
8L81: ทัวรเฉิงตู จ่ิวจายโกว หวงหลง 5วัน 3คืน 

เฉิงตู จ่ิวจายโกว ดินแดนสวรรคสามฤดู 7 แดนเทพนิยาย 

มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานแหงชาติธารสวรรคจ่ิวจายโกว 

อุทยานแหงชาติหวงหลง สมญานาม พิพธิภัณฑหินออนของโลก 

อิสระชอปปง ถนนจินหลี , ถนนคนเดินชนุซีลู  

เมนูพเิศษเลิศรส: อาหารสมุนไพรจีน,อาหารกวางตุง 

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว จ่ิวจายโกว 1 คืน,ชวนจูซื่อ 1 คืน,เฉิงตู 1คนื 

บินตรงเฉิงตู โดยสายการบนิ Lucky Air 

**คาทัวรไมรวมคาวีซาเด่ียว** 
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วันเดินทาง 

 

 

ราคาผูใหญ 

 

ราคาเด็ก 

อายุ 2-18 ป 

 

Infant  

อายุ 0-2 ป 

 

พักเด่ียวเพิ่ม 

 

ที่นั่ง 

13-17 ต.ค. 19,888 22,888  

 

 

Infant 5,000 ฿ 

 

 

4,500 20 

16-20 ต.ค. 19,888 22,888 4,500 20 

20-24 ต.ค. 19,888 22,888 4,500 20 

23-27 ต.ค. 19,888 22,888 4,500 20 

27-31 ต.ค. 19,888 22,888 4,500 20 

30 ต.ค.-3พ.ย. 18,888 21,888 4,500 20 

3-7 พ.ย. 14,888 17,888 4,500 20 

6-10 พ.ย. 14,888 17,888 4,500 20 

10-14 พ.ย. 13,888 16,888 4,500 20 

13-17 พ.ย. 14,888 17,888 4,500 20 

17-21 พ.ย. 13,888 16,888 4,500 20 

20-24 พ.ย. 14,888 17,888 4,500 20 

24-28 พ.ย. 13,888 16,888  

 

 

 

Infant 

5,000 ฿ 

 

4,500 20 

27 พ.ย.-1 ธ.ค. 14,888 17,888 4,500 20 

1-5 ธ.ค. 13,888 16,888 4,500 20 

4-8 ธ.ค. 14,888 17,888 4,500 20 

8-12 ธ.ค. 14,888 17,888 4,500 20 

11-15 ธ.ค. 14,888 17,888 4,500 20 

15-19 ธ.ค. 14,888 17,888 4,500 20 

18-22 ธ.ค. 14,888 17,888 4,500 20 

22-26 ธ.ค. 14,888 17,888 4,500 20 

25-29 ธ.ค. 15,888 18,888 4,500 20 

29 ธ.ค.-2ม.ค. 19,888 22,888 4,500 20 

 

 

 



     

 

วันแรก: ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ-เฉิงตู- เมาเซี่ยน-เมืองโบราณซงพาน-จ่ิวจายโกว  

                                                                                                              อาหารเชา,เที่ยง,เย็น                                                                                                                   

00.15 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โซนผูโดยสารระหวางประเทศช้ัน 4 ประตู เคาเตอรเช็คอินสายการ

บิน Lucky Air (รับเอกสารตาง ๆ พรอมขอแนะนําขั้นตอนจากเจาหนาที่) กระเปาทุกใบจะตองฝากใหกับทาง

เจาหนาที่สายการบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน   

03.20 น. บินลัดฟาสู เฉิงตู โดยสายการบิน Lucky Air เที่ยวบินที่ 8L812 

07.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติซรวงลิ้ว นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ศูนยกลางดานการเมือง

การทหารและดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 

เชา  บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเดินทางสู จ่ิวจายโกว ระหวางทางผาน เมืองเมาเสี้ยน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชม.) ต้ังอยูทาง

ทิศตะวันออกเฉียงใตประชากรสวนใหญเปนชนเผาเชียง อีกทั้งยังเปนแหลง

เพาะพันธุหมีแพนดาที่สําคัญของจีนอีกแหงหน่ึง ระหวางทางใหทานได 

เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศนตลอดสองขางทาง 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 นําทานเดินทางตอ ระหวางทางผาน ทะเลสาบเต๋ียซี หรือ เตียซีไห เกิดจาก

แผนดินไหวหมูบานกวา 6,000 หลัง เมื่อป ค.ศ.1978 จนกลายเปนทะเลสาบใหทาน

ไดถายภาพกับทะเลสาบและวิวทิวทัศนที่งดงาม  

 

 

 

 

 

 เดินทางตอ นําทาน ผานเมืองโบราณซงพาน เมืองชายแดนจีน-ทิเบต ในสมัยโบราณ เปนเมืองที่ใช

แลกเปลี่ยนสินคาของชาวฮ่ันและชาวธิเบต ซึ่งชาวฮ่ันนิยมนํา ใบชา ผาแพร เกลือ มาแลกเปลี่ยนมา แกะ ขน

แกะ และหนังสัตวจากชาว จากน้ันเดินทางสู เมืองจ่ิวจายโกว ระหวางทางทานจะไดชมความสวยงามที่

ธรรมชาติไดรังสรรคขึ้นมา ทั้งภูเขาหิมะ หนาผาสูงชัน แมนํ้าที่คดเคี้ยว ใบไมเปลี่ยนสี หากย่ิงเขาใกลจิ่วจายโก

วมากเทาไหร ก็จะย่ิงเห็นใบไม เปลี่ยนสีไดมากขึ้นเรื่อยๆ จิ่วจายโกวต้ังอยู ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ

มณฑลเสฉวน แตเดิมน้ัน จิ่วจายโกวน้ันมีหมูบานชาวทิเบตอยู 9 หมูบาน อาศัยอยูริมธารนํ้าเหลาน้ี เน่ืองจาก

ชาวทิเบตนับถือภูเขา ธารนํ้า จิ่วจายโกว จึงไดรับการเคารพจากชาวทิเบตวาเปนขุนเขาธารนํ้าอันศักด์ิสิทธ์ิ 



     

 

ค่ํา  ถึงจ่ิวจายโกว  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร    

เขาสูที่พัก NEWJIUZHAI HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน    

 วันทีส่อง: อุทยานแหงชาติจ่ิวจายโกว (รวมรถอุทยาน)                  อาหารเชา,เทีย่ง,เย็น                                                                                                            

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม    

 นําทานเดินทางสู จ่ิวจายโกว เสนทางน้ีจะไดชมวิวทิวทัศนที่แปลกตาทั้งภูเขาหิมะที่สะทอนกับแสงพระ

อาทิตย ทัศนียภาพของลํานํ้าที่ทอดยาวเปนแนวคดเคี้ยวเมื่อมองลงมาจากมุมสูง ผานเสนทางคดโคงไปตาม

ขุนเขาและโตรกผา ซึ่งเสนทางน้ีเปนเสนทางที่สําคัญในสมัยโบราณ เพราะเปนเสนทางที่ศัตรูใชรุกรานเสฉวน 

ผานยอดเขาที่สูงที่สุด ตูเจียงซาน (เขากุหลาบพันป) ที่ระดับความสูง 4,200 เมตร กอนจะคอยๆลดระดับลง
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ด
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งจนถึง จิ่วจายโกว จากน้ันนําทานสูเขต อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว (อุทยานธารสวรรค) นําทานเปลี่ยนขึ้น

รถอุทยาน (รวมคารถอุทยานแลว) ทานจะไดสัมผัสและช่ืนชมกับ อุทยานแหงชาติธารสวรรคจ่ิวจายโกว ซึ่ง

เปนสวนหน่ึงในบริเวณตอนใตของเทือกเขาหมิงซาน หางออกไปจากตัวเมืองเฉิงตูราว 500 กิโลเมตร จิ่วไจโกว

มีช่ือเสียงดานความงามแหงสีสันที่แปลกเปลี่ยนไมรูจบ ทะเลสาบผุดขึ้นทามกลางหมูแมกไมเขียวขจี นํ้าใสเปน

ประกายชุมฉ่ํา ยอดเขาหิมะตัดกับทองฟาสีคราม เกิดเปนภาพธรรมชาติอันงดงามที่แปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาล

ผลิ ดวยความสวยงามจึงทําใหอุทยานแหงชาติจ่ิวไจโกวไดถูกขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ ในป

ค.ศ. 1992   

 



     

 

ชาวธิเบตที่อาศัยอยูในพ้ืนที่น้ีมีตํานานเกี่ยวกับการเกิดของภูมิประเทศ จิ่วจายโกวดังน้ี “ตาเกอผูมีชีวิต อันเปน

อมตะและนางฟาอูนัวเซอโหม ที่อาศัยอยูในเทือกเขาลึกน้ีไดตกหลุมรักซึ่งกันและกัน ตาเกอจึงไดขัดกระจก

บานหน่ึงจนวาววับดวยกระแสลมและหมูเมฆ และมอบใหกับอูนัวเซอโหมเปนของกํานัล แตโชครายที่อูนัว

เซอโหมทําหลนและแตกเปนช้ินเล็ก ช้ินนอยถึง 108 ช้ิน ซึ่งภายหลังจึงกลายเปนทะเลสาบทั้ง 108 แหงในหุบ

เขาเกาหมูบานแหงน้ี” ภายในอาณาบริเวณอุทยานจิ่วจายโกว ประกอบดวยภูเขาและหุบเขาอันสลับซับซอน 

เน่ืองจากพ้ืนที่สวนใหญมีระดับพ้ืนดินที่ลดหลั่นจึงทําใหเกิดแองนํ้านอยใหญมากมายถึง 114 แอง และกลุม

นํ้าตกใหญนอยรวมถึง 17 กลุม และแมนํ้าซึ่งไหลมาจากหุบเขารวม 5 สาย ทานจะไดพบกับความมหัศจรรย

ของอุทยานแหงน้ี ชมสภาพของนํ้าในทะเลสาบมีสีสันที่พิสดารหลากหลาย ประกอบดวยฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง

จนทําไหเกิดสีสันอันมหัศจรรยจนไดฉายาวา “7 แดนเทพนิยาย”  ทานจะไดชมความงาม น้ําตกโนย่ือหลาง 

สูงจากระดับนํ้าทะเล 2,365 เมตร กวาง 320 เมตร สูง 25 เมตร เปนนํ้าตกหินปูนที่กวางที่สุดของอุทยานจิ่ว

จายโกว และกวางที่สุดในประเทศจีน ตอดวย ทะเลสาบกระจก สูงจากระดับนํ้าทะเล 2,390 เมตร นํ้าลึกโดย

เฉลี่ย 11 เมตร ลึกที่สุด 243 เมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 1.9 แสนตารางเมตร เงาสะทอนของทะเลสาบกระจก 

เสมือนกระจกบานใหญสะทอนเงาจากทองฟา ทําใหเกิดภาพพิเศษขึ้นมา คือมีปลาวายกลางเมฆหมอก มีนก

บินกลางสายนํ้า ริมทะเลสาบมีตนไมสองตนพันกันสูงระฟา ทําใหคูรักนิยมมาถายรูปคูที่น่ี เพราะเช่ือกันวาจะ

ซื่อสัตยตอความรักตลอดไป  ชม ทะเลสาบแรด เปนทะเลสาบขนาดใหญ เสนหอันนาประทับใจของทะเลสาบ

น้ีคือ หมูเมฆและสายหมอกที่สะทอนทะเลสาบแรดจนแยกไมออกวาสวนไหนที่เปนทองฟา ความเปลี่ยนแปลง

ของทั้งเมฆและหมอกในทุก ๆ เชา ใหความงดงามที่แตกตางกันไปในแตละวันอยางนาประทับใจ นอกจากน้ี

ทะเลสาบแรดเปนทะเลสาบเดียวที่อนุญาตใหนักทองเที่ยวลองเรือยอชตได ชม ทะเลสาบซูเจ้ิง เปนทะเลสาบ

นอยใหญ 19 แหงไหลลดหลั่นกันลงมาราวขั้นบันได สลับกับแองนํ้าและแนวตนหญาสีสดใส ชม ทะเลสาบ

มังกรคู อยูใกลกับทะเลสาบประกายไฟ มักมีหงสและเปดแมนดารินมาเลนนํ้าที่ทะเลสาบน้ี ช่ือของทะเลสาบน้ี

มาจากแนวหินปูนกนทะเลสาบที่มีรูปรางเหมือนมังกรสองตัว ตํานานโบราณของชาวธิเบตกลาวไววา ในอดีตมี

มังกรรายสองตัวเขามาทํารายชาวธิเบตในดินแดนน้ีโดยพนลูกเห็บและพายุหิมะมายังหมูบาน ในที่สุดเทพเจากี

ซา ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวธิเบตไดมาปราบมังกรทั้งสองตัวน้ี และลามโซมังกรทั้งสองน้ีไวใตทะเลสาบ 

ต้ังแตน้ันมาชาวธิเบตในจิ่วจายโกวน้ีก็อยูอยางสงบสุข ชม   เปนนํ้าตกธารหินปูน มีรูปทรงเปนรูปพัด เปน

นํ้าตกที่ไหลผานถ้ําลําธารใหญ มีสายนํ้าที่ทอดธารลดหลั่นยาวถึง 310 เมตร ไมขาดสายสองประกาย

ระยิบระยับเปนนํ้าตกที่มีความงามราวกับเสนไขมุก และเคยเปนจุดที่เคยถายทําภาพยนตรเรื่องไซอ๋ิว นํ้าตกน้ี

ถือเปนนํ้าตกที่กวางทีสุดในจิ่วจายโกว  

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานชม ทะเลสาบหาสี สีสันที่สวยงามของนํ้าน้ันเกิดจากแคลเซียมคารบอเนต และบรรดาพืชนํ้าชนิดตางๆ 

ที่เจริญเติบโตอยูในทะเลสาบ ซึ่งไมเพียงแตสรางความสวยงาม ทําใหนํ้าเปนสีฟาและสีเขียวเทาน้ัน หากยังทํา

ใหนํ้าใสแจวราวกับกระจก นักทองเที่ยวจึงสามารถมองเห็นสิ่งตางๆ ที่อยูใตนํ้าไดอยางชัดเจน และยังมองเห็น

วิวทิวทัศนที่สวยงามเบ้ืองหนาสะทอนลงบนผิวนํ้าจนปรากฏเปนภาพที่สวยงามแปลกตา ชม ทะเลสาบยาว 

เปนทะเลสาบที่ใหญและกวางที่สุด ของอุทยานจิ่วจายโกว ระดับนํ้าลึกที่สุด 100 กวาเมตร นํ้าในทะเลสาบมา

จากหิมะที่ละลายลงมาจากภูเขา มีตนสนซีดารขึ้นอยูบนภูเขารอบๆทะเลสาบ เมื่อมองจากระยะไกลสะทอน

เปนทิวทัศนอันงดงาม ในฤดูหนาวทะเลสาบจะจับตัวแข็งหนาถึง 60 เซนติเมตร จึงเปนสถานที่ที่เหมาะสําหรับ

การเลนสเก็ต  ใหทานไดอิสระกับการบันทึกถายภาพและด่ืมดํ่ากับธรรมชาติ ที่สวยสดงดงามไดอยางเต็มที่  

หมายเหตุ: ทั้งน้ีการทองเที่ยวในอุทยานน้ันทางไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรจะใชวิจารณญาณในการนําทาน

เดินทางตามจุดทองเที่ยวตางๆภายในอุทยาน อาจทําใหเก็บบางสถานที่ในอุทยานไมครบ ทั้งน้ีนขึ้นอยูกับการ

ใชระยะเวลาในแตละสถานที่ การรักษาเวลาของคณะลูกทัวร และสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง 

**หากคณะไมสามารถเดินทางเขาชมอุทยานจิ่วจายโกวได เน่ืองจากสภาพอากาศหรือเหตุผลใดๆก็ตาม ทาง

บริษัทฯขอเปลี่ยนเปนเขาชม อุทยานซงผิงโกว แทนโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาและไมมีการคืน

คาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น**  

 

 

 

 

 

 



     

 

 

ค่ํา   บริการอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร    

เขาสูที่ MINJIANG HAOTING HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน    

 

วันที่สาม: อุทยานแหงชาติหวงหลง (ไมรวมคากระเชาขึน้-ลง)-เฉิงตู      อาหารเชา,เที่ยง,เย็น  

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติหวงหลง (ไมรวมคากระเชาขึ้น-ลง) ใหทานไดเดินชมวิวของอุทยานตาม

เสนทาง โดยหวงหลงมีขนาดพ้ืนที่ใหญถึง 1340 

ต ร .กม . ลั ก ษ ณ ะท างภู มิ ป ระ เท ศ ซั บ ซ อ น 

องคประกอบแปลกประหลาด นาต่ืนตาและนา

คนหา มียอดเขาที่ปกคลุมดวยหิมะมากมาย มี

พ้ืนที่ที่ สู งกวาระดับนํ้าทะเลถึง 5 ,000 เมตร 

ประมาณ 7 จุด หวงหลงมีลักษณะหนาช้ันของผิว

ดินสวนมากเปนหินออน ไมวาจะเปน ทะเลสาบ 

หลุม บอ นํ้าตก ถ้ํา พ้ืนผิวของสิ่งเหลาน้ีคือหินออน ที่อาจมีสีสันหลากหลายแตกตางกันไป จึงถือวา หวงหลง

เปนพิพิธภัณฑหินออนของโลก สถานที่ทองเที่ยวหวงหลงในปจจุบัน คือพ้ืนที่ในบริเวณธารนํ้าหวงหลง ใน

อาณาบริเวณ 4 ตารางกิโลเมตร แตพ้ืนที่น้ีไดมีหินออนเกือบทุกประเภทรวมอยูดวยกัน จนนาบังเอิญจนทําให

เมื่อมองจากดานบนลงมาจะเห็นเปนเสนสีทองสายหน่ึง ดุจมังกรยักษ ฝาดงภูเขาหิมะก็ไมปาน จนไดรับคํา

เปรียบเปรยวาสถานที่แหงน้ีเปนที่ประทับของพระแมแหงสรวงสวรรค บนโลกมนุษย 

หมายเหตุ: ณ วันเดินทาง หากไมสามารถเดินทางไปชมอุทยานหวงหลงได เน่ืองจากสภาพอากาศ หรือเหตุผล

ใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนสถานที่ทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และไมคืน

คาบริการใดๆทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางกลับสู เฉิงตู (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชม.) เปนเมืองยอยจังหวัดที่ไดทําหนาที่

เปนเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน มีประชากรราว 10 ลานคน เปนหน่ึงในสามของเมืองที่มีประชากรมากที่สุด

ในภาคตะวันตกของจีน ปจจุบันเปนศูนยกลางดานการเมือง การทหาร และดานการศึกษาของภูมิภาค

ตะวันตกเฉียงใต  

ค่ํา   บริการอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร    

เขาสูที่ ACME ARGYLE GRAND HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน    

วันที่สี่: ถนนจินหลี- Option: อัพเกรด 1ม้ือเปนสุก้ีเสฉวน+โชวเปลี่ยนหนากาก 

 ถนนคนเดินชนุซีลู-สนามบนิเฉิงตู                                    อาหารเชา,เทีย่ง,เย็น 

                                                                                       

เชา  บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 

และนวดผอนคลายที่ ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ ฟงเรื่องราวเกี่ยวกับ

การแพทยโบราณต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน การสงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มีมานาน

นับพันปพรอมรับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเช่ียวชาญ เดินทางสู ถนนจินหลี 

ถนนโบราณที่มีสินคาใหทานชอปปงไดทั้งของรับประทาน และของฝากของที่

ระลึกเชนหนากากเฉิงตูเพราะถนนจินหลีน้ีเปนที่ต้ังของสถานที่แสดงโชวเปลี่ยน



     

 

หนากากอันโงดังของเมืองเฉิงตู แคประตูทางเขากอสามารถทําใหทานเห็นถึงบรรยากาศแหงเหมือนเดินในหนัง

จีนสมัยกอนไดเลยทีเดียว 

Option: อัพเกรด 1ม้ือเปนสุก้ีเสฉวน+ราคา 300 หยวน/ทาน  

**ติดตอไดที่หนางานกับหัวหนาทัวร หรือ ไกดทองถ่ิน** 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

แวะ รานยางพารา เลือกซื้อผลิตภัณฑที่ผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผาหม ที่นอน กระเปา รองเทา 

ฯลฯ น้ี  แวะรานชา ใหทานชิมชาและเลือกซื้อผลิตภัณฑจากใบชา จากน้ันอิสระใหทานชอปปงตามอัธยาศัย 

ถนนคนเดินชุนซีลู ยานชอปปงที่มีช่ือเสียงของเฉิงตูเปนแหลงศูนยรวมวัยรุนช่ือดังและเปนที่ต้ังของตึกสูง

รูปทรงทันสมัยมากมาย รวมถึงหางสรรพสินคาช่ือดังเชน ISETAN และรานคามากมาย อาทิ ZARA, H & M, 

UNIQLO  

ค่ํา   บริการอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร    

ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติซรวงลิ้ว นครเฉิงตู 

วันที่หา: เฉิงตู-ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ                                                                                           

 

00.35 น. บินลัดฟาสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Lucky Air เที่ยวบินที่ 8L811 

02.20 น. ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

 

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

 

 

สิ่งทีลู่กคาจําเปนตองรบัทราบกอนเดินทาง 

-  เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง 

กําหนดใหมีการ ประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, 

นวดฝาเทา, ไขมุก, ผาไหม, ผีชิว ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยว

ทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปน

หลัก ไมมีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น  

 

*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพ้ืนเมืองหรือรานของรัฐบาลรานใดๆก็ตามที่ระบุไวใน

รายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพ่ิม รานละ 2,000 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเปนผู

เก็บเงินจากลูกคาโดยตรง *** 



     

 

 

- กรณีเขารานชอปของจีน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา ซึ่งเปนความเต็มใจของผูซื้อใน

สินคาน้ันๆ และ ขอตกลงระหวางลูกคากับรานคา ดังน้ัน บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินคา และคุณภาพ

ของสินคาที่ไมไดตรงตามขอเสนอของรานคา ทานจําเปนตองตรวจสอบสินคากอนออกจากรานคาทุกครั้ง 

 

-  ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกต๋ัวภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิง

ตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก 

 

หมายเหตุ:  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,  

สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่
สนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง   กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชา
ของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบิน
พิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเปน
ตน)  โปรดเขาใจและรับทราบวา  ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี 
 

**ออกเดินทางขั้นตํ่า  15ทาน หากเดินทางตํ่ากวากําหนด มีความจําเปนที่ตองเรียกเก็บคาใชจายเพิ่มเติม 

ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ํามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน 

***การนับอายุเด็ก ใชวัน เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต และวันที่เดินทาง เปนเกณฑในการนับอายุ*** 

อัตราคาบรกิารรวม  

1.คาต๋ัวเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(BKK) – เฉิงตู (CTU) – กรุงเทพฯ(BKK)  

2.คาโรงแรมทีพั่ก (พักหองละ  2 ทาน หากพัก 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคูและเสริมเตียงสปริง) 

3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรอืค่ําตามที่ระบุไวในรายการ) 

4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามทีร่ะบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คามัคคุเทศก  

5.คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระไดจํานวน1ใบตอทาน นํ้าหนักไมเกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกําหนด 

6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททําไว

(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดปวย)ทั้งน้ียอมอยูในขอจํากัดที่มกีารตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณ ีตองมี

ใบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

อัตราคาบรกิารไมรวม  

1.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพ่ิม คาโทรศัพท คาโทรสาร  

คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ 

2.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 



     

 

3.คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบเด่ียว  

วีซาจีนแบบธรรมดา 4 วันทําการ ทานละ 2,200 บาท/ วีซาจีนแบบดวน 2 วันทําการ ทานละ 3,500 บาท  

4.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว 

5.คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) กรณนํ้ีาหนักกระเปาเกินทานตองชําระคานํ้าหนัก

กระเปากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ 

6. (6.1) คาทปิไกดและคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลกูคา 1 ทาน  

    (6.2) คาทิปหัวหนาทัวร  400 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ)  

7.คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพิ่ม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทัวรปกติ 

 

เงื่อนไขในการจอง  มัดจําทานละ 9,500 บาท และชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระ

เงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใดผูจัดมีสิทธิยกเลกิการจัดหรือยกเลิกการ

เดินทาง)   

 

การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ันต๋ัวเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหนาต๋ัว

เทาน้ัน เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการ

เดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกต๋ัวไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวย

เหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  

 

 

หมายเหตุ :  

กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ 

และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลง

ตางๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรือปรบัราคาคาบริการขึน้ในกรณทีี่มีผูรวมคณะไมถึง 20 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, 

การก อการจลาจล , ภั ยธรรมชาติ , การนาสิ่ งของผิ ดกฎหมาย  ซึ่ งอ ยู นอก เห นือความรับผิ ดชอบของบริษั ทฯ  

5. รายการทองเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 



     

 

6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ

เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคยีงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได 

โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่เขาพัก ทั้งน้ีตองขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไม

สามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง 

และอาจมีคาบริการเพ่ิมเติมของแตละสนามบิน มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสทิธิในการใหคําสญัญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี

อํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณทีี่ผูเดินทางไม

ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

12. บริการนํ้าด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 

13. การประกนัภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว 

ตาม พ.ร.บ. การทองเที่ยว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัท

ฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ใน

ระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทัว่ไป และควรศกึษาเง่ือนไขความคุมครองใหละเอียด) 

14. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลง

ตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมด 

 

หมายเหตุ : การขอวีซาจีนแบบธรรมดา 4 วันทําการ  ทานละ 2,200 บาท         

  การขอวีซาจีนแบบดวน       2 วันทําการ  ทานละ 3,500 บาท  

**ไมนบัรวมวันนัดเรียกเก็บเอกสาร** 

 

 

 



     

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซาประเทศจีน (China) 

กรุณาจัดสงเอกสารฉบบัจริงใหบริษัทฯ โดยผูสมัครไมตองแสดงตัวและสแกนลายนิ้วมือ 

1.หนังสือเดินทาง (Passport) เลมปจจุบันที่มีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุโดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึง

ประเทศไทย  ** หากพาสปอรตเลมเกา เคยไดรับวีซาจีน กรุณาถายสําเนาหนาพาสปอรตเลมเกา และสําเนาหนาวีซาจีน จัดสง

ใหกับทางบริษัทฯ ** 

 

2.รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาวเทานั้น ขนาด 2x2นิ้ว หรือ 4.5x4.5cm สี่เหลี่ยมจัตุรัส  

จํานวนทานละ 2 ใบ >>รูปถายมีอายุไมเกิน 3เดือน<< 

หามตกแตงรูป, หามสวมแวนตา, หามใสเครื่องประดับ, หามใสคอนแทคเลนส, หามเห็นฟนโดยเด็ดขาด รูปถายตองเปดใหเห็น

หนาผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยตองเปนรูปที่ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน 

** หามขีดเขียน แม็ก หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไมสามารถใชงานได ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.เอกสารสวนตัว 

 

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองย่ืนเอกสารเพ่ิม ดังน้ี 

 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 

 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาใบจดทะเบียนสมรส (ของบิดาและมารดา) 

 

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ป (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองย่ืนเอกสารเพ่ิม ดังน้ี 

 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 

 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (ของบิดาและมารดา) 

 - สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ของบิดาและมารดา) 



     

 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา 

โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทาน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผูเดียว จะตองมีหนังสือรับรอง

ยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผูเดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทาง

จากมารดาบิดา หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา-มารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พรอมกับ

ยินยอมสนับสนุนคาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานที่อยูตาม

ทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการ

เขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวย่ืนคํารองขอวีซา 

บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไปแสดงตัวพรอมกับบุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาที่ที่รับย่ืนวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง 

จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

 

4.เงื่อนไขและแบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซาประเทศจีน 

 เพ่ือประโยชนในการยื่นวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรงกับขอมูลความเปนจริง เน่ืองจาก

บริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติคํารองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติ/ขอมูล

สวนตัวแทนผูสมัครได หากสถานทูตตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง ทานอาจถูกปฏิเสธวี

ซา หรืออาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากย่ิงขึ้น 

 

5.กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ (ลูกคาตองทําการยื่นวีซาเด่ียวดวยตนเอง)  

กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ตองใช และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมกรุณาสอบถามขอมูลกับทางบริษัท  

- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทาง

จะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศอินเดียเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะ

ถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ทานไดชําระไปแลวทุกกรณี 

  

 หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคที่จะย่ืนคํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 มตีอ่หนา้หลงั 



     

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรบัย่ืนวีซาประเทศจีน (China) 

ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 4 วันทําการ 

กรุณากรอกรายละเอียดใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการย่ืนวีซาของทาน (กรอกขอมลูเปนภาษาอังกฤษ) 

 

1. ช่ือ - นามสกุล (MR , MRS , MISS , MASTER)   ............................................................................................. 

2. ที่อยู ตามสาํเนาทะเบียนบาน 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย............... 

3. ที่อยูพํานักปจจุบัน กรณีไมตรงกับสําเนาทะเบียนบาน 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย............... 

4.โทรศัพทมือถือ ...............................  บาน ............................  อีเมลแอดเดรส ................................................ 

5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบียน)      หยาราง    หมาย           อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .......... 

6.ช่ือ-สกุล คูสมรส ...................................................... เบอรโทรศพัท.......................... อาชีพ........................... 

7.ช่ือ-สกุล บุตร (ถาม)ี ................................................. เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ........................... 

8.ช่ือ-สกุล บิดา .......................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ........................... 

9.ช่ือ-สกุล บิดา .......................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ........................... 

10.อาชีพปจจุบัน (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนสมบูรณ) ........................................... ตําแหนง................................  

     ช่ือ บริษัท/รานคา/โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ................................................................................................. 

     ที่อยู เลขที่ ............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ....................................... 

     อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย .............. เบอรโทรศัพท..................... 

11.ทานเคยไดรับวีซา ประเทศจีน หรือไม 

    ไมเคย   เคย (โปรดระบุ) ใชไดต้ังแตวันที่ ................................. ถึงวันที่ .....................................  

12.ทานเคยถูกปฏิเสธวีซา ประเทศจีน หรือไม 

    ไมเคย   เคย (โปรดระบุ) เหตุผลที่ทานถูกปฎิเสธวีซา ..................................................................  



     

 

EXAMPLE 

  

หมายเหตุ: การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบรษิัทเปนเพียงตัวกลางที่คอย

ใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  

** เอกสารเพิม่เติม ** 

ขอความรวมมือผูสมัครผูสมคัรวีซาจีน ดําเนินการเพ่ิมเติม ดังน้ี  

 1.ปริ้นเอกสารใบสมัครวีซาจีน หนาที่4 (Application Chinese visa) 

 

 

 

 

  

      ** ไฟลเอกสารสําหรับปริ้น อยูหนาถัดไป ** 

 2.เซ็นช่ือใหเหมือนกับหนาพาสปอรตเพียง 1 จุดเทาน้ัน 

 3.จัดสงใหบรษิัทฯ พรอมเอกสารที่ใชย่ืนวีซา รูปถาย และพาสปอรต 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 


	มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว
	อุทยานแห่งชาติหวงหลง สมญานาม พิพิธภัณฑ์หินอ่อนของโลก
	อิสระช้อปปิ้ง ถนนจินหลี , ถนนคนเดินชุนซีลู่
	เมนูพิเศษเลิศรส: อาหารสมุนไพรจีน,อาหารกวางตุ้ง
	พักโรงแรมระดับ 4 ดาว จิ่วจ้ายโกว 1 คืน,ชวนจูซื่อ 1 คืน,เฉิงตู 1คืน
	บินตรงเฉิงตู โดยสายการบิน Lucky Air
	กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)


