกำรเดนิทำง  เดอืนตุลำคม – ธันวำคม 2562  
วนัแรก กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูม)ิ – เฉินตู      
23.55 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกช้ัน 4  เคำน์เตอร์ U สำยกำรบินไชน่ำอิสเทิรน์แอร์

ไลน์ (MU) เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเคร่ือง 

วนัทีส่อง เฉินตู – ทะเลสำบเต๋อซี – ผ่ำนชมเมอืงโบรำณซงพำน – จิว่ไจ้โกว 

 03.10 น. น าท่านเหินฟ้าสู่ เมืองเฉินตู โดยสำยกำรบินไชน่ำอิสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 5036   
06.55 น. ถึงนครเฉิงตู  หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร  หลงัอาหารน าท่านเดินทาง

สู่ เมืองเม่ำเส้ียน เมืองเล็กๆที่มีความเงียบสงบและมีความเป็นมายาวนานเมืองหน่ึง เป็นเมืองทางผา่นระหวา่งเฉิน
ตูกบัจ่ิวจา้ยโกว ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัความงามของธรรมชาติที่ท่านสัมผสัจากที่ไหนไม่ได ้ท่านจะได้
เห็นวิถีชีวิตของชาวบา้น น าท่านเดินทางสู่ เขตอุทยานจ่ิวไจโ้กว ระหว่างทางแวะชม "ทะเลสำบเต๋อซี" ตั้งอยู่
ระดบัความเกือบ 3,000 เมตร เป็นทะเลสาบสีเขียวเทอร์คอยซ์ แต่เล้ีอยยาวไปตามแอ่งหุบเขา เป็นภูมิภาพอนั
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ยิง่ใหญ่ตระการตาผวิด าราบเรียบ ปราศจากร้ิวคล่ืน หรือแท่งตอไม ้และสีของทะเลสาปเขม้สดไร้เงาสะทอ้นจนดู
ราวเป็นกระเบื้องยาว ทะเลสาบเต๋อซี เป็นผลพวง จากการเกิดแผ่นดินใหวเม่ือปี พ.ศ. 2478 ซ่ึงคราวนั้นไดก้ลืน
ส่ิงก่อสร้าง และทุกสรรพชีวิตให้หายไปในพริบตา ความงามของธรรมชาติบางคร้ังก็แฝงด้วยความโหดร้าย  
อิสระใหท้่านพกัผอ่นอิริยาบท หรือถ่ายรูปคู่กับจามรีสีขาวงามตัดกับฟ้าสีครามและน ้าสีเขียวมรกต   

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารจากนั้นน าท่านเดินทางต่อผ่านชม เมืองโบรำณซงพำน เมือง
ชายแดนจีน-ทิเบตในสมยัโบราณเป็นเมืองที่ใชแ้ลกเปล่ียนสินคา้ชาวฮัน่และชาวทิเบตซ่ึงชาวฮัน่นิยมน าใบชา ผา้
แพร เกลือและของใชป้ระจ าวนัมาแลกเปล่ียนมา้แกะ ขนแกะ และหนังสัตวข์องชาวทิเบต ก าแพงเมืองซงพาน 
สร้างในสมยัราชวงศห์มิงมีพลเมือง 1 แสนกว่าคน ปี ค.ศ. 1933 ทหารจีนแดงเดินทางไกลผ่านซงพานนายพล
หลิวป๋อเฉิง สาบานผกูมิตรกบัหวัหนา้ชาวเผา่ทิเบต เชียงอิสลาม และไดรั้บการสนบัสนุนและไดข้า้มแดนไปทาง
ภาคเหนือเพือ่ต่อตา้นชาวญี่ปุ่ นที่รุกราน เดินทางสู่ เขตอุทยำนจ่ิวไจ้โกว 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร   หลงัอาหารน าท่านกลบัที่พกั   
                 พักที่   QIANMO RESORT HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4* 

วนัทีส่ำม เทีย่วอทุยำนจิว่จ้ำยโกว (รวมรถของอทุยำน) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม   หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ จ่ิวไจ้โกว ระหว่างทาง ชมวิวทิวทศัน์ 2 

ขา้งทางอยา่งเพลิดเพลินอาทิ ความเป็นอยูว่ิถีชีวิตของชาวบา้นชนกลุ่มน้อยที่ปลูกพืช เกษตรกรรม นานาชนิดๆ
ไร่อนักวา้งใหญ่  เทือกเขา ธารน ้ า ฯลฯและ พกัผอ่นตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางสู่ “อุทยำนแห่งชำติจ่ิวจ้ำยโกว” 
เปล่ียนขึ้นรถของอุทยาน เพือ่ชม มรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค ์“จ่ิวจา้ยโกว” ซ่ึงตั้งอยูท่ี่อ  าเภอหนานปิง 
อยูท่างเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตวัเมืองเฉิงตู ประมาณ 500 กิโลเมตร และอยูสู่งกว่าระดบัน ้ าทะเลถึง 
2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ เทือกเขาเหล่าน้ี มียอดเขาที่ปกคลุมดว้ยหิมะอยูห่ลายยอด    พื้นที่
ป่าเขียวขจีสลบักบัทุ่งหญา้ , ทะเลสาบ แม่น ้ าและน ้ าตกรูปร่างแปลกตาชาวธิเบตที่อาศยัอยูใ่นพื้นที่น้ี มีต  านาน
เก่ียวกบัการเกิดของภูมิประเทศจ่ิวไจโ้กว “ ตา้เกอ   ผูมี้ชีวิตอนัเป็นอมตะและนางฟ้าอู่นัวเซอโหม่ ที่อาศยัอยูใ่น
เทือกเขาลึกน้ีไดต้กหลุมรักซ่ึงกนัและกนั ตา้เกอจึงไดข้ดักระจกบานหน่ึงจนวาววบัดว้ยกระแสลมและหมู่เมฆ 
และมอบให้กบัอู่นัวเซอโหม่เป็นของก านัล แต่โชคร้ายที่อู่นัวเซอโหม่ท าหล่นและแตกเป็นช้ินเล็ก ช้ินน้อยถึง 
108 ช้ิน ซ่ึงภายหลงัจึงกลายเป็นทะเลสาบทั้ง 108 แห่งในหุบเขาเกา้หมู่บา้นแห่งน้ี ”  ภายในอาณาบริเวณอุทยาน
จ่ิวจา้ยโกว ประกอบดว้ยภูเขาและหุบเขาอนัสลบัซบัซอ้น เน่ืองจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีระดบัพื้นดินที่ลดหลัน่จึงท า
ใหเ้กิดแอ่งน ้ านอ้ยใหญ่มากมายถึง 114 แอ่ง และกลุ่มน ้ าตกใหญ่น้อยรวมถึง  17 กลุ่ม และแม่น ้ าซ่ึงไหลมาจาก
หุบเขารวม 5 สาย ท่านจะไดพ้บกับความหัศจรรยข์องอุทยานแห่งน้ี ชมสภาพของน ้ าในทะเลสาบมีสีสันที่
พสิดารหลากหลาย ประกอบดว้ยฤดูกาลที่เปล่ียนแปลงจนท าไห้เกิดสีสัน อนัมหัศจรรยจ์นไดฉ้ายาว่า “ 7 แดน
เทพนิยาย ” ท่านจะไดเ้ดินลดัเลาะเร่ิมตั้งแต่ป่าดึกด าบรรพท์่านจะไดส้มัผสัธรรมชาติของป่าที่ยงัคงสภาพเหมือน
ป่าดึกด าบรรพ ์เสมือนหน่ึงท่านก าลงัส ารวจป่าดึกด าบรรพ ์ต่อดว้ยทะเลสาบกระจกเงาและทะเลสาบหงส์ ชม
ความใสสะอาดของน ้ าในทะเลสาบ  จากนั้นแวะชมทะเลสำบหมีแพนด้ำ และทะเลสำบไผ่ลูกศร ซ่ึงท่านจะตลึง
กบัความงดงามที่ธรรมชาติไดบ้รรจงสร้างไวอ้ยา่งวิจิตพิสดาร ดัง่ภาพวาดในจินตนาการ จากนั้นผ่านบึงหญา้ 
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ดาดน ้ า ชั้นของน ้ าตกนอ้ยใหญ่ ไหลลดัเลาะ ซ่ึงท่านสามารถไดย้นิเสียงของน ้ าไหลภายใตบ้รรยากาศที่แสนสงบ
เงียบและงดงาม ซ่ึงท่านสามารถมาเยอืนไดใ้นทุกฤดูกาล     

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ภำยในอุทยำน น าท่านชมความงดงามของ “ น ้ำตกธำรไข่มุก ” ซ่ึงเป็นน ้ าตก
ที่ไหลผา่นถ ้าล าธารใหญ่สลบัซบัซอ้นดุจดงัวงับาดาล มีสายน ้ าที่ทอดธารลดหลัน่ยาวเป็นระยะยาวถึง 310 เมตร  
ไม่ขาดสายส่องประกายระยิบระยบั เป็นน ้ าตกที่มีความงามราวกบัเส้นไข่มุก ให้ท่านไดอิ้สระกบัการบนัทึก
ถ่ายภาพและด่ืมด ่ากบัธรรมชาติ ที่สวยสดงดงามไดอ้ยา่งเตม็ที่ จนไดเ้วลาสมควรน าท่านออกจากอุทยาน 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองฉวนจูซ่ือ 
หมำยเหตุ : กรณอีุทยำนปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ำชม ทำงบริษัทขออนุญำตเปลี่ยนสถำนที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงให้โดยไม่ต้อง

แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
ค ่า รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม    
    พักที่จ่ิวไจ้โกว QIANMO RESORT HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4* 

วนัทีส่ี่ จิว่ไจ้โกว– อทุยำนหวงหลง (ไม่รวมกระเช้ำขึน้-ลง) – เฉินตู 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติหวงหลง หรือ

อุทยานมงักรเหลือง ตามเสน้ทางผา่นแนวเทือกเขาสูงชนั, หนา้ผา, หุบเขา, เสน้ทางคดเคี้ยว ผ่านป่าสนเลาะเลียบ
แม่น ้ า ชมทิวทศัน์สองขา้งทางอนัตระการตาและการท าการเกษตรแบบขั้นบนัได ผ่านหมู่บา้นชาวธิเบต ท่านจะ
ไดเ้ห็นฝงูจามรีอยูต่ามสองขา้งทาง ดว้ยความสูงประมาณ 5,000 เมตร น าท่านเดินทางขึ้นสู่ อุทยำนแห่งชำติ หวง
หลง  มรดกโลกทางธรรมชาติ ที่ไดรั้บการรับรองจากองคก์าร UNESCO อุทยานแห่งชาติหวงหลงเป็นป่าไม้
ธรรมชาติที่สมบูรณ์ ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน อุทยานแห่งชาติหวงหลงเป็นช่ือมงักร
เหลือง เพราะภูมิภาคโดยทัว่ๆ ไป มีลกัษณะคล้าย ๆกับพญามงักรเหลืองที่หลับอยู่ในหุบเขาซ่ึงแต่ก่อนนาน
มาแลว้เคยมีคนกล่าวขานกนัว่าเคยมีพญามงักรเหลืองอาศยัอยู่ในที่แห่งน้ีเพื่อปกปักรักษาและคุม้ครองคุม้ภยั
ใหก้บัชาวธิเบตในอดีตกาลซ่ึงปัจจุบนัน้ี อุทยานแห่งชาติหวงหลงเปรียบประหน่ึงดงัอุทยานสรวงสวรรคบ์นโลก
มนุษย ์ ในช่วงฤดูหนาวจะมีหิมะโปรยปรายลงมาปกคลุมภูเขาทัว่บริเวณมองดูขาวสะอาดตาสวยงามซ่ึงใน
อุทยานแห่งชาติหวงหลงน้ีจะมีบ่อน ้ าต้ืนๆที่มีประกายเฉดสีที่สวยงามตามธรรมชาติเม่ือกระทบกบัแสงแดดแลว้ 
จะส่องแสงประกายมองดูแลว้เหมือนเกร็ดมงักรที่มีอยูเ่ป็นจ านวนมาก  ซ่ึงลอ้มรอบไปดว้ยความเขียวขจีของป่า
ไมท้ี่อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติบนยอดเขาจะมีหิมะปกคลุมขาวดัง่ปุยนุ่นคลอบคลุมไปทัว่บริเวณในฤดูหนาว 
และจะเกิดแสงสีสะทอ้นที่สวยงามไปทัว่บริเวณในยามที่มีแสงแดดสาดส่องลงมากระทบกบัผวิน ้ ามองดูแลว้เป็น
วิวทิวทศัน์ที่สวยงามตามธรรมชาติอยา่แทจ้ริงต่อผูท้ี่มาพบเห็นเปรียบประหน่ึงดงัเมืองในเทพนิยายส าหรับจุด
ท่องเที่ยวภายในอุทยานหวงหลงแห่งน้ีก็จะมีวิวทิวทศัน์และจุดท่องเที่ยวคลา้ยๆกบัอุทยานจ่ิวไจโ้กว ซ่ึงอยูสู่ง
กว่าระดับน ้ าทะเลถึง4,200เมตรภายในอุทยานแห่งชาติหวงหลงแห่งน้ีท่านก็จะได้พบกับความงดงามของ 
ทะเลสาบห้าเฉดสี ที่สวยงามจ านวนมากเช่นกนั และภายใน ถ ้ าหวงหลงก็จะมีหินงอกหินยอ้ยที่สวยงามตาม
ธรรมชาติมากมาย ตลอดจนดอกไมน้านาชนิดให้ท่านไดช่ื้นชม (ไม่รวมกระเช้ำ ขึ้น 80 หยวน /ลง 40 หยวน 
อุทยำนฯ) 
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 กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร น าท่านเดินทางสู่เมืองเฉินตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิ
ประเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดู
ร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความช้ืนสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร 
ประชากรส่วนหน่ึงเป็นชนกลุ่มนอ้ยเช้ือชาติต่างๆ ไดแ้ก่ ชาวยี ่ธิเบต เม้ียว หุย เชียง 

ค ่า  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร     
    พักที่โรงแรม ZHEFEI HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4* 
 

วนัทีห้่ำ  เฉินตู – ศูนย์อนุรักษ์หมแีพนด้ำ – ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ – ถนนไท่กู่หลีห่ลนิ – วดัต้ำซ่ือ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเที่ยวชม ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้ำ ซ่ึงตั้งอยูบ่นเน้ือที่ 

600,000 ตารางเมตร ทางตอนเหนือของเมืองเฉิงตู สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1987 ซ่ึงใชเ้ป็นศูนยเ์พาะพนัธุ์และ
อนุรักษร์วมถึงใชเ้ป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนดา้ เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะศึกษาระบบนิเวศน์ , การอยูอ่าศยั
และการแพร่พนัธุข์องหมีแพนดา้ น าท่านแวะซ้ือยาแกน้ ้ าร้อนลวก เป่ำฟู่หลิง “ยำบัวหิมะ” ยาประจ าบา้นที่มี
ช่ือเสียง ท่านจะไดช้มการสาธิตการนวดเทา้ ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผ่อนคลายความเครียด และบ ารุงการ
ไหลเวยีนของโลหิตดว้ยวธีิธรรมชาติ 

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหาร น าท่านไปชอ้บป้ิงที่ ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ แต่เดิมที่ตรงน้ี
คือวัดต้ำฉือ ที่พระเสวียนจ้ำง (พระถังซ ำจังง) เคยจ าพรรษาก่อนเดินทางไปชมพูทวีป ปัจจุบน้ีัไดมี้โครงการ
อนุรักษอ์าคารบางส่วนและปรับปรุงพื้นที่รอบ ๆ ขึ้นโดยมีวดัเป็นศูนยก์ลาง ปัจจุบนัไท่กู๋หล่ีเป็นที่ตั้งของวดั 
ช้อปป้ิงคอมเพล็กซ์ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินคา้ใตดิ้น โรงภาพยนตร์ จัตุรัส และโรงแรมหรูอย่าง The 
Temple House ท่านจะไดส้มัผสัวถีิชีวติสไตล์จีนโมเดิร์น ที่ผสมผสานกนัอยา่งลงตวั ที่น่ีมีทั้งสินคา้ยีห่้อดงั 
สินคา้ของจีนและของที่ระลึกใหท้่านเลือกสรรแวะเยีย่มชม หยก เป็นเคร่ืองประดบัที่นิยมกนัอยา่งแพร่หลาย
เพราะเช่ือวา่ใส่แลว้จะช่วยป้องกนัอนัตรายได ้

ค ่า บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารน าท่านสู่ที่พกั พักที่เมืองเฉินตู  ZHEFEI HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
4* 

วนัทีห่ก  เฉินตู – ถนนคนเดนิจนิหลี–่ ร้ำนยำงพำรำ - วดัเหวนิซู - กรุงเทพฯ 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พัก หลงัอาหาร แวะชม ศูนย์หมอนยำงพำรำเพื่อสุขภำพ ใหท้่านเลือกเป็นของฝากอีก

หน่ึงสินคา้ขึ้นช่ือของจีนน าท่านสู่ ถนนคนเดินจิงหลี่ เป็นถนนคนเดินอยูติ่ดกบัศาลเจา้สามก๊ก บริเวณถนน
จิงหล่ีมีสินคา้พื้นเมืองและขนมต่าง ๆ รวมทั้งของฝากของขายเป็นจ านวนมาก ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้
ไดต้ามใจชอบ 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารแวะชม โรงงำนผลิตผ้ำไหมของจีน ชมวิธีการน าเส้นไหม
ออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั้งใชเ้คร่ืองจกัร และแรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพือ่มาท าใส้
นวมผา้ห่มไหม ซ่ึงเหมาะกบัการซ้ือเป็นทั้งของฝากและใชเ้อง น าท่านชม วัดเหวินซู วดัที่ใหญ่ และเก่าแก่ 1 
ใน 4 แห่งมณฑลเสฉวน เป็นวดัที่มีช่ือสียงมากที่สุดของมณฑล เสฉวน สร้างในราชวงศถ์งั แต่ถูกไฟไหมใ้น



(PH) Autumn In jiuzhaigou ชมใบไมเปล่ียนสี จิ่วจ้ายโกว 6 วนั 4 คืน (MU) 

สมยัราชวงศห์มิง เหลือแต่พระที่ท  าดว้ยเหล็ก 10 องค ์และตน้สนพนัปี 2 ตน้ ภายในวดัมีพระหล่อสัมฤทธ์ิ
กวา่ 100 รูป ซ่ึงหล่อขึ้นในสมยัราชวงศชิ์ง ศกัด์ิสิทธ์ิเป็นที่เคารพกราบไหวข้องชาวเมืองเฉินตู 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ 
23.30 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU 5035 (บริกำรอำหำรบนเคร่ือง)  
02.25+1 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพทุกท่าน   

หมำยเหตุ :  รำยกำรทัวร์สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, 
สำยกำรบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ แต่จะค ำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคญั 

รำยกำรนีจ้ะเข้ำร้ำนสนับสนุนกำรท่องเทีย่วจนี เพือ่โปรโมทกำรท่องเที่ยว ร้ำนสมุนไพรจนี , โรงงำนผ้ำไหม , 

โรงงำนหยก , ร้ำนยำงพำรำ, ร้ำนชำ แต่ละร้ำนใช้เวลำในกำรน ำเสนอประมำณ 45-90 นำท ี

ข้อควรระวงั ท่ำนใดต้องออกตังวภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำทีก่่อนทุกคร้ัง หำกไม่มกีำร
สอบถำมเจ้ำหน้ำที่บริษัทก่อนท ำกำรซ้ือบัตรโดยสำรภำยในประเทศที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ทำงบริษัทจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

ข้อควรระวัง ท่ำนใดที่มีพำสปอร์ต 2 เล่มหรือเปลี่ยนพำสปอร์ตเล่มใหม่โดยไม่แจ้งเจ้ำหน้ำที่  
กรณทีี่เดินทำงไม่ได้ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ำกรณใีดๆทั้งส้ิน  
กรุณำตรวจสอบพำสปอร์ตก่อนส่งให้เจ้ำหน้ำที่และก่อนกำรเดินทำง 

 
 
 

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ำนเงือ่นไขกำรเดนิทำงอย่ำงถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ 
แล้วจึงวำงมัดจ ำเพือ่ประโยชน์ของท่ำนเอง *** 

 
 
 

เน่ืองจำกเป็นรำคำพเิศษ เมื่อท่ำนเดินทำงไปกับคณะแล้ว ขอควำมกรุณำให้ท่ำนตำมคณะท่องเที่ยวตำมรำยกำร ซ่ึงอำจจะมีกำร
เปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หำกท่ำนต้องกำรทีจ่ะไม่ท่องเที่ยวตำมรำยกำรในแต่ละวนั ทำงบริษัทฯ ขอควำมกรุณำให้ท่ำนช ำระ
เงนิเพิม่ 2,000 บำท ต่อร้ำนต่อท่ำน เน่ืองจำกรำคำทัวร์ เป็นรำคำพเิศษซ่ีงได้รับกำรสนับสนุนจำกกำรท่องเที่ยวและร้ำนค้ำต่ำงๆ 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่ ** ไม่มรีำคำเดก็** พกัเดีย่ว 

16-21, 23-28 ต.ค., 30 ต.ค.-4 พ.ย. 62 21,999.- 4,500.- 

31 ต.ค.-5 พ.ย., 7-12 พ.ย., 26-31 ธ.ค. 62 18,999.- 

4,000.- 14-19, 21-26 พ.ย., 12-17, 19-24 ธ.ค. 16,999.- 

28 พ.ย.-3 ธ.ค., 5-10 ธ.ค. 62 17,999.- 



(PH) Autumn In jiuzhaigou ชมใบไมเปล่ียนสี จิ่วจ้ายโกว 6 วนั 4 คืน (MU) 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั้นประหยดั - ค่าภาษีสนามบิน 

- ค่าโรงแรมที่พกั         - ค่าอาหารตามรายการ      

- ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไวใ้นรายการ    - ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   

- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามที่ระบุไวใ้นรายการ   

*** ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำ ท่ำนละ 20 กิโลกรัม/ ท่ำน  กรณทีี่น ้ำหนักเกิน กรุณำช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนน ้ำหนักที่เกินเอง *** 

อัตรำนี้ไม่รวม  
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์มินิบาร์ อาหาร-เคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ ค่าซกัรีด  - ค่าภาษีบริการ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
- ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ, ค่าวีซ่าด่วน 2-3 วนัท าการ (เพ่ิมท่านละ 1,200 บาท)  - ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม   

- ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำจนีแบบเดีย่ว ท่ำนละ 1,650 บำท  
- ค่ำทปิไกด์ท้องถิน่, ค่ำทปิคนขบัรถและหัวหน้ำทวัร์ไทย  1,500 บำท ต่อท่ำน 
 

เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ั่ง 
- กำรจอง ช ำระมัดจ ำ 8,000 บำท ส่วนเหลือช ำระก่อนกำรเดินทำง 20 วนั พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางให้กบัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพ่ือยื่นขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ช าระค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  

@ @  เอกสำรส ำหรับยื่นวีซ่ำจีนแบบเดี่ยว @ @ 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  

- รูปถ่ำยต้องไม่ใส่ชุดข้ำรำชกำร, ชุดรับปริญญำ, เส้ือแขนกุด โดยเด็ดขำด, ไม่ใส่เคร่ืองประดับ 
2. กรอกขอ้มูลเบ้ืองตน้ (ท่ีแนบทา้ยรายการทวัร์) 



(PH) Autumn In jiuzhaigou ชมใบไมเปล่ียนสี จิ่วจ้ายโกว 6 วนั 4 คืน (MU) 

ส ำหรับผู้เดินทำงที่เป็นเด็กอำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี  
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
2. ส าเนาสูติบตัร (เดก็อายตุ ่ากว่า 6 ปี ขอสูติบตัรตวัจริง ) 
3. ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนา้พาสปอร์ตของบิดาและมารดา 
4. หากมีการเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล กรุณาแนบเอกสารมาดว้ย 
5. หากเดก็อายตุ ่ากว่า 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางกบัพ่อหรือแม่ กรุณาขอหนงัสือให้ความยินยอม จากทางเขตหรืออ าเภอ พร้อมระบุช่ือ

ของท่านท่ีพาเดก็เดินทางดว้ย 
6. กรณีบิดาและมารดาแยกทางกนั ตอ้งส าเนาทะเบียนหยา่และเอกสารขอดูแลบุตร  

ส ำหรับผู้เดินทำงที่เกิดที่ประเทศจนี 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
2. กรอกขอ้มูลเบ้ืองตน้ (ท่ีแนบทา้ยรายการทวัร์) 
3. หากเป็นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าท่ีเคยมีวีซ่าจีน 
4. หากไม่เคยเดินทางเขา้ประเทศจีน แนบพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า 

หมำยเหตุ : โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรยื่นวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบกำรยื่นเอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต และบำงคร้ังบริษัททัวร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ                

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวซ่ีาในกรณีดงัน้ีคือ 
1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
2. น ารูปเก่าท่ีถ่ายไวเ้กินกว่า 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายเล่นๆ มีวิวดา้นหลงั ยืนเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพ่ือยื่นวีซ่า 
4. น ารูปท่ีเป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปท่ีใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

อัตรำค่ำวีซ่ำด่วน ที่ต้องจ่ำยเพิ่มให้สถำนฑูตจีน เมื่อท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ 

- ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิม่ ท่านละ 2,000 บาท 
เงือ่นไขในกำรให้บริกำรเดินทำงโดยสำยกำรบิน 

เน่ืองจำกรำคำนี้เป็นรำคำโปรโมช่ัน ตังวเคร่ืองบินกำรันตีกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำเต็ม 100% ซ่ึงเมื่อท่ำนจองและจ่ำยมัดจ ำแล้ว ถ้ำผู้จอง
ยกเลิกจะไม่มีกำรคนืค่ำมัดจ ำใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีที่ออกตังวเคร่ืองบินไปแล้ว หำกมีกำรยกเลิกหรือขอเลื่อนกำรเดินทำง ผู้จองจะไม่
สำมำรถท ำเร่ืองขอคนืค่ำตังวหรือขอคนืค่ำทัวร์ทั้งหมดหรือบำงส่วนได้ เว้นแต่ 

1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 
ถา้ยงัไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่าย
อ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 

3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบ
ช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสายการบินก าหนด และ
บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้      
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4. กรณีท่ีท่านซ้ือตัว๋เพ่ิม เกินจากจ านวนตัว๋ท่ีมีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัว๋ผา่นอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถเปล่ียนช่ือผู้
เดินทาง หรือเปล่ียนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามก าหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัว๋เตม็ใบ  

  

หมำยเหตุ 

-รำคำและเวลำเดินทำงตำมรำยกำรที่ก ำหนด อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับอัตรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำและสำยกำรบินก ำหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิด
ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอย่าน าส่ิงของมีค่าติดตวัหรือน าใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจ าเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง  
กรณีกระเป๋าสมัภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของสาย
การบินท่ีจะรับผิดชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ท่ีท าให้มิสามารถ
เดินทางได ้รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจ้าหน้าท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือ
การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่
อาจเรียกค่าบริการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษัทฯมีประกนัอุบัติเหตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท 

ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัตเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง วงเงนิ 500,000 บำท 
 
 
 
 

พำสปอร์ตควรมีอำยุใช้งำนเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนั้นบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณี ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
 หา้มน าของเหลวและครีมทกุชนิดที่มีปริมาตรเกินกวา่ 1000 มิลลิลิตรต่อท่าน น าติดตวัขึ้นเคร่ืองและขนาดของ

บรรจุภณัฑแ์ต่ละช้ินหา้มเกินกวา่ 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภณัฑ ์
 ส าหรับท่านที่ตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศจากกรุงเทพฯเพือ่เดินทางกลบัสู่ต่างจงัหวดั 
         กรุณำเลือกซ้ือบัตรโดยสำรภำยในประเทศประเภททีส่ำมำรถเลือ่นวันและเวลำในกำรเดินทำงได้  

         ทั้งน้ีเพือ่ป้องกนัปัญหาเที่ยวบินล่าชา้ท าให้ตอ้งซ้ือบตัรโดยสารเพือ่เดินทางใบใหม่  
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