
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 11852 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 
 



วนัแรก  กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
23.50 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 แถว U ประต ู10 สายการบนิ สายการบนิไชนา่อสีเทริน์

แอรไ์ลน ์(MU) มเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก ตรวจเชค็กระเป๋าสมัภาระ และเอกสารการ
เดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง กรงุเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ - เฉนิต ู- เมา้เสีย้น - อทุยานซงผงิโกว - เมอืงชวนจูซ่ือ่ 
03.25 น. เหริฟ้าสู ่นครเฉนิต ูประเทศจนี โดยสายการบนิ CHINA EASTERN AIRLINES เทีย่วบนิที ่

MU5036 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง) 
07.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิฉงิตซูวงหลวิ ประเทศเทศจนี (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกว่าประเทศ

ไทย 1 ชัว่โมง) หลังจากผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเมา้เสีย้น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3-4 ช.ม.) ระหว่างทางใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิกบัววิทวิทัศนต์ลอดสองขา้งทาง 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


  
น าทา่นเดนิทาง สูอ่ทุยานซงผงิโกว อทุยานแหง่นีเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหมท่ีว่า่กนัวา่มคีวามสวยงาม
เสมอืนอทุยานแหง่ชาตจิิว่จา้ยโกว ตัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบสงูเมา้เสีย่น สูจ่ากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,500 เมตร 
กนิพืน้ทีท่ัง้หมด 160 ตารางกโิลเมตร มทีัง้ทะเลสาบสสีันสวนงาม หุบเขารูปร่างแปลกตา สายธารน ้าตก 
ใบไมเ้ปลีย่นส ีและหมิะตามฤดูกาล ทีน่ี่ยังมคีนนักท่องเที่ยวมาเยอืนไม่มากนัก ท าใหม้คีวามรูส้กึเหมอืน
ก าลังเดนิอยูท่ีจ่ ิว่จา้ยโกวเมือ่ 20 ปีทีแ่ลว้ ท าใหส้ะดวกสบายในการชืน่ชมกับธรรมชาตไิดม้ากกว่าทีจ่ ิว่จา้ย
โกว 

 
 ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเมา้เสีย้น  
พกัที ่ XI QIANG HOMELAND HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
วนัทีส่าม เมา่เสีย้น - อทุยานสวรรคภ์ผูาหมิะการเ์ซยี (รวมกระเชา้ขึน้-ลง) - เมอืงตเูจยีงเอีย้น   อาแร 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดเนทางสู่ อุทยานสวรรคภ์ูผาหมิะการเ์ซยี“ตา๋กูปิ่งชวน” อุทยานทางธรรมชาตทิีล่ ้าค่าของ
มณฑลเสฉวน ที่มคีวามสวยงามของภูเขาหมิะและทะเลสาบบนยอดเขาที่มคีวามสูงจากระดับน ้าทะเล
ประมาณ 5,286 เมตร เป็นภเูขาธารน ้าแข็งทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ชาวบา้นและชาวทเิบตเชือ่ว่ามเีทพเจา้พทิักษ์ภเูขา
แหง่นีอ้ยู ่ท าใหภ้ผูาแหง่นีย้งัมเิคยมใีครพชิติยอดเขาได ้ระหวา่งเสน้ทางจากเมือ่งเมา่เสีย่นไปต๋ากูปิ่งชวนมี
หมูบ่า้นทเิบต มธีงมนตราเรยีงรายระหว่างเสน้ทาง ซึง่ชาวทเิบตแถวนี้เป็นชาวทเิบตนกิายหมวกแดง (เกลุ
ปะ) 
 

 
 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่น น่ังกระเชา้ชมภเูขานา้แข็งหมิะ 3 ลกู ทีเ่ชือ่วา่เป็นสนัหลังมงักรทีม่คีวามงดงาม ฉาก  
เบือ้งหนา้เป็นภูเขาทีส่งูชันตัดกับทอ้งฟ้าทีม่สีฟ้ีาครามสดใส และพระอาทติยส์ะทอ้นกลาเซยีร ์ คลา้ยดั่ง
ภเูขาเงนิระยบิระยับสะทอ้นเขา้สูส่ายตา ดั่งไดน่ั้งกระเชา้ชมภเูขาสวรรคท์ีห่าชมไดย้าก ยิง่นัก จากนัน้น า
ทา่นสู ่ทะเลสาบตา๋กู ่เป็ นทะเลสาบทีส่ าคัญสดุในอทุยานแหง่นี ้น ้าในทะเลสาบนัน้จะมสีสีนัทีแ่ตกตา่งกนั



ไปแลว้แตช่ว่งฤดูกาล ในชว่งฤดูรอ้นและชว่งใบไมผ้ลนัิน้น ้า ทะเลสาบจะมสีเีขยีวเขม้คลา้ยดั่งหยกทีจ่มอยู่
กน้แมน่ ้า ในชว่งใบไมร้ว่งนัน้ทะเลสาบจะเต็มไป ดว้ยสสีันของใบไมห้ลากหลายสทีีร่่วงหล่นลงจากตน้มาที่
ทะเลสาบ ในชว่งหนา้หนาวจะเป็ นสขีาวเต็ม ไปดว้ยหมิะน ้าแข็งทีดู่แลว้คลา้ยดั่งยนือยูใ่นยโุรป ไมเ่หมอืน
อยู่ในเมอืงจนี สมควรแก่เวลาน าท่าน เดนิทางกลับสู่ เมอืงตูเจยีงเอีย้น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.5 
ชัว่โมง) 
 

 
 

 ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ HOLIDAY INN CENTER  HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่  เมอืงชวนจูซ่ือ่ - ศนูยอ์นรุกัษห์มแีพนดา้ตเูจยีงเอีย้น - เฉนิต ู- รา้นผลติภณัฑย์างโอโซน  
                   ถนนคนเดนิซุนซลีู ่- โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ยอ้นไปเมือ่ราว 2,000 ปีทีแ่ลว้ ในสมยัจิน๋ซฮีอ่งเต ้ไดม้กีารจัดการชลประทานขึน้ เพือ่แกไ้ขปัญหาน ้าท่วมที่
เกดิเป็นประจ าทุกปี เมือ่แกไ้ขปัญหาน ้าท่วมได ้ ชาวนาชาวไร่เพาะปลูกไดด้ ีชวีติความเป็นอยู่ดขี ึน้ คนจงึ
เริม่อพยพมาทีเ่มอืงนีม้ากขึน้เรือ่ย ๆ จงึไดช้ือ่วา่เฉงิตู จากนัน้น าท่านชม รา้นหยก  ซึง่เป็นเครือ่งประดับน า
โชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอนัล ้าคา่แกค่นทีท่า่นรัก   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู ่ศนูยอ์นุรกัษห์มแีพนดา้ ซึง่ท่านจะไดเ้ขา้เยีย่มชมความน่ารักของบรรดาหมี
แพนดา้ไดอ้ยา่งใกลช้ดิ ทีน่ี่นอกจากจะเป็นทีว่จัิยและท าการศกึษาเพือ่อนุรักษ์หมแีพนดา้แลว้ ยังเป็นศูนย์
การ  เรยีนรู ้และเพาะพันธุห์มแีพนดา้อกีดว้ย ศนูยอ์นุรักษ์หมแีพนดา้ทีเ่มอืงเฉงิตูนี้กอ่ตัง้เมือ่ปี 1987 โดยมี
ภารกจิในการวจัิยและอนุรักษ์ต่อจากสวนสัตวเ์ฉิงตู และการพัฒนาชนบทของสาธารณรัฐประชาชนจนี ซึง่
เริม่แรกมแีพนดา้เพยีง 6 ตัวเท่านัน้ แต่ปัจจุบันมแีพนดา้รวมแลว้ประมาณ 83 ตัว ภายในศูนยอ์นุรักษ์หมี



แพนดา้ที่เฉิงตู มพีื้นทีก่ว่า 2,650 ไร่ และก าลังจะเพิม่เป็น 5,000 ไร่ เพื่อขยายพืน้ที่ใหก้ับการดูแลและ
เพาะพันธุ ์แพนดา้แดง ลงิสทีอง และสตัวป่์าอืน่ๆ ทีใ่กลจ้ะศนูยพ์ันธุด์ว้ย 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงเฉนิตู ค าวา่เฉงิตมูคีวามหมายวา่ คอ่ย ๆ กลายเป็นเมอืง เนือ่งจาก น าทกุทา่น
เดนิทางสู่ รา้นผลติภณัฑย์างโอโซน ใหท้่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครือ่งนอนเพือ่สขุภาพใน
รปูแบบตา่งๆ มากมาย 
จากนัน้น าทา่นเดนิชม ถนนคนเดนิจิน๋หลี ่ถนนแห่งนี้เปิดใหบ้รกิารในปี ค.ศ.2004 ในแบบสไตลจ์นีโมเดลิ 
ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบหรหูรา และกลิน่อายวัฒนธรรมของมณฑลเสฉวนทีถ่กูฝังอยูใ่นถนนโบราณแห่งนี้ บง่
บอกใหท้ราบวา่มณฑลเสฉวนมลีักษณะอยา่งไรในสมยัราชวงศช์งิ หลังจากการปรับปรุงใหมเ่มือ่เร็วๆนี้ ถนน
คนเดนิจนิหลีไ่ดก้ลายเป็นหนึง่ในถนนการคา้ทีค่กึคักมากทีสุ่ดในเฉิงตู ทัง้สองดา้นของถนนทีม่คีวามยาว 
350 เมตรนี้ มีรา้นคา้เล็กๆมากมาย ที่ขายสนิคา้หัตถกรรมของเก่าและของที่ระลกึเช่นงานปักลาย , 
ผลติภณัฑจ์ากเครือ่งเขนิ , งานฝีมอืพืน้บา้น , เครือ่งเคลอืบดนิเผา , ของเกา่หรอืงานประดษิฐต์ัวอักษรและ
ภาพวาด รวมถงึโรงแรมรา้นอาหาร ชา กาแฟ บาร ์คาเฟ่ และรา้นอาหารอกีมากมาย ถนนแห่งนี้ถอืว่าเป็น
แหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิมส าหรับชาวเฉนิตแูละนักทอ่งเทีย่วทีห่า้มพลาดเมือ่มาเยอืนเฉนิต ู

 
 
หลังจากนัน้น าท่านชมศลิปะการแสดงงิว้ของเสฉวน ชมโชวเ์ปลีย่นหนา้กาก อันเป็นเอกลักษณ์และไฮ
ไลนข์องเมอืงเฉงิต ูมคี ากลา่ววา่ “ถา้มาเฉงิต ูแลว้ไมไ่ดด้โูชวเ์ปลีย่นหนา้กาก ถอืวา่ยงัมาไมถ่งึเฉงิตู” วธิกีาร
เปลีย่นหนา้กากดว้ยการดงึเชอืกอยา่งแนบเนียน หรอืเพยีงแค่สะบัดหนา้เพยีงแค่เสีย้ววนิาท ีหนา้กากก็จะ
เปลีย่นไปเร็วมากๆ จนจบจับไมไ่ดว้า่ท าไดอ้ยา่งไร 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ YINSHENG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  
วนัทีห่า้ ศาลเจา้สามกก๊ - รา้นผา้ไหม - รา้นบวัหมิะ - ถนนโบราณจิน๋หลี ่- กรงุเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นชม ศาลเจา้สามกก๊ ซึง่ป็นศาลเจา้ของนักปราชญท์ีม่ชี ือ่เสยีงในสมยั 3 กก๊ บนพืน้ที ่37,000 ตาราง
เมตร ภายในน าท่านชมรูปปั้นของบุคคลส าคัญในต านานอันยิง่ใหญ่ของชนชาตจินี อาทเิชน่ ขงเบง้ โจโฉ 
เลา่ป่ี ชมหลมุศพจอมทัพเลา่ป่ี 



น าทา่นแวะ รา้นผา้ไหม ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศของจนี  ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้คุณภาพทีผ่ลติจากผา้ไหม 
เชน่ผา้ห่ม เสือ้ผา้ รองเทา้ ชดุเครือ่งนอน เป็นตน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ รา้นยาสมุนไพรบวัหมิะ ชม
ครมีเป่าซูถ่ัง หรอืทีรู่จั้กกนัดใีนชือ่ “บวัหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผุ้พองและแมลงกัด
ตอ่ย เป็นยาสามญัประจ าบา้น   

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
จากนัน้น าทา่นเดนิชม ถนนคนเดนิจิน๋หลี ่ถนนแห่งนี้เปิดใหบ้รกิารในปี ค.ศ.2004 ในแบบสไตลจ์นีโมเดลิ 
ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบหรหูรา และกลิน่อายวัฒนธรรมของมณฑลเสฉวนทีถ่กูฝังอยูใ่นถนนโบราณแห่งนี้ บง่
บอกใหท้ราบวา่มณฑลเสฉวนมลีักษณะอยา่งไรในสมยัราชวงศช์งิ หลังจากการปรับปรุงใหมเ่มือ่เร็วๆนี้ ถนน
คนเดนิจนิหลีไ่ดก้ลายเป็นหนึง่ในถนนการคา้ทีค่กึคักมากทีสุ่ดในเฉิงตู ทัง้สองดา้นของถนนทีม่คีวามยาว 
350 เมตรนี้ มีรา้นคา้เล็กๆมากมาย ที่ขายสนิคา้หัตถกรรมของเก่าและของที่ระลกึเช่นงานปักลาย , 
ผลติภณัฑจ์ากเครือ่งเขนิ , งานฝีมอืพืน้บา้น , เครือ่งเคลอืบดนิเผา , ของเกา่หรอืงานประดษิฐต์ัวอักษรและ
ภาพวาด รวมถงึโรงแรมรา้นอาหาร ชา กาแฟ บาร ์คาเฟ่ และรา้นอาหารอกีมากมาย ถนนแห่งนี้ถอืว่าเป็น
แหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิมส าหรับชาวเฉนิตแูละนักทอ่งเทีย่วทีห่า้มพลาดเมือ่มาเยอืนเฉนิต ู

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนหูมอ้ไฟหมา่ลา่  
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิฉงิตซูวงหลวิ 

23.30 น. น าทกุทา่นเหนิฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ CHINA EASTERN AIRLINES  
เทีย่วบนิที ่MU5035 

 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง) 
02.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 

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

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

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม 

และค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 



**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***   

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

เด็ก  
อายตุ า่กวา่ 20 ปี 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคา 
ไมร่วม 
ต ัว๋ 

22 – 26 กมุภาพนัธ ์2562  14,999 17,999 2,500 8,900 

08 – 12 มนีาคม 2562 14,999 17,999 2,500 8,900 

15 – 19 มนีาคม 2562 14,999 17,999 2,500 8,900 

22 – 26 มนีาคม 2562 14,999 17,999 2,500 8,900 

29 ม.ีค. – 02 เม.ย.2562 14,999 17,999 2,500 8,900 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื รา้น

ขายเสือ้กนัหนาว, รา้นศลิปะรสัเซยี, รา้นสนิคา้พืน้เมอืง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีล

กบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุก

ทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หาก

ลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300หยวน/ทา่น/รา้น 



 

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 
 คา่วซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทย  

และตอ้งเดนิทางไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ !!!! 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่วซีา่กรุ๊ปผูเ้ดนิทางจะตอ้ง

เสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เดีย่ว ทา่นละ 1,800 บาท** 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล  

     คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุา 

     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 

 

 

 



เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณี
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ
จา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจน
ซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่
เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่
กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับ
เงนิค่าบริการคืน โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิ
คา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิาร
ดังนี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงนิค่าบรกิารที่ช าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบริษัทจะหัก
คา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การ
ส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 
2.4 เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครือ่งบนิการันตกีารจ่ายเงนิล่วงหนา้เต็ม 100% ซึง่เมือ่จองและ
จา่ยมัดจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไมม่กีารคนืคา่มัดจ าใดๆ ทัง้ส ิน้ และในกรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หากมกีาร
ยกิเลกิหรอืขอเลือ่นการเดนิทาง ผูจ้องจะไมส่ามารถท าเรือ่งขอคนืคา่ตั๋วหรอืขอคนืคา่ทัวรทั์ง้หมดหรอืบางสว่นได ้

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 
Flight กับสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอื

ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่วา่บางสว่น
หรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศที่
ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่าน
ยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้
ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิด ้
สง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

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



6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วที่
มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุ
ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสาย
การบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

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

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่

ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถ
น าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้
สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. 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  

ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับต ารวจตรวจคนเขา้

เมอืงน่ันๆก าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะท 

ตอ้งถ่ายใหต้ดิทั้ง 2 หนา้แบบตวัอยา่ง 

รูปถ่ายวางคู่กบัพาสปอรต์ 

 


