
     

 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 10982 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Code 8L12: เฉงิต ูภเูขาหมิะ ธารน า้แขข งการเ์ซยีตา๋กูปิ่งชวน 4วนั2คนื 
ศนูยว์จิยัหมแีขพนดา้ วดัผูเ่จา้ เมอืงโบราณตเูจยีงเยีย่น เมา่เซีย่น 

อทุยานสวรรคภ์ผูาหมิะการเ์ซยีตา๋กูปิ่งชวน ทะเลสาบตา้กู ๋
ชอ้ปป้ิงถนนซอยแขคบซอยกวา้ง ถนนคนเดนิชุนซลีู ่  
เมนูพเิศษ: อาหารกวางตุง้ ,สกุีเ้สฉวน+น า้จ ิม้รสเด ด 

พกัโรงแขรมระดบั 4 ดาว เมา่เสีย้น 1คนื,ตเูจยีงเยีย่น 1คนื 
บนิตรง เฉงิต ูโดยสายการบนิ Lucky Air 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัแขรก: ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ-เฉงิต-ูเมอืงตเูจยีงเยีย่น-เมอืงโบราณตเูจยีงเยีย่น
ศนูยว์จิยัหมแีขพนดา้-เมอืงโบราณเจยีจอื-วดัผูเ่จา้-เมา่เซีย่น  

                                                                                                        อาหารเชา้,เทีย่ง,เย น                                                                                                                   
00.15 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโซนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 ประต ู เคาเตอรเ์ช คอนิ

สายการบนิ Lucky Air (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที่) กระเป๋าทุกใบจะตอ้ง

ฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบนิ   

03.50 น. บนิลดัฟ้าสู ่เฉงิต ูโดยสายการบนิ Lucky Air เทีย่วบนิที ่8L812 

07.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิรวงลิว้ นครเฉงิต ูเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน ศูนยก์ลางดา้น      

การเมอืงการทหารและดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (แขบบกลอ่ง) 

เดนิทางสู ่เมอืงตเูจยีงเยีย่น(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชม.) เมอืงขนาดกลาง มชีือ่เสยีงมา

จากการสรา้งเขือ่นชลประทานทีย่ ิง่ใหญส่มยักวา่ 2,600 ปีกอ่น ถอืว่าเป็นเขือ่นชลประทานดนิเกา่แกท่ีส่ดุ

ในโลก และยงัใชง้านไดจ้นถงึปัจจบุนั สามารถแกปั้ญหาน ้าทว่มเมอืงจนกลายมาเป็น “แขดนสวรรค”์ ของ

ชาวเมอืงนี ้ชาวจนีเองมกีารพดกูนัวา่ “ผูใ้ดก าหนดน า้ได ้ผูน้ ัน้ปกครองประเทศได”้ น าท่านชม เมอืง

โบราณตเูจยีงเยีย่น ภายในบรเิวณเมอืงเกา่มทีัง้รา้นคา้

ขายของที่ ร ะลึก  ร า้นอาหาร

มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืก

ชมิ ชมศิลปะสะพานไมเ้ก่าแก่

ของเมอืงใหท้่านถ่ายภาพเป็นที่

ระลึก น าท่านเขา้ชม ศูนย์

อนุรกัษ์หมแีขพนดา้ สรา้งศูนย์

เพาะพันธุแ์ละอนุรักษ์รวมถงึใชเ้ป็นสถานทีศ่กึษาหมี

แพนดา้ ชมความน่ารักของเหล่าแพนดา้ทีอ่อกมา

โชวต์ัวอยา่งใกลช้ดิ  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัผูเ่จา้ เดมิชือ่ วดัหญิง่ฮว๊า สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศ์

หยวน ช่วงปลายราชวงศ์หมงิระหว่างสงครามไดเ้กดิไฟไหม ้จนในสมัย

ราชวงศช์งิ ไดใ้ชเ้วลาในการซอ่มแซมกว่า 205 ปี มพีระพุทธรูปศักดสิทิธิ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

 

ราคาเด ก 0-12 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 

14-17 ธ.ค.61  10,988  
 

ไมม่รีาคาเด ก 
Infant 5,000 

3,500 20 

16-19 ธ.ค.61 11,888 3,500 20 

21-24 ธ.ค.61 11,888 3,500 20 

29 ธ.ค.-1ม.ค.62 15,888 3,500 20 

4-7ม.ค.62 10,888 3,500 20 

10-13 ม.ค.62 11,888 3,500 20 

11-14 ม.ค.62 11,888 3,500 20 

17-20 ม.ค.62 11,888 3,500 20 

18-21 ม.ค.62 11,888 3,500 20 

28 ก.พ.-3ม.ีค.62 12,888 3,500 20 

1-4 ม.ีค.62 12,888 3,500 20 

7-10 ม.ีค.62 12,888  3,500 20 

8-11 ม.ีค.62 12,888  3,500 20 

14-17 ม.ีค.62 12,888  3,500 20 

ไมร่วมคา่วซีา่กรุป๊1,500 บาท 



     

มากมาย เป็นวัดที่นักวิชาการใชใ้นการศึกษาคน้คว  ้ าเกี่ยวกับวิถีชีว ิต รวมไปถึงวัฒนธรรมของ

พระพทุธศาสนาใ  นชว่งราชวงศช์งิ วัดนีม้ชี ือ่เสยีงมากในหมูด่าราผูก้ ากับดังๆ จากฮอ่งกง, นักธุรกจิ และ
ผูน้ าผูบ้รหิาร อาท ิเฉนิหลง มากราบไหวเ้ป็นประจ าทุกปี เพราะวัดนี้ศักดสิทิธิใ์นดา้นความเจรญิกา้วหนา้

ในหนา้ทีค่วามมชีือ่เสยีง เดนิทางสู ่เมอืงเมา่เซีย่น (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.30ชม.)  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

เขา้สูท่ ีพ่กั MAOXIANINN HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

วนัทีส่อง: อทุยานสวรรคภ์ูผาหมิะการเ์ซยีตา๋กูปิ่งชวน(รวมรถอทุยาน+กระเชา้) 

                   ทะเลสาบตา้กู-๋เมอืงตเูจยีงเยีย่น                                 อาหารเชา้,เทีย่ง,เย น                                                           

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแขรม  

เดนิทางสู ่อุทยานสวรรคภ์ูผาหมิะการเ์ซยีตา๋กูปิ่ง

ชวน (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3 ชม.) 

เป็นอุทยานทางธรรมชาตทิีล่ ้าค่าอกีแห่งของมณฑล

เสฉวน ทีม่คีวามงดงามอยา่งยิง่ จุดทีส่งูทีสุ่ดมคีวาม

สงูจากระดับน ้าทะประมาณ 5,286 เมตร เป็นภผูาธาร

น ้าแข็งทีศ่ักดิส์ทิธิข์องชาวธเิบตชาวบา้นเชือ่ว่ามเีทพ

เจา้พทิักษ์ภเูขาแห่งนี้อยู่ ท าใหภู้ผาแห่งนี้ยังไม่เคยมี

ใครพชิติยอดเขาได ้

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าน าทา่นขึน้สู ่ยอดเขา (รวมกระเชา้) ซึง่มหีมิะตลอด

ทัง้ปี สงูถงึ 4860 เมตร  ชมภเูขาน ้าแข็งหมิะ 3 ลูกทีเ่ชือ่ว่าเป็นสันหลังมังกรทีม่คีวามงดงาม ฉากเบือ้ง

หนา้เป็นภเูขาทีส่งูชนัตัดกบัทอ้งฟ้าทีม่สีฟ้ีาครามสดใส 

และพ  ระอาทติยส์ะะท ้ อนกลาเซยีรค์ลา้ยดังภเูขาเงนิ
ระยบิระยับ  สะทอ้นเขา้สู่สายตา ดั่งไดน่ั้งกระเชา้ชม
ภเูขาสวรรคท์ีห่าชมไดย้ากยิง่ น าท่านชม 3 ทะเลสาบ

สวรรคท์ีง่ดงามไมแ่พจ้ิว่จา้ยโกว ทะเลสาบจงิโหวไห ่

ทะเลสาบหงษ์ ล าธารคู่รักและทะเลสาบที่ถือไดว้่า 

เป็นจุดทีส่ าคัญในอุทยานแห่งนี้ ทะเลสาบตา้กู๋ หรอื 

ทะเลสาบน า้มนตข์อพร เล่ากันว่าหากใครมเีรือ่งเดอืดรอ้ยใหม้ากราบไหวเ้ทพเจา้ทีคุ่ม้ครองทะเลสาบ

แหง่นี ้จะท าใหเ้รือ่งทีเ่ดอืดรอ้นคลายลง หรอืพรตอ่องคเ์ทพก็จะสมหวังดั่งใจหมาย น ้าในทะเลสาบนัน้จะ

มสีสีนัทีแ่ตกตา่งกันไปแลว้แต่ชว่งฤดูกาล ในชว่งฤดูรอ้นและชว่งใบไมผ้ลนัิน้น ้าทะเลสาบจะมสีเีขยีวเขม้

คลา้ยดั่งหยกทีจ่มอยูก่น้แมน่ ้า  ในชว่งใบไมร้่วงนัน้ทะเลสาบจะเต็มไปดว้ยสสีันของใบไมห้ลากหลายสทีี่

รว่งหลน่ลงจากตน้มาทีท่ะเลสาบ ในชว่งหนา้หนาวจะเป็นสขีาวเต็มไปดว้ยหมิะน ้าแข็งทีดู่แลว้คลา้ยดั่งยนื

อยูใ่นยโุรปไมเ่หมอืนอยูใ่นเมอืงจนี เดนิทางสู ่เมอืงตเูจยีงเยีย่น (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3 

ชม.)  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

เขา้สูท่ ีพ่กั HOLIDAYINN CENTER HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

วนัทีส่าม: เฉงิต-ูถนนซอยแขคบซอยกวา้ง-ถนนคนเดนิชุนซลีู ่
                   ทา่อากาศยานนานาชาตซิรวงลิว้                                อาหารเชา้,เทีย่ง,เย น                                                           

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแขรม  

เดินทางกลับสู่  นครเฉิงตู (ใชร้ะยะเวลาในการ

เดนิทางประมาณ 1 ชม.)  น าท่านแวะผ่อนคลายความ

เมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยา

สมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนยว์จิยัทาง

การแขพทย์แขผนโบราณ ฟัง เ รื่องราว เกี่ยวกับ

การแพทยโ์บราณตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบัน การส่งเสรมิ

การใชส้มุนไพรจีนทีม่มีานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการ

วนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ แวะรา้นชา ชมิชา

และเลอืกซือ้ผลติภัณฑจ์ากใบชา ชม รา้นยางพารา 

เลอืกซือ้ผลติภณัฑท์ีผ่ลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน 



     

ผา้หม่ ทีน่อน กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนควานจา๋ย หรอื ซอยแขคบ-กวา้ง ไดรั้บขนานนามว่าเป็นถนนโบราณโรแมนตกิ 

บา้นหลายหลังยังคงสไตส์ความเป็นจีนแบบโบราณ อดีตเคยเป็นบา้นของ

น า ย ท ห า ร  ปั จ จุ บั น

เปลี่ยนเป็นถนนคนเดิน

ขายของที่ระลึก ของกิน

โรงละคร พพิธิภัณฑ ์ฯลฯ 

ถนนแบง่เป็น 2 สาย มทีัง้

ซอยกวา้ง และซอยแคบ 

ใหท้า่นไดห้ลงใหลไปกบัมนตเ์สน่หข์องถนนโบราณแหง่นี ้ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง

ตามอัธยาศัย ถนนคนเดนิชุนซลีู ่ย่านชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของเฉงิตูเป็นแหล่ง

ศูนยร์วมวัยรุ่นชือ่ดังและเป็นที่ตัง้ของตกึสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย รวมถงึหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังเช่น 

ISETAN และรา้นคา้มากมาย อาท ิZARA, H & M, UNIQLO  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางส ูทา่อากาศยานนานาชาตซิรวงลิว้ นครเฉงิต ู

วนัทีส่ ี:่ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ                                                                                          
00.50 น. บนิลดัฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Lucky Air เทีย่วบนิที ่8L811 

03.05 น. +1 ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  
 

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

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนือ่งจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนี ทกุเมอืง 
ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, หยก, 
ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้ับ
นักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แต่จะซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความ
พอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซือ้ใดๆทัง้สิน้  
*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุว ้
ในรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดกต็าม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่
จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์ุกครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบรษัิทฯ จะ
องิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก 
 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแขปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป นตน้ โดยมติอ้งแขจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทาง

มาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแขจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ 

(ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบนิ มีการยุบเที่ยวบินรวมกนั ตารางการการเดนิทางมีการ

เปลีย่นแขปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แขลว้ว่า อยู่นอกเหนอืความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิ

พาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป นตน้ )  โปรดเขา้ใจแขละรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบแขละไม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัเดนิทาง 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีท าวซีา่แขบบกรุป๊*ไมร่วมคา่วซีา่ *) 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ *ตอ้งมอีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอาย ุถงึวนัเดนิทางไป-กลบั ตอ้งมหีนา้วา่ง  อย่าง

นอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของ

ท่าน* โดยทา่นถ่ายรูป หรอื สแขกนหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีูปทา่น) แขบบเต มหนา้รายละเอยีดครบถว้น 

ชดัเจน ไมด่ า ไมเ่บลอ หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด ดขาด  สง่มาทาง E-mail เมือ่ทา่นตกลงท าการ

จอง (หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารุดใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารุด  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอ

ออกนอกประเทศของทา่นได)้ 

4. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   ลูกคา้ถอืไปที่
สนามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง   (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราท าวซีา่เทา่น ัน้!!  

ตวัอยา่งหนา้พาสปอรต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

ส าคญัมาก: กรณุาน าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)มาในวันเดนิทาง ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบ 



     

กรณีทีท่า่นลมืน าหนังสอืเดนิทางมา หรอื น าหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (กรณีท าวซีา่แขบบเดีย่ว *ไมร่วมคา่วซีา่* ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการยืน่ดว้ยตนเอง )  

1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุ ถงึวนัเดนิทางไป-กลับ มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่

รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น    

2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    

3.รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้ซจ์าก 

คอมพวิเตอร ์ (รปูใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจู ิเทา่นัน้ ) 

4.ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน,ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้ม)ี ของผูเ้ดนิทาง   

หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วันท าการ  
 

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

กรณุาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 
 

**ออกเดนิทางข ัน้ต า่  15ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป นทีต่อ้งเรยีกเก บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายเุด ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ แขละวนัทีเ่ดนิทาง เป นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 

อตัราคา่บรกิารรวม  

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(BKK) – เฉงิต ู(CTU) – กรงุเทพฯ(BKK)  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์ 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไดจ้ านวน1ใบตอ่ทา่น น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

6.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิทท า

ไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี 

ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 

2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

3.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

4.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแขบบกรุป๊ 1,500 บาท ส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสปอรต์ไทย  

(ตอ้งเดนิทางไปแขละกลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

5.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งช าระคา่

น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

7.(7.1)คา่ทปิไกดแ์ขละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  

 (7.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์300 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่  
 

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  แขละช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนัลว่งหนา้ 

(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอื

ยกเลกิการเดนิทาง)   



     

 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตั๋ว

เทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมดัจ า หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการ

เดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่

ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมายเหต ุ:  

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท 

ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการท่องเทีย่วสามารถสลับปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีเ่ขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของแต่ละ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ

เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไข

กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่น

สามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้

ละเอยีด) 

14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 


