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โปรแกรมทวัร ์11 - 16 / 25 – 30 พ.ค.// 8 – 13 / 22 – 27 ม.ิย.//  13 – 18 / 27  ก.ค.- 1  ส.ค. 2566 

(ไมเ่ขา้รา้นรฐับาลจนี) 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– เมอืงเฉนิต ู–  เมอืงเมา้เสีย้น 

 

07.30 น.    พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4  ประต ู2 

เคานเ์ตอร ์D  สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่

ทา่น 

10.55 น. น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงเฉนิต ูโดยเทีย่วบนิที ่TG 618  (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.05 น. ถงึ ทา่อากาศยานเมอืงเฉนิต ู(TIANFU INTERNATIONAL) ซึง่เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉ

วน ตัง้อยู่บรเิวณลุ่มแม่น ้าหมนิ ใจกลางมณฑล มภีูมปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพ

ภมูอิากาศทีเ่หมาะสมตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดูรอ้นทีอ่บอุน่ ฤดูหนาวทีไ่มห่นาวนัก

และมปีรมิาณความชืน้สงู ประชากรเมอืงเฉนิตูมรีาว 10 ลา้นคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจนี ใน

ปัจจุบันเป็นทัง้ศูนยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร และดา้นการศกึษาของภูมภิาคตะวันตกเฉียงใต ้

วนัที ่ ก าหนดการ เชา้ 
เทีย่

ง 
เย็น โรงแรม 

1 

กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – เมอืงเฉนิต ู – 

เมอืงเมา้เสีย้น TG 618 (10.55 – 15.05น.)  13 

เม.ย.66 

-   
MAOXIAN INTERNATIONAL  

HOTEL ดทีีส่ดุ หรอืเทยีบเทา่ 

2 
เมอืงเมา่เสีย้น – อทุยานหวงหลง (น ัง่กระเชา้ขึน้) - 

จ ิว่ไจโ้กว 
   

JIUZHAIGOU HOWARD 

JOHNSON RESORT HOTEL 

 (5 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

3 
อทุยานธารสวรรคจ์ ิว่ไจโ้กว (สถานทีไ่ฮไลทร์วมรถ

เหมาสว่นตวั) – ชมโชวร์ะบ าทเิบต   
 

 

บฟุ

เฟ่ 

 

JIUZHAIGOU HOWARD 

JOHNSON RESORT HOTEL 

 (5 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

4 
จิว่ไจโ้กว –  เมอืงโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตีย๋ซ ี

– เฉนิต ู
   

INTERCONTINENTAL HOTEL  

(5 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ศนูยอ์นรุกัษห์มแีพนดา้ – สวนวา่นเจยีงโหลว – วงั

แพะเขยีว –ถนนโบราณจิน๋หลี ่-โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก 
   

INTERCONTINENTAL HOTEL  

(5 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

6 

ถนนคนเดนิชุนซลีู ่– กรงุเทพฯ TG 619 (15.55 – 

18.00 น.) 

18  เม.ย.66 
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หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเมา้เสีย้น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 

ช.ม.) 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร 

 ทีพ่กั   MAOXIAN INTERNATIONAL  HOTEL (ระดบัดทีีส่ดุ) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เมอืงเมา่เสีย้น – อทุยานหวงหลง (น ัง่กระเชา้ขึน้) –  จิว่ไจโ้กว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

 

 น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานหวงหลง ระหว่างทางใหท้่านพักผ่อนหรอืชืน่ชมธรรมชาต2ิขา้งทางตาม

อธัยาศัย 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

บา่ย  น าทา่นเขา้สู ่อทุยานหวงหลง ถงึ เขตอทุยานหวงหลง (น ัง่กระเชา้ขึน้)  

  เดนิชมววิของ อุทยานมงักรเหลอืง (สระมงักรเหลอืง) ซึง่เป็นล าธารสายหนึง่ทีไ่หลเรือ่ยจากเขา

ลงสูแ่อง่พืน้ดา้นลา่ง ผา่นภเูขาหมิะนานนับพันปี มลีักษณะทางธรรมชาตคิอืเป็นหนิปนู หนิปนูเกดิการ

ตกตะกอนเป็นแอง่เป็นชัน้ตามระดับความสงูของภเูขา หนิปนูทัง้เล็กและใหญ่กว่า 400 ชัน้ แต่ละแอง่

มคีวามสงูตัง้แต ่1.5 – 4.5 เมตร ดเูหมอืนสระน ้าเล็กๆมากมาย ทีม่สีเีขยีวอมฟ้าออ่นแกส่ลับกันอยา่ง

สวยงาม กลา่วกนัวา่ทีน่ีเ่ป็นทีอ่ยูข่องพญามงักรเหลอืงชืน่ชมธรรมชาต ิจนถงึเวลาอนัสมควร 
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  ขอ้แนะน ากอ่นขึน้อุทยานหวงหลง   :  ทา่นควรดแูลสุขภาพรา่งกายและพกัผอ่นใหเ้พยีงพอ 

เนือ่งจากอุทยานหวงหลงอยูสู่งจากระดบัน า้ทะเล 4,500 เมตร เวลาเดนิ พูด แตล่ะอริยิาบถ

ควรท าชา้ๆคะ่ ไมค่วรเรง่รบี 

   

  จากนัน้ทา่นเดนิทางสู ่จิว่ไจโ้กว ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย จนถงึอทุยานจิว่ไจโ้กว 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร   

 ทีพ่กั   JIUZHAIGOU HOWARD JOHNSON RESORT HOTEL (5 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม อทุยานธารสวรรคจ์ ิว่ไจโ้กวเต็มวนั (สถานทีไ่ฮไลทร์วมรถเหมาสว่นตวั) – ชมโชวร์ะบ าทเิบต   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

 

 น าทา่นสมัผัสธรรมชาตภิายใน จิว่ไจโ้กว โดยรถเหมาสว่นตวั ใหท้า่นไดช้มธรรมชาตบิรสิทุธิท์ีไ่ดรั้บ

การดูแลรักษาไวเ้ป็นอย่างดีโดยไม่ถูกท าลายดว้ยน ้ามอืมนุษย์ ชมความงามของ ทะเลสาบแรด 

ทะเลสาบมงักรหลับ  ทะเลสาบซเูจงิ  

 

 น าทา่นแวะชม น า้ตกซูเจงิ  

 น ้าตกทีไ่หลผ่านตามธรรมชาตทิี่ ธรรมชาตไิดบ้รรจงสรา้งไวด้ั่งภาพวาดเป็นอกีหนึ่งจุดชมววิใบไม ้

เปลี่ยนสขีองจิว่จา้ยโกวที่ดงึดูดนักท่องเที่ยวใหเ้ที่ยวชมและบันทกึภาพกันเป็นจ านวนมาก   ทุก

สถานทีล่ว้นเป็นความงามทีธ่รรมชาต ิไดบ้รรจงสรา้งไวไ้ดด้ั่งภาพทีจ่นิตนาการไว ้ของเหล่านักกวี

ทัง้หลาย น าทา่นชม ทะเลสาบเสอื ทะเลสาบแพนดา้ ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบฤดูกาล  ชมสสีัน

ของน ้าทีส่ะทอ้นภาพของภูเขาทอ้งฟ้าสคีราม ป่าดงดบิอันอดุมสมบรูณ์ รวมทัง้เมือ่ยามแสงอาทติย์
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สาดสอ่งลว้นมสีว่นท าให ้จิว่ไจโ้กว เป็นเหมอืนดั่งดนิแดนในฝันของนักเดนิทาง 

 

น าท่านชม ทะเลสาบยาว (LONG LAKE) เป็นทะเลสาบใหญ่ทีส่ดุในจิว่ไจโ้กว ยาวกว่า 7 กม.อยู่

ทา่มกลางขนุเขาในบรรยากาศทีเ่งยีบสงบแตง่ดงามดจุภาพวาด 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบ BUFFET 

 

บา่ย จากนัน้น าทา่นชม ทะเลสาบหา้ส ี(COLORFUL POND)  

 ทะเลสาบที่มีสีของน ้ าแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ส่องกระทบกับพื้นน ้ า จะเกิด

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิสขีองน ้าในทะเลสาบจะเปล่งประกายม ี5 เฉดส ีสะทอ้นขึน้มา คอื เขยีว 

ขาว เทา น ้าเงนิและมว่งดงูดงาม  

 

 จากนัน้น าทา่นชม ทะเลสาบนกยงู  

 ทะเลสาบทีม่สีสีันของสายน ้าทีเ่ป็นสฟ้ีาเขม้-ออ่นสลับกันขึน้อยูก่ับระดับความลกึของน ้า และรูปร่าง

ของทะเลสาบคลา้ยนกยงู จงึเป็นทีม่าของชือ่น่ันเอง และในยามใบไมเ้ปลีย่นส ีเมือ่ใบไมส้ตี่างๆ ร่วง

หลน่บนผนืน ้า ก็จะแผก่ระจายออกคลา้ยนกยงูก าลังร าแพน จนเป็นทีร่ ่าลอืว่าหากไดช้มความงามของ

ทะเลสาบนี ้ก็ไมอ่าจเห็นทะเลสาบอืน่ใดงดงามไดอ้กี 

  

 จากนัน้น าทา่นชม น า้ตกธารไขม่กุ (PEARL SHOAL)  

 น ้าตกทีไ่หลผา่นถ ้าล าธารใหญน่อ้ยทีส่ลับซบัซอ้นดจุดังวังบาดดาล โดยมสีายน ้าทอดยาวลดหลั่นกัน

มาเป็นระยะทางถงึ 310 เมตรโดยไมข่าดชว่งสายธารสอ่งประกายระยบิระยับราวกับความงามของเสน้

ไขม่กุใหท้่านไดส้นุกกับการบันทกึถ่ายภาพและดืม่ด ่ากับธรรมชาตทิีส่วยสดงดงาม (ทางเดนิขึน้-ลง

อทุยานเป็นบนัไดปดูว้ยไมแ้ละปนูอยา่งดมีศีาลาพักเหนือ่ยและหอ้งน ้าสะอาดไวบ้รกิาร) 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

พเิศษ....... น าทา่น ชมการแสดงโชวท์เิบต ในโรงละครทีท่ันสมยัภายในโรงแรมตกแตง่ในแบบทเิบต               

ชมการแสดงฟ้อนร าอนัสวยงามตระการตาชมการแสดงวัฒนธรรมประเพณีอนัน่าตืน่ตาของชนกลุม่

นอ้ยเผา่จา้ง(ทเิบต) 

 

 ทีพ่กั   JIUZHAIGOU HOWARD JOHNSON RESORT HOTEL (5 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่  จ ิว่ไจโ้กว – เมอืงโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตีย๋ซ ี– เฉนิต ู

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

  

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเฉนิต ู  

   

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่น าทา่นชม เมอืงโบราณซงพาน  

  เมอืงทีใ่ชแ้ลกเปลีย่นสนิคา้ชาวฮัน่และชาวทเิบต สมยันัน้ ชาวฮัน่นยิมน าใบชา ผา้แพร เกลอืและของ

ใชป้ระจ าวันมาแลกเปลีย่นมา้ แกะ ขนแกะ และหนังสตัว ์ผา่นชมก าแพงเมอืงโบราณสมยัราชวงศห์มงิ 

 

 ระหว่างทางผ่าน ทะเลสาบเตีย๋ซ ีสถานทีท่่องเทีย่วอันงดงาม ซึง่ตัง้อยูร่ะดับความสูงเกอืบ 3,000 

เมตร มองลงไปยงัหบุเขาเบือ้งลา่งจะแลเห็นทะเลสาบสเีขยีว เทอรค์อยซท์าบยาวไปตามซอกหุบเขา 

เขม้สด ไรเ้งาสะทอ้นจนดูราวเป็นกระเบือ้งยาวขนาดใหญ่ "ทะเลสาบเตีย๋ซ ี" มเีรือ่งเล่าว่าเกดิจากมี

แผน่ดนิไหว เมือ่ปี พ.ศ. 2478 ไดก้ลนืสิง่กอ่สรา้งและทกุสรรพสิง่ใหห้ายไปในพรบิตา ความงามของ

ธรรมชาตบิางครัง้ก็แฝงไวด้ว้ยความโหดรา้ยอยา่งเหลอืเชือ่  

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ระหวา่งการเดนิทาง 

 

  หลังอาหารน าทา่นออกเดนิทางกลับสู ่เมอืงเฉนิต ูจากน ัน้ใหท้า่นไดพ้กัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั

ระหวา่งการเดนิทาง ใหท้า่นไดส้มัผัสความเป็นธรรมชาตทิวิทัศนส์องขา้งทางจนถงึเมอืงเฉนิต ู 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

 ทีพ่กั  INTERCONTINENTAL HOTEL (5 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้  เมอืงเฉนิต ู- ศนูยอ์นรุกัษห์มแีพนดา้ (รวมรถกอลฟ์) - สวนวา่นเจยีงโหลว – วงัแพะเขยีว – 

ถนนโบราณจิน๋หลี–่ โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

  

  น าทา่นสู ่ศนูยอ์นรุกัษห์มแีพนดา้ (รวมคา่รถกอลฟ์)  

  ตัง้อยูท่ีเ่มอืงเฉนิต ูตัง้อยูท่างตะวันตก  เฉียงใตข้องมณฑลเสฉวน ประเทศจนี เป็นสถานทีเ่พาะพันธุ์

และบา้นของหมแีพนดา้กวา่รอ้ยละ 30 ของหมแีพนดา้ทั่วโลก และเป็นบา้นเกดิของชว่งชว่ง-หลนิฮุย่    

 

  น าทา่นสู ่สวนวา่นเจยีงโหลว  

  สวนทีเ่ต็มไปดว้ยไมไ้ผท่ีใ่หญท่ีส่ดุในแผน่ดนิจนี มพีันธุไ์มไ้ผเ่ป็นรอ้ยๆชนดิ สวนนีต้ัง้อยูท่าง

ตะวันออกรมิแมน่ ้าจิน่เจยีง เชือ่กนัวา่เป็นบา้นพักเกา่ของนักกวชีาวซนิเทา ในสมยัราชวงศถ์ัง บคุคลมี

ความสามารถเชีย่วชาญในเรือ่งของดนตร ีการขบัรอ้ง แตง่บทกว ีใหท้า่นสมัผัสบรรยากาศรม่รืน่

ภายในสวน 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่วงัแพะเขยีว  

  ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของนครเฉนิต ู ถอืวา่เป็นส านักทีใ่หญท่ีส่ดุของลทัธเิตา๋ในภาคตะวันตกเฉียงใต ้ 

 

  น าทา่นชม สิง่กอ่สรา้งส าคญั ม ีต าหนักหลนิจู ่ต าหนักเฉียนคนุ ต าหนักซานซนิ ต าหนักถังออ่งและ

ศาลายนัตแ์ปดทศิ ภายในต าหนักประดษิฐานรปูปัน้เทวดาทีค่นจนีนับถอืสิง่ทีน่่าสนใจมากทีส่ดุคอื 
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ต าหนักซานเซนิ  มแีพะทองเหลอืงทีศ่ักดิส์ทิธิส์องตวัตัง้ตระหงา่นอยูต่ัง้แตส่มยัราชวงศเ์ชง  ตวัหนึง่

น่าประหลาดใจมาก “มเีขาขา้งเดยีว” กลา่ววา่อวัยวะสว่นตา่งๆ ของแพะ จะมคีวามเกีย่วขอ้งกบัสตัว์

สบิสองราศ ี มลีกัษณะดังนี ้มหีเูหมอืนหนู  ตาเหมอืนไก ่จมกูเหมอืนววั กบีเล็บเหมอืนเสอื  ปาก

เหมอืนกระตา่ย  เขาเหมอืนมงักร  หางเหมอืนง ู หนา้เหมอืนมา้  คอเหมอืนลงิ  หนวดแพะ ทอ้ง

เหมอืนหมา กน้เหมอืนหม ู ซึง่คนจนีมเีชือ่วา่ถา้หากเจ็บป่วยไมส่บายอวัยวะสว่นไดของรา่งกายใหน้ า

มอืไปลบูจับสว่นนัน้ของแพะแลว้จะหายจากอาการป่วยทนัท ีและวังแพะเขยีวยงัเป็นส านักลัทธเิตา๋ที่

ระลกึถงึทา่นเลา่จือ้ 

  

  จากนัน้น าทา่นสู ่ถนนโบราณจิน๋หลี ่ 

  ตรอกทีอ่ยู่ขา้งศาลเจา้สามก๊กอู่โหวฉือ ถนนสายนี้มคีวามเก่าแก่กว่า 2000 ปี ปัจจุบันเป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในเมอืงเฉงิต ูเป็นถนนคนเดนิขนาดใหญท่ีม่บีรรยากาศโบราณ

และมีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมทอ้งถิน่มากมาย มีรา้นน ้าชา รา้นขายอาหารและสนิคา้ของฝาก

หลากหลาย สามารถไปเทีย่วไดท้ัง้กลางวันและกลางคนื  

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 

  จากนัน้น าท่านสัมผัสความตืน่เตน้เรา้ใจ ของโชวป์ระจ ามณฑลเสฉวน โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก ซึง่

ท่านไม่อยากจะลุกจากเกา้อีเ้ลย โชวเ์ปลีย่นหนา้กากที่ผูแ้สดงสะบัดหนา้เพยีงครัง้เดยีวก็ สามารถ

เปลีย่นหนา้ไดเ้พยีงเสีย้ววนิาท ีเป็นศลิปะของคนจนีตัง้แตส่มัยโบราณ ในอดตีเทคนคิการแสดงจะถูก

ปิดเป็นความลับและจะถา่ยทอดเฉพาะคนในตระกลูเทา่นัน้ 

 

 ทีพ่กั  INTERCONTINENTAL HOTEL (5 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก ถนนคนเดนิชุนซลีู ่– กรงุเทพฯ 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

  จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิชุนซลีู ่หรอื WALKING STREET ของเสฉวน  

  ยา่นทีข่ายสนิคา้ทีท่ันสมยัเป็นถนนปิดไมส่ามารถใหร้ถวิง่ผา่นได ้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และ

ถา่ยรปูแตล่ะสถานทีต่ามอธัยาศัย 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 หลังรับประทานอาหารน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

15.55 น. ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย โดย สายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG 619 

 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

18.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจในการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร 
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วนัเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ ่/ เด็ก 

ไมเ่ขา้รา้นรฐับาลจนี 
พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

11 - 16 / 25 – 30 พ.ค. // 8 – 13 

/  

22 – 27 ม.ิย. //  13 – 18 ก.ค. 

 27  ก.ค.- 1  ส.ค. 2566 

47,900 บาท / ทา่น 8,000 บาท / ทา่น 

             ****คณะเดนิทาง  15 - 19  ทา่น**** 

                          “คุม้คา่ รูจ้รงิ เราดทีีส่ดุ ส าหรบัคณุ” 

 

เงือ่นไข    รายการและราคาทัวรน์ีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีจ่ะตอ้งไดรั้บการยนืยนั จากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากทีบ่รษัิทฯ 

ไดรั้บการส ารอง ทีน่ั่งจากสายการบนิและโรงแรมทีพั่กเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับเปลีย่นราคาตั๋ว

เครือ่งบนิ หากราคาตั๋วเครือ่งบนิมกีารปรับสงูขึน้จากราคาปัจจุบัน และในกรณีทีไ่มส่ามารถไปเทีย่วตามสถานทีท่ีร่ะบใุน

รายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดของทางสายการบนิ  ทางบรษัิทฯ จะไมค่นืค่าใชจ้่าย

ใดๆทัง้สิน้ รายการและราคาทัวรข์า้งตน้นีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับเทีย่วบนิตามรายการ  

 คา่อาหาร-โรงแรมตามทีร่ายการก าหนด  

 คา่วซีา่จนี และภาษีสนามบนิไทย-จนี  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

 คา่รถรับสง่ตามสถานทอ่งเทีย่วทีร่ะบตุามรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการ  

 น ้าดืม่วันละ1 ขวด/ทา่น   

 ไมเ่ขา้รา้นรฐับาลจนี  
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิ 20 กโิลกรัม   

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัผา้ รดีผา้ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ   

 คา่ธรรมเนยีมเดนิทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนตา่งดา้ว  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี)  

 ทปิไกดท์อ้งถิน่ วนัละ 10 หยวน / คน / วนั 

 ทปิไกดค์นขบัรถ  วนัละ 10 หยวน / คน / วนั 

 ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทยตามความพงึพอใจของทา่น 

 

เงือ่นไขการจอง  วางเงนิมดัจ าทา่นละ 21,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีสว่นทีเ่หลอืช าระตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

เงือ่นไขยกเลกิ  

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน     

คนืคา่ทวัรห์ลังหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิ 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 – 29 วัน    

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัวรใ์นทกุกรณี 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 – 14 วัน   

คดิคา่ใชจ้า่ย 80 เปอรเ์ซน็ต ์ของราคาทวัรใ์นทกุกรณี+คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท  

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1 – 6 วัน    

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
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6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


