
 

 

 

 

 
  



วันแรก กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  

 

23.30 น.  นัดหมายคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 7 เคานเตอร Q 

สายการบินลัคกี้แอรซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการชวยเหลือเรื่องของกระเปาเดินทาง พรอมทั้ง

เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน 

วันที่สอง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ทาอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว – เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน – 

เมืองจิ่วจายโกว 

 

03.20 น.  บินลัดฟาสูประเทศจีน เมืองเฉิงต ูโดย สายการบินลัคกี้แอร เที่ยวบินที ่8L812  

07.10 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว ประเทศจีน เมืองเฉิงตู หลังจากผานขั้นตอนการตรวจ

หนังสือเดินทางและศุลกากรแลว รับกระเปาสัมภาระพรอมออกเดินทางตามโปรแกรม 

*ใชระยะเวลาบิน 2 ชั่วโมง 45 นาที ไมมีอาหารบริการบนเครื่อง* 

 
เชา บริการอาหารเชา ดวยเมนู SET BOX (1) 

 

 จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองตูเจียงเยี่ยน อยูหางจากเมืองเฉิงตูประมาณ 75 กิโลเมตร เมืองตูเจียงเยี่ยนมี

ชื่อเสียงมาจากการสรางเขื่อนชลประทานที่ยิ่งใหญสมัยกวา 2,600 ปกอน ถือวาเปนเขื่อนชลประทานดินเกาแก

ที่สุดในโลก และยังใชงานไดจนถึงปจจุบัน  

 

 นําทานเดินทางไปยัง เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน (Dujiangyan Old Street) ภายในบริเวณเมืองเกามีทั้ง

รานคาขายของที่ระลึก รานอาหารมากมายใหทานไดเลือกซื้อเลือกชิม ชมศิลปะ สะพานไมเกาแกของเมืองให

ทานถายภาพเปนที่ระลึก 

 



 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) 

 

 นําทานเดินทางสู เมืองจิ่วจายโกว (Jiuzhaigou) (ใชระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 8 ชั่วโมง) เมืองจิ่วจาย

โกวตั้งอยูที่จังหวัดอาปา ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน อยูหางจากเมืองเฉิงตูประมาณ 330 

กิโลเมตร แตเดิมนั้นเมืองจิ่วจายโกวมีหมูบานชาวทิเบตอยู 9 หมูบาน อาศัยอยูริมธารน้ําเหลานี้ เนื่องจากชาว

ทิเบตนับถือภูเขา ธารน้ํา เพราะเหตุนี้จิ่วจายโกวจึงไดรับการเคารพจากชาวทิเบตวาเปน “ขุนเขาธารน้ําอัน

ศักดิ์สิทธิ”์ 

 

 นําทานเดินทางตอไปยัง เมืองจิ่วจายโกว (Jiuzhaigou) ระหวางทางทานสามารถ ชมความงดงามของ

ธรรมชาติที่แทจริง อาทิ ภูเขาหิมะ หนาผาสูงชัน แมน้ําที่คดเคี้ยว ใบไมเปลี่ยนสี หากยิ่งเดินทางเขาใกลจิ่วจาย

โกวมากเทาไหร ยิ่งเห็นใบไมเปลี่ยนสีไดมากข้ึนเรื่อยๆ 

 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (3) 

 

พักที ่ JIUYUAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

วันที่สาม อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว (รวมรถประจําทางภายในอุทยาน) – โชวทิเบต (OPTION)  

 



เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

 

 นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว (Jiuzhaigou National Park) ตั้งอยูในบริเวณทางทิศเหนือ

ของมณฑลเสฉวน ซึ่งเปนสวนหนึ่งในบริเวณตอนใตของเทือกเขาหมิงซาน หางออกไปจากตัวเมืองเฉิงตูราว 

500 กิโลเมตร จิ่วจายโกวมีชื่อเสียงดานความงามแหงสีสันที่แปลกเปลี่ยนไมรูจบ ทะเลสาบผุดขึ้นทามกลางหมู

แมกไมเขียวขจี น้ําใสเปนประกายชุมฉ่ํา ยอดเขาหิมะตัดกับทองฟาสีคราม เกิดเปนภาพธรรมชาติอันงดงามที่

แปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลผลิ ดวยความสวยงามจึงทําใหอุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว ไดถูกขึ้นทะเบียนเปนมรดก

โลกทางธรรมชาติ ในปค.ศ. 1992 *หมายเหตุ : หิมะภายในอุทยานขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละป* 

 

 
  

นําทานชม ทะเลสาบแรด (Rhino Lake) สูงจากระดับน้ําทะเล 2,315 เมตร น้ําลึกโดยเฉลี่ย 12 เมตร ยาว

ราว 2 กิโลเมตร มีพื้นที่ 200,000 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบแรดเปนทะเลสาบขนาดใหญ เสนหอันนา

ประทับใจของทะเลสาบนี้คือ หมูเมฆและสายหมอกที่สะทอนทะเลสาบแรดจนแยกไมออกวาสวนไหนที่เปน

ทองฟา ความเปลี่ยนแปลงของทั้งเมฆและหมอกในทุกๆ เชา ใหความงดงามที่แตกตางกันไปในแตละวันอยาง

นาประทับใจ นอกจากนี้ทะเลสาบแรดเปนทะเลสาบเดียวที่อนุญาตใหนักทองเที่ยวลองเรือยอชตได 



 

 
  

 นําทานชม ทะเลสาบซูเจิ้ง (Shuzheng Lake) เปนทะเลสาบนอยใหญ 19 แหงไหลลดหลั่นกันลงมาราว

ขั้นบันได สลับกับแองน้ําและแนวตนหญาสีสดใส 

 

 นําทานชม ทะเลสาบมังกรคู (Double Dragon Lake) อยูใกลกับทะเลสาบประกายไฟ มักมีหงสและเปด

แมนดารินมาเลนน้ําที่ทะเลสาบนี้ ชื่อของทะเลสาบนี้มาจากแนวหินปูนกนทะเลสาบที่มีรูปรางเหมือนมังกรสอง

ตัว ตํานานโบราณของชาวธิเบตกลาวไววา ในอดีตมีมังกรรายสองตัวเขามาทํารายชาวธิเบตในดินแดนจิ่วจาย

โกวนี้ โดยพนลูกเห็บและพายุหิมะมายังหมูบานในที่สุดเทพเจากีซา ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวธิเบตไดมา

ปราบมังกรทั้งสองตัวนี้ และลามโซมังกรทั้งสองนี้ไวใตทะเลสาบ ตั้งแตนั้นมาชาวธิเบตในจิ่วจายโกวนี้ก็อยูอยาง

สงบสุข  

 

 จากนั้นนําทานชม น้ําตกธารไขมุก (Pearl Shoal Waterfall) หรือ ซึ่งเปนภาษาทิเบต แปลวายิ่งใหญและ

อัศจรรย น้ําตกธารไขมุกสูงจากระดับน้ําทะเล 2,433 เมตร กวางราว 160 เมตร มีพื้นที่ 9.5 หมื่นตารางเมตร 

เปนน้ําตกธารหินปูน มีรูปทรงเปนรูปพัด เปนน้ําตกที่ไหลผานถ้ําลําธารใหญ มีสายน้ําที่ทอดธารลดหลั่นยาวถึง 



310 เมตร เปนน้ําตกที่มีความงามราวกับเสนไขมุก และเคยเปนจุดที่เคยถายทําภาพยนตรเรื่องไซอิ๋ว น้ําตกนี้

ถือเปนน้ําตกที่กวางทีสุดในจิ่วจายโกว นอกจากนี้ยังมีน้ําตก และทะเลสาบอื่นๆอีกมากมายภายในอุทยานจิ่ว

จายโกว 

 

 
 

 นําทานชม ทะเลสาบนกยูง (Peacock Lake) มีความยาว 310 เมตร มีรูปรางลักษณะคลายนกยูง มีน้ําสีฟา

อมน้ําเงินในบริเวณน้ําลึก และสีเขียวมรกตในบริเวณน้ําตื้น และสองประกายเปนสีทองยามสะทอนกับแสงแดด

พราย ตัวทะเลสาบนั้นตั้งอยูภายในหุบเขาที่เต็มไปดวยดวยตนไมนานาชนิด ยิ่งในยามฤดูใบไมเปลี่ยนสีนั้น สีสัน

ของทะเลสาบแหงนี้จะเตม็ไปดวย สีแดง สีเหลืองของใบไมที่รวงหลนในทะเลสาบ แตหากเปนชวงฟดูหนาวก็จะ

ถูกปกคลุมไปดวยหิมะใหบรรยากาศที่สวยงามไปในอีกรูปแบบหนึ่ง 

  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหาร (5) 

 

 จากนั้นนําทานชม ทะเลสาบหาสี (Five-Flower Lake) สีสันที่สวยงามของน้ําในทะเลสาบหาสี เกิดจาก

แคลเซียม คารบอเนต และบรรดาพืชน้ําชนิดตางๆ ที่เจริญเติบโตอยูในทะเลสาบ ซึ่งไมเพียงแตสรางความ

สวยงาม ทําใหน้ําเปนสีฟาและสีเขียวเทานั้น หากยังทําใหน้ําใสแจวราวกับกระจก นักทองเที่ยวจึงสามารถ



มองเห็นสิ่งตางๆ ที่อยูใตน้ําไดอยางชัดเจน และยังมองเห็นวิวทิวทัศนท่ีสวยงามเบื้องหนาสะทอนลงบนผิวน้ําจน

ปรากฏเปนภาพที่สวยงามแปลกตา 

 

 นําทานชม ทะเลสาบยาว (Long Lake) เปนทะเลสาบที่ใหญที่สุดในจิ่วจายโกว ครอบคลุมพื้นที่ 930,000 

ตารางเมตร ความยาวกวา 7 กิโลเมตร น้ําในทะเลสาบมาจากหิมะที่ละลายลงมาจากภูเขา มีตนสนซีดารขึ้นอยู

บนภูเขารอบๆทะเลสาบ เมื่อมองจากระยะไกลสะทอนเปนทิวทัศนอันงดงาม ในฤดูหนาวทะเลสาบจะจับตัว

แข็งหนาถึง 60 เซนติเมตร จึงเปนสถานที่ที่เหมาะสําหรับการเลนสเก็ต 

 

 *หมายเหตุ : การทองเที่ยวภายในอุทยานนั้นไกดและหัวหนาทัวร จะใชวิจารณญาณในการนําทานเดินทาง

ทองเที่ยวตามจุดตางๆ ภายในอุทยาน อาจทําใหเก็บบางสถานที่ไมครบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการใชเวลาในแตละ

สถานที่ การรักษาเวลาของคณะทัวร และสภาพอากาศในวันนั้นๆ และณ วันเดินทาง หากคณะไมสามารถ

เดินทางไปชมอุทยานจิ่วจายโกวได ไมวาเนื่องจากสภาพอากาศ หรือเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การเปลี่ยนสถานที่ทองเที่ยวเปน “อุทยานแหงชาติซงผิงโกว” แทนโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และไม

คืนคาบริการใดๆทั้งสิ้น อุทยานแหงชาติซงผิงโกว (Shongpinggou National Park) อุทยานแหงนี้เปน

สถานที่ทองเที่ยวแหงใหมที่วากันวามีความสวยงามเสมือนอุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว ตั้งอยูบริเวณที่ราบ

สูงเมาเสี้ยน สูจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,500 เมตร กินพื้นที่ทั้งหมด 160 ตารางกิโลเมตร มีทั้ง

ทะเลสาบสีสันสวยงาม หุบเขารูปรางแปลกตา สายธารน้ําตก ใบไมเปลี่ยนสี และหิมะตามฤดูกาล ที่นี่ยังมี

คนนักทองเที่ยวมาเยือนไมมากนัก* 



 
 

 นําทานชม ทะเลสาบแพนดา (Panda Lake) มีความลึกโดยเฉลี่ย 14 เมตร สูงจากระดับน้ําทะเล 2,587 

เมตร ทะเลสาบแพนดาจึงเปนหนึ่งในสองทะเลสาบของจิ่วจายโกวที่ผิวน้ําจับตัวเปนน้ําแข็งในฤดูหนาว ระดับ

น้ําของทะเลสาบมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ เนื่องจากใตน้ํามีทางไหลไปยังน้ําตกแพนดา ที่อยูใกล ๆ กัน 

 



 
 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (6) 

 

พักที ่ Dazaqngfeng Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

 หลังจากรับประทานอาหารค่ํา ทุกทานสามารถเลือกชม โชวทิเบต (Tibet Show) ซึ่งโชวทิเบต เปนการแสดง

เกี่ยวกับการฟอนรํา และการแสดงวัฒนธรรมประเพณีของชนเผาจาง ดวยความงดงามตระการตา ทําใหเปนอีก

หนึ่งโชวที่ไดรับความสนใจอยางมากมายหากไดมาเยือนยังเมืองจิ่วจายโกว *ทั้งนี้สําหรับลูกคาที่สนใจชมโชว

ทิเบตสามารถแจงความประสงคไดกับทางหัวหนาทัวร หรือไกดทองถิ่นโดยมีคาใชจายเพิ่มเติมทานละ 240 

หยวน/ทาน และสําหรับลูกคาที่ไมมีความประสงคหรือสนใจในการชมโชวทิเบต ทางหัวหนาทัวรจะนําทุก

ทานเขาสูที่พักเพื่อพักผอนตามอัธยาศัย* 

 

วันที่สี ่ เมืองจิ่วจายโกว – เมืองเฉิงตู – ถนนคนเดินชุนซีลู 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

 

 นําทานเดินทางกลับสูเมืองเฉิงตู ผานเสนทางเดิมระหวางทางนําทานชมสินคา รานหยก(Jade Shop) ซึ่งเปน

เครื่องประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซ้ือเปนของฝากอันล้ําคาแกคนที่ทานรัก 



 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) 

 

 นําทุกทานเดินทางสู เมืองเฉิงตู (Chengdu) เปนเมืองยอยจังหวัดที่ไดทําหนาที่เปนเมืองหลวงของมณฑลเสฉ

วนของจีน ตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ําหมินใจกลางมณฑล ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ลานคน เปนหนึ่งในสาม

ของเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันตกของจีน (อีกสองแหงคือฉงชิ่งและซีอาน) ในปจจุบันเปนทั้ง

ศูนยกลางดานการเมือง การทหาร และดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต คําวาเฉิงตูมีความหมายวา 

คอย ๆ กลายเปนเมือง เนื่องจากยอนไปเมื่อราว 2,000 ปที่แลว ในสมัยจิ๋นซีฮองเต ไดมีการจัดการชลประทาน

ขึ้น เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมที่เกิดเปนประจําทุกป เมื่อแกไขปญหาน้ําทวมได  ชาวนาชาวไรเพาะปลูกไดดี ชีวิต

ความเปนอยูดีขึ้น คนจึงเริ่มอพยพมาที่เมืองนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ จึงไดชื่อวาเฉิงต ู 

 

 หลังจากนั้นนําทานสูยานชอปปง ถนนคนเดินชุนซีลู ของเฉิงตู นอกจากช็อปไฮสตรีททั้งแบรนดจีนแบรนดนอก

ตรงถนนสายหลักแลว ยังมีหางสรรพสินคา (Parkson หวังฝูจิ่ง ไทผิงหยาง อิเซตัน อิโตะโยะกะโดะ ฯลฯ) 

ตรอกซอกซอย และหางแบบยูเนียนมอลอีกมากมาย สําหรับสายชิมที่นี่ก็มีรานอาหารและของกินเลนกระจาย

เปนหยอม ๆ ไมวาจะเปนหมาลา ชานมไขมุกหลากยีห่อ ทีแ่มแตชาวจีนก็ยังเปนที่นิยมเชนกัน 

 

 
 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูซีฟูด+กุง+ปลากระพง+ปูขนทานละ 1 ตัว+หอยเปาฮื้อทานละ 

1 ตัว (9) 

 

พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 



วันที่หา เมืองเฉิงตู – วัดเหวินซู – ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ – รานยางพารา – รานบัวหิมะ – โชวเปลี่ยนหนากาก 

(รวมคาขมการแสดงแลว) – สนามบินเฉิงตูซวงหลิว 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (10) 

 

 นําทานชม วัดเหวินซู (Wenshu Monastery) เปนวัดพุทธเกาแกที่คงความดั้งเดิมที่สุดในนครเฉิงตู  รวมทั้ง

ยังเปนศูนยกลางของสมาคมชาวพุทธของมณฑลเสฉวน สรางขึ้นในสมัยราชวงศถัง เดิมทีเรียกวา วัดซินเซียง 

ในป ค.ศ.1681 ชวงรัชสมัย จักรพรรดิคังซี แหงราชวงศชิง (1644-1911) พระอรหันตซีตูไดเดินทางมาอาราม

แหงนี้  และไดสรางกระทอมเพื่อบําเพ็ญเพียรตบะจนสิ้นชีวิต ตํานานเลาวา ไดปรากฏรูปของโพธิสัตวมัญชูศรี

ในเปลวเพลิงขณะที่ศพทานถูกเผาเปนเวลานาน ดังนั้นผูคนจึงกลาวขานกันวาพระอรหันตซีตูคือ พระ

โพธิสัตวมัญชูศรีกลับชาติมาเกิด  วัดซินเซียงไดเปลี่ยนชื่อมาเปนอารามเหวินชูนับแตนั้นมา นอกจากความ

ศักดิ์สิทธิ์ตามตํานานดังกลาวแลว ศิลปะอันล้ําคา สมัยราชวงศถังและซอง อันรวมถึง ภาพเขียนกวา 500 ชิ้น 

งานเขียนลายมือในงานสําคัญๆ ซึ่งถูกเก็บไวที่นี่ รวมถึงความรมรื่นภายในวัด ก็เปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวไมนอย

ไดเดินทางมาเยี่ยมชม 

 

 
 



 หลังจากนั้นนําทุกทานเดินทางสู ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ (Jinli Ancient Street) เปนถนนโบราณที่จะนํา

ทุกทานเพลิดเพลินไปกับสินคาตางๆมากมาย ทั้งของกิน ของที่ระลึก อีกทั้งทุกทานสามารถซึบซับบรรยากาศที่

จะเนรมิตใหทุกทานไดเห็นและรูสึกเหมือนอยูในหนังจีนสมัยกอน 

 

 
 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ…เมนูอาหารตุนยาจีน (11) 

 

 นําทุกทานแวะเลือกซื้อของฝาก รานผลิตภัณฑจากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหทานไดเลือกชม

สินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพื่อสุขภาพตางๆที่ผลิตจากยางพารา จากนั้นนําทานเดินทางสู รานยาบัวหิมะ 

(Beijing Bao Shu Tang Bao Fu Ling Compound Camphor Cream) หรือ ครีมเปาซูถัง สรรพคุณ

เปนเลิศในดานการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบานแกชาวจีนทุกบานมาแต

โบราณ  

 



 
  

หลังจากนั้นนําทานชม การแสดงโชวเปลี่ยนหนากาก โชวเปลี่ยนหนากากหรือ “เปยนเหลี่ยน” เปนการแสดงที่ประเทศจีน 

ใหความสําคัญ และยกยองใหการแสดงนี้แถบจะเปนปริศนาความลับของประเทศ ซึ่งเปนศิลปะการแสดงชั้นสูง

ของเสฉวน เพียงแคการสบัดหนาก็เปลี่ยนหนากากได หรือแมแตการสลัดพัดในมือก็สามารถเปลี่ยนหนากากได

อยางรวดเร็ว การแสดงนี้สืบทอดกันมาหลายชวงอายุคน หามสอบเคล็ดลับวิธีการเปลี่ยนหนากากนี้กับผูอื่น 

โชวเปลี่ยนหนากาก จึงถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญของชาวจีนเมืองเฉิงต ู

 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (12) 

 หลังอาหารค่ําสมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินเพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย 

วันที่หก ทาอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว – ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ  

00.35 น.  บินลัดฟาสู สนามบินสุวรรณภูม ิโดย สายการบินลัคกี้แอร เที่ยวบินที ่8L811  

02.20 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ…พรอมความประทับใจ 

 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่องจาก 

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 



 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ราคาทัวรผูใหญ/เด็ก 

หองละ 2-3 ทาน 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคาไมรวมตั๋ว

เครื่องบิน 

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 กุมภาพันธ 2563 

(วันมาฆบูชา) 
16,999 4,000 12,599 

07 – 12 กุมภาพันธ 2563 

(วันมาฆบูชา) 
15,999 4,000 11,599 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

12 – 16 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

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

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

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

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

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

24 – 29 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

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

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

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

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

01 – 06 เมษายน 2563 

(วันจักรี) 
15,999 4,000 11,599 

02 – 07 เมษายน 2563 

(วันจักรี) 
15,999 4,000 11,599 

03 – 08 เมษายน 2563 

(วันจักรี) 
15,999 4,000 11,599 

 

** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 

** อัตรานี้ ยังไมรวมคาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท/ทาน/ทริป** 

 

สําหรับเด็กอายุ 2-18 ป ตองชําระคาทัวรเพิ่มจากราคาทัวรขางตน 3,000 บาท 

 

(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทานั้น) 



** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 7,900 บาท ** 

 

 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

** สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 10 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตาม

จํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ  

(ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการของผูเดินทาง) ** 

 

หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรวมโปรโมทสินคาพ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ รานขายเสื้อกันหนาว

, รานศิลปะรัสเซีย, รานสินคาพื้นเมือง ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทาง

บริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อ

หรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความ

ประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน/ทาน/ราน 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี   

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.      คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ   

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    

 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง    

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)   

อัตราคาบริการนี้ไมรวม   

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คา

อินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท  

  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 

10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 3 



กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และ

หากทานมีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีที่คณะ

เต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา 

ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณี

นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของ

ทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทํา

ใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวา

นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันท ี

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร 

ถึง ศุกร เวลา 08.30 น.–17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน

วันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเที่ยว

หรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนาม

ในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทาง

โทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) 

จะตองแฟกซ อีเมล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระ

เงินคาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุด

บัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี ้

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยว

ใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เปนตน ** 

**เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก 

หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน

เงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณ ี** 



3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็

ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตาม

จํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น 

เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยาง

นอย 10 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา 

แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนกัทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่

ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใด

สวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร 

ถึงศุกร เวลา 08.30 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวา

เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

 

การเตรียมเอกสาร เพือ่ขอยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศจีน 

สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 

1. หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน (พาสปอรตธรรมดาเลมสีเลือดหมูเทานั้น) 

ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และมีหนาวางไมต่ํา

กวา 2 หนา 

2. รูปถายสี ใบหนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหนาประมาณ 3 ซม. 

พื้นหลังสีขาวเทานั้น จํานวน 2 รูป รูปถายเปนปจจุบัน มีอายุของรูปไม

เกิน 6 เดือน สถานทูตปฏิเสธไมรับรูปถายโพลารอย   /รูปถายสติ๊กเกอร   /

รูปชุดครุยรับปริญญา /รูปชุดราชการ   /หามใสเสื้อแขนกุด และหามใสเสื้อสี

ขาว ทุกชนิด )เนื่องจากฉากหลังตองเปนสีขาว (  หามสวมเครื่องประดับทุก

ชนิด, หามใสคอนแทรคเลนส, หามยิ้มเห็นฟน, เปดใบหูและหนาผากชัดเจน,รูปถายจะตองไมมีเงาและแสงแทรกบด

บังใบหนา ไมมีจุดสีแดงในดวงตา และจะตองไมมีสิ่งสกปรกและรอยขีดขวนใด ๆ ทั้งสิ้น. 

 

 

3. แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาประเทศจีน กรุณากรอกรายละเอียดที่ถูกตองและชัดเจนโดยครบถวน 



แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาประเทศจีน 

 

** กรุณากรอกขอมูลทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการขอวีซาของทานเอง ** 

 

ชื่อ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.) 

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

สถานะภาพ  □ โสด   ระบุชื่อบิดา..................................................ชื่อมารดา................................................... 

□ แตงงานจดทะเบียนสมรส □ แตงงานไมไดจดทะเบียนสมรส 

      **ระบุชื่อคูสมรส  .................................................................................................................. 

□ หมาย □ หยา    

ที่อยูตามทะเบียนบาน..................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย................................ โทรศัพทบาน......................................เบอรมือถือ....................................... 

ที่อยูที่สามารถติดตอได (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน).......................................................................................... 

รหัสไปรษณีย............................... เบอรโทรศัพท........................................ เบอรมือถือ.................................... 

ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา..............................................................ตําแหนงงาน..................................... 

ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา................................................................................................................. 

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

  *** ในกรณีที่เกษียณอายุ กรุณาระบุช่ือ และ ที่อยู สถานที่ทํางาน เนื่องจากเปนเงื่อนไขของสถานทูต ***  

ชื่อสมาชิกในครอบครัวพรอมระบุความสัมพันธ 

 ชื่อ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพันธ ....................... 

          เบอรโทรศัพท.................................... 

 ชื่อ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพันธ ....................... 

          เบอรโทรศัพท.................................... 

ชื่อผูติดตอได (กรณีฉุกเฉินที่ไมไดเดินทางกับทาน) ชื่อ-สกุล........................................................................... 

เบอรโทรศัพท..........................................ความสัมพันธ.................................................... 

(กรุณาแจงเบอรที่สามารถติดตอไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 

4. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ)  

 

 

 

 



เอกสารเพิ่มเติมกรณีเปนเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ  

 หากเด็กเดินทางกับพอหรือแม คนใดคนหนึ่ง ตองมีหนังสือแสดงความยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศ 

จากทางเขตหรือที่วาการอําเภอ (ฉบับจริงเทานั้น) โดยเอกสารใหระบุวา อนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศ

กับใคร และระบุความสัมพันธวาเปนอะไรกันอยางชัดเจน 

 หากเด็กเดินทางคนเดียว หรือกับบุคคลที่สาม ตองมีหนังสือแสดงความยินยอมจากพอและแม  

ใหเดินทางไปตางประเทศได จากทางเขตหรือที่วาการอําเภอ (ฉบับจริงเทานั้น) โดยเอกสารใหระบุวา 

อนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธวาเปนอะไรกันอยางชัดเจน 

 กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝายใดฝายหนึ่ง  

- ใบสําเนาบันทึกการหยาที่ระบุวาบุตรอยูในการดูแลของใคร 

- เอกสารการปกครองบุตร (ป.ค.14) ฉบับจริงเทานั้น 

 กรณีบุตรบุญธรรม 

                      - ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางเขตหรือท่ีวาการอําเภอ 

 สําเนาหนาพาสปอรต หรือ สําเนาบัตรประชาชน ของบิดามารดา 

 กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล แนบใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุล 

หมายเหตุ : 

 กรณีเปนสาวประเภทสอง  )ลักษณะการแตงกายเปนสตรี (ตองยื่นหนังสือรับรองการทํางาน  (ภาษาอังกฤษ) ,

จดหมายชี้แจงตนเอง และสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงพรอมสําเนายอนหลัง 6 เดือน ตองไปแสดงตัว ณ วันยื่นวีซาจีน 

และสามารถพํานักอยูในประเทศจีนไดไมเกิน 7 วันเทานั้น 

 กรณีชาวตางชาติที่ทํางานหรือพักอาศัยในประเทศไทย ตองยื่น ใบอนุญาตทํางาน (ถามี), จดหมายชี้แจงตนเอง

พรอมรายละเอียดท่ีอยูท่ีชัดเจน สําเนาสมุดบัญชีหรือ สเตทเมน ยอนหลัง 6 เดือน (ในบางกรณีอาจตองไปแสดงตัว

ที่สถานทูต) โดยมีคาบริการเพิ่ม 1,000 บาท  

 ผูถือหนังสือเดินทางตางชาติจะตองทํา Re-Entry Permit ดวยตนเองกอนสงเอกสารเพื่อยื่นวีซา 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับยื่นวีซากรณีดังนี้  

- หนังสือเดินทางตางดาว (เลมสีเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน

ดวยตนเองท่ีสถานทูตจีนโดยตรง / กรณีเปน พระภิกษุหรือสามเณร 

 ผูที่ประสงคใช หนังสือเดินทางราชการ หรือใชบัตร APEC ในการเดินทาง ไมตองทําวีซาจีน แตทานจะตอง 

รับผิดชอบในการขออนุญาตเขา  -ออกประเทศดวยตนเอง  

** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นจาก

ประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาใน

แตละราย โดยอยูท่ีดุลยพินิจของประเทศปลายทางเปนผูดําเนินการ ** 



 

** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตํารวจตรวจคนเขาเมืองนั่นเปนผู

กําหนด จึงอาจทําใหมกีารเรียกเก็บเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมกะทันหัน ** 

 

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เทานั้น กรณีที่ทานถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอม

คณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการ

ใชหนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝงประเทศไทยขา

ออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น

ในสวนนี้ และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา

บางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน

คาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวน

หรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่

หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนา

หนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋ว

เครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนาม

โดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 



9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่

เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย 

ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตาม

ขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัติเทานั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่

ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา

ที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝาก

เจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่

ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวนหนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจาย

เพิ่มเติมขึ้นตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผูเดินทาง กรณี

ที่เกิดเหตุการณนี้ขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

 

  


