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วนัแรก  กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - เฉนิต ู
07.15 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 แถว D ประต ู3 สายการบนิ THAI AIRWAYS มี

เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก ตรวจเช็คกระเป๋าสมัภาระ และเอกสารการเดนิทาง
ใหก้บัทกุทา่น 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

10.15 น. เหริฟ้าสู ่นครเฉนิต ูประเทศจนี โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG618 บรกิาร
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง) 
สายการบนิ THAI AIRWAYS ใชเ้ครือ่ง BOING 777-300 จ านวน 354 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ท ัง้ขาไปและขากลบั 
(น า้หนกักระเป๋า 30 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) 

 
14.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิฉงิตซูวงหลวิ ประเทศจนี (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 

ชัว่โมง) หลังจากผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระ จากนัน้น าทา่น
เดนิทางสู ่เมอืงเฉนิต ูเฉนิตเูป็นเมอืงยอ่ยจังหวดัทีไ่ดท้ าหนา้ทีเ่ป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวนของจนี 
ตัง้อยูบ่รเิวณลุม่แมน่ ้าหมนิใจกลางมณฑล ประชากรเมอืงเฉงิตมูรีาว 10 ลา้นคน เป็นหนึง่ในสามของเมอืงที่
มปีระชากรมากทีส่ดุในภาคตะวันตกของจนี (อกีสองแหง่คอืฉงชิง่และซอีาน) ในปัจจบุนัเป็นทัง้ศนูยก์ลาง
ดา้นการเมอืง การทหาร และดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเมา้
เสีย้น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3-4 ช.ม.) ระหวา่งทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัววิทวิทัศนต์ลอดสองขา้ง
ทาง 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ MAOXIAN ITER HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่อง เมา่เสีย้น - อทุยานสวรรคภ์ผูาหมิะการเ์ซยี (รวมกระเชา้ขึน้-ลง) - เมอืงตเูจยีงเอีย้น  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดเนทางสู่ อุทยานสวรรคภ์ูผาหมิะการเ์ซยี“ต๋ากู่ปิงชวน” อุทยานทางธรรมชาตทิี่ล ้าค่าของ
มณฑลเสฉวน ที่มคีวามสวยงามของภูเขาหมิะและทะเลสาบบนยอดเขาที่มีความสูงจากระดับน ้าทะเล
ประมาณ 5,286 เมตร เป็นภเูขาธารน ้าแข็งทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ชาวบา้นและชาวทเิบตเชือ่วา่มเีทพเจา้พทิักษ์ภเูขา
แหง่นีอ้ยู ่ท าใหภ้ผูาแห่งนีย้งัมเิคยมใีครพชิติยอดเขาได ้ระหวา่งเสน้ทางจากเมือ่งเมา่เสีย่นไปตา๋กูปิ่งชวนมี

http://bit.ly/2NMk5YE


หมูบ่า้นทเิบต มธีงมนตราเรยีงรายระหว่างเสน้ทาง ซึง่ชาวทเิบตแถวนี้เป็นชาวทเิบตนกิายหมวกแดง (เกลุ
ปะ) 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่น น่ังกระเชา้ชมภเูขานา้แข็งหมิะ 3 ลกู ทีเ่ชือ่วา่เป็นสนัหลังมงักรทีม่คีวามงดงาม ฉาก  
เบือ้งหนา้เป็นภูเขาทีสู่งชันตัดกับทอ้งฟ้าที่มสีฟ้ีาครามสดใส และพระอาทติยส์ะทอ้นกลาเซยีร ์คลา้ยดั่ง
ภเูขาเงนิระยบิระยับสะทอ้นเขา้สู่สายตา ดั่งไดน่ั้งกระเชา้ชมภเูขาสวรรคท์ีห่าชมไดย้าก ยิง่นัก จากนัน้น า
ท่านสู่ ทะเลสาบตา๋กู ่เป็ นทะเลสาบทีส่ าคัญสดุในอทุยานแห่งนี้ น ้าในทะเลสาบนัน้จะมสีสีันทีแ่ตกต่าง
กนัไปแลว้แต่ชว่งฤดกูาล ในชว่งฤดรูอ้นและชว่งใบไมผ้ลนัิน้น ้า ทะเลสาบจะมสีเีขยีวเขม้คลา้ยดั่งหยกทีจ่ม
อยูก่น้แมน่ ้า ในชว่งใบไมร้ว่งนัน้ทะเลสาบจะเต็มไป ดว้ยสสีนัของใบไมห้ลากหลายสทีีร่ว่งหลน่ลงจากตน้มา
ทีท่ะเลสาบ ในชว่งหนา้หนาวจะเป็ นสขีาวเต็ม ไปดว้ยหมิะน ้าแข็งทีด่แูลว้คลา้ยดั่งยนือยูใ่นยโุรป ไมเ่หมอืน
อยู่ในเมืองจีน สมควรแก่เวลาน าท่าน เดนิทางกลับสู่ เมอืงตูเจียงเอีย้น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.5 
ชัว่โมง) 

 

 
 ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ HOLIDAY INN CENTER  HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม เมอืงตเูจยีงเอีย้น - ภเูขาหมิะซหีลงิ (รวมกระเชา้) - เมอืงเฉนิตู 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขาหมิะซหีลงิ เป็นสถานทีต่ากอากาศ ทวิทัศนง์ามเดน่แห่งหนึง่ของประเทศจนี อยูท่ี่
เมอืงตา้อี ้มณฑลเสฉวน ห่างจากนครเฉิงตู เมอืงหลวงของมณฑล 95 กโิลเมตร ครอบคลุมเนื้อที่ 483 
ตารางกโิลเมตร ยอดเขาตา้สวยถัง สูง 5,364 เมตร มหีมิะปกตลอดปี เป็นยอดภูทีสู่งที่สุดในเฉิงตู ภเูขา
หมิะตัง้อยู่บนที่ราบยอดเขาบนระดับความสูงประมาณ 2,200 - 2,400 เมตรจากระดับน ้าทะเล ครอบคลุม
พืน้ทีร่าว 8 ตารางกโิลเมตร อณุหภมูใินชว่งฤดหูนาวอยูร่ะหวา่ง ลบ 10 ถงึ 10 องศาเซลเซยีส เนือ่งจากอยู่
ในความสงูระดับเดยีวกนัภเูขาแอลป์ คณุภาพหมิะและฤดูหมิะเชน่เดยีวกับภเูขาแอลป์ ภเูขาซหีลงิจงึไดช้ือ่
วา่ ภแูอลป์แหง่บรูพา   



 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านน่ังกระเชา้ขึน้สู่ ภูเขาหมิะซีหลงิ ใหท้่านไดส้นุกสนานไปกับลานสกี ซึง่มีความหนาของหมิะ
ประมาณ 60 - 100 เซนตเิมตร นับเป็นสถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมเดนิทางมาเลน่สกมีากทีส่ดุ พร่ังพรอ้มไป
ดว้ยอุปกรณ์การเล่นสกบีนลานน ้าแข็งอย่างครบครัน อาทเิช่น แผ่นเลื่อนหมิะ สกหีมิะ มา้ลากเลือ่นหมิะ 
บอลลนู สโนโมบลิ เครือ่งเลน่สไลด ์รวมทัง้กจิกรรมบนลานน ้าแข็งอกีมากมาย (คา่ทัวรไ์มไ่ดร้วมคา่อปุกรณ์ 
เล่นสกตี่างๆ รวมถงึกจิกรรมอืน่ๆภายในลานสกี )  สมควรแก่เวลาน าท่าน โดยสารกระเชา้ลงสู่ดา้นล่าง 
จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงเฉนิตู 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ YI SHENG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
วนัทีส่ ี ่ เฉนิต ู- รา้นหยก - ศนูยอ์นรุกัษห์มแีพนดา้ (รวมรถแบต) - รา้นผลติภณัฑย์างโอโซน 
                      ถนนคนเดนิจิน๋หลี ่- ชมโชวเ์ปลีย่นหนา้กาก 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ยอ้นไปเมือ่ราว 2,000 ปีทีแ่ลว้ ในสมยัจิน๋ซฮีอ่งเต ้ไดม้กีารจัดการชลประทานขึน้ เพือ่แกไ้ขปัญหาน ้าท่วม
ทีเ่กดิเป็นประจ าทกุปี เมือ่แกไ้ขปัญหาน ้าทว่มได ้ ชาวนาชาวไรเ่พาะปลกูไดด้ ีชวีติความเป็นอยูด่ขี ึน้ คนจงึ
เริม่อพยพมาทีเ่มอืงนีม้ากขึน้เรือ่ย ๆ จงึไดช้ือ่วา่เฉงิตู จากนัน้น าทา่นชม รา้นหยก  ซึง่เป็นเครือ่งประดับน า
โชค ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอันล ้าคา่แกค่นทีท่่านรัก   จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ศนูยอ์นุรกัษ์
หมแีพนดา้ ซึง่ท่านจะไดเ้ขา้เยีย่มชมความน่ารักของบรรดาหมแีพนดา้ไดอ้ยา่งใกลช้ดิ ทีน่ีน่อกจากจะเป็น
ทีว่จัิยและท าการศกึษาเพือ่อนุรักษ์หมแีพนดา้แลว้ ยงัเป็นศนูยก์าร  เรยีนรู ้และเพาะพันธุห์มแีพนดา้อกีดว้ย 
ศนูยอ์นุรักษ์หมแีพนดา้ทีเ่มอืงเฉงิตูนีก้อ่ตัง้เมือ่ปี 1987 โดยมภีารกจิในการวจัิยและอนุรักษ์ตอ่จากสวนสตัว์



เฉงิต ูและการพัฒนาชนบทของสาธารณรัฐประชาชนจนี ซึง่เริม่แรกมแีพนดา้เพยีง 6 ตัวเท่านัน้ แต่ปัจจบุัน
มแีพนดา้รวมแลว้ประมาณ 83 ตัว ภายในศูนยอ์นุรักษ์หมแีพนดา้ทีเ่ฉงิต ูมพีืน้ทีก่ว่า 2,650 ไร ่และก าลังจะ
เพิม่เป็น 5,000 ไร่ เพือ่ขยายพืน้ทีใ่หก้ับการดูแลและเพาะพันธุ ์แพนดา้แดง ลงิสทีอง และสัตวป่์าอืน่ๆ ที่
ใกลจ้ะศนูยพ์ันธุด์ว้ย 

 
 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงเฉนิต ูค าวา่เฉงิตมูคีวามหมายวา่ คอ่ย ๆ กลายเป็นเมอืง เนือ่งจาก น าทกุท่าน
เดนิทางสู่ รา้นผลติภณัฑย์างโอโซน ใหท้่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครือ่งนอนเพือ่สขุภาพใน
รปูแบบตา่งๆ มากมาย 
จากนัน้น าทา่นเดนิชม ถนนคนเดนิจิน๋หลี ่ถนนแห่งนีเ้ปิดใหบ้รกิารในปี ค.ศ.2004 ในแบบสไตลจ์นีโมเดลิ 
ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบหรูหรา และกลิน่อายวัฒนธรรมของมณฑลเสฉวนทีถู่กฝังอยูใ่นถนนโบราณแห่งนี ้
บง่บอกใหท้ราบว่ามณฑลเสฉวนมลีักษณะอย่างไรในสมัยราชวงศช์งิ หลังจากการปรับปรุงใหม่เมือ่เร็วๆนี ้
ถนนคนเดนิจนิหลีไ่ดก้ลายเป็นหนึง่ในถนนการคา้ทีค่กึคักมากทีส่ดุในเฉิงตู ทัง้สองดา้นของถนนทีม่คีวาม
ยาว 350 เมตรนี้ มรีา้นคา้เล็กๆมากมาย ที่ขายสนิคา้หัตถกรรมของเก่าและของที่ระลกึเชน่งานปักลาย , 
ผลติภณัฑจ์ากเครือ่งเขนิ , งานฝีมอืพืน้บา้น , เครือ่งเคลอืบดนิเผา , ของเกา่หรอืงานประดษิฐต์ัวอกัษรและ
ภาพวาด รวมถงึโรงแรมรา้นอาหาร ชา กาแฟ บาร ์คาเฟ่ และรา้นอาหารอกีมากมาย ถนนแห่งนี้ถอืว่าเป็น
แหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิมส าหรับชาวเฉนิตแูละนักทอ่งเทีย่วทีห่า้มพลาดเมือ่มาเยอืนเฉนิตู 
หลังจากนัน้น าท่านชมศลิปะการแสดงงิว้ของเสฉวน ชมโชวเ์ปลีย่นหนา้กาก อันเป็นเอกลักษณ์และไฮ
ไลน์ของเมืองเฉิงตู มคี ากล่าวว่า “ถา้มาเฉิงตู แลว้ไม่ไดดู้โชว์เปลี่ยนหนา้กาก ถือว่ายังมาไม่ถงึเฉิงตู” 
วธิกีารเปลีย่นหนา้กากดว้ยการดงึเชอืกอยา่งแนบเนยีน หรอืเพยีงแคส่ะบดัหนา้เพยีงแคเ่สีย้ววนิาท ีหนา้กาก
ก็จะเปลีย่นไปเร็วมากๆ จนจบจับไมไ่ดว้า่ท าไดอ้ยา่งไร 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ YINSHENG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  



 
วนัทีห่า้ เฉนิตู - รา้นผา้ไหม - รา้นนวดเทา้เพือ่สุขภาพ - ถนนคนเดนิชุนซลีู ่- สนามบนิเฉนิตู - กรุงเทพ 

(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้เพือ่สุขภาพ ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ กับยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไม่
ซ ้าใคร พรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ัง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บวัหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ผุ
พอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามญัประจ าบา้น  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิชุนซลีู ่หรอื WALKING STREET ของเมอืงเฉินตู ซึง่เป็นย่านขาย
สนิคา้ของวัยรุน่ รา้นคา้แบรนดเ์นม และขายสนิคา้ทันสมยัตา่งๆ นับเป็นแหลง่ชมุนุมของหนุ่มสาวเมอืงเฉนิตู
ทีเ่ต็มไปดว้ยหา้งนอ้ยใหญ่ และรา้นอาหารมากมาย ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงลิน้คา้และของทีร่ะลกึต่างๆ อาทเิชน่ 
เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้กฬีา เป็นตน้  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนอูาหารสมนุไพร 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิฉงิตซูวงหลวิ 

15.30 น. น าทกุทา่นเหนิฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG619 
17.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋ว เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
**สถานทีท่อ่งเทีย่ว และโรงแรมทีพ่ัก อาจจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกั** 

**โดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นส าคญั** 
 

คณะยนืยนัการเดนิทางที ่15 ทา่นมหีัวหนา้ทัวร ์
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***   

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กมเีตยีง 

(อายตุ า่กวา่ 18 ปี) 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคา 
ไมร่วม 
ต ัว๋ 

11 – 15 มกราคม 2562 18,999 21,999 3,000 9,900 

25 – 29 มกราคม 2562 18,999 21,999 3,000 9,900 

15 – 19 กมุภาพนัธ ์2562 19,999 22,999 3,500 10,900 

22 – 26 กมุภาพนัธ ์2562 18,999 21,999 3,000 9,900 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 250 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 



 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.  

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่วซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทย  

และตอ้งเดนิทางไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ !!!!   

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่ว  

     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,800 บาท** 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 250 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณี

นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 



3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 
ดังนี ้วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอ
เจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่ง
ใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจอง
ผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่
ท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 
หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี
เงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่ว
ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที่ ทีร่ะบุบนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จงึไม่

สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทกุกรณี** 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ 
Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรือ
คา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 
ดังนี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา
ดังกลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
 
 
 
 



เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอื

ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไมว่า่บางสว่น
หรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศ
ทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุก
ท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ให ้
คณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้
ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิด ้
สง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความ
ปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่ว
ทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุ
ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสาย
การบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น
เงนิตราตา่งประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ
ฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติร

ต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และ
สามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ 
ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. กรุณาเตรยีมของใช่สว่นตวั เช่น แปรงสฟีัน ยาสฟีัน สบูแ่ชมพู ของตวัสว่นตวัไปเอง เนือ่งจาก
รฐับาลทอ้งถ ิน่ตอ้งการรกัษาสิง่แวดลอ้มและลดการทิง้ขยะ จงึไมม่บีรกิารทีโ่รงแรม 

4. ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท า   
วซีาจนีทา่นจะตอ้งรบัผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนือ่งจากทางบรษิทั
ไมท่ราบกฎและกตกิาในรายละเอยีดการยกเวน้วซี่า/ผูใ้ชบ้ตัร APEC และโปรดดูแลรกัษาบตัร
ของท่าน หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งการเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอยา่ง
นอ้ย 2 สปัดาห ์เพือ่ด าเนนิการเร ือ่งตา่งๆ 

5. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
 แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งได ้
ไมม่กีารจ ากัดจ านวน  
4.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่
เกนิคนละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
5. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 



เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊ 
เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 

 
 ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  
 ส าเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์  
 

การท าวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วใชแ้คเ่พยีงส าเนาพาสสปอต ์และรปูถา่ยทีช่ดัเจน ลกูคา้ไมต่อ้ง

สง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับต ารวจตรวจคนเขา้

เมอืงน่ันๆก าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทันห ั

 
 

ตอ้งถ่ายใหต้ดิทั้ง 2 หนา้แบบตวัอยา่ง 

รูปถ่ายวางคู่กบัพาสปอรต์ 

 


