
 

 

เฉินต ูจิว่จา้ยโกว หวงหลง 6 วนั 5 คืน 

สมัผสัสีสนัแห่งขุนเขา  อุทยานแห่งชาตจิิว่จา้ยโกว  มรดกโลกทางธรรมชาติ  

ช่ืนชมความงามอุทยานแห่งชาตหิวงหลง ตน้กาํเนิดแห่งตาํนานมงักรเหลือง 

ชมความน่ารกัของบรรดาหมีแพนดา้นอ้ยใหญ ่ณ ศูนยอ์นุรกัษห์มีแพนดา้ 

ชมโชวเ์ปลี่ยนหนา้กาก ศิลปะการแสดงง้ิวเสฉวน เอกลกัษณข์องเมืองเฉิงต ู

ชิม ชอ้ป แชะ กนัแบบจุใจ ณ ถนนคนเดินจิน๋หล่ี และ ถนนคนเดินชุนซีลู่  

 

 

 

 

 

 

ราคาเริม่ตน้ 25,777 บาท  พกัหรูระดบั 4-5 ดาว 

เดินทางเดือน ตลุาคม – พฤษจกิายน 2560 
เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS  สะสมไมล ์ROP ได ้50% 

 

 

 

BEST SEASON OF JIUZHAIGOU 6D5N BY TG 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉินต ู– เมืองเมา้เสี้ ยน 

07.15 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D ประต ู3 สายการบิน THAI AIRWAYS  

มีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวก ตรวจเช็คกระเป๋าสมัภาระ และเอกสารการ

เดินทางใหก้บัทุกท่าน 

10.15 น. เหิรฟ้าสู่ นครเฉินต ูประเทศจนี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG618 บรกิาร

อาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบินประมาณ 3 ชัว่โมง) 

สายการบิน THAI AIRWAYS ใชเ้ครือ่ง BOING 777-300 จาํนวน 354 ที่นัง่ 

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 30 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) 

 

 

 

 

 

 

14.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตเิฉิงตซูวงหลิว ประเทศเทศจีน (เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกวา่

ประเทศไทย 1 ชัว่โมง ) หลงัจากผ่านขั้นตอน การตรวจหนั งสือเดินทางและ ศุลกากรแลว้  รบั

กระเป๋าสมัภาระ จากน้ันนําท่านเดินทางสู ่เมืองเมา้เสี้ ยน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3-4 ช.ม.) 

ระหวา่งทางใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัวิวทิวทศัน์ตลอดสองขา้งทาง 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ MAO XIAN INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สอง เมา้เสี้ ยน – อุทยานแห่งชาตหิวงหลง (ไม่รวมกระเชา้ข้ึน-ลง) – จิว่จา้ยโกว 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติหวงหลง  ใหท่้านได้เดินชมวิวของ อุทยานตามเสน้ทางของ

อุทยาน โดยหวงหลงมีขนาดพ้ืนท่ีใหญ่ ถึง 1340 ตร.กม. 

ลกัษณะทางภมิูประเทศซบัซอ้น  องคป์ระกอบแปลก

ประหลาด  น่าต่ืนตาและคน้หา  มียอดเขาท่ีปกคลุมดว้ย



 

หิมะมากมาย มีพ้ืนท่ีท่ีสงูกวา่ระดบัน้ําทะเลถึง 5,000 เมตร ประมาณ 7 จุด หวงหลงมีลกัษณะ

หนา้ชั้นผิวดินส่วนมากเป็นหินอ่อน ทิวทศัน์มีหินอ่อนเป็นองคป์ระกอบหลกั ไม่วา่จะเป็นผนังหิน

อ่อน ทะเลสาบ หลุม บ่อ น้ําตก ถํ้า พ้ืนผิวของส่ิงเหล่าน้ีคือหินอ่อน  และ อาจมีสีสนัหลากหลาย

แตกต่างกนัไป  จึงถือวา่ ชื่อเสียงของหวงหลง  ท่ีวา่เป็นพิพิธภณัฑห์ินอ่อนของโลก  ไม่ไดเ้กินเลย

ไป สถานท่ีท่องเท่ียวหวงหลงในปัจจุบนั  คือพ้ืนท่ีในบริเวณธารน้ําห วงหลง ในอาณาบริเวณ  4 

ตารางกิโลเมตร  แต่พ้ืนท่ีน้ีไดมี้หินอ่อนเกือบทุกประเภทรวมอยูด่ว้ยกนั  จนน่าบงัเอิญจนทาํให้

เม่ือมองจากดา้นบนลงมาจะเห็นเป็นเสน้สีทองสายหน่ึง  ดุจมงักรยกัษ์  ฝ่าดงภเูขาหิมะก็ไม่ปาน  

จนไดร้บัคาํเปรียบเปรยวา่สถานท่ีแหง่น้ีเป็นท่ีประทบัของพระแม่แห่งสรวงสวรรค ์บนโลกมนุษย ์

(**หมายเหต ุณ วนัเดินทาง หากคณะไม่สามารถเดินทางไป ชมอุทยานหวงหลงได ้ไม่ว่าเน่ืองจาก

สภาพอากาศ  หรือเหตผุลใดๆ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนสถานที่ท่องเที่ยวเป็น อุทยาน

โหมวหนีโกวแทน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และไม่คืนค่าบริการใดๆทัง้สิ้ น**) 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ จิว่จา้ยโกว ระหวา่งทางท่านจะไดช้มความสวยงามท่ีธรรมชาติได้

รงัสรรคข์ึ้ นมา ทั้งภเูขาหิมะ หนา้ผาสงูชนั แม่น้ําท่ีคดเค้ียว ใบไมเ้ปล่ียนสี หากยิง่เขา้ใกลจ้ิ่วจา้ย

โกวมากเท่าไหร่ ก็จะยิง่เห็นใบไมเ้ปล่ียนสีไดม้ากขึ้ นเร่ือยๆ จิ่วจา้ยโกวตั้งอยูใ่นจงัหวดัอาป้า ทาง

ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน อยูห่า่งจากเมืองเฉิงตปูระมาณ 330 กิโลเมตร แต่

เดิมน้ัน จิ่วจา้ยโกวน้ัน มีหมู่บา้นชาวทิเบตอยู่ 9 หมู่บา้น อาศยัอยูริ่มธารน้ําเหล่าน้ี เน่ืองจาก

ชาวทิเบตนับถือภูเขา ธารน้ํา จิ่วจา้ยโกว จึงไดร้บัการเคารพจากชาวทิเบตวา่เป็นขุนเขาธารน้ํา

อนัศกัด์ิสิทธ์ิ  

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารคํา่ของโรงแรม 

พกัที ่ GOLDEN DRAGON INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัที่สาม อุทยานแห่งชาตจิิว่จา้ยโกว (รวมรถอุทยาน) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านเขา้ชม อุทยานแห่งชาตจิิว่จา่ยโกว  ตั้งอยูใ่นบริเวณทางทิศเหนือของมณฑลเสฉวน  ซ่ึง

เป็นส่วนหน่ึงในบริเวณตอนใตข้องเทือกเขาหมิงซาน  หา่งออกไปจากตวัเมืองเฉิงตรูาว  500 

กิโลเมตร  จิ่วไจโ้กวมีชื่อเสียงดา้นคว ามงามแหง่สีสนัท่ีแปลกเปล่ียนไม่รูจ้บ  ทะเลสาบผุดขึ้ น

ท่ามกลางหมู่แมกไมเ้ขียวขจี  น้ําใสเป็นประกายชุม่ฉํา่  ยอดเขาหิมะตัดกบัทอ้งฟ้า สีคราม  เกิด

เป็นภาพธรรมชาติอนังดงามท่ีแปรเปล่ียนไปตามฤดกูาลผลิ  ดว้ยความสวยงามจึงทาํให้ อุทยาน

แหง่ชาติจิ่วไจโ้กวไดถู้กขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปีค.ศ. 1992   

นําท่านชม ทะเลสาบแรด  สงูจากระดบัน้ําทะเล  2,315 เมตร น้ําลึกโดยเฉล่ีย  12 เมตร ยาว

ราว 2 กิโลเมตร  มีพ้ืนท่ี 200,000 ตารางกิโลเมตร  ทะเลสาบแรดเ ป็นทะเลสาบขนาดใหญ่  

เสน่หอ์นัน่าประทบัใจของทะเลสาบน้ีคือ  หมู่เมฆและสายหมอกท่ีสะทอ้นทะเลสาบ แรดจนแยก

ไม่ออกวา่ส่วนไหนท่ีเป็นทอ้งฟ้า ความเปล่ียนแปลงของทั้งเมฆและหมอกในทุก  ๆ เชา้ ใหค้วาม

งดงามท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละวนัอยา่งน่าประทบัใจ  นอกจากน้ีทะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบ

เดียวท่ีอนุญาตใหนั้กท่องเท่ียวล่องเรือยอชตไ์ด ้

ทะเลสาบซู่เจิ้ ง เป็นทะเลสาบนอ้ยใหญ่ 19 แหง่ไหลลดหลัน่กนัลงมาราวขั้นบนัได  สลบักบัแอ่ง

น้ําและแนวตน้หญา้สีสดใส 

ทะเลสาบมงักรคู่  อยูใ่กลก้บัทะเลสาบประกายไฟ  มกัมีหงสแ์ละเป็ดแมนดารินมาเล่นน้ําท่ี

ทะเลสาบน้ี  ชื่อของทะเลสาบน้ีมาจากแนวหินปนูกน้ทะเลสาบท่ีมีรปูร่างเหมือนมงักรสองตวั  

ตาํนานโบราณของชาวธิเบตกล่าว ไวว้า่  ในอดีตมีมงักรรา้ยสองตวัเขา้มาทาํรา้ยชาวธิเบตใน

ดินแดนจิ่วจา้ยโกวน้ี  โดยพน่ลกูเห็บและพายุหิมะมายงัหมู่บา้นในท่ีสุดเทพเจา้กีซา  ซ่ึงเป็นท่ี

เคารพนับถือของชาวธิเบตไดม้าปราบมงักรทั้งสองตวัน้ี และล่ามโซ่มงักรทั้งสองน้ีไวใ้ตท้ะเลสาบ 

ตั้งแต่น้ันมาชาวธิเบตในจิ่วจา้ยโกวน้ีก็อยูอ่ยา่งสงบสุข 

นํ้าตกธารไข่มุก  หรือ ซ่ึงเป็นภาษาทิเบต  แปลวา่ยิง่ใหญ่และอศัจรรย์  น้ําตกธารไขมุ่กสงูจาก

ระดบัน้ําทะเล 2,433 เมตร กวา้งราว 160 เมตร มีพ้ืนท่ี 9.5 หม่ืนตารางเมตร  เป็นน้ําตกธาร

หินปนู มีรปูทรงเป็นรปูพดั เป็นน้ําตกท่ีไหลผ่านถํ้าลาํธารใหญ่  มีสายน้ําท่ีทอดธารลดหลัน่ยาว

ถึง 310 เมตร เป็นน้ําตกท่ีมีความงามราวกบัเสน้ไขมุ่ก  และเคยเป็นจุดท่ีเคยถ่ายทาํภาพยนตร์

เร่ืองไซอ๋ิว  น้ําตกน้ีถือเป็นน้ําตกท่ีกวา้งทีสุดในจิ่วจา้ยโกว  นอกจากน้ียงัมีน้ําตก และทะเลสาบ

อ่ืนๆอีกมากมายภายในอุทยานจิ่วจา้ยโกว 

 

 



 

ทะเลสาบนกยู ง มีความยาว  310 เมตร มีรปูร่างลกัษณะคลา้ยนกยงู  มีน้ําสีฟ้าอมน้ําเงินใน

บริเวณน้ําลึก  และ สีเขียวมรกตในบริเวณน้ําต้ืน  และส่องประกายเป็นสีทองยามสะทอ้นกบั

แสงแดดพราย ตวัทะเลสาบน้ันตั้งอยูภ่ายในหุบเขาท่ีเต็มไปดว้ยดว้ยตน้ไมน้านาชนิด ยิง่ในยาม

ฤดใูบไมเ้ปล่ียนสีน้ัน สีสนัของทะเลสาบแหง่น้ีจะเต็มไปดว้ย สีแดง สีเหลือง ของใบไมท่ี้ร่วงหล่น

ในทะเลสาบ  

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบบุฟเฟ่ต ์!! 

จากนัน่ นําท่านชม  ทะเลสาบหา้สี  สีสนัท่ีสวยงามของน้ําในทะเลสาบ หา้สี เกิดจากแคลเซียม  

คารบ์อเนต และบรรดาพืชน้ําชนิดต่างๆ ท่ีเจริญเติบโตอยูใ่นทะเลสาบ  ซ่ึงไม่เพียงแต่สรา้งความ

สวยงาม ทาํใหน้ํ้าเป็นสีฟ้าและสีเขียวเท่าน้ัน หากยงัทาํใหน้ํ้าใสแจ๋วราวกบักระจก นักท่องเท่ียว 

จึงสามารถมองเห็นส่ิงต่างๆ ท่ีอยูใ่ตน้ํ้าไดอ้ยา่งชดัเจน และยงัมองเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามเบ้ือง

หนา้สะทอ้นลงบนผิวน้ําจนปรากฏเป็นภาพท่ีสวยงามแปลกตา 

ทะเลสาบยาว เป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดใน จิ่วจา้ยโกว ครอบคลุมพื้ นท่ี 930,000 ตารางเมตร 

ความยาวกวา่ 7 กิโลเมตร น้ําในทะเลสาบมาจาก หิมะท่ีละลายลงมาจากภเูขา  มีตน้สนซีดาร์

ขึ้ นอยูบ่นภเูขารอบๆทะเลสาบ เม่ือมองจากระยะไกลสะทอ้นเป็นทิวทศัน์อนังดงาม  ในฤดูหนาว

ทะเลสาบจะจบัตวัแข็งหนาถึง 60 เซนติเมตร จึงเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสาํหรบัการเล่นสเก็ต 

ทะเลสาบแพนดา้ มีความลึกโดยเฉล่ีย 14 เมตร สงูจากระดบัน้ําทะเล 2,587 เมตร ทะเลสาบ

แพนดา้จึงเป็นหน่ึงในสองทะเลสาบของจิ่วจา้ยโกวท่ีผิวน้ําจบัตวัเป็นน้ําแข็งในฤดหูนาว ระดบัน้ํา

ของทะเลสาบมีการเปล่ียนแปลงเสมอเน่ืองจากใตน้ํ้ามีทางไหลไปยงัน้ําตกแพนดา้ท่ีอยูใ่กล้ๆ กนั 

 

 

 

 

 

 

** การท่องเที่ ยวภายในอุทยาน ไกดแ์ละ หวัหนา้ทวัรจ์ะใชวิ้จารณญาณในการนาํ ท่าน

เดินทางท่องเท่ียวตามจุดตา่งๆภายในอุทยาน ซ่ึงจะไดม้ากหรอืนอ้ย ข้ึนอยู่ กบัการใชเ้วลา

ในแตล่ะสถานที่ และการรกัษาเวลาของคณะทวัรน์ั้นๆ ** 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารคํา่ของโรงแรม 

พกัที ่ GOLDEN DRAGON INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 



 

วนัที่สี ่ จิว่จา้ยโกว – ผ่านชมกาํแพงเมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตีย๋ซี – เฉินต ู– รา้นหยก 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่  เมืองซงพาน  เป็นเมืองชายแดนจีน -ทิเบตในสมยัโบราณ  เป็นเมืองท่ีใช ้

แลกเปล่ียนสินคา้ชาวฮัน่และชาวทิเบต  นําทุก

ท่าน ผ่านชมกาํแพงเมืองโบราณซงพาน  

กาํแพงเมืองโบราณแหง่น้ีถูกสรา้งขึ้ นตั้งแต่สมยั

ราชวงศถ์งั  และถูกปรบัปรุง ใหม่อีกครั้ง ในชว่ง

ราชวงศห์มิง  เน่ืองจากเมืองซงพานมีสภาพภมิู

ประเทศท่ีเป็นประโยชน์ทางภมิูศาสตร์  จึงได้

ถูกเลือก เป็นท่ีตั้งของ ฐานทพัทหารตั้งแต่สมยั

ราชวงศถ์งั  ถึงแมเ้วลาจะผ่านมานานหลายพนั

ปี แต่ประตเูมืองและกาํแพงเมืองท่ีน่ีไดร้บัการ

รักษาไวเ้ป็นอยา่งดีเสมอมา จนได้ ชื่อวา่เป็น

หน่ึงในเมืองประวติัศาสตรท่ี์น่าสนใจท่ีสุดใน

มณฑลเสฉวน 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําทุกท่านชม ทะเลสาบ เตีย๋ซี ตั้งอยูท่ี่เชิง

เขาหมินซาน อยูร่ะหวา่งเมืองซงพานและเมือง

เมา้เส้ียน ในมณฑลเสฉวน ทะเลสาบเต๋ียซียงัเป็นตน้น้ําของแม่น้ําหมินเจียง มีวิวทิวทศัน์ท่ี

สวยงามลอ้มรอบไปดว้ยภเูขา และป่าไมเ้ขียวขจี ทะเลสาบเต๋ียซีมีพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่ 350 ลา้น

ตารางเมตรถือเป็นไขมุ่กอนัสวยงามของท่ีราบสงูเสฉวน  – ทิเบต แต่เร่ืองราวเบ่ืองหลงัในอีก

ดา้นหน่ึงของความงดงามของทะเลสาบเต๋ียซีน้ัน ไดเ้กิดขึ้ นจากการเกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ.1933 

ไดท้าํลายและกลืนหมู่บา้นโบราณยุบหายลงไป จนกลายเป็นทะเลสาบขึ้ นมา 

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเฉินตู  เฉินตูเป็นเมืองยอ่ยจงัหวดัท่ีไดท้าํหนา้ท่ี เป็น

เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนของจีน ตั้งอยูบ่ริเวณลุ่มแม่น้ําหมินใจกลางมณฑล ประชากรเมือง

เฉิงตมีูราว 10 ลา้นคน เป็นหน่ึงในสามของเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในภาคตะวนัตกของจีน 

(อีกสองแหง่คือฉงชิ่งและซีอาน) ในปัจจุบนัเป็นทั้งศนูยก์ลางดา้นการเมือง การทหาร และดา้น

การศึกษาของภมิูภาคตะวนัตกเฉียงใต ้คาํวา่เฉิงตมีูความหมายวา่ ค่อย ๆ กลายเป็นเมือง 

เน่ืองจากยอ้นไปเม่ือราว 2,000 ปีท่ีแลว้ ในสมยัจิ๋นซีฮ่องเต ้ไดมี้การจดัการชลประทานขึ้ น เพื่อ



 

แกไ้ขปัญหาน้ําท่วมท่ีเกิดเป็นประจาํทุกปี เม่ือแกไ้ขปัญหาน้ําท่วมได ้ ชาวนาชาวไร่เพาะปลกูได้

ดี ชีวิตความเป็นอยูดี่ขึ้ น คนจึงเร่ิมอพยพมาท่ีเมืองน้ีมากขึ้ นเร่ือย ๆ จึงไดช้ื่อวา่เฉิงตู 

จากน้ันนําท่านชม รา้นหยก  ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบันําโชค  ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝาก อนัลํ้า

ค่าแก่คนท่ีท่านรกั     

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ YINSHEN INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หา้ รา้นผลิตภณัฑย์างโอโซน  – ศูนย์อนุรกัษห์มีแพนดา้ – รา้นผา้ไหม -  ศาลเจา้สามกก๊  

ถนนจิน๋หลี่ - โชวเ์ปลี่ยนหนา้กาก 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทุกท่านเดินทางสู่ รา้นผลิตภณัฑย์างโอโซน  ใหท่้านไดเ้ลือกชมสินคา้และ ผลิตภณัฑ์เคร่ือง

นอนเพ่ือสุขภาพในรปูแบบต่างๆ มากมาย 

จากน้ันนําท่านเดินทางเขา้สู่ ศูนยอ์นุรกัษห์มีแพนดา้  ซ่ึงท่านจะไดเ้ขา้เยีย่มชมความน่ารกั ของ

บรรดาหมีแพนดา้ ไดอ้ยา่งใกลช้ิด  ท่ีน่ีนอกจากจะเป็นท่ีวิจยัและทาํการศึกษาเพ่ืออนุรกัษ์หมี

แพนดา้แลว้ ยงัเป็นศนูยก์าร   เรียนรู  ้และเพาะพนัธุห์มีแพนดา้อีกดว้ย  ศนูยอ์นุรกัษ์หมีแพนดา้

ท่ีเมืองเฉิงตน้ีูก่อตั้งเม่ือปี 1987 โดยมีภารกิจในการวิจยัและอนุรกัษ์ต่อจากสวนสตัวเ์ฉิงตู  และ

การพฒันาชนบทของสาธารณรฐัประชาชนจีน  ซ่ึงเร่ิมแรกมีแพนดา้เพียง  6 ตวัเท่าน้ัน  แต่



 

ปัจจุบนัมีแพนดา้รวมแลว้ประมาณ  83 ตวั ภายในศนูยอ์นุรกัษ์หมีแพนดา้ท่ีเฉิงตู  มีพ้ืนท่ีกวา่  

2,650 ไร่ และกาํลงัจะเพิ่มเป็น 5,000 ไร่ เพื่อขยายพ้ืนท่ีใหก้บัการดแูลและเพาะพนัธุ์ แพนดา้

แดง ลิงสีทอง และสตัวป่์าอ่ืนๆ ท่ีใกลจ้ะศนูยพ์นัธุด์ว้ย 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านแวะ รา้นผา้ไหม ท่ีขึ้ นช่ือของประเทศของจีน  ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้คุณภาพท่ีผลิต 

จากผา้ไหม เชน่ผา้หม่ เส้ือผา้ รองเทา้ ชุดเคร่ืองนอน เป็นตน้ 

นําท่านชม ศาลเจา้สามกก๊  หรือ “อู่โหวสือ” ในภาษาจีน ตั้งอยู่ ติดกบัถนนคนเดินจินหล่ี  เป็น

ศาลท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือราํลึกถึงถึงจเูก๋อเล่ียงหรือขงเบง้มหาเสนาบดีแหง่จก๊กก๊ และเป็นศาลเจา้แหง่

เดียวของจีนท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือบชูาทั้งผูป้กครองบา้นเมืองและขุนนาง  ประกอบไปดว้ยศาลบชูาของ

ทั้งเล่าป่ีและขงเบง้รวมไปถึงหลุมฝังศพ จุดเด่นท่ีพลาดไม่ไดคื้อท่ีน่ีมีฎีกาออกศึกหรือ “ซซืูอ

เป่ียว” ฉบบัท่ีเขียนโดยงกัฮุยหรือ เยวเ่ฟย ์นอกจากน้ียงัมีการจดัแสดงงิ้ วเสฉวนอีกดว้ย  

จากน้ันนําท่านเดินชม ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ ถนนแหง่น้ีเปิดใหบ้ริการในปี  ค.ศ.2004 ในแบบ

สไตลจ์ีนโมเดิล ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบหรหูรา  และกล่ินอายวฒันธรรมของมณฑลเสฉวนท่ีถูก

ฝังอยูใ่นถนนโบราณแหง่น้ี บ่งบอกใหท้ราบวา่มณฑลเสฉวนมีลกัษณะอยา่งไรในสมยัราชวงศช์ิง  

หลงัจากการปรบัปรุงใหม่เม่ือเร็วๆน้ี ถนนคนเดินจินหล่ีไดก้ลายเป็นหน่ึงในถนนการคา้ท่ีคึกคกั

มากท่ีสุดในเฉิงต ูทั้งสองดา้นของถนนท่ีมีความยาว 350 เมตรน้ี มีรา้นคา้เล็กๆมากมาย  ท่ีขาย

สินคา้หตัถกรรมของเก่าและของท่ีระลึกเชน่งานปักลาย  , ผลิตภณัฑจ์ากเคร่ืองเขิน  , งานฝีมือ

พ้ืนบา้น , เคร่ืองเคลือบดินเผา , ของเก่าหรืองานประดิษฐต์วัอกัษรและภาพวาด  รวมถึงโรงแรม

รา้นอาหาร ชา กาแฟ บาร ์ คาเฟ่  และรา้นอาหารอีกมากมาย  ถนนแหง่น้ีถือวา่เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวยอดนิยมสาํหรบัชาวเฉินตแูละนักท่องเท่ียวท่ีหา้มพลาดเม่ือมาเยอืนเฉินต ู

 

 

 

 

 

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

หลงัจากน้ันนําท่านชมศิลปะการแสดงงิ้ วของเสฉวน ชมโชวเ์ปลี่ยนหนา้กาก อนัเป็นเอกลกัษณแ์ละไฮไลน์ของ

เมืองเฉิงต ูมีคาํกล่าววา่ “ถา้มาเฉิงต ูแลว้ไม่ไดด้โูชวเ์ปล่ียนหนา้กาก ถือวา่ยงัมาไม่ถึงเฉิงตู ” วิธีการเปล่ียน

หนา้กากดว้ยการดึงเชือกอยา่งแน บเนียน หรือเพียงแค่สะบดัหนา้เพียง แค่เส้ียววินาที  หนา้กากก็จะเปล่ียนไป

เร็วมากๆ จนจบจบัไม่ไดว้า่ทาํไดอ้ยา่งไร 



 

พกัที ่ YINSHEN INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 

วนัที่หก รา้นนวดเทา้เพื่อสุขภาพ (บวัหิมะ) – ชอ้ปป้ิงถนนคนเดินชุนซีลู่ – กรุงเทพฯ  (สนามบิน

สุวรรณภูมิ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่  รา้นนวดเทา้เพื่อสุขภาพ  ผ่อนคลายความเม่ือยลา้  กบัยานวดขนาดพิเศษ

สตูรเดียวไม่ซํ้าใคร พรอ้มชมครีมเป่าซู่ถงั  หรือท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือ  “บวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศใน

ดา้นรกัษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจาํบา้น  

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่  ถนนคนเดินชุนซีลู่  หรือ WALKING STREET ของเมืองเฉินตู ซ่ึงเป็น

ยา่นขายสินคา้ของวยัรุ่น  รา้นคา้แบรนดเ์นม  และขายสินคา้ทนัสมยั ต่างๆ นับเป็น แหล่งชุมนุม

ของหนุ่มสาวเมืองเฉินตู ท่ีเต็มไปดว้ยหา้งนอ้ยใหญ่ และร้ านอาหารมากมาย ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง

ล้ินคา้และของท่ีระลึกต่างๆ อาทิเชน่ เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้กีฬา เป็นตน้  

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ย เมนูอาหารสมุนไพร 

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิฉิงตซูวงหลิว 

15.30 น. นําทุกท่านเหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG619 

17.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนทาํการ 

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

**สถานท่ีท่องเท่ียว และโรงแรมท่ีพกั อาจจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกั** 

**โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ลกูคา้เป็นสาํคญั** 

คณะยนืยนัการเดินทางที่ 15 ท่านมีหวัหนา้ทวัร ์

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้รกิาร *** 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

11 – 16 ตลุาคม 2560 31,777 31,777 31,777 8,000 25,900 

12 – 17 ตลุาคม 2560 31,777 31,777 31,777 8,000 25,900 

13 – 18 ตลุาคม 2560 31,777 31,777 31,777 8,000 25,900 

25 – 30 ตลุาคม 2560 31,777 33,777 33,777 8,000 25,900 

27 ต.ค. – 01พ.ย.2560 31,777 33,777 33,777 8,000 25,900 

01 – 06 พฤศจกิายน 2560 29,777 29,777 29,777 7,000 22,900 

02 – 07 พฤศจกิายน 2560 29,777 29,777 29,777 7,000 22,900 

03 – 08 พฤศจกิายน 2560 29,777 29,777 29,777 7,000 22,900 

08 – 13 พฤศจกิายน 2560 27,777 27,777 27,777 6,000 20,900 

09 – 14 พฤศจกิายน 2560 27,777 27,777 27,777 6,000 20,900 

10 – 15 พฤศจกิายน 2560 27,777 27,777 27,777 6,000 20,900 

15 – 20 พฤศจกิายน 2560 25,777 25,777 25,777 6,000 18,900 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 180 หยวน/ทริป/ตอ่ทา่น*** 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.      

 ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  



 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเที่ยวเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทย  

และตอ้งเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน !!!!   

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียว  

     ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 180 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัทท์างไกล  

     ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ    

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

เง่ือนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นกัท่องเที่ยวหรอืเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทตอ่ท่านเพื่อสาํรองที่นัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนั กขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทาง

บริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทา งมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร  ทางบริษัทไม่รบัยกเลิก

การจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อ ใน

เอกสารการจอง ) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ 



 

3. มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้า เงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัคืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนํา

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโ ปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่าน้ัน จึง

ไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการ

เดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินทั้งหมดใหก้บัท่านทุกกรณี** 

4. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํ หรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

5. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบ ริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น.นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้- ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทาง บริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบั

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง 

4. นักท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทาง

บริษัทกาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

5. ทางบริษัทขอสง วนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํ

นําหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 



 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายห รือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือ

การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

8. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภั ยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

9. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน  ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบ รรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. กรุณาเตรยีมของ ใช่สว่นตวั เช่น แปรงสฟัีน ยาสฟัีน สบู่แชมพู ของตวัสว่นตวัไปเอง เน่ืองจาก

รฐับาลทอ้งถ่ินตอ้งการรกัษาสิง่แวดลอ้มและลดการท้ิงขยะ จงึไม่มีบรกิารท่ีโรงแรม 

4. ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดินทางราชก าร หรอื ใชบ้ตัร  APEC ในการเดิ นทางและยกเว้ นการทาํ   

วีซาจีนท่านจะตอ้งรบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศด้วยตนเอง เน่ืองจากทางบริษัท

ไม่ทราบกฎและกติกาในรายละเอี ยดการยกเว้นวีซ่า/ผูใ้ชบ้ตัร APEC และโปรดดูแลรกัษาบตัร

ของท่าน หากท่านทาํบตัรหายในระหว่ างการเดินทาง  ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจี นอย่าง

นอ้ย 2 สปัดาห ์เพื่อดาํเนินการเรือ่งต่างๆ 

5. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเก่ียวกบัการนาํแบตเตอรีส่าํรองข้ึนไปบนเครือ่งบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีสาํรองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณท่ีจาํกดั ไดแ้ก่ 



 

4.1 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้านอ้ยกวา่  20,000 mAh หรือนอ้ยกวา่  100 Wh สามารถนําข้ึน

เคร่ืองไดไ้ม่มีการจาํกดัจาํนวน  

4.2 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้า  20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําข้ึน

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มนําข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

5. หา้มนําแบตเตอร่ีสาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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

เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน!! 
 สาํเนาหนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

 สาํเนารูปถ่ายสี ฉากหลงัสีขาว ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม.  

สถานทูตปฏิเสธ รปูชุดครุยรบัปริญญา/รปูชุดราชการ /หา้มใส่เส้ือแขนกุด และหา้มใส่เส้ือสีขาว ทุกชนิด(เน่ืองจาก

ฉากหลงัตอ้งเป็นสีขาว) 

ตวัอย่างส าเนาท่ีไดม้าตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


