
 
 

 

รหสัโปรแกรม : 11314 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 
 
 
 
 



วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ 
 
23.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมาย 7 เคา้เตอร ์Q สาย

การบนิ LUCKY AIR (8L) พบเจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรบั และบรกิารเรือ่งกระเป๋าเดนิทาง 
เช็คอนิรบับตัรทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
วนัทีส่อง เฉนิต ู- เมอืงโบราณเจยีจือ่ - วดัผูเ่จา้ – เมอืงตเูจยีงเยีย่น 
 
03.50 น. เหนิฟ้าสู ่นครเฉนิตู ประเทศจนี โดยสายการบนิ LUCKY AIR (8L) เทีย่วบนิที ่8L812  

(ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง) 
06.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิฉงิตซูวงหลวิ ประเทศเทศจนี (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็ว

กวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลังจากผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับ
กระเป๋าสมัภาระ  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณเจยีจอื อายกุวา่ 1,000 ปี ตัง้อยูเ่มอืงฉ่งโจว ดา้นทศิใตข้องวัดผู่
เจา้ ห่างกันเพียง 10 กม. เป็นเมอืงที่มกีลิน่อายของวัฒนธรรมชนบท บา้นไม ้รอบๆเมอืงมี
คลองทีห่ลอ่เลีย้งชาวเมอืง และสะพานไมก้ระดานทีช่าวบา้น ใชใ้นการขา้มคลอง นอกจากนีย้งั
มวีัดทีม่คีณุคา่ทางประวัตศิาสตรเ์ป็นจ านวนมาก เชน่ วัดกวา่งเยยีน สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศถ์ัง, 
เจดยีห์นิ สมัยราชวงศช์งิ เป็นตน้ แลว้น าท่านเขา้ชม วดัผูเ่จา้ เดมิชือ่วัดหญิง่ฮว๊า สรา้งขึน้ใน
สมยัราชวงศห์ยวน ชว่งปลายราชวงศห์มงิระหวา่งสงครามไดเ้กดิไฟไหม ้จนในสมยัราชวงศช์งิ 
ไดใ้ชเ้วลาในการซอ่มแซมกว่า 205 ปี มพีระพุทธรูปศักดสิทิธิม์ากมาย เป็นวัดทีนั่กวชิาการใช ้

ในการศกึษาคน้ควา้เกีย่วกับวถิชีวีติ รวมไปถงึวัฒนธรรมของพระพทุธศาสนาในชว่งราชวงศช์งิ 
วัดนี้มชี ือ่เสยีงมากในหมูด่าราผูก้ ากับดังๆ จากฮ่องกง, นักธุรกจิ และผูน้ าผูบ้รหิาร อาท ิเฉิน
หลง มากราบไหวเ้ป็นประจ าทุกปี เพราะวัดนี้ศักดสิทิธิใ์นดา้นความเจรญิกา้วหนา้ในหนา้ทีก่าร
งาน ความมชีือ่เสยีง  

 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตเูจยีงเยีย่น อยูห่า่งจากนครเฉงิตูประมาน 75 กโิลเมตร เมอืง
ตเูจยีงเยีย่นมชีือ่เสยีงมาจากการสรา้งเขือ่นชลประทานทีย่ ิง่ใหญส่มัยกวา่ 2,600 ปีกอ่น ถอืว่า
เป็นเขือ่นชลประทานดนิเกา่แกท่ีส่ดุในโลก และยงัใชง้านไดจ้นถงึปัจจบุนั  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ MAIXIAN INTER HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่าม เมอืงตเูจยีงเอีย้น - อทุยานสวรรคภ์ผูาหมิะการเ์ซยีตา้กูปิ๋งชวน  (รวมกระเชา้ขึน้-ลง) 

ทะเลส าบจงิโหวไห ่- ทะเลสาบน า้มนตข์อพร - เมา่เสีย้น  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดเนทางสู ่อุทยานสวรรคภ์ูผาหมิะการเ์ซยี“ตา๋กูปิ่งชวน” อุทยานทางธรรมชาตทิี่
ล ้าค่าของมณฑลเสฉวน ทีม่คีวามสวยงามของภเูขาหมิะและทะเลสาบบนยอดเขาทีม่คีวามสงู
จากระดับน ้าทะเลประมาณ 5,286 เมตร เป็นภเูขาธารน ้าแข็งทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ชาวบา้นและชาวทเิบต
เชือ่ว่ามเีทพเจา้พทิักษ์ภูเขาแห่งนี้อยู ่ท าใหภ้ผูาแห่งนี้ยังมเิคยมใีครพชิติยอดเขาได ้ระหว่าง
เสน้ทางจากเมือ่งเมา่เสีย่นไปต๋ากูปิ่งชวนมหีมูบ่า้นทเิบต มธีงมนตราเรยีงรายระหว่างเสน้ทาง 
ซึง่ชาวทเิบตแถวนีเ้ป็นชาวทเิบตนกิายหมวกแดง (เกลปุะ) 

 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่าน ชมทะเลสาบทีเ่ปรยีบไดว้่าเป้นสวรรคบ์นดนิ อยา่งแทจ้รงิซึง่งดงามไมแ่พจ้ิว่จา้ยโกว 
ทะเลส าบจงิโหวไห ่ทะเลสาบหงษ์ล าธารคู่รักทีถ่อืไดว้่าเป็นจุดทีส่ าคัญทีสุ่ดของอุทธยาน
แห่งนี้  ทะเลส าบต า๋กู ่หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า ทะเลสาบน า้มนตข์อพรเพราะชาวเผาม ีไดม้ี
การเล่าขานว่า เมื่อใดที่มีเรื่องเดือดรอ้นใจใหม้ากราบไหวข้อพรจากเทพเจา้ที่คุม้ครอง
ทะเลสาบแห่งนี้ จะท าใหเ้รือ่งทีเ่ดอืนดรอ้นใจไดค้ลายลง หรอืถา้ตอ้งการขอพรจากท่านกจ้ะ
สมหวัง 

 
 
 



 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ JINNIU HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ เฉนิต ู- รา้นยางพารา - รา้นบวัหมิะ - ถนนคนเดนิชุนซลีู ่ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางกลับสู ่ เมอืงเฉนิตู ค าว่าเฉิงตูมีความหมายว่า ค่อย ๆ กลายเป็นเมือง 
เนื่องจาก น าทุกท่านเดนิทางสู่ รา้นผลติภณัฑย์างโอโซน ใหท้่านไดเ้ลือกชมสนิคา้และ
ผลติภัณฑเ์ครือ่งนอนเพือ่สขุภาพในรูปแบบต่างๆมากมาย จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นนวด
เทา้เพือ่สขุภาพ ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซ่ ้าใคร พรอ้มชม
ครมีเป่าซูถ่ัง หรอืทีรู่จั้กกนัดใีนชือ่ “บัวหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ผพุอง 
และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามญัประจ าบา้น  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนสูกุ ีส้มนุไพร 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิชุนซลีู ่หรอื WALKING STREET ของเมอืงเฉินตู ซึง่
เป็นย่านขายสนิคา้ของวัยรุ่น รา้นคา้แบรนด์เนม และขายสนิคา้ทันสมัยต่างๆ นับเป็นแหล่ง
ชมุนุมของหนุ่มสาวเมอืงเฉนิตูทีเ่ต็มไปดว้ยหา้งนอ้ยใหญ่ และรา้นอาหารมากมาย ใหท้่านไดช้ ้

อปป้ิงลิน้คา้และของทีร่ะลกึตา่งๆ อาทเิชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้กฬีา เป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เย็น บรกิารอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิฉงิตซูวงหลวิ 
 

วนัทีห่า้ เฉนิต ู- กรงุเทพ  (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
 
00.50 น. น าทุกท่านเหนิฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ โดยสายการบนิ LUCKY AIR (8L) 

เทีย่วบนิที ่8L811 
03.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 
 

************************************** 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ 

กอ่นท าการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ  
โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

**สถานทีท่อ่งเทีย่ว และโรงแรมทีพ่กั อาจจะมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกั  
โดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นส าคญั** 

** การทอ่งเทีย่วภายในอทุยาน ไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรจ์ะใชว้จิารณญาณในการน าทา่นเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วตามจดุตา่งๆภายในอทุยาน ซึง่จะไดม้ากหรอืนอ้ย ขึน้อยูก่บัการใชเ้วลาในแตล่ะสถานที ่

และการรกัษาเวลาของคณะทวัรน์ ัน้ๆ ** 
 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***   
 

 
 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ12ปี) 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคา 
ไมร่วม 
ต ัว๋ 

04 – 08 มกราคม 2562 11,999 14,999 2,000 6,900 

10 – 14 มกราคม 2562 11,999 14,999 2,000 6,900 

11 – 15 มกราคม 2562 11,999 14,999 2,000 6,900 

17 – 21 มกราคม 2562 12,999 15,999 2,000 6,900 

18 – 22 มกราคม 2562 11,999 14,999 2,000 6,900 

24 – 28 มกราคม 2562 12,999 15,999 2,000 6,900 

25 – 29 มกราคม 2562 12,999 15,999 2,000 6,900 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื ใบ

ชา, หยก, บวัหมิะ, ผลติภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไขมุ่ก ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมี

ผลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวน

ทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และ



ถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/

รา้น/ทา่น 

 ณ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะมชีา่งภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายในวันสุดทา้ย ลูกทัวรท์่านใดสนใจ
สามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ โดยไมม่กีารบงัคับลกูทัวรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่ว
ลว่งหนา้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      
 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่วซี่ากรุ๊ปท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทย และตอ้ง
เดนิทางไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ !!!!   
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่ว 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,800 บาท** 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท์
ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอื
รายการ    (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่
ส ารองทีน่ ัง่  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 
30 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึ
กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่านักท่องเที่ยวสละสทิธกิาร
เดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของ
ทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางบรษัิท 



 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิท
อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้ม
หลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่

ช าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารที่

ช าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการ
จัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 
**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนา้ตั๋ว
เท่านั้น จงึไม่สามารถยกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดนิทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิท ัง้หมดใหก้บัท่านทุก
กรณี** 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter 
Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มี
การคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของ
ทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางบรษัิท 



5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่

บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิ
คา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 
15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วี ี
ซา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล 
ค าน าหนา้ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ให ้
สอดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้
บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของ
นักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุ
งาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา 
ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลง
อัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการ
บนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทน
บรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 

มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิ
ล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาต
ใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. กรุณาเตรยีมของใช่สว่นตวั เช่น แปรงสฟีัน ยาสฟีัน สบูแ่ชมพู ของตวัสว่นตวัไปเอง 
เนือ่งจากรฐับาลทอ้งถ ิน่ตอ้งการรกัษาสิง่แวดลอ้มและลดการทิง้ขยะ จงึไมม่บีรกิารที่
โรงแรม 

4. ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและ
ยกเวน้การท า   วซีาจนีทา่นจะตอ้งรบัผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ย
ตนเอง เนือ่งจากทางบรษิทัไมท่ราบกฎและกตกิาในรายละเอยีดการยกเวน้วซี่า/ผูใ้ช้

บตัร APEC และโปรดดูแลรกัษาบตัรของท่าน หากท่านท าบตัรหายในระหว่างการ
เดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์เพือ่ด าเนนิการเร ือ่ง
ตา่งๆ 



5. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใส่กระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด 
ไดแ้ก ่

4.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน า
ขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากัดจ านวน  
4.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้
เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุ
กรณ ี
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 

ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับต ารวจ

ตรวจคนเขา้เมอืงน่ันๆก าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทันห ั

 


