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NT222
ทวัรจ์วิจา้ยโกว BEST SELLER ไมเ่ขา้รา้นรัฐบาล 6 วัน 5 คนื (TG) - จวิจา้ยโกว หวงหลง
[นังกระเชา้/รถเหมา/เขา้ 2 รอบ]
ทัวรเ์ฉนิต ูจนี จวิจา้ยโกว , 6 วัน 5 คนื , 12-17 ตลุาคม 2566 , 19-24 ตลุาคม 2566

YARI INTERNATIONAL HOTEL  , HOWARD JOHNSON TIANYUAN RESORT JIUZHAIGOU HOTEL  , BALAN INTER
HOTEL  , SERENGETI HOTEL

เฉนิต ู- ศนูยอ์นุรักษ์หมแีพนดา้ (รวมนังรถกอลฟ์) - โชวเ์ปลยีนหนา้กาก - เม่าเสยีน - ทะเลสาบเตยีซ ี-
เมอืงโบราณซงพาน - ปากหบุเขาจวิจา้ยโกว - อุทยานแหง่ชาตจิวิจา้ยโกว (รถเหมา/เขา้ 2 รอบ) - โชว ์The Romantic
Show of Songcheng - ชวนจูซ่อื - หวงหลง (รวมนังกระเชา้&รถกอลฟ์ ทงัขนึและลง) - ตเูจยีงเยยีน - ศาลเจา้สามกก๊

- ถนนโบราณจนิหล ี- อาหารสมุนไพรยาจนี

อทุยานแหง่ชาตจิวิจา้ยโกว ... มรดกโลกแหง่มณฑลเสฉวน ซงึมคีวามสงู 2,000-3,000 เมตรจากระดับน ้าํทะเล
อทุยานหวงหลง (มงักรเหลอืง) ... มรดกโลกแหง่ท ี2 ซงึมคีวามสงูกวา่ 3,500 เมตรจากระดับน ้าํทะเล

** พกัโรงแรมระดับ 5 ดาว พรอ้มหวัหนา้ทวัรท์ชีาํนาญงานคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง **

เมนูพเิศษ :: สกุเีสฉวน (หมาลา่) + อาหารสมุนไพรยาจนี
พเิศษ 1 :: อทุยานหวงหลง >> รวมนงักระเชา้&รถกอลฟ์ ทงัขนึและลง

พเิศษ 2 :: อทุยานจวิจา้ยโกว >> รถเหมาเขา้จวิจา้ยโกว 2 รอบ + อาหารเซ็ตโตะ๊ในอทุยาน
พเิศษ 3 :: มชีา่งภาพ + ไมเ่ขา้รา้นรฐับาล + รวมทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถ

** 10 ทา่น ออกเดนิทาง **



กาํหนดการเดนิทาง
ตลุาคม 2566
12-17 , 19-24

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ - เฉนิต ู- ศนูยอ์นุรกัษห์มแีพนดา้ (รวมนงัรถกอลฟ์) - โชวเ์ปลยีนหนา้กาก

08.00 น.
คณะพรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (TG)
โดยมเีจา้หนา้ทจีากทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารใหก้ับทา่น

10.55 น.
ออกเดนิทางสู ่นครเฉนิต ูโดย การบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 618

15.05 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิฉงิตเูทยีนฝู่

นครเฉนิต ูเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวนและมปีระชากรหนาแนน่ทสีดุของประเทศจนี ทมีภีมูปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา
และมสีภาพภมูอิากาศทเีหมาะสมตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นทอีบอุน่ฤดหูนาวทไีมห่นาวนัก และมปีรมิาณความชนืสงู มพีนืทปีระมาณ
218,920 ตารางไมล ์(567,000 ตารางกโิลเมตร) ประชากรสว่นหนงึเป็นชนกลุม่นอ้ยเชอืชาตติา่งๆ ไดแ้กช่าวย,ี ธเิบต, เมยีว, หยุ และเซยีง
ชนกลุม่นอ้ยเหลา่นสีว่นใหญม่ถีนิฐานอยูใ่นเขตปกครองตนเองของมณฑลเฉงิตู
และยังเป็นศนูยก์ลางของการเดนิทางทังทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถงึการเป็นศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ, วัฒนธรรมและการปกครอง
อกีทังยังเป็นเมอืงทมีคีวามเป็น “เมอืงจนี” อยา่งทผีูค้นไดจ้นิตนาการไว ้

หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําทา่นชม ศนูยอ์นุรกัษห์มแีพนดา้ (นงัรถกอลฟ์) ทหีาชมไดย้าก
และเป็นสตัวส์ญัลักษณ์ของประเทศจนี ชมความน่ารักพรอ้มสมัผัสชวีติความเป็นอยู่ของเหลา่หมแีพนดา้ ศนูยอ์นุรักษ์หมแีพนดา้ อยู่บนเนือที
600,000 ตารางเมตร ซงึใชเ้ป็นศนูยเ์พาะพันธุแ์ละอนุรักษ์ รวมถงึใชเ้ป็นสถานทศีกึษาหมแีพนดา้ซงึเป็นสตัวอ์นุรักษ์ของประเทศจนี

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร ลมิรสอาหารพเิศษ ... สกุเีสฉวน (หมาลา่)

นําทา่นชมโชวป์ระจํามณฑลเสฉวน โชวเ์ปลยีนหนา้กาก ทผีูแ้สดงสะบัดหนา้เพยีงครังเดยีว ก็สามารถเปลยีนหนา้ไดเ้พยีงเสยีววนิาที
เป็นศลิปะของคนจนีตังแตส่มัยโบราณ

พกั
SERENGETI HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี2
เฉนิต ู- เมา่เสยีน - ทะเลสาบเตยีซ ี- เมอืงโบราณซงพาน - ปากหบุเขาจวิจา้ยโกว

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมา่เสยีน (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 3-4 ชวัโมง)

บา่ย
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทา่นแวะชม ทะเลสาบเตยีซ ีทมีนี ้าํสเีขยีวดังเทอควอยซบ์นทรีาบสงู สลับดว้ยแนวทวิเขา
ทะเลสาบแหง่นีเกดิขนึจากแผน่ดนิไหวอย่างรุนแรงบอ่ยครัง และไดก้ลนืเมอืงทังเมอืงอยู่ใตท้ะเลสาบ นําทา่นแวะชม เมอืงโบราณซงพาน
สมัยราชวงศห์มงิ เมอืงทใีชแ้ลกเปลยีนสนิคา้ชาวฮันและชาวทเิบต สมัยนัน ชาวฮันนยิมนําใบชา ผา้แพร เกลอืและของใชป้ระจําวัน
มาแลกเปลยีนมา้ แกะ ขนแกะ และหนังสตัว ์



จากนันเดนิทางตอ่สู ่ปากหบุเขาจวิจา้ยโกว ทา่นจะไดส้มัผัสกับกลนิไอธรรมชาตบินผนืป่าทอีุดมสมบรูณ์ทหีาดไูดย้าก ตน้ไมน้านาพันธุ์
โดยเฉพาะการเดนิทางของทา่นอยู่ในระหวา่งเดอืนกันยายน-เดอืนพฤศจกิายน ซงึเป็นชว่งฤดใูบไมร้่วง ทา่นจะไดส้มัผัสกับตน้ไมเ้ปลยีนสี
สขีองใบไมม้หีลากหลายสสีนัผสมผสานกับ ละอองหมิะทโีปรยปรายลงมาเพมิความงามและเสน่หใ์หก้ับจวิจา้ยโกวมากขนึ

ค่าํ
นําทา่น Check-in เขา้ทพัีก พรอ้มรับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารของโรงแรม บุฟเฟตน์านาชาติ

พกั
HOWARD JOHNSON TIANYUAN RESORT JIUZHAIGOU HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
อทุยานแหง่ชาตจิวิจา้ยโกว รอบท ี1 ฝงัซา้ย (ใชร้ถเหมา) - โชวใ์หมล่า่สดุ The Romantic Show of Songcheng

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตแิหง่ชาตจิวิจา้ยโกว นําทา่นเปลยีนขนึ รถเหมาเขา้อทุยานจวิจา้ยโกว
เพอืชมมรดกโลกอุทยานแหง่ชาตธิารสวรรค์

อุทยานแห่งชาตจิวิจา้ยโกว ตงัอยูท่  ีอาํเภอหนานปิง อยูท่างเหนอืของมณฑลเสฉวน หา่งจากตวัเมอืงเฉงิต ูประมาณ 500 กโิลเมตร มอีาณาบรเิวณถงึ
148,260 เอเคอร ์ชาวธเิบตทอีาศยัอยูใ่นพนืทนีมีตีาํนานเกยีวกบัการเกดิของภมูปิระเทศ จวิจา้ยโกวดงัน ี“ตา้เกอผูม้ชีวีติ อนัเป็นอมตะและนางฟ้าอูนั่วเซอโหม่
ทอีาศยัอยูใ่นเทอืกเขาลกึนไีดต้กหลมุรกัซงึกนัและกนั ตา้เกอจงึไดข้ดักระจกบานหนงึจนวาววับดว้ยกระแสลมและหมูเ่มฆ
และมอบใหก้บัอูนั่วเซอโหมเ่ป็นของกาํนัล แตโ่ชครา้ยทอีูนั่วเซอโหมท่ําหลน่และแตกเป็นชนิเลก็ ชนินอ้ยถงึ 108 ชนิ ซงึภายหลงัจงึกลายเป็นทะเลสาบทัง 108
แหง่ในหบุเขาเกา้หมูบ่า้นแหง่น”ี ภายในอาณาบรเิวณอทุยานจวิจา้ยโกว ประกอบดว้ยภเูขาและหบุเขาอนัสลบัซบัซอ้น
เนอืงจากพนืทสีว่นใหญม่รีะดบัพนืดนิทลีดหลนัจงึทําใหเ้กดิแอง่น ้าํนอ้ยใหญม่ากมายถงึ 114 แอง่ และกลุม่น ้าํตกใหญน่อ้ยรวมถงึ 17 กลุม่
และแมน่ ้าํซงึไหลมาจากหบุเขารวม 5 สาย

เรมิตน้จาก น้าํตกโนย่อืหลา่ง สงูจากระดับน ้าํทะเล 2,365 เมตร กวา้ง 320 เมตร สงู 25 เมตร เป็นน ้าํตกหนิปนูทกีวา้งทสีดุของอุทยานจวิจา้ยโกว
และกวา้งทสีดุในประเทศจนี

จากนันนําทา่นขนึทางฝังซา้ยของจวิจา้ยโกว (เสน้ทางจอืจาวา) เพอืไปชม ทะเลสาบยาว ซงึเป็นทะเลสาบทอียู่สงูทสีดุ และกวา้งทสีดุ
ของอุทยานจวิจา้ยโกว ระดับน ้าํลกึทสีดุ 100 กวา่เมตร จากนันไปตอ่กันท ีทะเลสาบหา้ส ีซงึถอืเป็นจดุไฮไลทอ์กีแหง่หนงึทไีม่ควรพลาด

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารของอุทยานจวิจา้ยโกว พเิศษ !! อาหารแบบเซ็ตโตะ๊ อาหารด ีไมต่อ้งแยง่กบันกัทอ่งเทยีวทวัไป

นําทา่นชมความงดงามของอุทยานจวิจา้ยโกวกันตอ่ในภาคบา่ย โดยเราจะนังรถกลับตามเสน้ทางเดมิ เพอืลงไปดา้นลา่งของอุทยานจวิจา้ยโกว

นําทา่นชม ทะเลสาบแรด สงูจากระดับน ้าํทะเล 2,315 เมตร น ้าํลกึโดยเฉลยี 12 เมตร ยาว 2 กโิลเมตร ครอบคลมุพนืท ี2 แสนตารางเมตร
เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่อันดับ 2 ของอุทยานจวิจา้ยโกว รองจากทะเลสาบยาว และเป็นทะเลสาบทมีวีวิเปลยีนเยอะทสีดุ เงาสะทอ้นสวยงามอันดับ
1 รอบทะเลสาบเต็มไปดว้ยดอกไมน้านาชนดิ ฤดใูบไมผ้ลกิับฤดรูอ้นจะเป็นสเีขยีวทังหมด ฤดใูบไมร้่วง ใบไมจ้ะเป็นสแีดง สว่นตน้จะเป็นสเีขยีว
สอ่งเงาสะทอ้นน ้าํยงิสวยงาม โดยเฉพาะสคีรามผนืใหญ่กลางทะเลสาบ

ตอ่ดว้ย ทะเลสาบเสอื สงูจากระดับน ้าํทะเล 2,298 เมตร ทะเลสาบนีน ้าํลกึและเงยีบสงบ ความเป็นมาของชอืทะเลสาบนี ม ี3 อย่าง
(1) เสยีงน ้าํไหลของน ้าํตกซูเ่จนิดังเหมอืนเสยีงรอ้งของเสอื
(2) ฤดใูบไมร้่วงของทกุปี ใบไมร้อบๆทะเลสาบ จะเปลยีนสแีละสะทอ้นบนผวิน ้าํดเูหมอืนรวดลายของเสอื
(3) เสอืในป่าลงมากนิน ้าํททีะเลสาบนีบอ่ย ๆ

นําทา่นเดนิลัดเลาะไปตาม หมูท่ะเลสาบซูเ่จนิ ชม น ้าํตกซูเ่จนิ สงูจากระดับน ้าํทะเล 2,295 เมตร กวา้ง 62 เมตร สงู 25 เมตร ยอดน ้าํตกกวา้ง 72
เมตร น ้าํตกซูเ่จนิ มลัีกษณะเหมอืนกลับดอกบัว น ้าํทไีหลมาจากทะเลสาบขา้งบน ถูกตน้ไมแ้ยกเป็นสายน ้าํเล็ก  ๆหลายพันสาย
สดุทา้ยก็มารวมกันทยีอดน ้าํตกเทลงมาทเีดยีว สงา่งามมาก ใหท้า่นไดอ้สิระกับการบันทกึถ่ายภาพและดมืด่าํกับธรรมชาติ
ทสีวยสดงดงามไดอ้ย่างเต็มที

ไดเ้วลาสมควร นําทา่นเดนิทางกลับโรงแรมทพัีก



เย็น
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารของโรงแรม บุฟเฟตน์านาชาต ิ

นําทา่นชมโชว ์The Romantic Show of Songcheng จากนันกลับโรงแรม พักผอ่นตามอัธยาศัย

พกั
HOWARD JOHNSON TIANYUAN RESORT JIUZHAIGOU HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี4
อทุยานแหง่ชาตจิวิจา้ยโกว รอบท ี2 ฝงัขวา (ใชร้ถเหมา) - ชวนจูซ่อื

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางเขา้ “อทุยานแหง่ชาตแิหง่ชาตจิวิจา้ยโกว” ในวันท ี2 นําทา่นเปลยีนขนึ รถเหมาเขา้อทุยานจวิจา้ยโกว เชน่เดมิ

เชา้นีเราจะเขา้จวิจา้ยโกวฝังขวา โดยเรมิตน้ดว้ย ทะเลสาบกระจก สงูจากระดับน ้าํทะเล 2,390 เมตร น ้าํลกึโดยเฉลยี 11 เมตร ลกึทสีดุ 243 เมตร
ครอบคลมุพนืท ี1.9 แสนตารางเมตร เงาสะทอ้นของทะเลสาบกระจก เสมอืนกระจกบานใหญ่สะทอ้นเงาจากทอ้งฟ้า ทําใหเ้กดิภาพพเิศษขนึมา
คอืมปีลาวา่ยกลางเมฆหมอก มนีกบนิกลางสายน ้าํ รมิทะเลสาบมตีน้ไมส้องตน้พันกันสงูระฟ้า ทําใหคู้รั่กนยิมมาถ่ายรูปคูท่นีี
เพราะเชอืกันวา่จะซอืสตัยต์อ่ความรักตลอดไป

จากนันนําทา่นไปยังไฮไลทข์องจวิจา้ยโกว ทะเลสาบดอกไมห้า้ส ีหรือ ทะเลสาบนกยูง (เป็นทะเลสาบนกยูง เมอืมองลงมาจากดา้นบน)
สงูจากระดับน ้าํทะเล 2,472 เมตร ลกึ 5 เมตร เป็นทะเลสาบทมีวีวิสวยอันดับตน้ๆของอุทยานจวิจา้ยโกว
เนืองมาจากการกระจายตัวของตะกอนหนิปนู สาหร่าย และพชืน ้าํ ทําใหเ้กดิสหีลายสสีวยงามมาก เป็นจดุทคีนนยิมมาถ่าย Pre-Wedding
กันมากทสีดุ เพราะมวีวิทสีวยงาม และมจีดุถ่ายรูปมากมายเลยทเีดยีว ใหเ้วลาทา่นเต็มทกีับการถ่ายรูป

** จดุนถีอืวา่เป็นจดุทนีกัทอ่งเทยีวชาวไทยใหค้ะแนนความสวยงามเป็นอนัดบัหนงึของจวิจา้ยโกว ดงันนัเราจะใหเ้วลาทา่นอยา่งเต็มที
ประมาณ 2 ชม. ในการดมืด่าํกบับรรยากาศอนังดงาม (หากทา่นใดมเีรยีวแรงพอ แนะนําใหเ้ดนิรอบทะเลสาบเป็นวงกลม
ซงึจะทําใหท้า่นเห็นววิทแีตกตา่งจากทา่นอนื ๆ ซงึรบัรองวา่ นอ้ยทวัรน์กัทจีะใหท้า่นแบบน ี!!!)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารของอุทยานจวิจา้ยโกว พเิศษ !! อาหารแบบเซ็ตโตะ๊ อาหารด ีไมต่อ้งแยง่กบันกัทอ่งเทยีวทวัไป

นําทา่นชมความงดงามของอุทยานจวิจา้ยโกวกันตอ่ในภาคบา่ย ... นําทา่นเดนิทางสู ่เขตทวิทศันท์างนเิวศวทิยาป่าดกึดําบรรพ์
บรเิวณตอนบนของธารน ้าํยือเจอ๋โกว ไดแ้ก ่ทวิทัศน ์ทะเลสาบหา่นฟ้า ทะเลสาบหญา้ และ ป่าดกึดําบรรพ์

จากนันตอ่ดว้ย ทะเลสาบไผล่กูศร และ ทะเลสาบหมแีพนดา้ ซงึทา่นจะตลงึกับความงดงามทธีรรมชาตไิดบ้รรจงสรา้งไวอ้ย่างวจิติพสิดาร
ดังภาพวาดในจนิตนาการ จากนันนําทา่นชม น้าํตกธารไขมุ่ก สงูจากระดับน ้าํทะเล 2,433 เมตร ยอดน ้าํตกกวา้ง 310 เมตร ความสงู 40 เมตร
มสีายน ้าํททีอดธารลดหลันยาวเป็นระยะยาวถงึ 310 เมตร ไม่ขาดสายสอ่งประกายระยบิระยับ เป็นน ้าํตกทมีคีวามงามราวกับเสน้ไขมุ่ก

จากนันนําทา่นสู ่หมูบ่า้นทเิบตซูเ่จนิ ใหเ้วลาทา่นอสิระในการชอ้ปปิงและถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย ไดเ้วลาสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่ชวนจูซ่อื

เย็น
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

พกั
YARI INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี5
ชวนจูซ่อื - อทุยานแหง่ชาตหิวงหลง (รวมนงักระเชา้&รถกอลฟ์ ทงัขนึและลง) - ตเูจยีงเยยีน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตหิวงหลง (รวมนงักระเชา้&รถกอลฟ์ ทงัขนึและลง) นําทา่นชมความงามของ สระหา้ส ี(หวัมงักร) และ
วดัหวงหลง



จากนันจะม ี2 ทางเลอืกใหท้า่น
1) สําหรับทา่นทไีม่ตอ้งการเทยีวหวงหลงตอ่ (ร่างกายไม่ไหว/ไม่อยากเดนิ) สามารถนังรถกอลฟ์ + นังกระเชา้ลงได ้โดยไปกับไกดจ์นี
2) สําหรับทา่นทตีอ้งการเทยีวหวงหลงตอ่ หัวหนา้ทัวร ์จะพาทา่นเดนิลงไปตามแนวสนัมังกรเหลอืง (ระยะทางเดนิลง ประมาณ 3 กม.)
ซงึทา่นจะไดช้มความงามของธรรมชาตทิสีรา้งสรรคข์นึอย่างจใุจ พรอ้มววิสวย  ๆใหถ้่ายรูปมากมาย รับรองวา่ประทับใจอย่างแน่นอน

อุทยานแห่งชาตหิวงหลง เป็นลาํธารสายหนงึไหลมาจากภเูขาหมิะนับพนั ๆ ปี จนหนิปูนเกดิตกตะกอนเป็นแอง่เป็นชัน ทังเลก็และใหญก่วา่ 4,000 ชัน สงูตงัแต่
1.5 - 4.5 เมตร น ้าํสรีุง้ในอา่ง เปรยีบเปรยเป็นทเีลน่น ้าํของนางฟ้าชันสวรรค ์ลาํธารเรยีงรายลดหลนัเป็นระยะกวา่ 3,000 เมตร เป็นรปูรา่งตา่ง ๆ
แสนมหศัจรรยแ์ละงดงาม ไมม่ทีใีดในโลกเทยีบได ้จนมชีอืวา่ หวงหลง หรอื อุทยานแห่งชาตมิงักรเหลอืง

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวนั [อาหารกลอ่ง อุน่รอ้นในตวั] หวิเมอืไหร่ ก็ทานไดต้ามอัธยาศัย อมิแลว้ก็คอ่ย  ๆเดนิลงตามเสน้ทางธรรมชาติ

หมายเหต ุ: โปรแกรมวนัน ีตอ้งขอความรว่มมอืทกุทา่น ทําเวลากนัหนอ่ย ตอ้งลงไปถงึขา้งลา่ง (หนา้อทุยานหวงหลง) ไมเ่กนิ 14.30
น. เพราะวนันตีอ้งเดนิทางไปพกัทเีมอืงตเูจยีงเยยีน (ใชเ้วลาประมาณ 6 ชวัโมง + อกี 1 ชวัโมง ในการทานอาหารเย็น)
ดงันนัเราจะถงึทพีกักนัตอนประมาณ 21.30 น. (ถา้ทกุทา่นตรงเวลา)

14.30 น.
อําลาอุทยานแหง่ชาตหิวงหลง เดนิทางสู ่ตเูจยีงเยยีน 

แวะรับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร (เมอืงเม่าเสยีน)

จากนันเดนิทางกันตอ่ ถงึ ตเูจยีงเยยีน นําทา่น Check-in เขา้ทพัีก

พกั
BALAN INTER HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี6
ตเูจยีงเยยีน - เมอืงเฉนิต ู- ศาลเจา้สามกก๊ - ถนนโบราณจนิหล ี- อาหารสมุนไพรยาจนี - กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

ออกเดนิทางสู ่เมอืงเฉนิต ูนําทา่นชม ศาลเจา้สามกก๊ ซงึมพีนืทกีวา่ 37,000 ตร.ม. ชมรูปปันของ ทา่นขงเบง้ ทา่นกวนอู
และขนุนางทสํีาคัญในยุคนัน สสุานของกษัตรยิเ์ลา่ปี ททีา่นนายกโจวเอนิไหล ไดบั้ญชาใหท้หารมาคุม้ครองไวใ้นยุคปฏวัิตวัิฒนธรรม
จงึไม่ไดถู้กทําลายไป

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ถนนโบราณจนิหล ีเป็นถนนคนเดนิทรัีกษาบรรยากาศสมัยโบราณไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีมสีนิคา้ตา่ง  ๆมากมาย
ใหท้า่นไดช้อ้ปปิงเลอืกซอืสนิคา้ตามอัธยาศัย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลมิรสอาหารพเิศษ ... สมุนไพรจนียาจนี

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิฉงิตเูทยีนฝู่  เพอืเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ

15.55 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย การบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 619

18.00 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรุงเทพฯ) โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์ฉนิตู จนี จวิจา้ยโกว



ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ ฿59,900
เดก็อายไุมเ่กนิ 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน (ไมเ่สรมิเตยีง) ราคาท่านละ ฿56,900
พกัเดยีวจ่ายเพมิ ท่านละ ฿10,000

12-17 ตุลาคม 2566 วา่ง

NT222-29608 : ทัวรจ์วิจา้ยโกว Best Seller ไม่เขา้รา้นรัฐบาล 6 วัน 5 คนื (TG) - จวิจา้ยโกว หวงหลง
[นังกระเชา้/รถเหมา/เขา้ 2 รอบ]

฿59,900

ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ ฿59,900
เดก็อายไุมเ่กนิ 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน (ไมเ่สรมิเตยีง) ราคาท่านละ ฿56,900
พกัเดยีวจ่ายเพมิ ท่านละ ฿10,000

19-24 ตุลาคม 2566 วา่ง

NT222-29609 : ทัวรจ์วิจา้ยโกว Best Seller ไม่เขา้รา้นรัฐบาล 6 วัน 5 คนื (TG) - จวิจา้ยโกว หวงหลง
[นังกระเชา้/รถเหมา/เขา้ 2 รอบ]

฿59,900

ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี1 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:27 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์ฉนิตู จนี จวิจา้ยโกว

อัตราคา่บรกิารนรีวม

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

เงอืนไขการจอง

• คา่ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจร ไป-กลบั ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่วซีา่และภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามทกีาํหนดไวใ้นรายการ

• คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน 4-5 ดาว (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)

• อาหารและเครอืงดมืทุกมอื ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• น ้าํหนักสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระตดิตวัขนึเครอืงได ้1 ชนิ ตอ่ท่าน น ้าํหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั,
คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็

• เมนพูเิศษ :: สกุเีสฉวน (หมาลา่) + อาหารสมนุไพรยาจนี

• พเิศษ 1 :: อทุยานหวงหลง >> รวมนังกระเชา้&รถกอลฟ์ ทังขนึและลง

• พเิศษ 2 :: อทุยานจวิจา้ยโกว >> รถเหมาเขา้จวิจา้ยโกว 2 รอบ + อาหารเซต็โตะ๊ในอทุยาน

• พเิศษ 3 :: มชี่างภาพ + ไมเ่ขา้รา้นรฐับาล + รวมทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถ

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแต ่1 เดอืนขนึไป
และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดอืน ถงึ 15 ปี และผูท้มีอีายสุงูกวา่ 70 ปี ขนึไป
คา่ชดเชยทังหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลอืเพยีงครงึหนงึของคา่ชดเชยทรีะบุไวใ้นกรรมธรรม ์ทังนยีอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทมีกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ
ทุกกรณ ีตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรอืจากหนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง

การประกนัไมคุ่ม้ครอง
กรณทีเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตวั, การตดิเชอื, ไวรสั, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ, อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา,
โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสรุายาเสพตดิ,
บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ
การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม์

• คา่หนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ

• คา่น ้าํหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด 20 กโิลกรบัตอ่ท่าน

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น เครอืงดมื คา่อาหาร คา่โทรศพัท  ์คา่ซกัรดี ฯลฯ

• คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% กรณตีอ้งการใบเสร็จ

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากไทย ขนึอยูก่บัความเหมาะสมในเรอืงของการบรกิาร (ไมบ่งัคบั)

• วางเงนิมดัจาํ ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชม. หลงัการจอง

• ชําระสว่นทเีหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน

• หากจองกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน ตอ้งชําระเตม็จํานวน 100%

• หากไมช่ําระสว่นทเีหลอืกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ถอืวา่สละสทิธ ิและไมส่ามารถเรยีกเงนิมดัจําคนืได ้

เงอืนไขการเดนิทาง



การยกเลกิการเดนิทาง

หมายเหตุ

• โปรแกรมและราคาสามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• เนอืงจากราคานเีป็นราคาโปรโมชัน ตวัเครอืงบนิการนัตกีารจ่ายเงนิลว่งหนา้เตม็ 100% ซงึเมอืจองและจ่ายมดัจําแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไมม่กีารคนืคา่มดัจําใด
ๆ ทังสนิ และในกรณทีอีอกตวัเครอืงบนิไปแลว้ หากมกีารยกิเลกิหรอืขอเลอืนการเดนิทาง
ผูจ้องจะไมส่ามารถทําเรอืงขอคนืคา่ตวัหรอืขอคนืคา่ทัวรท์ังหมดหรอืบางสว่นได ้เวน้แต่
• ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดท้ันกอ่นออกตวัเครอืงบนิ บรษัิทฯ จะไมห่กัคา่ใชจ้่ายใด ๆ ทังสนิ ถา้ยังไมม่กีารยนืวซีา่
หรอืมกีารเสยีคา่ใชจ้่ายอนืใด

• ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดท้ันกอ่นออกตวัเครอืงบนิ แตม่กีารยนืวซีา่ไปแลว้หรอืมคีา่ใชจ้่ายอนืใด บรษัิทฯ
จะหกัคา่ใชจ้่ายเฉพาะเท่าทจี่ายไปลว่งหนา้ตามจรงิเท่านัน

• ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง ตวัเครอืงบนิไดอ้อกไปแลว้ แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดใ้นวันเดมิ
ผูย้กเลกิตอ้งรบัผดิชอบชําระคา่ธรรมเนยีมการเปลยีนชอืตวั + คา่ตวัเครอืงบนิใหมท่ังหมดในโปรแกรม และวันเดนิทางนัน ๆ + สว่นตา่งของภาษีน ้าํมนัเชอืเพลงิ /
ตวั 1 ใบ และบรษัิทฯ จะหกัคา่ใชจ้่ายอนื ๆ เฉพาะเท่าทไีดจ้่ายไปลว่งหนา้ตามจรงิเช่น คา่วซีา่ เป็นตน้ (คา่ตวัเครอืงบนิของผูท้ไีมเ่ดนิทางทอีอกตวัไปแลว้
แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดใ้นวันเดมิ ตอ้งรอทางสายการบนิทําเงนิคนืใหซ้งึอาจจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 2-3 เดอืน)

• คณะทวัรค์รบ 10 ทา่นออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทวัรไ์ทยเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ

• เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจาํคนื ไมว่า่กรณใีด ๆ ทงัสนิ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทรีะบุในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ของสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีด ๆ ทังสนิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วันขนึไป คนืเงนิเตม็จํานวน

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 46-59 วัน เกบ็คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31-45 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย 20,000 บาท (ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิมดัจํา)

• ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน เกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด 100 % ของราคาทัวร์

• ยกเวน้กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุ หรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทมีกีารการนัตคีา่มดัจําทพีกั
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ และไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT
จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมด เนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินัน ๆ

• จํานวนผูเ้ดนิทางขนัต่าํผูใ้หญ ่10 ท่านขนึไป เทยีวบนิ, ราคา และรายการอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• รายการท่องเทยีวสามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอนื ๆ ทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิ
เตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่ง ๆ

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ทังสนิหากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณทีที่านถกูปฏเิสธ
การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทย และตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใด ๆ
ทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนื ๆ มาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท  ิไมเ่ทยีวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมอื เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่ง
ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของตวันักท่องเทยีวเอง



ระเบยีบการขอวซีา่ประเทศจนี (ทอ่งเทยีว)

• เนอืงจากตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ เมอืออกตวัไปแลว้ในกรณทีที่านไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดกต็าม
ตวัเครอืงบนิไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิได ้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทไีดร้ะบุไวแ้ลว้ทังหมด

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั มฉิะนันทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใด ๆ ทังสนิ

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอนื ๆ ทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื
คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่ง ๆ

• หากท่านถอนตวักอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ ไมว่า่กรณใีด ๆ
ทังสนิ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิ ตามสถานการณด์งักลา่ว

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯ จะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนัน ๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทังสนิแทน บรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน บรษัิทจะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื
การถกูปฏเิสธในกรณอีนื ๆ

** พาสปอรต์ ควรมอีายใุชง้านเหลอืเกนิ 6 เดอืน มฉิะนนับรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณ ีดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง

• กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกนัทุกชนิไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร
โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิลอ็คปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซเ์รย ์อนญุาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน
ถา้สงิของดงักลา่วมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ทกีาํหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• หนงัสอืเดนิทาง (ในวันยนืขอวซีา่มหีนา้วา่งทไีมม่ตีราประทับมากกวา่ 2 หนา้ขนึไป)

• หากมหีนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานาํมาแสดงดว้ย (ทุกเลม่)

• รปูถา่ย ขนาด 48 x 33 มม. สหีรอืขาวดาํ (พนืหลงัสขีาว ไมส่วมเครอืงประดบั ไมม่ลีวดลาย ไมม่กีารแตง่ภาพถา่ย จะตอ้งเป็นรปูถา่ยทชีัดเจน
และถา่ยมาไมเ่กนิ 2 เดอืน) 2 ใบ *หา้มแม็กรปู !!

• ผูท้เีดนิทางเป็นครงัแรก หากเคยเปลยีนชอืตวั-สกลุ หรอืผูท้ไีดเ้ปลยีนชอืตวั-สกลุหลงัจากเดนิทางไปประเทศจนีครงัทแีลว้
ใหเ้ตรยีมเอกสารแสดงการเปลยีนชอืตวั-สกลุ (ทุกใบทมีกีารเปลยีนชอื-สกลุ) เช่น ใบเปลยีนชอืตวั-สกลุ ใบสาํคญัการสมรส ใบสาํคญัการหยา่ ฉบับจรงิ +
สาํเนา + ฉบับแปลภาษาองักฤษ 1 ชุด

• ใบจองตวัเครอืงบนิ

• ใบจองโรงแรม

กรณตีา่งชาต ิ
• (สาํหรบัหนังสอืเดนิทางตา่งชาต)ิ ตอ้งมสีําเนาหนา้ตราประทบัขาเขา้ไทยครงัลา่สุด รวมถงึวซีา่ระยะยาวในไทย และหนา้ตอ่อาย ุ(ถา้ม)ี

• (สาํหรบัหนังสอืเดนิทางตา่งชาต)ิ ทมีวีซีา่ทํางานในประเทศไทย ตอ้งมสีําเนาใบอนญุาตทํางาน และหนา้ตอ่อาย ุ(ถา้ม)ี

• (สาํหรบัหนังสอืเดนิทางตา่งชาต)ิ สําเนาวซีา่จนีพรอ้มตราประทบัขาเขา้-ออก ทเีคยไดร้บัทงัหมด (ยอ้นหลงัไมเ่กนิ 3 ปีนับจากวันทตีดิตอ่ยนืขอวซีา่)

ขนัตอนการยนืวซีา่จนี แบบทอ่งเทยีว
• หลงัจากสง่เอกสารใหก้บัทางบรษิทัฯแลว้ เจา้หนา้ทจีะทําการตรวจเอกสารของทา่น



• เมอืเอกสารครบตามกฎแลว้ เจา้หนา้ทจีะทําการนดัหมายทา่น เพอืเขา้มาสแกนลายนวิมอื ณ ศนูยย์นืวซีา่จนี
ตามวนัและเวลาทสีถานทูตจนีกาํหนด

• หลงัจากวซีา่จนีผา่นแลว้ เจา้หนา้ทจีะเป็นผูไ้ปรบัเอกสารของทา่น โดยททีา่นไมต่อ้งไปรบัดว้ยตวัเอง
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