
 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิ 

 

23.30 น.  นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 7 เคาน์เตอร์ Q 

สายการบนิลคักีแ้อรซ์ ึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เช็คอนิรับ
บตัรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ– ทา่อากาศยานนานาชาตเิฉงิตูซวงหลวิ – เมอืงโบราณตูเจยีงเยีย่น 

– เมอืงจิว่จา้ยโกว 

 

03.20 น.  บนิลดัฟ้าสูป่ระเทศจนี เมอืงเฉงิต ูโดย สายการบนิลคักีแ้อร ์เทีย่วบนิที ่8L812  
07.10 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิฉงิตซูวงหลวิ ประเทศจนี เมอืงเฉงิต ูหลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอื

เดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางตามโปรแกรม 
*ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 ช ัว่โมง 45 นาท ีไมม่อีาหารบรกิารบนเครือ่ง* 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนู SET BOX (1) 

 



 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงตูเจยีงเยีย่น อยู่ห่างจากเมืองเฉิงตูประมาณ 75 กโิลเมตร เมอืงตูเจยีงเยี่ยนมี

ชือ่เสยีงมาจากการสรา้งเขือ่นชลประทานทีย่ ิง่ใหญส่มัยกวา่ 2,600 ปีกอ่น ถอืวา่เป็นเขือ่นชลประทานดนิเกา่แกท่ีส่ดุ

ในโลก และยังใชง้านไดจ้นถงึปัจจบุนั  
 

 น าทา่นเดนิทางไปยัง เมอืงโบราณตเูจยีงเยีย่น (Dujiangyan Old Street) ภายในบรเิวณเมอืงเกา่มทีัง้รา้นคา้
ขายของที่ระลกึ รา้นอาหารมากมายใหท้่านได ้

เลอืกซือ้เลอืกชมิ ชมศลิปะ สะพานไมเ้กา่แก่ของ
เมอืงใหท้า่นถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 
 

 น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  เ มื อ ง จิ่ ว จ้ า ย โ ก ว 
( Jiuzhaigou)  ( ใ ช ้ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ดิ น ท า ง

โดยประมาณ 8 ชั่วโมง) เมอืงจิว่จา้ยโกวตัง้อยู่ที่

จังหวัดอาป้า ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ
มณฑลเสฉวน อยู่ห่างจากเมืองเฉิงตูประมาณ 

330 กิโลเมตร แต่เดิมนั้น เมืองจิ่วจา้ยโกวมี
หมูบ่า้นชาวทเิบตอยู ่9 หมู่บา้น อาศัยอยู่รมิธารน ้า

เหล่านี้ เนื่องจากชาวทิเบตนับถือภูเขา ธารน ้ า 
เพราะเหตนุีจ้ ิว่จา้ยโกวจงึไดรั้บการเคารพจากชาวทเิบตวา่เป็น “ขนุเขาธารน า้อนัศกัดิส์ทิธ ิ”์ 

 

 น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงจิว่จา้ยโกว (Jiuzhaigou) ระหวา่งทางทา่นสามารถ ชมความงดงามของธรรมชาติ
ทีแ่ทจ้ริง อาท ิภูเขาหมิะ หนา้ผาสงูชัน แม่น ้าทีค่ดเคีย้ว ใบไมเ้ปลีย่นส ีหากยิง่เดนิทางเขา้ใกลจ้ิว่จา้ยโกวมาก

เทา่ไหร่ ยิง่เห็นใบไมเ้ปลีย่นสไีดม้ากขึน้เรือ่ยๆ 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (3) 

 
พกัที ่ JIUYUAN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม อุทยานแหง่ชาตจิ ิว่จา้ยโกว (รวมรถประจ าทางภายในอุทยาน) – โชวท์เิบต (OPTION)  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 
 น าทา่นเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตจิ ิว่จา้ยโกว (Jiuzhaigou National Park) ตัง้อยู่ในบรเิวณทางทศิเหนือ

ของมณฑลเสฉวน ซึง่เป็นสว่นหนึง่ในบรเิวณตอนใตข้องเทอืกเขาหมงิซาน ห่างออกไปจากตัวเมอืงเฉงิตรูาว 500 

กโิลเมตร จิว่จา้ยโกวมชีือ่เสยีงดา้นความงามแห่งสสีนัทีแ่ปลกเปลีย่นไม่รูจ้บ ทะเลสาบผุดขึน้ทา่มกลางหมู่แมกไม ้
เขยีวขจ ีน ้าใสเป็นประกายชุม่ฉ ่า ยอดเขาหมิะตดักบัทอ้งฟ้าสคีราม เกดิเป็นภาพธรรมชาตอิันงดงามทีแ่ปรเปลีย่นไป

ตามฤดูกาลผลิ ดว้ยความสวยงามจึงท าใหอุ้ทยานแห่งชาติจิ่วจา้ยโกว ไดถู้กขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาต ิในปีค.ศ. 1992 *หมายเหต ุ: หมิะภายในอทุยานขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปี* 

 

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

กโิลเมตร มพีื้นที ่200,000 ตารางกโิลเมตร ทะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ เสน่หอ์ันน่าประทับใจของ
ทะเลสาบนี้คือ หมู่เมฆและสายหมอกที่สะทอ้นทะเลสาบแรดจนแยกไม่ออกว่าส่วนไหนที่เป็นทอ้งฟ้า ความ

เปลีย่นแปลงของทัง้เมฆและหมอกในทุกๆ เชา้ ใหค้วามงดงามทีแ่ตกต่างกันไปในแต่ละวันอย่างน่าประทับใจ 
นอกจากนีท้ะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบเดยีวทีอ่นุญาตใหนั้กทอ่งเทีย่วลอ่งเรอืยอชตไ์ด ้

 น าท่านชม ทะเลสาบซู่เจ ิง้ (Shuzheng Lake) เป็นทะเลสาบนอ้ยใหญ่ 19 แห่งไหลลดหลั่นกันลงมาราว

ขัน้บนัได สลบักบัแอง่น ้าและแนวตน้หญา้สสีดใส 
 

 น าทา่นชม ทะเลสาบมงักรคู ่(Double Dragon Lake) อยู่ใกลก้ับทะเลสาบประกายไฟ มักมหีงสแ์ละเป็ดแมน
ดารนิมาเลน่น ้าทีท่ะเลสาบนี ้ชือ่ของทะเลสาบนีม้าจากแนวหนิปนูกน้ทะเลสาบทีม่รีูปร่างเหมอืนมังกรสองตัว ต านาน

โบราณของชาวธเิบตกลา่วไวว้า่ ในอดตีมมีังกรรา้ยสองตัวเขา้มาท ารา้ยชาวธเิบตในดนิแดนจิว่จา้ยโกวนี้ โดยพ่น



ลกูเห็บและพายุหมิะมายังหมู่บา้นในทีส่ดุเทพเจา้กซีา ซึง่เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวธเิบตไดม้าปราบมังกรทัง้สอง

ตวันี ้และลา่มโซม่ังกรทัง้สองนีไ้วใ้ตท้ะเลสาบ ตัง้แตนั่น้มาชาวธเิบตในจิว่จา้ยโกวนีก็้อยูอ่ยา่งสงบสขุ  

 
 จากนัน้น าท่านชม น า้ตกธารไขมุ่ก (Pearl Shoal Waterfall) หรือ ซึง่เป็นภาษาทเิบต แปลว่ายิง่ใหญ่และ

อัศจรรย ์น ้าตกธารไขมุ่กสงูจากระดับน ้าทะเล 2,433 เมตร กวา้งราว 160 เมตร มพีืน้ที ่9.5 หมืน่ตารางเมตร เป็น
น ้าตกธารหนิปูน มรีูปทรงเป็นรูปพัด เป็นน ้าตกทีไ่หลผ่านถ ้าล าธารใหญ่ มสีายน ้าทีท่อดธารลดหลั่นยาวถงึ 310 

เมตร เป็นน ้าตกทีม่ีความงามราวกับเสน้ไข่มุก และเคยเป็นจุดทีเ่คยถ่ายท าภาพยนตร์เรื่องไซอิว๋ น ้าตกนี้ถอืเป็น
น ้าตกทีก่วา้งทสีดุในจิว่จา้ยโกว นอกจากนีย้ังมนี ้าตก และทะเลสาบอืน่ๆอกีมากมายภายในอทุยานจิว่จา้ยโกว 

 

 
 

 น าทา่นชม ทะเลสาบนกยงู (Peacock Lake) มคีวามยาว 310 เมตร มรีูปร่างลักษณะคลา้ยนกยูง มนี ้าสฟ้ีาอมน ้า

เงนิในบรเิวณน ้าลกึ และสเีขยีวมรกตในบรเิวณน ้าตืน้ และสอ่งประกายเป็นสทีองยามสะทอ้นกับแสงแดดพราย ตัว
ทะเลสาบนั้นตัง้อยู่ภายในหุบเขาที่เต็มไปดว้ยดว้ยตน้ไมน้านาชนิด ยิ่งในยามฤดูใบไมเ้ปลี่ยนสนัี้น สสีันของ

ทะเลสาบแห่งนี้จะเต็มไปดว้ย สแีดง สเีหลอืงของใบไมท้ีร่่วงหลน่ในทะเลสาบ แตห่ากเป็นชว่งฟดหูนาวก็จะถูกปก
คลมุไปดว้ยหมิะใหบ้รรยากาศทีส่วยงามไปในอกีรูปแบบหนึง่ 

  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร (5) 
 

 จากนั้นน าท่านชม ทะเลสาบหา้ส ี(Five-Flower Lake) สสีันที่สวยงามของน ้าในทะเลสาบหา้ส ีเกดิจาก
แคลเซยีม คารบ์อเนต และบรรดาพชืน ้าชนดิตา่งๆ ทีเ่จรญิเตบิโตอยู่ในทะเลสาบ ซึง่ไม่เพยีงแตส่รา้งความสวยงาม 

ท าใหน้ ้าเป็นสฟ้ีาและสเีขยีวเทา่นัน้ หากยังท าให ้
น ้าใสแจ๋วราวกับกระจก นักท่องเทีย่วจงึสามารถ

มองเห็นสิง่ต่างๆ ทีอ่ยูใ่ตน้ ้าไดอ้ย่างชดัเจน และ

ยังมองเห็นววิทวิทัศน์ทีส่วยงามเบือ้งหนา้สะทอ้น
ลงบนผวิน ้าจนปรากฏเป็นภาพทีส่วยงามแปลกตา 

 
 น าท่านชม ทะเลสาบยาว (Long Lake) เป็น

ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในจิ่วจา้ยโกว ครอบคลุม

พื้นที่ 930,000 ตารางเมตร ความยาวกว่า 7 
กโิลเมตร น ้าในทะเลสาบมาจากหมิะทีล่ะลายลง

มาจากภูเขา มีตน้สนซดีาร์ขึน้อยู่บนภูเขารอบๆ
ทะเลสาบ เมื่อมองจากระยะไกลสะทอ้นเป็น

ทวิทัศน์อันงดงาม ในฤดหูนาวทะเลสาบจะจับตัว
แข็งหนาถึง 60 เซนติเมตร จึงเป็นสถานที่ที่

เหมาะส าหรับการเลน่สเก็ต 

 
 *หมายเหตุ : การทอ่งเทีย่วภายในอุทยานน ัน้ไกดแ์ละหวัหนา้ทวัร ์จะใชว้จิารณญาณในการน าทา่น

เดนิทางทอ่งเทีย่วตามจุดตา่งๆ ภายในอุทยาน อาจท าใหเ้ก็บบางสถานทีไ่ม่ครบ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการใช้

เวลาในแตล่ะสถานที ่การรกัษาเวลาของคณะทวัร ์และสภาพอากาศในวนัน ัน้ๆ และณ วนัเดนิทาง หาก

คณะไม่สามารถเดนิทางไปชมอุทยานจิว่จา้ยโกวได ้ไม่ว่าเนือ่งจากสภาพอากาศ หรอืเหตุผลใดๆ ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นสถานทีท่อ่งเทีย่วเป็น “อุทยานแหง่ชาตซิงผงิโกว” แทนโดยไมต่อ้งแจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้ และไม่คนืคา่บรกิารใดๆท ัง้ส ิน้ อุทยานแหง่ชาตซิงผงิโกว (Shongpinggou National 

Park) อุทยานแหง่นีเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหม่ทีว่า่กนัวา่มคีวามสวยงามเสมอืนอุทยานแหง่ชาตจิ ิว่
จา้ยโกว ต ัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบสูงเม่าเสีย้น สูจ่ากระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,500 เมตร กนิพืน้ทีท่ ัง้หมด 160 

ตารางกโิลเมตร มที ัง้ทะเลสาบสสีนัสวยงาม หบุเขารูปรา่งแปลกตา สายธารน า้ตก ใบไมเ้ปลีย่นส ีและหมิะ

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

ทะเลสาบแพนดา้จงึเป็นหนึ่งในสองทะเลสาบของจิว่จา้ยโกวทีผ่วิน ้าจับตัวเป็นน ้าแข็งในฤดูหนาว ระดับน ้าของ
ทะเลสาบมกีารเปลีย่นแปลงเสมอ เนือ่งจากใตน้ ้ามทีางไหลไปยังน ้าตกแพนดา้ ทีอ่ยูใ่กล ้ๆ กนั 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (6) 

 

พกัที ่ Dazaqngfeng Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 



 หลังจากรับประทานอาหารค า่ ทกุทา่นสามารถเลอืกชม โชวท์เิบต (Tibet Show) ซึง่โชวท์เิบต เป็นการแสดง

เกีย่วกบัการฟ้อนร า และการแสดงวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าจา้ง ดว้ยความงดงามตระการตา ท าใหเ้ป็นอกีหนึง่

โชวท์ีไ่ดรั้บความสนใจอยา่งมากมายหากไดม้าเยอืนยังเมอืงจิว่จา้ยโกว *ท ัง้นีส้ าหรบัลูกคา้ทีส่นใจชมโชวท์เิบต
สามารถแจง้ความประสงคไ์ดก้บัทางหวัหนา้ทวัร ์หรอืไกดท์อ้งถิน่โดยมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิท่านละ 240 

หยวน/ทา่น และส าหรบัลูกคา้ทีไ่มม่คีวามประสงคห์รอืสนใจในการชมโชวท์เิบต ทางหวัหนา้ทวัรจ์ะน าทุก
ทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัเพือ่พกัผอ่นตามอธัยาศยั* 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงจิว่จา้ยโกว – เมอืงเฉงิต ู– ถนนคนเดนิชุนซลีู ่

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
 น าท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงเฉิงตู ผ่านเสน้ทางเดมิระหวา่งทางน าทา่นชมสนิคา้ รา้นหยก(Jade Shop) ซึง่เป็น

เครือ่งประดบัน าโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอนัล ้าคา่แกค่นทีท่า่นรัก 
 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

 น าทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเฉงิตู (Chengdu) เป็นเมอืงย่อยจังหวัดทีไ่ดท้ าหนา้ทีเ่ป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉ
วนของจนี ตัง้อยู่บรเิวณลุ่มแม่น ้าหมนิใจกลางมณฑล ประชากรเมอืงเฉงิตูมรีาว 10 ลา้นคน เป็นหนึ่งในสามของ

เมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในภาคตะวันตกของจนี (อกีสองแห่งคอืฉงชิง่และซอีาน) ในปัจจุบันเป็นทัง้ศูนยก์ลาง
ดา้นการเมือง การทหาร และดา้นการศกึษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต ้ค าว่าเฉิงตูมีความหมายว่า ค่อย ๆ 

กลายเป็นเมอืง เนื่องจากยอ้นไปเมือ่ราว 2,000 ปีทีแ่ลว้ ในสมัยจิน๋ซฮีอ่งเต ้ไดม้กีารจัดการชลประทานขึน้ เพื่อ

แกไ้ขปัญหาน ้าทว่มทีเ่กดิเป็นประจ าทกุปี เมือ่แกไ้ขปัญหาน ้าทว่มได ้ ชาวนาชาวไร่เพาะปลกูไดด้ ีชวีติความเป็นอยู่
ดขี ึน้ คนจงึเริม่อพยพมาทีเ่มอืงนีม้ากขึน้เรือ่ย ๆ จงึไดช้ือ่วา่เฉงิต ู 

 
 หลังจากนัน้น าท่านสูย่่านชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิชุนซลีู ่ของเฉงิตู นอกจากช็อปไฮสตรทีทัง้แบรนดจ์นีแบรนดน์อก

ตรงถนนสายหลักแลว้ ยังมหีา้งสรรพสนิคา้ (Parkson หวังฝูจิง่ ไทผ่งิหยาง อเิซตัน อโิตะโยะกะโดะ ฯลฯ) ตรอก
ซอกซอย และหา้งแบบยเูนยีนมอลอกีมากมาย ส าหรับสายชมิทีน่ี่ก็มรีา้นอาหารและของกนิเลน่กระจายเป็นหย่อม ๆ 

ไมว่า่จะเป็นหมาลา่ ชานมไขม่กุหลากยีห่อ้ ทีแ่มแ้ตช่าวจนีก็ยังเป็นทีน่ยิมเชน่กนั 

 

 
 

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

ละ 1 ตวั (9) 
 

พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ เมอืงเฉงิตู – วดัเหวนิซู – ถนนโบราณสถานจิง๋หลี ่– รา้นยางพารา – รา้นบวัหมิะ – โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก 

(รวมคา่ขมการแสดงแลว้) – สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

 
 น าทา่นชม วดัเหวนิซู (Wenshu Monastery) เป็นวัดพุทธเกา่แกท่ีค่งความดัง้เดมิทีส่ดุในนครเฉงิตู  รวมทัง้ยัง

เป็นศูนยก์ลางของสมาคมชาวพุทธของมณฑลเสฉวน สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศถ์ัง เดมิทเีรียกวา่ วัดซนิเซยีง ในปี 
ค.ศ.1681 ชว่งรัชสมัย จักรพรรดคิังซ ีแห่งราชวงศช์งิ (1644-1911) พระอรหันตซ์ตีูไ้ดเ้ดนิทางมาอารามแห่งนี ้ 

และไดส้รา้งกระทอ่มเพือ่บ าเพ็ญเพยีรตบะจนสิน้ชวีติ ต านานเลา่วา่ ไดป้รากฏรูปของโพธสิตัวม์ัญชศูรใีนเปลวเพลงิ

ขณะทีศ่พทา่นถกูเผาเป็นเวลานาน ดงันัน้ผูค้นจงึกลา่วขานกนัวา่พระอรหันตซ์ตีูค้อื พระโพธสิตัวม์ัญชศูรกีลับชาตมิา
เกดิ  วัดซนิเซยีงไดเ้ปลีย่นชือ่มาเป็นอารามเหวนิชนัูบแต่นัน้มา นอกจากความศักดิส์ทิธิต์ามต านานดังกล่าวแลว้ 

ศลิปะอันล ้าคา่ สมัยราชวงศถ์ังและซอ้ง อันรวมถงึ ภาพเขยีนกวา่ 500 ชิน้ งานเขยีนลายมอืในงานส าคัญๆ ซึง่ถูก
เก็บไวท้ีน่ี ่รวมถงึความร่มรืน่ภายในวดั ก็เป็นสิง่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วไมน่อ้ยไดเ้ดนิทางมาเยีย่มชม 

 

 



 

 หลังจากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่ถนนโบราณสถานจิง๋หลี ่(Jinli Ancient Street) เป็นถนนโบราณทีจ่ะน าทกุ

ท่านเพลดิเพลนิไปกับสนิคา้ต่างๆมากมาย ทัง้ของกนิ ของทีร่ะลกึ อกีทัง้ทุกท่านสามารถซบึซับบรรยากาศทีจ่ะ
เนรมติใหท้กุทา่นไดเ้ห็นและรูส้กึเหมอืนอยูใ่นหนังจนีสมัยกอ่น 

 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ…เมนูอาหารตุน๋ยาจนี (11) 

 
 น าทกุทา่นแวะเลอืกซือ้ของฝาก รา้นผลติภณัฑจ์ากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหท้า่นไดเ้ลอืกชม

สนิคา้และผลติภัณฑเ์ครือ่งนอนเพือ่สขุภาพตา่งๆ

ทีผ่ลติจากยางพารา จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่
รา้นยาบวัหมิะ (Beijing Bao Shu Tang 

Bao Fu Ling Compound Camphor 
Cream) หรอื ครมีเป่าซู่ถงั สรรพคณุเป็นเลศิ

ในดา้นการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลง

กัดต่อย เป็นยาสามัญประจ าบา้นแกช้าวจีนทุก
บา้นมาแตโ่บราณ  

 
 หลังจากนั้นน าท่านชม การแสดงโชวเ์ปลีย่น

หน้ากาก โชว์เปลี่ยนหนา้กากหรือ “เป้ียนเห
ลีย่น” เป็นการแสดงทีป่ระเทศจนี ใหค้วามส าคัญ 

และยกย่องใหก้ารแสดงนี้แถบจะเป็นปริศนา

ความลับของประเทศ ซึ่งเป็นศิลปะการแสดง
ชัน้สงูของเสฉวน เพยีงแคก่ารสบัดหนา้ก็เปลีย่นหนา้กากได ้หรอืแมแ้ตก่ารสลัดพัดในมอืก็สามารถเปลีย่นหนา้กาก

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว การแสดงนี้สบืทอดกันมาหลายชว่งอายุคน หา้มสอบเคล็ดลับวธิกีารเปลีย่นหนา้กากนี้กับผูอ้ ืน่ โชว์
เปลีย่นหนา้กาก จงึถอืเป็นมรดกทางวฒันธรรมอนัยิง่ใหญข่องชาวจนีเมอืงเฉงิต ู

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (12) 
 หลงัอาหารค า่สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

 

วนัทีห่ก ทา่อากาศยานนานาชาตเิฉงิตซูวงหลวิ – ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ  

00.35 น.  บนิลดัฟ้าสู ่สนามบนิสวุรรณภูม ิโดย สายการบนิลคักีแ้อร ์เทีย่วบนิที ่8L811  
02.20 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ…พรอ้มความประทบัใจ 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋วเนือ่งจาก 
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 

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 – 16 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 

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 ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

 

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

(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

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

 
 โรงแรมทีพั่กอาจมกีารสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 



** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร  

(ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 
 

หมายเหต ุ:  ตามนโยบายของรัฐบาลจนีเพื่อร่วมโปรโมทสนิคา้พื้นเมอืง ในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นขายเสือ้กันหนาว, 
รา้นศลิปะรัสเซยี, รา้นสนิคา้พืน้เมอืง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯ 

จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับ
ความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไม่มกีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาล

ทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/รา้น 
 

 
 

** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 
 

มจี าหน่ายแลว้วันนี้ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไม่วา่จะเป็น ญีปุ่่ น เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มา
เก๊า ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พม่า อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้านไดต้่อเนื่องสงูสดุ 8 วัน หากสนใจ

สัง่ซือ้ซมิกบัทางบรษัิท หากทา่นใดสนใจส ัง่ซือ้ซมิ สามารถส ัง่ซือ้กบัเจา้หนา้ที ่และช าระเงนิพรอ้มกบัมดัจ าคา่ทวัร ์หรอื

คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม   



 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่

ซักรดี มนิบิาร์ในหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวร์กอ่นการใช ้

บรกิาร)   
 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท  

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 

10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่น
เวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมี

ความประสงคจ์ะเดนิทางในพีเรียดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มีควิรอ 
(Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจอง

เขา้มาตามล าดบั เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวร์สว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณี
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่น

ถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในชว่งรอผลการอนุมัตวิซี่า รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้าง

บรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละ
สทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เช1่1 – 16 น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอื

เอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามใน

เอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น  ทางบริษัทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทาง
โทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบริการคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์ (ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิ

ค่าบริการต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 
**เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอื

เปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิ
ท ัง้หมดใหก้บัทา่นทกุกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสาย

การบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนที่

ก าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะได ้

ออกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่น
การเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทาง

นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบริการเพิม่จากการทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบริษัท

ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซี่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวร์ทีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่น

หนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดย

ค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ 

1. ผูส้มัครทกุทา่น ไม่จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับค ารอ้งขอวซีา่ ยกเวน้สาวประเภทสอง จะตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูย์
ยืน่รับค ารอ้งขอวซีา่ 

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซี่าของสถานทูต โดยประมาณ 7 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร์ - อาทติย ์ในบาง
กรณี) ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส าคญั  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ โดยทางเจา้หนา้ทีจ่ะเป็นผูก้ าหนดการนัดหมายวันและเวลาการรวบรวม

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วจนี หากทา่นไม่สะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใช ้

หนังสอืเดนิทางเพือ่กจิธุระสว่นตัวของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจท าให ้



ใหม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เลม่หนังสอืเดนิทางอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาทีส่ถานทตู) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น 

ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง หรอื กอ่นช าระเงนิมัดจ า  

4. กรณีทีท่า่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลัง คณะ และหากเกดิคา่ใชจ้่ายไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม ทา่น
จ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไม่

ออก เนือ่งจากทา่นยืน่หลงัคณะ  
5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 15 วันท าการ (เป็นอย่างนอ้ย) ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่

หากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ
6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยื่นขอวซี่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยืมหนังสอืเดนิทางจาก

สถานทตูออกมาใชร้ะหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวซี่าไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ดังนัน้หากท่านมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพื่อ

เดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่วางแผนลว่งหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้ง
รอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืด่วน ระหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ อาจท าใหส้ถานทตูปฏเิสธวซีา่ และ ท่านจ าเป็นตอ้ง

สมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม และ คา่บรกิารใหม่ทัง้หมด โดยค านึงถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็น
ส าคญักอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีทีท่่านมวีซี่าทอ่งเทีย่วเชงเกน้ชนิดทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไม่หมดอายุอยู่แลว้ และตอ้งการใชเ้ดนิทาง

ท่องเทีย่วกับคณะนี้ สามารถใชไ้ด ้หากวซี่านั้นถูกใชม้าแลว้ตามเงื่อนไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซี่าออกจากประเทศใด 
จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีส่ดุ มากอ่นแลว้อย่างนอ้ยหนึง่ครั ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบเกีย่วกบัความเสยีหาย และ คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถูกปฏเิสธจาก
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิทอ่งเทีย่ว
เทา่นัน้ โดยจะตอ้งอยูใ่นหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจบุนัทีม่อีายคุงเหลอือยา่งนอ้ง 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิที่

อนุมัตโิดยระบุวันทีส่ามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่าก าหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วซี่า ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับประเทศ

ปลายทางอกีครัง้ กรุณาสง่หนา้วซีา่และหนา้ทีม่กีารประทบัตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้บัเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถูกตอ้ง 
หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ 

คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื่องจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่
เพยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ใน

กรณีถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทตูฯ 
อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวซีา่ สถานทตูฯ ไม่มนีโยบายในการคนื

คา่ธรรมเนยีม 
10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมือในสว่นนี้

เพือ่ใหก้ารยืน่ค ารอ้งในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคญั 
การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี 

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. หนงัสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบนั (พาสปอรต์ธรรมดาเลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัน้) 
ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และมีหนา้ว่างไม่ต ่า

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

พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ จ านวน 2 รูป รูปถ่ายเป็นปัจจุบัน มอีายุของรูปไม่เกนิ 

6 เดอืน สถานทูตปฏเิสธไม่รับรูปถ่ายโพลารอย   /รูปถ่ายสติยกเกอร์    /รูปชุด
ครุยรับปรญิญา /รูปชดุราชการ   /หา้มใสเ่สือ้แขนกุด  และหา้มใสเ่สือ้สขีาว ทุก

ชนดิ)เนือ่งจากฉากหลงัตอ้งเป็นสขีาว(  หา้มสวมเครือ่งประดับทกุชนดิ, หา้มใส่

คอนแทรคเลนส,์ หา้มยิม้เห็นฟัน, เปิดใบหูและหนา้ผากชดัเจน,รูปถ่ายจะตอ้ง

ไมม่เีงาและแสงแทรกบดบงัใบหนา้ ไม่มจีุดสแีดงในดวงตา และจะตอ้งไม่มสี ิง่

สกปรกและรอยขดีขว่นใด ๆ ทัง้ส ิน้. 
 

 
3. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซีา่ประเทศจนี กรุณากรอกรายละเอยีดทีถ่กูตอ้งและชดัเจนโดยครบถว้น 

 
แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวซีา่ประเทศจนี 

 

** กรุณากรอกขอ้มูลท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการขอวซีา่ของทา่นเอง ** 
 

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

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

□ แตง่งานจดทะเบยีนสมรส □ แตง่งานไม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรส 
      **ระบชุือ่คูส่มรส  .................................................................................................................. 

□ หมา้ย □ หยา่    
ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น..................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย.์............................... โทรศพัทบ์า้น......................................เบอรม์อืถอื....................................... 

ทีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิตอ่ได ้(กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น).......................................................................................... 
รหัสไปรษณีย.์.............................. เบอรโ์ทรศพัท.์....................................... เบอรม์อืถอื.................................... 

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

รหัสไปรษณีย ์...............................................โทรศพัท.์.............................................................. 
  *** ในกรณีทีเ่กษยีณอายุ กรุณาระบุชือ่ และ ทีอ่ยู ่สถานทีท่ างาน เนือ่งจากเป็นเงือ่นไขของสถานทูต ***  



ชือ่สมาชกิในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธ ์

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

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

          เบอรโ์ทรศพัท.์................................... 
ชือ่ผูต้ดิตอ่ได ้(กรณีฉุกเฉนิทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางกบัทา่น) ชือ่-สกลุ........................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.........................................ความสมัพันธ.์................................................... 
(กรุณาแจง้เบอรท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัทา่น) 

4. ส าเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ)์  

 
เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ 

 หากเด็กเดนิทางกับพ่อหรอืแม่ คนใดคนหนึ่ง ตอ้งมหีนังสอืแสดงความยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ จาก

ทางเขตหรอืทีว่า่การอ าเภอ (ฉบับจรงิเทา่นัน้) โดยเอกสารใหร้ะบวุา่ อนุญาตใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร 

และระบคุวามสมัพันธว์า่เป็นอะไรกนัอยา่งชดัเจน 
 หากเด็กเดนิทางคนเดยีว หรอืกบับคุคลทีส่าม ตอ้งมหีนังสอืแสดงความยนิยอมจากพ่อและแม ่ 

ใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศได ้จากทางเขตหรอืทีว่า่การอ าเภอ (ฉบับจรงิเทา่นัน้) โดยเอกสารใหร้ะบวุา่ อนุญาต

ใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร และระบคุวามสมัพันธว์า่เป็นอะไรกนัอยา่งชดัเจน 
 กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่  

- ใบส าเนาบนัทกึการหยา่ทีร่ะบวุา่บตุรอยูใ่นการดแูลของใคร 

- เอกสารการปกครองบตุร (ป.ค.14) ฉบบัจรงิเทา่นัน้ 

 กรณีบตุรบญุธรรม 

                      - ใบจดทะเบยีนรับบตุรบญุธรรม จากทางเขตหรอืทีว่า่การอ าเภอ 
 ส าเนาหนา้พาสปอรต์ หรอื ส าเนาบตัรประชาชน ของบดิามารดา 

 กรณีมกีารเปลีย่นชือ่-นามสกลุ แนบใบเปลีย่นชือ่-ใบเปลีย่นนามสกลุ 

หมายเหตุ : 

 กรณีเป็นสาวประเภทสอง  )ลักษณะการแตง่กายเป็นสตรี (ตอ้งยืน่หนังสอืรับรองการท างาน  (ภาษาองักฤษ)  ,จดหมาย

ชีแ้จงตนเอง และสมดุบญัชเีงนิฝากตวัจรงิพรอ้มส าเนายอ้นหลัง 6 เดอืน ตอ้งไปแสดงตวั ณ วนัยืน่วซีา่จนี และสามารถ
พ านักอยูใ่นประเทศจนีไดไ้มเ่กนิ 7 วนัเทา่นัน้ 

 กรณีชาวตา่งชาตทิีท่ างานหรอืพกัอาศยัในประเทศไทย ตอ้งยืน่ ใบอนุญาตท างาน (ถา้ม)ี, จดหมายชีแ้จงตนเอง

พรอ้มรายละเอยีดทีอ่ยูท่ีช่ดัเจน ส าเนาสมดุบญัชหีรอื สเตทเมน้ ยอ้นหลงั 6 เดอืน (ในบางกรณีอาจตอ้งไปแสดงตัวที่
สถานทตู) โดยมคีา่บรกิารเพิม่ 1,000 บาท  

 ผูถ้อืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตจิะตอ้งท า Re-Entry Permit ดว้ยตนเองกอ่นสง่เอกสารเพือ่ยืน่วซีา่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บยืน่วซีา่กรณีดงันี ้ 

- หนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่สเีหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนี

ดว้ยตนเองทีส่ถานทตูจนีโดยตรง / กรณีเป็น พระภกิษุหรอืสามเณร 
 ผูท้ีป่ระสงคใ์ช ้หนังสอืเดนิทางราชการ หรอืใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทาง ไม่ตอ้งท าวซีา่จนี แตท่า่นจะตอ้ง รับผดิชอบ

ในการขออนุญาตเขา้ -ออกประเทศดว้ยตนเอง  

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าข ึน้จาก
ประสบการณแ์ละระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลูกคา้ใน

แตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

 
** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผู ้

ก าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 
 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่ือหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านั้น กรณีทีท่่านถือ

หนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะ
ทัวร์อันมีวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว โดยไม่มีจดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใช ้

หนังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก 
และ ตา่งประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี ้

และ ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรือ
ทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื
ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ 

หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 
5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์
ของลกูคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 



7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ค่า

ภาษีน ้ามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุที่

เกีย่วขอ้งกบัทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอบุัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทาง
บรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทวัรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่่

คา้ตามหลกัปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกัน
ทกุชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจได ้

อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนด
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 
12. คณะทวัรน์ี ้เป็นการช าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดแบบผกูขาดกบัตวัแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง 

ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการ
ใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็น

บางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ข ึน้ ไม่
วา่กรณีใดก็ตาม 

 

  


