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วนัแรก กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ 

 

23.30 น.  นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 7 

เคาน์เตอร์ Q สายการบนิลัคกี้แอร์ซ ึง่จะมีเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับ และบรกิารช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋า

เดนิทาง พรอ้มทัง้เชค็อนิรับบตัรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ– ท่าอากาศยานนานาชาตเิฉงิตูซวงหลวิ – เมอืงโบราณตู

เจยีงเยีย่น – เมอืงจิว่จา้ยโกว 

 

03.20 น.  บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศจนี เมอืงเฉงิต ูโดย สายการบนิลคักีแ้อร ์เทีย่วบนิที ่8L812  

07.10 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิฉงิตซูวงหลวิ ประเทศจนี เมอืงเฉงิต ูหลังจากผา่นขัน้ตอนการตรวจ

หนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางตามโปรแกรม 

*ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 ช ัว่โมง 45 นาท ีไมม่อีาหารบรกิารบนเครือ่ง* 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมน ูSET BOX (1) 

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตเูจยีงเยีย่น อยูห่า่งจากเมอืงเฉงิตปูระมาณ 75 กโิลเมตร เมอืงตูเจยีงเยีย่น

มชีือ่เสยีงมาจากการสรา้งเขือ่นชลประทานทีย่ ิง่ใหญ่สมัยกว่า 2,600 ปีกอ่น ถอืว่าเป็นเขือ่นชลประทานดนิ

เกา่แกท่ีส่ดุในโลก และยงัใชง้านไดจ้นถงึปัจจบุนั  

 

 น าท่านเดนิทางไปยัง เมอืงโบราณตเูจยีงเยีย่น (Dujiangyan Old Street) ภายในบรเิวณเมอืงเกา่มี

ทัง้รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหารมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชมิ ชมศลิปะ สะพานไมเ้กา่แกข่อง

เมอืงใหท้า่นถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ 
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจิว่จา้ยโกว (Jiuzhaigou) (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 8 ชัว่โมง) เมอืงจิว่

จา้ยโกวตัง้อยูท่ีจ่ังหวัดอาป้า ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนอืของมณฑลเสฉวน อยูห่า่งจากเมอืงเฉงิตูประมาณ 

330 กโิลเมตร แต่เดมินั้นเมืองจิว่จา้ยโกวมีหมู่บา้นชาวทเิบตอยู่ 9 หมู่บา้น อาศัยอยู่รมิธารน ้าเหล่านี ้

เนื่องจากชาวทเิบตนับถือภูเขา ธารน ้า เพราะเหตุนี้จ ิว่จา้ยโกวจงึไดรั้บการเคารพจากชาวทเิบตว่าเป็น 

“ขนุเขาธารน า้อนัศกัดิส์ทิธิ”์ 

 

 น าท่านเดนิทางต่อไปยัง เมอืงจิว่จา้ยโกว (Jiuzhaigou) ระหว่างทางท่านสามารถ ชมความงดงามของ

ธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิ อาท ิภเูขาหมิะ หนา้ผาสงูชนั แมน่ ้าทีค่ดเคีย้ว ใบไมเ้ปลีย่นส ีหากยิง่เดนิทางเขา้ใกลจ้ิว่

จา้ยโกวมากเทา่ไหร ่ยิง่เห็นใบไมเ้ปลีย่นสไีดม้ากขึน้เรือ่ยๆ 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (3) 

 

พกัที ่ JIUYUAN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม อทุยานแหง่ชาตจิ ิว่จา้ยโกว (รวมรถประจ าทางภายในอทุยาน) – โชวท์เิบต (OPTION)  
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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตจิ ิว่จา้ยโกว (Jiuzhaigou National Park) ตัง้อยูใ่นบรเิวณทางทศิ

เหนือของมณฑลเสฉวน ซึง่เป็นสว่นหนึง่ในบรเิวณตอนใตข้องเทอืกเขาหมงิซาน ห่างออกไปจากตัวเมอืง

เฉงิตรูาว 500 กโิลเมตร จิว่จา้ยโกวมชีือ่เสยีงดา้นความงามแหง่สสีนัทีแ่ปลกเปลีย่นไมรู่จ้บ ทะเลสาบผุดขึน้

ท่ามกลางหมู่แมกไมเ้ขยีวขจี น ้าใสเป็นประกายชุ่มฉ ่า ยอดเขาหมิะตัดกับทอ้งฟ้าสคีราม เกดิเป็นภาพ

ธรรมชาตอิันงดงามทีแ่ปรเปลีย่นไปตามฤดูกาลผล ิดว้ยความสวยงามจงึท าใหอ้ทุยานแห่งชาตจิิว่จา้ยโกว 

ไดถู้กขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิในปีค.ศ. 1992 *หมายเหตุ : หมิะภายในอทุยานขึน้อยูก่ับ

สภาพอากาศในแตล่ะปี* 

 

 

 น าท่านชม ทะเลสาบแรด (Rhino Lake) สงูจากระดับน ้าทะเล 2,315 เมตร น ้าลกึโดยเฉลีย่ 12 เมตร 

ยาวราว 2 กโิลเมตร มพีืน้ที ่200,000 ตารางกโิลเมตร ทะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ เสน่หอ์ันน่า

ประทับใจของทะเลสาบนีค้อื หมูเ่มฆและสายหมอกทีส่ะทอ้นทะเลสาบแรดจนแยกไมอ่อกว่าสว่นไหนทีเ่ป็น

ทอ้งฟ้า ความเปลีย่นแปลงของทัง้เมฆและหมอกในทุกๆ เชา้ ใหค้วามงดงามทีแ่ตกต่างกันไปในแต่ละวัน

อยา่งน่าประทับใจ นอกจากนีท้ะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบเดยีวทีอ่นุญาตใหนั้กทอ่งเทีย่วลอ่งเรอืยอชตไ์ด ้
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 น าทา่นชม ทะเลสาบซูเ่จ ิง้ (Shuzheng Lake) เป็นทะเลสาบนอ้ยใหญ ่19 แหง่ไหลลดหลั่นกนัลงมาราว

ขัน้บนัได สลับกบัแอง่น ้าและแนวตน้หญา้สสีดใส 

 

 น าท่านชม ทะเลสาบมงักรคู ่(Double Dragon Lake) อยูใ่กลก้ับทะเลสาบประกายไฟ มักมหีงสแ์ละ

เป็ดแมนดารนิมาเล่นน ้าทีท่ะเลสาบนี้ ชือ่ของทะเลสาบนี้มาจากแนวหนิปูนกน้ทะเลสาบทีม่รีูปร่างเหมอืน

มังกรสองตัว ต านานโบราณของชาวธเิบตกล่าวไวว้่า ในอดตีมมีังกรรา้ยสองตัวเขา้มาท ารา้ยชาวธเิบตใน

ดนิแดนจิว่จา้ยโกวนี้ โดยพ่นลูกเห็บและพายหุมิะมายังหมูบ่า้นในทีสุ่ดเทพเจา้กซีา ซึง่เป็นทีเ่คารพนับถอื

ของชาวธเิบตไดม้าปราบมังกรทัง้สองตัวนี้ และล่ามโซม่ังกรทัง้สองนี้ไวใ้ตท้ะเลสาบ ตัง้แต่นัน้มาชาวธเิบต

ในจิว่จา้ยโกวนีก้็อยูอ่ยา่งสงบสขุ  

 

 จากนัน้น าทา่นชม น า้ตกธารไขมุ่ก (Pearl Shoal Waterfall) หรอื ซึง่เป็นภาษาทเิบต แปลว่ายิง่ใหญ่

และอศัจรรย ์น ้าตกธารไขม่กุสงูจากระดับน ้าทะเล 2,433 เมตร กวา้งราว 160 เมตร มพีืน้ที ่9.5 หมืน่ตาราง

เมตร เป็นน ้าตกธารหนิปูน มรีูปทรงเป็นรูปพัด เป็นน ้าตกที่ไหลผ่านถ ้าล าธารใหญ่ มสีายน ้าที่ทอดธาร

ลดหลั่นยาวถงึ 310 เมตร เป็นน ้าตกทีม่คีวามงามราวกับเสน้ไขมุ่ก และเคยเป็นจุดทีเ่คยถ่ายท าภาพยนตร์

เรื่องไซอิว๋ น ้าตกนี้ถือเป็นน ้าตกที่กวา้งทีสุดในจิว่จา้ยโกว นอกจากนี้ยังมีน ้าตก และทะเลสาบอื่นๆอีก

มากมายภายในอทุยานจิว่จา้ยโกว 
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 น าทา่นชม ทะเลสาบนกยงู (Peacock Lake) มคีวามยาว 310 เมตร มรีูปร่างลักษณะคลา้ยนกยงู มนี ้าสี

ฟ้าอมน ้าเงนิในบรเิวณน ้าลกึ และสเีขยีวมรกตในบรเิวณน ้าตืน้ และส่องประกายเป็นสทีองยามสะทอ้นกับ

แสงแดดพราย ตัวทะเลสาบนัน้ตัง้อยู่ภายในหุบเขาทีเ่ต็มไปดว้ยดว้ยตน้ไมน้านาชนดิ ยิง่ในยามฤดูใบไม ้

เปลีย่นสนัีน้ สสีนัของทะเลสาบแหง่นีจ้ะเต็มไปดว้ย สแีดง สเีหลอืงของใบไมท้ีร่ว่งหลน่ในทะเลสาบ แตห่าก

เป็นชว่งฟดหูนาวก็จะถกูปกคลมุไปดว้ยหมิะใหบ้รรยากาศทีส่วยงามไปในอกีรปูแบบหนึง่ 

  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร (5) 

 

 จากนัน้น าทา่นชม ทะเลสาบหา้ส ี(Five-Flower Lake) สสีนัทีส่วยงามของน ้าในทะเลสาบหา้ส ีเกดิจาก

แคลเซยีม คารบ์อเนต และบรรดาพชืน ้าชนดิต่างๆ ทีเ่จรญิเตบิโตอยูใ่นทะเลสาบ ซึง่ไมเ่พยีงแต่สรา้งความ

สวยงาม ท าใหน้ ้าเป็นสฟ้ีาและสเีขยีวเท่านัน้ หากยังท าใหน้ ้าใสแจ๋วราวกับกระจก นักท่องเทีย่วจงึสามารถ

มองเห็นสิง่ตา่งๆ ทีอ่ยูใ่ตน้ ้าไดอ้ยา่งชดัเจน และยังมองเห็นววิทวิทัศน์ทีส่วยงามเบือ้งหนา้สะทอ้นลงบนผวิ

น ้าจนปรากฏเป็นภาพทีส่วยงามแปลกตา 

 

 น าท่านชม ทะเลสาบยาว (Long Lake) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในจิว่จา้ยโกว ครอบคลุมพื้นที ่

930,000 ตารางเมตร ความยาวกวา่ 7 กโิลเมตร น ้าในทะเลสาบมาจากหมิะทีล่ะลายลงมาจากภเูขา มตีน้สน



Page 7 of 24 

 

 

 

ซดีาร์ขึน้อยู่บนภูเขารอบๆทะเลสาบ เมื่อมองจากระยะไกลสะทอ้นเป็นทวิทัศน์อันงดงาม ในฤดูหนาว

ทะเลสาบจะจับตัวแข็งหนาถงึ 60 เซนตเิมตร จงึเป็นสถานทีท่ีเ่หมาะส าหรับการเลน่สเก็ต 

 

 *หมายเหตุ : การทอ่งเทีย่วภายในอุทยานน ัน้ไกดแ์ละหวัหนา้ทวัร ์จะใชว้จิารณญาณในการน า

ทา่นเดนิทางทอ่งเทีย่วตามจดุตา่งๆ ภายในอทุยาน อาจท าใหเ้ก็บบางสถานทีไ่มค่รบ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บั

การใชเ้วลาในแตล่ะสถานที ่การรกัษาเวลาของคณะทวัร ์และสภาพอากาศในวนัน ัน้ๆ และณ วนั

เดนิทาง หากคณะไมส่ามารถเดนิทางไปชมอุทยานจิว่จา้ยโกวได ้ไมว่า่เนือ่งจากสภาพอากาศ หรอื

เหตุผลใดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นสถานทีท่่องเทีย่วเป็น “อุทยานแห่งชาตซิงผงิ

โกว” แทนโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และไมค่นืคา่บรกิารใดๆท ัง้ส ิน้ อุทยานแหง่ชาตซิงผงิ

โกว (Shongpinggou National Park) อุทยานแหง่นีเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหมท่ีว่า่กนัวา่มี

ความสวยงามเสมือนอุทยานแห่งชาติจ ิ่วจ้ายโกว  ต ัง้อยู่บร ิเวณที่ราบสูงเม่าเสี้ยน สู่จาก

ระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,500 เมตร กนิพืน้ทีท่ ัง้หมด 160 ตารางกโิลเมตร มที ัง้ทะเลสาบสสีนั

สวยงาม หุบเขารูปรา่งแปลกตา สายธารน า้ตก ใบไมเ้ปลีย่นส ีและหมิะตามฤดูกาล ทีน่ ีย่งัมคีน

นกัทอ่งเทีย่วมาเยอืนไมม่ากนกั* 
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 น าทา่นชม ทะเลสาบแพนดา้ (Panda Lake) มคีวามลกึโดยเฉลีย่ 14 เมตร สงูจากระดับน ้าทะเล 2,587 

เมตร ทะเลสาบแพนดา้จงึเป็นหนึง่ในสองทะเลสาบของจิว่จา้ยโกวทีผ่วิน ้าจับตัวเป็นน ้าแข็งในฤดูหนาว 

ระดับน ้าของทะเลสาบมกีารเปลีย่นแปลงเสมอ เนือ่งจากใตน้ ้ามทีางไหลไปยงัน ้าตกแพนดา้ ทีอ่ยูใ่กล ้ๆ กนั 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (6) 

 

พกัที ่ Dazaqngfeng Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 หลังจากรับประทานอาหารค ่า ทุกท่านสามารถเลอืกชม โชวท์เิบต (Tibet Show) ซึง่โชวท์เิบต เป็นการ

แสดงเกีย่วกับการฟ้อนร า และการแสดงวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าจา้ง ดว้ยความงดงามตระการตา ท า

ใหเ้ป็นอกีหนึง่โชวท์ีไ่ดรั้บความสนใจอยา่งมากมายหากไดม้าเยอืนยงัเมอืงจิว่จา้ยโกว *ท ัง้นีส้ าหรบัลูกคา้

ทีส่นใจชมโชวท์เิบตสามารถแจง้ความประสงคไ์ดก้บัทางหวัหนา้ทวัร ์ หรอืไกดท์อ้งถิน่โดยมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทา่นละ 240 หยวน/ทา่น และส าหรบัลูกคา้ทีไ่มม่คีวามประสงคห์รอืสนใจในการ

ชมโชวท์เิบต ทางหวัหนา้ทวัรจ์ะน าทกุทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัเพือ่พกัผอ่นตามอธัยาศยั* 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงจิว่จา้ยโกว – เมอืงเฉงิต ู– ถนนคนเดนิชุนซลีู ่

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

 



Page 9 of 24 

 

 

 

 น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงเฉงิต ูผา่นเสน้ทางเดมิระหวา่งทางน าทา่นชมสนิคา้ รา้นหยก(Jade Shop) ซึง่

เป็นเครือ่งประดับน าโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอนัล ้าคา่แกค่นทีท่า่นรัก 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

 

 น าทุกท่านเดนิทางสู ่เมอืงเฉงิตู (Chengdu) เป็นเมอืงย่อยจังหวัดทีไ่ดท้ าหนา้ที่เป็นเมอืงหลวงของ

มณฑลเสฉวนของจนี ตัง้อยูบ่รเิวณลุม่แมน่ ้าหมนิใจกลางมณฑล ประชากรเมอืงเฉงิตูมรีาว 10 ลา้นคน เป็น

หนึง่ในสามของเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีสุ่ดในภาคตะวันตกของจีน (อกีสองแห่งคือฉงชิง่และซอีาน) ใน

ปัจจบุนัเป็นทัง้ศนูยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร และดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้ค าวา่เฉงิตู

มคีวามหมายวา่ คอ่ย ๆ กลายเป็นเมอืง เนือ่งจากยอ้นไปเมือ่ราว 2,000 ปีทีแ่ลว้ ในสมยัจิน๋ซฮีอ่งเต ้ไดม้กีาร

จัดการชลประทานขึน้ เพือ่แกไ้ขปัญหาน ้าท่วมทีเ่กดิเป็นประจ าทุกปี เมือ่แกไ้ขปัญหาน ้าท่วมได ้ ชาวนา

ชาวไรเ่พาะปลกูไดด้ ีชวีติความเป็นอยูด่ขี ึน้ คนจงึเริม่อพยพมาทีเ่มอืงนีม้ากขึน้เรือ่ย ๆ จงึไดช้ือ่วา่เฉงิต ู 

 

 หลังจากนัน้น าทา่นสูย่า่นชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิชุนซลีู ่ของเฉงิต ูนอกจากชอ็ปไฮสตรทีทัง้แบรนดจ์นีแบรนด์

นอกตรงถนนสายหลักแลว้ ยังมหีา้งสรรพสนิคา้ (Parkson หวังฝูจิง่ ไท่ผงิหยาง อเิซตัน อโิตะโยะกะโดะ 

ฯลฯ) ตรอกซอกซอย และหา้งแบบยเูนยีนมอลอกีมากมาย ส าหรับสายชมิทีน่ี่ก็มรีา้นอาหารและของกนิเล่น

กระจายเป็นหยอ่ม ๆ ไมว่า่จะเป็นหมาลา่ ชานมไขม่กุหลากยีห่อ้ ทีแ่มแ้ตช่าวจนีก็ยงัเป็นทีน่ยิมเชน่กนั 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูซฟีู๊ ด+กุง้+ปลากระพง+ปูขนทา่นละ 1 ตวั+หอยเป่า

ฮือ้ทา่นละ 1 ตวั (9) 

 

พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ เมอืงเฉงิตู – วดัเหวนิซู – ถนนโบราณสถานจิง๋หลี ่– รา้นยางพารา – รา้นบวัหมิะ – โชวเ์ปลีย่น

หนา้กาก (รวมคา่ขมการแสดงแลว้) – สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ 



Page 10 of 24 

 

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

 

 น าท่านชม วดัเหวนิซู (Wenshu Monastery) เป็นวัดพุทธเกา่แกท่ีค่งความดัง้เดมิทีสุ่ดในนครเฉงิตู  

รวมทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางของสมาคมชาวพทุธของมณฑลเสฉวน สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศถ์ัง เดมิทเีรยีกวา่ วัด

ซนิเซยีง ในปี ค.ศ.1681 ชว่งรัชสมัย จักรพรรดคิังซ ีแห่งราชวงศช์งิ (1644-1911) พระอรหันตซ์ตีูไ้ด ้

เดนิทางมาอารามแห่งนี้  และไดส้รา้งกระท่อมเพือ่บ าเพ็ญเพยีรตบะจนสิน้ชวีติ ต านานเล่าว่า ไดป้รากฏรูป

ของโพธสิัตวม์ัญชูศรใีนเปลวเพลงิขณะทีศ่พท่านถูกเผาเป็นเวลานาน ดังนัน้ผูค้นจงึกล่าวขานกันว่าพระ

อรหันตซ์ตีูค้อื พระโพธสิตัวม์ญัชศูรกีลับชาตมิาเกดิ  วัดซนิเซยีงไดเ้ปลีย่นชือ่มาเป็นอารามเหวนิชนัูบแต่นัน้

มา นอกจากความศักดิส์ทิธิต์ามต านานดังกล่าวแลว้ ศลิปะอันล ้าค่า สมัยราชวงศ์ถังและซอ้ง อันรวมถงึ 

ภาพเขยีนกวา่ 500 ชิน้ งานเขยีนลายมอืในงานส าคัญๆ ซึง่ถูกเก็บไวท้ีน่ี่ รวมถงึความร่มรืน่ภายในวัด ก็เป็น

สิง่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วไมน่อ้ยไดเ้ดนิทางมาเยีย่มชม 

 

 

 หลังจากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู ่ถนนโบราณสถานจิง๋หลี ่(Jinli Ancient Street) เป็นถนนโบราณที่

จะน าทุกท่านเพลดิเพลนิไปกับสนิคา้ต่างๆมากมาย ทัง้ของกนิ ของทีร่ะลกึ อกีทัง้ทุกท่านสามารถซบึซับ

บรรยากาศทีจ่ะเนรมติใหท้กุท่านไดเ้ห็นและรูส้กึเหมอืนอยูใ่นหนังจนีสมยักอ่น 
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ…เมนอูาหารตุน๋ยาจนี (11) 

 

 น าทุกท่านแวะเลอืกซือ้ของฝาก รา้นผลติภณัฑจ์ากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหท้่านได ้

เลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครื่องนอนเพื่อสุขภาพต่างๆทีผ่ลติจากยางพารา จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่

รา้นยาบวัหมิะ (Beijing Bao Shu Tang Bao Fu Ling Compound Camphor Cream) หรอื ครมี

เป่าซูถ่งั สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ าบา้น

แกช้าวจนีทกุบา้นมาแตโ่บราณ  
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 หลังจากนัน้น าท่านชม การแสดงโชวเ์ปลีย่นหนา้กาก โชวเ์ปลีย่นหนา้กากหรอื “เป้ียนเหลีย่น” เป็นการ

แสดงทีป่ระเทศจนี ใหค้วามส าคัญ และยกยอ่งใหก้ารแสดงนีแ้ถบจะเป็นปรศินาความลับของประเทศ ซึง่เป็น

ศลิปะการแสดงชัน้สงูของเสฉวน เพยีงแค่การสบัดหนา้ก็เปลีย่นหนา้กากได ้หรอืแมแ้ต่การสลัดพัดในมอืก็

สามารถเปลีย่นหนา้กากไดอ้ยา่งรวดเร็ว การแสดงนีส้บืทอดกนัมาหลายชว่งอายคุน หา้มสอบเคล็ดลับวธิกีาร

เปลีย่นหนา้กากนีก้บัผูอ้ ืน่ โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก จงึถอืเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอนัยิง่ใหญข่องชาวจนีเมอืงเฉงิ

ต ู

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (12) 

 หลังอาหารค ่าสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

 

วนัทีห่ก ทา่อากาศยานนานาชาตเิฉงิตซูวงหลวิ – ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ– กรงุเทพฯ  

 

00.35 น.  บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดย สายการบนิลคักีแ้อร ์เทีย่วบนิที ่8L811  

02.20 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ…พรอ้มความประทับใจ 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตัว๋

เนือ่งจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาไมร่วมต ัว๋

เครือ่งบนิ 

07 – 12 มกราคม 2563 13,999 4,000 9,599 

08 – 13 มกราคม 2563 13,999 4,000 9,599 

09 – 14 มกราคม 2563 13,999 4,000 9,599 

10 – 15 มกราคม 2563 12,999 4,000 9,599 

06 – 11 กมุภาพนัธ ์2563 

(วนัมาฆบชูา) 
16,999 4,000 12,599 
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07 – 12 กมุภาพนัธ ์2563 

(วนัมาฆบชูา) 
15,999 4,000 11,599 

13 – 18 กมุภาพนัธ ์2563 14,999 4,000 10,999 

14 – 19 กมุภาพนัธ ์2563 14,999 4,000 10,999 

18 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 14,999 4,000 10,999 

19 – 24 กมุภาพนัธ ์2563 14,999 4,000 10,999 

20 – 25 กมุภาพนัธ ์2563 14,999 4,000 10,999 

21 – 26 กมุภาพนัธ ์2563 14,999 4,000 10,999 

25 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 14,999 4,000 10,999 

26 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 14,999 4,000 10,999 

27 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2563 15,999 4,000 11,599 

28 ก.พ. – 04 ม.ีค. 2563 15,999 4,000 11,599 

03 – 08 มนีาคม 2563 13,999 4,000 9,599 

04 – 09 มนีาคม 2563 13,999 4,000 9,599 

05 – 10 มนีาคม 2563 13,999 4,000 9,599 

06 – 11 มนีาคม 2563 13,999 4,000 9,599 

10 – 15 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

11 – 16 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

12 – 17 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

13 – 18 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

17 – 22 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

18 – 23 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

19 – 24 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

20 – 25 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,999 
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24 – 29 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

25 – 30 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

26 – 31 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

27 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2563 14,999 4,000 10,999 

31 ม.ีค. – 05 เม.ย. 2563 14,999 4,000 10,999 

01 – 06 เมษายน 2563 

(วนัจกัร)ี 
15,999 4,000 11,599 

02 – 07 เมษายน 2563 

(วนัจกัร)ี 
15,999 4,000 11,599 

03 – 08 เมษายน 2563 

(วนัจกัร)ี 
15,999 4,000 11,599 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท/ทา่น/

ทรปิ** 

 

ส าหรบัเด็กอาย ุ2-18 ปี ตอ้งช าระคา่ทวัรเ์พิม่จากราคาทวัรข์า้งตน้ 3,000 บาท 

 

(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท ** 

 

 โรงแรมทีพ่ักอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลัก 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่

ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร  

(ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

หมายเหต ุ:  ตามนโยบายของรัฐบาลจนีเพือ่ร่วมโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นขาย

เสือ้กนัหนาว, รา้นศลิปะรัสเซยี, รา้นสนิคา้พืน้เมอืง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมผีลกับ

ราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่าน

แวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มกีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หาก
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ลูกคา้ไม่มคีวามประสงค์จะเขา้รา้นรัฐบาลทุกเมอืง หรือหากท่านตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/รา้น 

 

 

 

** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 

 

มจี าหน่ายแลว้วันนี้ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไมว่่าจะเป็น ญีปุ่่ น เกาหลใีต ้

ฮอ่งกง มาเกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้านไดต้่อเนื่องสงูสดุ 
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8 วัน หากสนใจสั่งซือ้ซมิกับทางบรษัิท หากท่านใดสนใจส ัง่ซือ้ซมิ สามารถส ัง่ซือ้กบัเจา้หนา้ที ่และช าระเงนิ

พรอ้มกบัมดัจ าคา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม   

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท  

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต์ กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า 

ทา่นละ 11,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้

ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทิันท ีหากยงัไมไ่ดรั้บยอดเงนิมดัจ าตามเวลา

ทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหมอ่กี

ครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตาม

ระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวน

จ ากดั 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 

กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณี

เชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนัดสมัภาษณ์

วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ให ้

ถอืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี
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3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เช1่1 – 16 น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 

ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว

และวันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง 

นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใด

อยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยนัยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่

รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ (ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื 

โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ 

หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบ

อ านาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 1,000บาท/ทา่น ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 40 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่ว

ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จงึไม่สามารถ

ยกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทกุกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight 

กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่่ากรณี

ใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตาม

จ านวนที่ก าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคา

เพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบ

ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มวีีซา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทาง

ส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มี

นักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและ

ด าเนนิการตอ่ไป 
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5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไมว่่าสว่น

ใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้

จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุ

นักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 

1. ผูส้มัครทุกท่าน ไมจ่ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ืน่รับค ารอ้งขอวซีา่ ยกเวน้สาวประเภทสอง จะตอ้งมาแสดงตน 

ณ ศนูยย์ืน่รับค ารอ้งขอวซีา่ 

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตู โดยประมาณ 7 วัน ท าการเป็นอยา่งนอ้ย (อาจไมร่วมเสาร ์- อาทติย ์ใน

บางกรณี) ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ โดยทางเจา้หนา้ทีจ่ะเป็นผูก้ าหนดการนัดหมายวันและเวลาการ

รวบรวมเอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนี หากทา่นไมส่ะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวาม

จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธรุะสว่นตัวของท่านในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวี

ซา่ หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เลม่หนังสอืเดนิทางอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาทีส่ถานทูต) ท่าน

จ าเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง หรอื กอ่นช าระเงนิมดัจ า  

4. กรณีทีท่่านไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไมว่่ากรณีใดๆก็

ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออก

กอ่นแตว่ซีา่ยงัไมอ่อก เนือ่งจากทา่นยืน่หลังคณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 15 วันท าการ (เป็นอยา่งนอ้ย) ทัง้นี้ ขึน้อยูก่ับจ านวนผูส้มัครในชว่ง

นัน้ๆ ซึง่หากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มคัรเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทาง

จากสถานทตูออกมาใชร้ะหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการใช ้

เล่มฯเพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่วางแผนล่วงหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทาง

กะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืดว่น ระหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ อาจท าใหส้ถานทตูปฏเิสธ

วซีา่ และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดย

ค านงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีทีท่่านมวีซีา่ท่องเทีย่วเชงเกน้ชนดิทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไมห่มดอายอุยูแ่ลว้ และตอ้งการใช ้

เดนิทางทอ่งเทีย่วกบัคณะนี ้สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถกูใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซีา่ออกจาก

ประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีส่ดุ มากอ่นแลว้อยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้

ยนืยนัเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุก

กรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  
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8. กรณีทีท่่านมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไมห่มดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิ

ท่องเทีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้งอยู่ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทาง

กลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมตัโิดยระบวุันทีส่ามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไมเ่กนิกวา่ก าหนดทีอ่นุมตัใินหนา้

วซีา่ ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัประเทศปลายทางอกีครัง้ กรณุาสง่หนา้วซีา่และหนา้ทีม่กีารประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับ

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถูกตอ้ง หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอรส์ายการบนิไม่

อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื่องจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง 

และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการ

ถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตฯ ไมม่นีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูล

เท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตู

ฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมอืใน

สว่นนีเ้พือ่ใหก้ารยืน่ค ารอ้งในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคัญ 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี 

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. หนงัสือเดนิทางเล่มปัจจุบนั (พาสปอรต์ธรรมดาเล่มสีเลือดหมู

เทา่น ัน้) ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และมี

หนา้วา่งไมต่ ่ากวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถา่ยส ีใบหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหนา้ประมาณ 3 

ซม. พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ จ านวน 2 รูป รูปถ่ายเป็นปัจจุบัน มอีายขุอง

รูปไม่เกนิ 6 เดือน สถานทูตปฏิเสธไม่รับรูปถ่ายโพลารอย รูปถ่าย   /

และ  หา้มใสเ่สือ้แขนกดุ /  รูปชดุราชการ /รปูชดุครยุรับปรญิญา / สติกกเกอร์

 (เนื่องจากฉากหลังตอ้งเป็นสีขาว )ทุกชนิด  หา้มใส่เสื้อสีขาว หา้มสวม

เครือ่งประดับทกุชนดิ, หา้มใสค่อนแทรคเลนส,์ หา้มยิม้เห็นฟัน, เปิดใบหแูละหนา้ผากชดัเจน,รูปถ่ายจะตอ้งไมม่ี

เงาและแสงแทรกบดบงัใบหนา้ ไมม่จีดุสแีดงในดวงตา และจะตอ้งไมม่สี ิง่สกปรกและรอยขดีขว่นใด ๆ ทัง้ส ิน้. 

 

3. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซีา่ประเทศจนี กรณุากรอกรายละเอยีดทีถ่กูตอ้งและชดัเจนโดยครบถว้น 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซีา่ประเทศจนี 
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** กรณุากรอกขอ้มลูท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการขอวซีา่ของทา่นเอง ** 

 

ชือ่-นามสกลุ (สะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.) 

............................................................................................................................................................. 

สถานะภาพ  □ โสด   ระบชุือ่บดิา................................................ชือ่มารดา................................................ 

□ แตง่งานจดทะเบยีนสมรส □ แตง่งานไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส 

      **ระบชุือ่คูส่มรส  

.................................................................................................................. 

□ หมา้ย □ หยา่    

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น

..................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย.์............................... โทรศัพทบ์า้น......................................เบอรม์อืถอื.................................. 

ทีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิตอ่ได ้(กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น)..................................................................................... 

รหัสไปรษณีย.์.............................. เบอรโ์ทรศัพท.์....................................... เบอรม์อืถอื............................... 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา..............................................................ต าแหน่งงาน................................ 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน / สถานศกึษา

................................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย ์...............................................โทรศัพท.์.............................................................. 

  *** ในกรณีทีเ่กษยีณอาย ุกรณุาระบชุือ่ และ ทีอ่ยู ่สถานทีท่ างาน เนือ่งจากเป็นเงือ่นไขของสถานทตู ***  

ชือ่สมาชกิในครอบครวัพรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์

 ชือ่-สกลุ ...................................................อาชพี......................................ความสมัพันธ.์.................. 

          เบอรโ์ทรศัพท.์................................... 

 ชือ่-สกลุ ...................................................อาชพี......................................ความสมัพันธ.์.................. 

          เบอรโ์ทรศัพท.์................................... 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ได ้(กรณีฉุกเฉนิทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางกบัทา่น) ชือ่-สกลุ

........................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.........................................ความสมัพันธ.์................................................... 

(กรณุาแจง้เบอรท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

4. ส าเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์)  
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เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์  

 หากเด็กเดนิทางกบัพอ่หรอืแม ่คนใดคนหนึง่ ตอ้งมหีนังสอืแสดงความยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ 

จากทางเขตหรือที่ว่าการอ าเภอ (ฉบับจริงเท่านั้น) โดยเอกสารใหร้ะบุว่า อนุญาตใหเ้ดนิทางไป

ตา่งประเทศกบัใคร และระบคุวามสมัพันธว์า่เป็นอะไรกนัอยา่งชดัเจน 

 หากเด็กเดนิทางคนเดยีว หรอืกบับคุคลทีส่าม ตอ้งมหีนังสอืแสดงความยนิยอมจากพอ่และแม ่ 

ใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศได ้จากทางเขตหรอืทีว่า่การอ าเภอ (ฉบบัจรงิเทา่นัน้) โดยเอกสารใหร้ะบวุา่ 

อนุญาตใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร และระบคุวามสมัพันธว์า่เป็นอะไรกนัอยา่งชดัเจน 

 กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่  

- ใบส าเนาบนัทกึการหยา่ทีร่ะบวุา่บตุรอยูใ่นการดแูลของใคร 

- เอกสารการปกครองบตุร (ป.ค.14) ฉบบัจรงิเทา่นัน้ 

 กรณีบตุรบญุธรรม 

                      - ใบจดทะเบยีนรับบตุรบญุธรรม จากทางเขตหรอืทีว่า่การอ าเภอ 

 ส าเนาหนา้พาสปอรต์ หรอื ส าเนาบตัรประชาชน ของบดิามารดา 

 กรณีมกีารเปลีย่นชือ่-นามสกลุ แนบใบเปลีย่นชือ่-ใบเปลีย่นนามสกลุ 

หมายเหต ุ: 

 กรณีเป็นสาวประเภทสองตอ้งยืน่หนังสอืรับรองการท างาน (ลักษณะการแตง่กายเป็นสตร)ี  (ภาษาองักฤษ) ,

วันยืน่วซีา่ ณ ตอ้งไปแสดงตัว เดอืน 6 และสมดุบญัชเีงนิฝากตวัจรงิพรอ้มส าเนายอ้นหลัง แจงตนเองจดหมายชี้

 และสามารถพ านักอยูใ่นประเทศจนีไดไ้มเ่กนิ จนี7 วันเทา่นัน้ 

 กรณีชาวตา่งชาตทิีท่ างานหรอืพกัอาศยัในประเทศไทย ตอ้งยืน่ ใบอนุญาตท างาน (ถา้ม)ี, จดหมายชีแ้จง

ตนเองพรอ้มรายละเอยีดทีอ่ยูท่ีช่ดัเจน ส าเนาสมดุบญัชหีรอื สเตทเมน้ ยอ้นหลัง 6 เดอืน (ในบางกรณีอาจตอ้ง

ไปแสดงตวัทีส่ถานทตู) โดยมคีา่บรกิารเพิม่ 1,000 บาท  

 ผูถ้อืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตจิะตอ้งท า Re-Entry Permit ดว้ยตนเองกอ่นสง่เอกสารเพือ่ยืน่วซีา่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บยืน่วซีา่กรณีดังนี ้ 

- หนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่สเีหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศ

จนีดว้ยตนเองทีส่ถานทตูจนีโดยตรง / กรณีเป็น พระภกิษุหรอืสามเณร 

 ผูท้ีป่ระสงคใ์ช ้หนังสอืเดนิทางราชการ หรอืใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทาง ไมต่อ้งท าวซีา่จนี แตท่า่นจะตอ้ง 

รับผดิชอบในการขออนุญาตเขา้ออกประเทศดว้ยตนเอง- 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าข ึน้จาก

ประสบการณ์และระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิอง

ลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืง

น ัน่เป็นผูก้ าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 
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เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่่าน

ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไป

พรอ้มคณะทัวรอ์นัมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขอ

อนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมตัขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ัง

ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี ้และ ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าบรกิารไม่

วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้

หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านึงถงึความ

ปลอดภยั และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญู

หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่า

ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามนั คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุน

สงูขึน้ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไมใ่ช่

เหตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอบุัตภิัยทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือ

จะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 
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10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี ้เป็นการช าระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึง่บางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ 

กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดส่วนหนึง่ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับ

ผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา)รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตูซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ ( 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์
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6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ  สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้

ก   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/และรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/และ (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด งถอืขึน้เครือ่

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


