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เฉิงตู หวงหลง จิ่วไจ้โกว 5 วนั 4 คนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเด่นโปรแกรม !! 
 เดนิทางโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS (TG)  
 เมอืงเม่าเส้ียน เขตปกครองตนเองของชนชาตเิชียง (ชนชาติธิเบตเดมิในรัชสมยัของฮ่องเต้คงัซีแห่ง ราชวงศ์ชิง) 
 อทุยานแห่งชาตหิวงหลง (มงักรเหลอืง) ... มรดกโลกแห่งที ่2 ซ่ึงมคีวามสูงกว่า 3,500 เมตรจากระดบัน า้ทะเล 
 อทุยานแห่งชาตจิิว่จ้ายโกว ... มรดกโลกแห่งมณฑลเสฉวน ซ่ึงมคีวามสูง 2,000-3,000 เมตรจากระดบัน า้ทะเล 
 โชว์เปลีย่นหน้ากาก โชว์ทีด่งัทีสุ่ดในจนี ต้นต ารับเสฉวน 
 ช้อปป้ิง ถนนโบราณจนิหลี ่เป็นถนนคนเดนิทีรั่กษาบรรยากาศสมยัโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี 
 ลิม้รสอาหารสมุนไพร เพือ่สุขภาพ  
 

เดนิทางวนัที ่11-15 ตุลาคม 2561 
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วนัแรก (1) สนามบินสุวรรณภูม ิ– เฉิงตู – เม่าเส้ียน                                                  (-/-/D)  

07.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชั้น 4 ประตู 2-3 
เคานเ์ตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

10.15 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 618 
14.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยูบ่ริเวณ

ลุ่มแม่น ้าหมินใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศท่ี
เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนท่ีอบอุ่น ฤดูหนาวท่ีไม่หนาวนกั และมี
ปริมาณความช้ืนสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ลา้นคน จดัเป็นอนัดบั 3 ของประเทศจีน ใน
ปัจจุบนัเป็นทั้งศนูยก์ลางดา้นการเมือง การทหาร และดา้นการศึกษาของภูมิภาคตะวนัตกเฉียงใต ้
(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชม.) ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ ... จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเส้ียน เขตปกครองตนเองของชนชาติเชียง (ชนชาติธิเบตเดิมในรัชสมยัของ
ฮ่องเตค้งัซีแห่งราชวงศชิ์ง) ซ่ึงเป็นบา้นเกิดของสะใภค้นเก่งแห่งตระกลูหยาง 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  พกัท่ี WEST QIANG HOMELAND HOTEL *4 หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัทีส่อง (2) เม่าเส้ียน – อทุยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึน้-ลง) – จิ่วไจ้โกว           (B/L/D)                                                                                  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านชม ศนูยบ์วัหิมะ สมุนไพรจีนข้ึนช่ือของประเทศจีนกวา่พนัปี และโด่งดงัไปทัว่โลก ใหท่้าน

ฟังบรรยายสรรพคุณยาจีนอีกแขนง … จากนั้นน าท่านสู่ เขตอุทยานแห่งชาติหวงหลง (ใชเ้วลา
ประมาณ 4 ชัว่โมง) น าท่านชมความงามของธรรมชาติท่ีสร้างสรรคเ์ป็นล าธารสายหน่ึงไหลมาจาก
ภูเขาหิมะนบัพนัๆ ปี จนหินปูนเกิดตกตะกอนเป็นแอ่งเป็นชั้น ทั้งเลก็และใหญ่กวา่ 4,000 ชั้น         
สูงตั้งแต่ 1.5 – 4.5 เมตร น ้าสีรุ้งในอ่าง เปรียบเปรยเป็นท่ีเล่นน ้าของนางฟ้าชั้นสวรรค ์ล าธารเรียงราย
ลดหลัน่เป็นระยะกวา่ 3,000 เมตร เป็นรูปร่างต่างๆ แสนมหศัจรรยแ์ละงดงาม ไม่มีท่ีใดในโลกเทียบ
ได ้จนมีช่ือวา่ หวงหลง หรือ อุทยานแห่งชาติมงักรเหลือง (ราคาน้ีไม่รวมกระเชา้ข้ึน-ลง) 

 ** หมายเหตุ : น ้าในอุทยานหวงหลงจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศไม่สามารถก าหนดได ้** 
เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
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บ่าย น าท่านเดินทางต่อ ท่านจะไดพ้บกบัความงดงามของปากหุบเขาจ่ิวไจโ้กว (ใชเ้วลาประมาณ 4 
ชัว่โมง) และไดส้ัมผสักบักล่ินไอธรรมชาติบนผนืป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีหาดูไดย้าก ตน้ไมน้านาพนัธ์ุ 
โดยเฉพาะการเดินทางของท่านอยูใ่นระหวา่งเดือนกนัยายน-เดือนพฤศจิกายน ซ่ึงเป็นช่วงฤดูใบไม้
ร่วง ท่านจะไดส้ัมผสักบัตน้ไมเ้ปล่ียนสี สีของใบไมมี้หลากหลายสีสันผสมผสานกบัละอองหิมะท่ี
โปรยปรายลงมา เพิ่มความงามและเสน่ห์ใหก้บัจ่ิวไจโ้กวมากข้ึน ... เดินทางถึง จ่ิวไจโ้กว เมืองท่ีมี
การพฒันาอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะโรงแรมและบา้นพกัท่ีมีจ  านวนมาก ตั้งแต่ระดบัเกสทเ์ฮา้นจ์นถึง
โรงแรมระดบั 5 ดาว โรงละคร อาคารพาณิชย ์ท่ีเรียงรายและมีผูค้นจ านวนมากซ่ึงลว้นแต่เป็นชาวจีน
เช้ือสายธิเบต แบ่งแยกออกเป็นหลายเผา่ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  พกัท่ี MINGYA HOTEL *4 หรือระดบัเทียบเท่า 
    
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม (3) อทุยานจิ่วไจ้โกว (รวมรถในอทุยาน)                   (B/L/D)                                                                                  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแห่งชาติจ่ิวไจโ้กว น าท่านเปล่ียนข้ึนรถโดยสารของอุทยาน (ใชร้ถ

เหมาเขา้อุทยานจ่ิวไจโ้กว) เพื่อชมมรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค ์ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอหนานปิง อยู่
ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตวัเมืองเฉิงตู ประมาณ 500 กิโลเมตร มีอาณาบริเวณถึง 
148,260 เอเคอร์ ภายในอาณาบริเวณอุทยานจ่ิวไจโ้กว ประกอบดว้ยภูเขาและหุบเขาอนัสลบัซบัซอ้น 
เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่มีระดบัพื้นดินท่ีลดหลัน่จึงท าใหเ้กิดแอ่งน ้านอ้ยใหญ่มากมายถึง 114 แอ่ง 
และกลุ่มน ้าตกใหญ่นอ้ยรวมถึง 17 กลุ่ม และแม่น ้าซ่ึงไหลมาจากหุบเขารวม 5 สาย ท่านจะไดพ้บกบั
ความมหศัจรรยข์องอุทยานแห่งน้ี ชมสภาพของน ้าในทะเลสาบมีสีสันท่ีพิสดารหลากหลาย 
ประกอบดว้ยฤดูกาลท่ีเปล่ียนแปลงจนท าไหเ้กิดสีสันอนัมหศัจรรยจ์นไดฉ้ายาวา่ “7 แดนเทพนิยาย” 
… ท่านจะไดช้มความงาม เร่ิมตั้งแต่ น ้าตกโน่ยือ่หล่าง สูงจากระดบัน ้าทะเล 2,365 เมตร กวา้ง 320 
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เมตร สูง 25 เมตร เป็นน ้าตกหินปูนท่ีกวา้งท่ีสุดของอุทยานจ่ิวไจโ้กว และกวา้งท่ีสุดในประเทศจีน 
… ต่อดว้ย ทะเลสาบกระจก สูงจากระดบัน ้าทะเล 2,390 เมตร น ้าลึกโดยเฉล่ีย 11 เมตร ลึกท่ีสุด 243 
เมตร ครอบคลุมพื้นท่ี 1.9 แสนตารางเมตร เงาสะทอ้นของทะเลสาบกระจก เสมือนกระจกบานใหญ่
สะทอ้นเงาจากทอ้งฟ้า ท าใหเ้กิดภาพพิเศษข้ึนมา คือมีปลาวา่ยกลางเมฆหมอก มีนกบินกลางสายน ้า 
ริมทะเลสาบมีตน้ไมส้องตน้พนักนัสูงระฟ้า ท าใหคู่้รักนิยมมาถ่ายรูปคู่ท่ีน่ี เพราะเช่ือกนัวา่จะซ่ือสัตย์
ต่อความรักตลอดไป … จากนั้นน าท่านไปยงัไฮไลทข์องจ่ิวไจโ้กว ทะเลสาบดอกไมห้า้สี หรือ 
ทะเลสาบนกยงู (เป็นทะเลสาบนกยงู เม่ือมองลงมาจากดา้นบน) สูงจากระดบัน ้าทะเล 2,472 เมตร 
ลึก 5 เมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีววิสวยอนัดบัตน้ๆ ของอุทยานจ่ิวไจโ้กว เน่ืองมาจากการกระจายตวัของ
ตะกอนหินปูน สาหร่าย และพืชน ้า ท าใหเ้กิดสีหลายสีสวยงามมาก ... ต่อดว้ย ทะเลสาบหมีแพนดา้ 
ซ่ึงท่านจะตลึงกบัความงดงามท่ีธรรมชาติไดบ้รรจงสร้างไวอ้ยา่งวจิิตพิสดาร ดัง่ภาพวาดใน
จินตนาการ ... ปิดทา้ยคร่ึงวนัเชา้ดว้ย น ้าตกธารไข่มุก สูงจากระดบัน ้าทะเล 2,433 เมตร ยอดน ้าตก
กวา้ง 310 เมตร ความสูง 40 เมตร มีสายน ้าท่ีทอดธารลดหลัน่ยาวเป็นระยะยาวถึง 310 เมตร ไม่ขาด
สายส่องประกายระยบิระยบั เป็นน ้าตกท่ีมีความงามราวกบัเส้นไข่มุก 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารของอุทยานจิ่วไจ้โกว  
บ่าย น าท่านชมความงดงามของอุทยานจ่ิวจา้ยโกวกนัต่อในภาคบ่าย โดยนัง่รถยาวตามเส้นทางจือจาวา

เพื่อข้ึนไปชม ทะเลสาบยาว ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีอยูสู่งท่ีสุดและกวา้งท่ีสุด ของอุทยานจ่ิวไจโ้กว ระดบั
น ้าลึกท่ีสุด 100 กวา่เมตร ... ไปต่อกนัท่ี ทะเลสาบหา้สี ในอุทยานจ่ิวไจโ้กว ทะเลสาบหา้สี ถือเป็นจุด
ไฮไลทอี์กแห่งหน่ึงท่ีไม่ควรพลาด ... จากนั้นนัง่รถกลบัตามเส้นทางเดิม เพื่อลงไปดา้นล่างของ
อุทยานจ่ิวไจโ้กว … ต่อไปน าท่านชม ทะเลสาบเสือ น ้าตกซู่เจ้ิน และ หมู่ทะเลสาบซู่เจ้ิน ใหท่้านได้
อิสระกบัการบนัทึกถ่ายภาพและด่ืมด ่ากบัธรรมชาติ ท่ีสวยสดงดงามไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ... จากนั้นน าท่าน
สู่ หมู่บา้นทิเบตซู่เจ้ิน ใหเ้วลาท่านอิสระในการชอ้ปป้ิงและถ่ายรูปกนัตามอธัยาศยั 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  พกัท่ี MINGYA HOTEL *4 หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัทีส่ี่ (4) จิ่วไจ้โกว – ผ่านชมเมอืงโบราณซงพาน – ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี – เฉิงตู – โชว์เปลีย่นหน้ากาก                                                  
             (B/L/D)                                                                                  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เฉินตู ระหวา่งทางท่านจะไดพ้บกบัความงามของธรรมชาติ ท่ีท่านสัมผสัจากท่ี

ไหนไม่ได ้ผา่นชมเมืองโบราณซงพาน สมยัราชวงศห์มิง เมืองท่ีใชแ้ลกเปล่ียนสินคา้ชาวฮัน่และชาว
ทิเบตสมยันั้น ชาวฮัน่นิยมน าใบชา ผา้แพร เกลือและของใชป้ระจ าวนัมาแลกเปล่ียนมา้ แกะ ขนแกะ 
และหนงัสัตว ์ 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่าน ผา่นชมทะเลสาบเต๋ียซี ท่ีมีน ้าสีเขียวดัง่เทอควอยซ์ บนท่ีราบสูง สลบัดว้ยแนวทิวเขา 

ทะเลสาบแห่งน้ีเกิดข้ึนจากแผน่ดินไหวอยา่งรุนแรงบ่อยคร้ัง และไดก้ลืนเมืองทั้งเมืองอยูใ่ต้
ทะเลสาบ ... จนไดเ้วลาอนัควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองเฉินตู … จากนั้นน าท่านแวะ ร้านหมอน
ยางพารา ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือมาฝากคนทางบา้น 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านชม โชวเ์ปล่ียนหนา้กาก ท่ีใชศิ้ลปะพร้อมความสามารถในการเปล่ียนหนา้กากแต่ละฉาก

ภายในเส้ียววนิาที โดยท่ีไม่สามารถจบัตาไดท้นั เป็นการแสดงท่ีสงวนและสืบทอดกนัมาภายใน
ตระกลู หลายชัว่อายคุน ไม่ถ่ายทอดใหบุ้คคลภายนอกทัว่ไป 

  
 
 
 
 
 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  พกัท่ี SUPER YARD HOTEL *4 หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัทีห้่า (5) เฉิงตู – ถนนโบราณจินหลี ่– สนามบินเฉิงตู – สุวรรณภูมิ    (B/L/-)                                                                                  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านแวะ ร้านใบชา ชิมชาตน้ก าเนิด ซ่ึงมีชาหลายประเภท

ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝาก ... จากนั้นน าท่านเดินเล่น 
ถนนคนเดินโบราณจ่ินหล่ี เป็นถนนคนเดินท่ีรักษา
บรรยากาศสมยัโบราณไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี มีสินคา้ต่างๆ 
มากมาย ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ลิม้รสอาหารพเิศษ ... อาหารสมุนไพรยาจีน 
 ... จนไดเ้วลาอนัควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลวิ 
15.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 619 
17.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
 

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

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นเพือ่ความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ข้อควรระวงั !! ท่านใดทีต้่องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน/รถทวัร์/รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีก่่อนทุกคร้ัง 

** บริษทัฯ ตอ้งขออนุญาตเก็บค่าวซ่ีาเด่ียวเพิ่ม  หากวซ่ีากรุ๊ปถูกยกเลิกโดยปัจจยัจากการเมืองหรือเหตุสุดวสิัย และขอสงวนสิทธ์ิ
ในการคืนค่าทวัร์ ทุกกรณี ** 

 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดนิทาง ราคาท่านละ พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัท่ี 11 – 15 ตุลาคม 2561  
** วนัหยุดราชการ ** 34,500 บาท 5,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม     

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางและสายการบินตามท่ีระบุไว ้ 
2. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิปรับเพิ่มใน กรณีท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพิ่ม) 
3. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ (หอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน กรณีท่ีมาไม่ครบคู่) 
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4. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
7. น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม 
8. ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน (แบบกรุ๊ป)  
9. ไกดท์อ้งถ่ินคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง (วงเงินค่ารักษาพยาบาลท่านละไม่เกิน 500,000 บาท / กรณีเสียชีวติ 

วงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท)  ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ  
ทุกกรณ ีตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม     

1. น ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด  
2. ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าวซ่ีาของคนต่างดา้ว และวซ่ีาของคนต่างชาติ 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี)  และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
5. กรุณาเตรียมค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน และ คนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาท  
6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากประเทศไทย แลว้แต่ความพึงพอใจของลูกคา้ 

 

การช าระเงิน     

 บริษทัฯ ขอรับมดัจ าในวนัจองทวัร์ ท่านละ 10,000 บาท  พร้อมส่งแฟ็กซ์ใบโอนเงิน และหนา้พาสปอร์ตของ     
ผูเ้ดินทาง เบอร์แฟกซ์ 02-245-1416 ส่งถึงพนกังานท่ีท่านติดต่อพร้อมระบุรายการและวนัท่ีเดินทางใหช้ดัเจน 
เป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้  าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ 

 ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทาง  14 วนัท าการ  หรือก่อนการออกตัว๋เคร่ืองบิน  มิฉะนั้นทางบริษทัฯ       
ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 

 

การยกเลกิ   

(ยกเว้นกรณทีี่มค่ีาใช้จ่ายเกดิขึน้ตามจริงไม่สามารถคนืเงินทั้งหมดหรือบางส่วนได้) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัท าการข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัท าการข้ึนไป   เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
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  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7–14 วนัท าการ   เกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ 
  ยกเวน้ !!! กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือ เทศกาล ท่ีตอ้งการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทน  

ในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากเป็น
การเหมาจ่ายเรียบร้อยแลว้ 

 

เงื่อนไขการให้บริการ    

เมือ่ท่านตกลงช าระเงิน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ เรียบร้อยแล้ว  
 หากไม่สามารถไปเท่ียวตามสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดของทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน และบริษทัฯ มีสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายละเอียดบาง
ประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดรั้บการส ารองท่ีนัง่บน
เคร่ืองและโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อยา่งไรกต็าม ราคาดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดั โดยยดึถือสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ี, ค่าโรงแรม, ค่าบตัร
โดยสารเคร่ืองบิน+ภาษีน ้ ามนัของสายการบิน และรายการอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 อตัราค่าบริการน้ีเป็นราคาตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินมีการปรับราคาสูงข้ึน 
บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตามสถานการณ์ดงักล่าว  และขอสงวนสิทธิในการเกบ็ค่าภาษีสนามบินทุก
แห่ง, ภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิ่ม ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง ถา้กรณียกเลิกหรือ
เปล่ียนแปลงการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนใหก้บัท่านตามเง่ือนไข
การยกเลิกขา้งตน้  

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุ
งาน,  การก่อจลาจล, หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือ
เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง
รายการ,  ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศ
แบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ / ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายอนั
เน่ืองจากความประมาท ของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
ตวันกัท่องเท่ียวเอง  
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หมายเหตุ : ราคาทวัร์น้ี ไม่มีราคาเดก็ / ไม่แจกกระเป๋า ซ่ึงราคาทวัร์ดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงไดเ้น่ืองจากสภาวะ
น ้ามนัโลกท่ีมีการปรับราคาสูงข้ึน ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามนัข้ึนในอนาคต ซ่ึงทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษีน ้ามนัเพิ่มตามความเป็นจริง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการ
บริการและยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าน ้ามนัเพิ่มเติมจากราคาท่ี
ก าหนดไว)้ 
 

เอกสารประกอบการยืน่วีซ่าจีนแบบกรุ๊ป (วซ่ีาท่องเทีย่ว) 

กรุณาส่งให้บริษทัฯ ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 สัปดาห์ 
 ***การท าวซ่ีาเป็นวซ่ีากรุ๊ป ต้องใช้เวลายืน่วซ่ีาอย่างน้อย 7 วนัท าการ ไม่รวมเสาร์-อาทติย์  *** 

1. ส าเนาหน้าพาสปอร์ต  ตอ้งมีอายเุหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง ( ส าเนาท่ีชดัเจน ) 
2. ผู้ทีป่ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาจีน ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระ
เอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่าน
อาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ 
 

 
 
 
 

 

บุคคลท่ีเคยเดินทางไป 22 ประเทศต่อไปน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2014 จะไม่สามารถยืน่วซ่ีากรุ๊ปหรือวซ่ีาแบบกลุ่ม
ได ้ประเทศเหล่านั้นไดแ้ก่ 

01 อิสราเอล – 02 อฟักานิสถาน – 03 ปากีสถาน – 04 อุซเบกิสถาน – 05 ทาจิกิสขาน 
06 เติร์กเมนิสถาน – 07 อิหร่าน – 08 อิรัก – 09 ตุรกี – 10 อียปิต ์ 

11 ซาอุดิอาระเบีย – 12 ซีเรีย – 13 เลบานอน – 14 จอร์แดน – 15 อินเดีย  
16 ศรีลงักา – 17 ลิเบีย – 18 ซูดาน – 19 แอลจีเรีย – 20 ไนจีเรีย – 21 คาซคัสถาน – 22 รัฐปาเลสไตน ์

หมายเหตุ : กรณทีีย่ืน่วซ่ีากรุ๊ปไม่ทนั ลูกค้าต้องท าวซ่ีาเดี่ยว ม ี2 กรณ ีดังนี ้

1. วซ่ีาเด่ียว แบบ 4 วนัท าการ โดยลูกคา้ตอ้งช าระเงินส่วนต่างเพิ่ม 700 บาท  
2. วซ่ีาเด่ียว แบบด่วน 2-3 วนัท าการ ตอ้งช าระเงินส่วนต่างเพิ่ม 1,550 บาท  
   (กรณีรับวซ่ีาด่วน 2-3 วนัท าการ จะสามารถรับเล่มไดต้ั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นตน้ไป) 

(ณ ตอนนีไ้ม่มีวซ่ีาด่วน 1 วนั) 
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ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี ้!!!! 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณากรอกรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่าร้าง    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส......................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)........................................................................................................    
..............................................................................................................................................................................................................
................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ............................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณไีม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่).....................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................
......................................... ... ... ... .. .........รหัสไปรษณย์ี.......................โทรศัพท์บ้าน............................................... 
ช่ือสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)......................................................................................... 
ต าแหน่งงาน................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................รหัสไปรษณย์ี.........................โทร................................ 
**กรณเีกษียณอายุงาน กรุณากรอกช่ือสถานที่ท างาน/ ทีอ่ยู่ ทีเ่คยท างาน...................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................โทร................................ 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัที.่............... เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที.่......................เดือน........................ปี..................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่   ไม่เคย    เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 
เมื่อวนัที.่............... เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที.่......................เดือน........................ปี..................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
หมายเหตุ 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งนีเ้พือ่ประโยชน์
ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 


