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วนัแรก  กรงุเทพฯ - สนามบนิสุวรรณภมู ิ 

 

23.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 7 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิลัคกีแ้อรซ์ ึง่

จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เชค็อนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

 

วนัทีส่อง สนามบนิสุวรรณภมู ิ- สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ - เมอืงจิว่จา้ยโกว 

 

03.20 น. บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศจนี เมอืงเฉงิต ูโดย สายการบนิลคักีแ้อร ์เทีย่วบนิที ่8L812 (ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 ชัว่โมง 45 นาท)ี 

07.10 น. เดินทางถงึ สนามบนิเฉิงตูซวงหลวิ ประเทศจีน เมืองเฉิงตู (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางตามโปรแกรม 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนู KFC Box Set (1) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงจิว่จา้ยโกว (Jiuzhaigou) (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 8 ชั่วโมง) เมืองจิว่จา้ยโก

วตัง้อยู่ทีจั่งหวัดอาป้า ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนอืของมณฑลเสฉวน อยู่หา่งจากเมอืงเฉงิตูประมาณ 330 กโิลเมตร แต่

เดมินัน้เมอืงจิว่จา้ยโกวมหีมู่บา้นชาวทเิบตอยู่ 9 หมู่บา้น อาศัยอยู่รมิธารน ้าเหล่านี ้ เนือ่งจากชาวทเิบตนับถอืภูเขา ธาร

น ้า เพราะเหตุนีจ้ ิว่จา้ยโกวจงึไดร้ับการเคารพจากชาวทเิบตว่าเป็น “ขนุเขาธารน า้อนัศกัดิส์ทิธิ”์ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

น าท่านเดนิทางต่อไปยัง เมอืงจิว่จา้ยโกว (Jiuzhaigou) ระหว่างทางท่านสามารถ ชมความงดงามของธรรมชาติ

ทีแ่ทจ้รงิ อาท ิภเูขาหมิะ หนา้ผาสูงชนั แมน่ า้ทีค่ดเคีย้ว ใบไมเ้ปลีย่นส ีหากยิง่เดนิทางเขา้ใกลจ้ิว่จา้ยโกวมาก

เทา่ไหร ่ย ิง่เห็นใบไมเ้ปลีย่นสไีดม้ากขึน้เร ือ่ยๆ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (3) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Dazaqngfeng Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม อุทยานแหง่ชาตจิิว่จา้ยโกว (รวมรถประจ าทางภายในอุทยาน)  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาตจิิว่จา้ยโกว (Jiuzhaigou National Park) ตัง้อยู่ในบรเิวณทางทศิเหนือของ
มณฑลเสฉวน ซึง่เป็นสว่นหนึง่ในบรเิวณตอนใตข้องเทอืกเขาหมงิซาน หา่งออกไปจากตัวเมอืงเฉงิตูราว 500 กโิลเมตร 
จิว่จา้ยโกวมชีือ่เสยีงดา้นความงามแหง่สสีนัทีแ่ปลกเปลีย่นไมรู่จ้บ ทะเลสาบผุดขึน้ทา่มกลางหมูแ่มกไมเ้ขยีว
ขจ ีน า้ใสเป็นประกายชุม่ฉ ่า ยอดเขาหมิะตดักบัทอ้งฟ้าสคีราม เกดิเป็นภาพธรรมชาตอินังดงามทีแ่ปรเปลีย่น

ไปตามฤดูกาลผล ิดว้ยความสวยงามจงึท าใหอุ้ทยานแห่งชาติจิว่จา้ยโกว ไดถู้กขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก
ทางธรรมชาต ิในปีค.ศ. 1992  น าท่านชม ทะเลสาบแรด (Rhino Lake) สงูจากระดับน ้าทะเล 2,315 เมตร น ้าลกึ
โดยเฉลีย่ 12 เมตร ยาวราว 2 กโิลเมตร มีพื้นที่ 200,000 ตารางกโิลเมตร ทะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ ่
เสนห่อ์นันา่ประทบัใจของทะเลสาบนีค้อื หมูเ่มฆและสายหมอกทีส่ะทอ้นทะเลสาบแรดจนแยกไมอ่อกว่าส่วน

ไหนทีเ่ป็นทอ้งฟ้า ความเปลีย่นแปลงของท ัง้เมฆและหมอกในทกุๆ เชา้ ใหค้วามงดงามทีแ่ตกตา่งกนัไปในแต่
ละวนัอยา่งนา่ประทบัใจ นอกจากนีท้ะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบเดยีวทีอ่นุญาตใหนั้กท่องเทีย่วล่องเรอืยอชตไ์ด  ้
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น าท่านชม ทะเลสาบซู่เจ ิง้ (Shuzheng Lake) เป็นทะเลสาบนอ้ยใหญ่ 19 แห่งไหลลดหล ัน่กนัลงมาราว
ข ัน้บนัได สลบักบัแอง่น า้และแนวตน้หญา้สสีดใส 
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น าท่านชม ทะเลสาบมงักรคู ่(Double Dragon Lake) อยู่ใกลก้ับทะเลสาบประกายไฟ มกัมหีงสแ์ละเป็ดแมนดา
รนิมาเล่นน า้ทีท่ะเลสาบนี ้ชือ่ของทะเลสาบนีม้าจากแนวหนิปูนกน้ทะเลสาบทีม่รีูปรา่งเหมอืนมงักรสองตวั 

ต านานโบราณของชาวธเิบตกล่าวไวว้่า ในอดตีมมีังกรรา้ยสองตัวเขา้มาท ารา้ยชาวธเิบตในดนิแดนจิว่จา้ยโกวนี ้ โดยพ่น
ลูกเหบ็และพายุหมิะมายังหมู่บา้นในทีส่ดุเทพเจา้กซีา ซ ึง่เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวธเิบตไดม้าปราบมังกรทัง้สองตัวนี้ 
และล่ามโซ่มังกรทัง้สองนี้ไวใ้ตท้ะเลสาบ ตัง้แต่นัน้มาชาวธเิบตในจิว่จา้ยโกวนี้ก็อยู่อย่างสงบสุข จากนัน้น าท่านชม 
น า้ตกธารไขม่กุ (Pearl Shoal Waterfall) หรอื ซึง่เป็นภาษาทเิบต แปลวา่ยิง่ใหญแ่ละอศัจรรย ์น ้าตกธารไขมุ่ก

สูงจากระดับน ้าทะเล 2,433 เมตร กวา้งราว 160 เมตร มีพื้นที่ 9.5 หมื่นตารางเมตร เป็นน า้ตกธารหนิปูน มรีูปทรง
เป็นรูปพดั เป็นน า้ตกทีไ่หลผา่นถ า้ล าธารใหญ่ มสีายน า้ทีท่อดธารลดหล ัน่ยาวถงึ 310 เมตร เป็นน า้ตกทีม่ ี
ความงามราวกบัเสน้ไขมุ่ก และเคยเป็นจุดทีเ่คยถา่ยท าภาพยนตรเ์ร ือ่งไซอิว๋ น า้ตกนีถ้อืเป็นน า้ตกทีก่วา้งที
สุดในจิว่จา้ยโกว นอกจากนียั้งมนี ้าตก และทะเลสาบอืน่ๆอกีมากมายภายในอุทยานจิว่จา้ยโกว 

 

 
 
น าท่านชม ทะเลสาบนกยูง (Peacock Lake) มีความยาว 310 เมตร มีรูปรา่งลกัษณะคลา้ยนกยูง มนี า้สฟ้ีาอม

น า้เงนิในบรเิวณน า้ลกึ และสเีขยีวมรกตในบรเิวณน า้ต ืน้ และสอ่งประกายเป็นสทีองยามสะทอ้นกบัแสงแดด
พราย ตวัทะเลสาบน ัน้ต ัง้อยูภ่ายในหุบเขาทีเ่ต็มไปดว้ยดว้ยตน้ไมน้านาชนดิ ยิง่ในยามฤดูใบไมเ้ปลีย่นสนี ัน้ 
สสีนัของทะเลสาบแหง่นีจ้ะเต็มไปดว้ย สแีดง สเีหลอืงของใบไมท้ีร่ว่งหลน่ในทะเลสาบ   

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของอุทยาน (5) 

จากนั้นน าท่านชม ทะเลสาบห้าส ี(Five-Flower Lake) สีสนัทีส่วยงามของน า้ในทะเลสาบห้าสี เกิดจาก
แคลเซยีม คารบ์อเนต และบรรดาพชืน า้ชนดิตา่งๆ ทีเ่จรญิเตบิโตอยูใ่นทะเลสาบ ซึง่ไมเ่พยีงแตส่รา้งความ
สวยงาม ท าใหน้ า้เป็นสฟ้ีาและสเีขยีวเทา่น ัน้ หากยงัท าใหน้ า้ใสแจ๋วราวกบักระจก นักท่องเที่ยวจงึสามารถ
มองเหน็สิง่ต่างๆ ทีอ่ยู่ใตน้ ้าไดอ้ย่างชดัเจน และยังมองเหน็ววิทวิทัศนท์ีส่วยงามเบือ้งหนา้สะทอ้นลงบนผวิน ้าจนปรากฏ

เป็นภาพทีส่วยงามแปลกตา 
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น าท่านชม ทะเลสาบยาว (Long Lake) เป็นทะเลสาบทีใ่หญท่ีสุ่ดในจิว่จา้ยโกว ครอบคลุมพืน้ที ่930,000 ตาราง
เมตร ความยาวกว่า 7 กโิลเมตร น า้ในทะเลสาบมาจากหมิะทีล่ะลายลงมาจากภเูขา มตีน้สนซดีารข์ ึน้อยูบ่นภเูขา

รอบๆทะเลสาบ เมือ่มองจากระยะไกลสะทอ้นเป็นทวิทศันอ์นังดงาม ในฤดูหนาวทะเลสาบจะจับตัวแขง็หนาถงึ 60 
เซนตเิมตร จงึเป็นสถานทีท่ีเ่หมาะส าหรับการเล่นสเก็ต 
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น าท่านชม ทะเลสาบแพนดา้ (Panda Lake) มีความลกึโดยเฉลี่ย 14 เมตร สูงจากระดับน ้าทะเล 2,587 เมตร 
ทะเลสาบแพนดา้จึงเป็นหนึ่งในสองทะเลสาบของจิ่วจา้ยโกวที่ผิวน ้าจับตัวเป็นน ้าแข็งในฤดูหนาว ระดับน ้าของ

ทะเลสาบมกีารเปลีย่นแปลงเสมอ เนือ่งจากใตน้ ้ามทีางไหลไปยังน ้าตกแพนดา้ ทีอ่ยู่ใกล ้ๆ กัน 
 

 
 

** (หมายเหตุ: การท่องเทีย่วภายในอุทยานน ัน้ไกดแ์ละหวัหน้าทวัร ์จะใช้ว ิจารณญาณในการน าทา่น
เดนิทางทอ่งเทีย่วตามจุดตา่งๆ ภายในอุทยาน อาจท าใหเ้ก็บบางสถานทีไ่มค่รบ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการใชเ้วลาใน
แต่ละสถานที ่การรกัษาเวลาของคณะทวัร์ และสภาพอากาศในวนัน ัน้ๆ และณ วนัเดนิทาง หากคณะไม่
สามารถเดนิทางไปชมอุทยานจิว่จา้ยโกวได ้ไมว่า่เนือ่งจากสภาพอากาศ หรอืเหตผุลใดๆ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการเปลีย่นสถานทีท่อ่งเทีย่วเป็น “อุทยานแหง่ชาตซิงผงิโกว” แทนโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
และไมค่นืคา่บรกิารใดๆท ัง้ส ิน้) **  
 

อุทยานแหง่ชาตซิงผงิโกว (Shongpinggou National 

Park) อุทยานแหง่นีเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหม่ทีว่่า
กนัวา่มคีวามสวยงามเสมอืนอุทยานแหง่ชาตจิิว่จา้ยโกว 
ตัง้อยู่บรเิวณที่ราบสูงเม่าเสีย้น สู่จากระดับน ้าทะเลประมาณ 
2,500 เมตร กินพื้นที่ทั ้งหมด 160 ตารางกิโลเมตร มที ัง้

ทะเลสาบสสีนัสวยงาม หุบเขารูปรา่งแปลกตา สายธาร
น า้ตก ใบไมเ้ปลีย่นส ีและหมิะตามฤดูกาล ที่นี่ยังมีคน
นักท่องเทีย่วมาเยอืนไม่มากนัก  

   

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (6) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Dazaqngfeng Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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หลังจากรับประทานอาหารค ่า ทุกท่านสามารถเลอืกชม โชวท์เิบต (Tibet Show) โดยมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทา่นละ 
240 หยวน/ทา่น ซ ึง่โชว์ทเิบต เป็นการแสดงเกีย่วกบัการฟ้อนร า และการแสดงวฒันธรรมประเพณีของชน
เผา่จา้ง ดว้ยความงดงามตระการตา ท าใหเ้ป็นอกีหนึง่โชวท์ีไ่ดร้ับความสนใจอย่างมากมายหากไดม้าเยอืนยังเมือง

จิว่จา้ยโกว ** ท ัง้นีส้ าหรบัลูกคา้ทีส่นใจชมโชวท์เิบตสามารถแจง้ความประสงคไ์ดก้บัทางหวัหนา้ทวัร ์หรอื
ไกดท์อ้งถิน่ และส าหรบัลูกคา้ทีไ่มม่คีวามประสงคห์รอืสนใจในการชมโชวท์เิบต ทางหวัหนา้ทวัรจ์ะน าทกุ
ทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัเพือ่พกัผอ่นตามอธัยาศยั ** 
 

 
   

วนัทีส่ ี ่ เมอืงจิว่จา้ยโกว - เมอืงหวงหลง - อุทยานแหง่ชาตหิวงหลง - เมอืงเมา่เสีย้น 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

น าท่านเดนิทางสู ่ อุทยานแหง่ชาตหิวงหลง (Huanglong National Park) (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 3 
ชั่วโมง) อีกหนึง่สถานที่ที่คุณค่าแก่การมาเยี่ยมชมสักครัง้หนึง่ในชวีติ ตัง้อยู่ในเขตเมืองซ่งผ่าน ในมณฑลเสฉวน มี
พื้นที่กวา้งใหญ่ถงึ 1,340 ตารางกโิลเมตร มลีกัษณทางภูมปิระเทศทีซ่บัซอ้น ภายในอุทยานมอีงคป์ระกอบที่

แปลกประหลาด นา่ต ืน่ตาตืน่ใจและนา่คน้หา อาทเิชน่ พืน้ผวิหนิออ่น ทะเลสาบ หลุม บอ่ น า้ตก ถ า้ และสสีนัที่
หลากกลายแตกตา่งกนัออกไปจงึท าใหห้วงหลงกลายเป็นสถานทีท่ ีป่ระกอบไปดว้ยมนตเ์สนห่ค์วามงดงาม
ทีม่าจากธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิ ทีส่ าคญัอุทยานแห่งชาตหิวงหลงไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก โดย
องคก์รยเูนสโก ้ในปี ค.ศ. 1992 ในปัจจุบันอุทยานแห่งชาตหิวงหลงไดร้ับค าเปรียบเปรยว่าเป็นสถานที่ประทับของ

พระแม่แหง่สรวงสวรรคบ์นโลกมนุษย ์  
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** (หมายเหตุ: ณ วนัเดนิทาง หากคณะไมส่ามารถเดนิทางไปชมอุทยานหวงหลงได ้ไมว่่าเนือ่งจากสภาพ

อากาศ หรอืเหตุผลใดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นสถานทีท่อ่งเทีย่วเป็น “อุทยานโหมวหนโีกว” 
แทนโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และไมค่นืคา่บรกิารใดๆท ัง้ส ิน้) ** 

 

อุทยานโหมวหนโีกว เป็นอกีหนึง่อุทยานทีม่คีวามงดงามของธรรมชาตทิี่สามารถประชนัไดทั้ง้จิว่จา้ยโกว และ

หวงหลง เนือ่งดว้ยภายในอุทยานประกอบไปดว้ย ภเูขา ถ า้ ป่า ทะเลสาบนอ้ยใหญ ่ทีม่ทีวิทศันส์วยงาม

เชน่กนั เพยีงแต่ยังไม่เป็นทีน่ยิมในหมู่นักท่องเทีย่ว 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนู อาหารตุน๋ยาจนี (8) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเมา่เสีย้น (Maoxian) (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 4 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ทางทศิ

ตะวันออกเฉียงใตข้องมณฑลเสฉวนประชากรส่วนใหญ่เป็นชนชาวเผ่าเชยีง อีกทัง้ยังและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หมี

แพนดา้ทีส่ าคัญของจนีแหง่หนึง่ น าทุกท่านชมววิความสวยงามตลอดการเดนิทาง 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนู สุกีไ้กด่ าและเห็ดสมนุไพร (9) 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Xi Qiang Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ เมอืงเมา่เสีย้น - เมอืงเฉงิต ู- รา้นยางพารา - รา้นบวัหมิะ - ถนนโบราณสถานจิง๋หลี ่- สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

น าทุกท่านเดนิทางสู ่ เมอืงเฉงิต ู(Chengdu) (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นเมอืงย่อยจังหวัดที่

ไดท้ าหนา้ทีเ่ป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวนของจีน ตัง้อยู่บรเิวณลุ่มแม่น ้าหมนิใจกลางมณฑล ประชากรเมอืงเฉงิตูมี

ราว 10 ลา้นคน เป็นหนึง่ในสามของเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันตกของจีน (อีกสองแห่งคือฉงช ิง่และซี
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อาน) ในปัจจุบันเป็นทัง้ศูนยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร และดา้นการศกึษาของภูมภิาคตะวันตกเฉียงใต ้ค าว่าเฉงิตูมี

ความหมายว่า ค่อย ๆ กลายเป็นเมือง เนื่องจากยอ้นไปเมื่อราว 2,000 ปีที่แลว้ ในสมัยจิ๋นซฮี่องเต ้ไดม้ีการจัดการ

ชลประทานขึน้ เพือ่แกไ้ขปัญหาน ้าท่วมทีเ่กดิเป็นประจ าทุกปี เมือ่แกไ้ขปัญหาน ้าท่วมได ้  ชาวนาชาวไร่เพาะปลูกไดด้ี 

ชวีติความเป็นอยู่ดขี ึน้ คนจงึเริม่อพยพมาทีเ่มอืงนีม้ากขึน้เรือ่ย ๆ จงึไดช้ือ่ว่าเฉงิตู  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (11) 

น าทุกท่านแวะเลือกซือ้ของฝาก รา้นผลติภณัฑจ์ากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหท้่านไดเ้ลือกชม

สนิคา้และผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพต่างๆที่ผลติจากยางพารา จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ รา้นยาบวัหมิะ 

(Beijing Bao Shu Tang Bao Fu Ling Compound Camphor Cream) หรอื ครมีเป่าซูถ่งั สรรพคุณเป็นเลศิ

ในดา้นการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ าบา้นแกช้าวจีนทุกบา้นมาแต่โบราณ 

หลังจากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู่ ถนนโบราณสถานจิง๋หลี ่(Jinli Ancient Street) เป็นถนนโบราณทีจ่ะน าทกุ

ทา่นเพลดิเพลนิไปกบัสนิคา้ตา่งๆมากมาย ท ัง้ของกนิ ของทีร่ะลกึ อกีท ัง้ทกุทา่นสามารถซบึซบับรรยากาศที่

จะเนรมติใหท้กุทา่นไดเ้ห็นและรูส้กึเหมอืนอยูใ่นหนงัจนีสมยักอ่น 

 

 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (12) 

- สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ - 

 

วนัทีห่ก สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ - สนามบนิสุวรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) 

 

00.35 น. บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดย สายการบนิลคักีแ้อร ์เทีย่วบนิที ่8L811 (ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 ชัว่โมง 45 นาท)ี 

02.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

**************************************** 
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** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ รถทัวร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตั๋วเนือ่งจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ชบ้รกิาร * 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่มเีตยีง

และไมม่เีตยีง 

(เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาไมร่วมต ัว๋

เครือ่งบนิ 

09 – 14 ตลุาคม 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 

10 – 15 ตลุาคม 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 

11 – 16 ตลุาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999 

12 – 17 ตลุาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999 

13 – 18 ตลุาคม 2562 18,999 21,999 7,999 12,999 

14 – 19 ตลุาคม 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 

15 – 20 ตลุาคม 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 

16 – 21 ตลุาคม 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 

17 – 22 ตลุาคม 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 

18 – 23 ตลุาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999 

19 – 24 ตลุาคม 2562 21,999 24,999 7,999 15,999 

20 – 25 ตลุาคม 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 

21 – 26 ตลุาคม 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 

22 – 27 ตลุาคม 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 

23 – 28 ตลุาคม 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 

24 – 29 ตลุาคม 2562 19,999 22,999 7,999 12,999 

25 – 30 ตลุาคม 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 

26 – 31 ตลุาคม 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 
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27 ต.ค. – 01 พ.ย. 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 

28 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 

29 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 

30 ต.ค. – 04 พ.ย. 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 

31 ต.ค. – 05 พ.ย. 2562 17,999 20,999 7,999 12,999 

01 – 06 พฤศจกิายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 

02 – 07 พฤศจกิายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 

03 – 08 พฤศจกิายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 

04 – 09 พฤศจกิายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 

05 – 10 พฤศจกิายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 

06 – 11 พฤศจกิายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 

07 – 12 พฤศจกิายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 

08 – 13 พฤศจกิายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 

09 – 14 พฤศจกิายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 

10 – 15 พฤศจกิายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 

11 – 16 พฤศจกิายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 

12 – 17 พฤศจกิายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 

13 – 18 พฤศจกิายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 

14 – 19 พฤศจกิายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 

15 – 20 พฤศจกิายน 2562 15,999 18,999 7,999 10,999 

16 – 21 พฤศจกิายน 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 

17 – 22 พฤศจกิายน 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 
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18 – 23 พฤศจกิายน 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 

19 – 24 พฤศจกิายน 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 

20 – 25 พฤศจกิายน 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 

21 – 26 พฤศจกิายน 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 

22 – 27 พฤศจกิายน 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 

23 – 28 พฤศจกิายน 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 

24 – 29 พฤศจกิายน 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 

25 – 30 พฤศจกิายน 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 

26 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 

27 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 

28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 

29 ธ.ค. – 04 ธ.ค. 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 

30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2562 14,999 17,999 7,999 9,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

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

 

• โรงแรมทีพ่ักอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนล์ูกคา้เป็นหลัก 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพือ่ร่วมโปรโมทสนิคา้พื้นเมอืง ในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นขายเสือ้กันหนาว, รา้นศลิปะ

รัสเซยี, รา้นสนิคา้พื้นเมอืง ซ ึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรียน

ชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้

เป็นหลัก ไม่มกีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทุกเมอืง หรอืหากท่านตอ้งการ

แยกตัวออกจากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/

ท่าน/รา้น 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.      ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   

 ค่าทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ    

 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกั   รดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทัวรก์่อนการใชบ้รกิาร)   

 ค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ/ต่อท่าน  

 ค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารยืน่วซีา่ท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,800 บาท  

  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาท าการจองล่วงหนา้ก่อนเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 3 

วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาระเงนิมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลกิ

อตัโนมตัทิันท ีหากยังไมไ่ดร้ับยอดเงนิมดัจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่าง

และท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตาม

วัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต์

ไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนัดสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่น

วันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–

18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการ

ของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกบัทางบรษัิท

เป็นลายลักษณ์อกัษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื 

เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพือ่ลงนามด าเนินการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู ้

เดินทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบตัร

ประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงินค่าบรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไมค่นืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ที่ระบุบนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลกิ หรือเปลี่ยนแปลงการ

เดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทกุกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการนัตมีดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทน

ในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม   
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4. ส าหรับอตัราค่าบรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนที่ก าหนด ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิม่ขึ้น เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บริษัทจะแจง้ใหก้บันักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่

ไมผ่า่นการอนุมตัจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 

18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุท าการ

ของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทุกท่าน ไมจ่ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ืน่รับค ารอ้งขอวซีา่ ยกเวน้สาวประเภทสอง จะตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ืน่รับค ารอ้งขอวซีา่ 

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวซี่าของสถานทูต โดยประมาณ 7 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร ์- อาทิตย ์ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั

จ านวนของผูส้มคัรในแต่ละชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ โดยทางเจา้หนา้ทีจ่ะเป็นผูก้ าหนดการนัดหมายวนัและเวลาการรวบรวมเอกสารประกอบการ

ยืน่วซีา่ท่องเทีย่วจนี หากท่านไมส่ะดวกมาด าเนินการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธรุะสว่นตวัของทา่น

ในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เล่มหนังสอืเดนิทางอยูใ่นระหวา่งการ

พจิารณาทีส่ถานทูต) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่น ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรอื กอ่นช าระเงนิมดัจ า  
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** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบเดมิท ัง้หมด ** 

** ส าหรบัคา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีที่ท่านไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรือ หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นแต่วซีา่ยังไมอ่อก เนื่องจากท่านยืน่หลังคณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 15 วันท าการ (เป็นอย่างนอ้ย) ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัจ านวนผูส้มคัรในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยู่ในชว่งฤดูกาล

ท่องเทีย่ว ทีม่ผีูส้มคัรเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต ิ

6. หลังจากทีผู่ส้มคัรไดท้ าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไมอ่นุญาตใหผู้ส้มคัรท าการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใชร้ะหวา่ง

ขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนั้นหากท่านมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่

วางแผนล่วงหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหนั ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ อาจ
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ท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวซีา่ และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมคัรเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดยค านึงถงึ

ระยะเวลาการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนินการ 

7. กรณีที่ท่านมวีซี่าท่องเที่ยวเชงเกน้ชนิดที่สามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไม่หมดอายุอยู่แลว้ และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเทีย่วกบัคณะนี้ 

สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีส่ดุ มากอ่นแลว้

อย่างนอ้ยหนึ่งครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่ับผดิชอบเกีย่วกบัความเสยีหาย และ 

ค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เชน่ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถูกสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่่านมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไมห่มดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิท่องเทีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้งอยู่

ในหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบนัทีม่อีายคุงเหลอือยา่งนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลบั รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมตัโิดยระบวุนัทีส่ามารถพ านักในประเทศ

เชงเกน้ จะตอ้งไมเ่กนิกว่าก าหนดทีอ่นุมตัใินหนา้วซีา่ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัประเทศปลายทางอกีครัง้ กรุณาสง่หนา้วซีา่และหนา้ทีม่กีารประทับตราเขา้

ประเทศมาแลว้ใหก้บัเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถูกตอ้ง หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบเกีย่วกบัความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื่องจากอายุหนังสอื

เดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง และ ถูกสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซีา่ 

สถานทูตฯ ไมม่นีโยบายในการคนืค่าธรรมเนยีมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่

เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตฯ ไมม่นีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมอืในสว่นนีเ้พือ่ใหก้ารยืน่ค ารอ้งในครัง้

ต่อๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของเจา้หนา้ทีส่ถานทูตเป็นส าคัญ 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี 

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. หนงัสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบนั (พาสปอรต์ธรรมดาเลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) ฉบบัจรงิ 
มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และมหีนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ 

2. รปูถา่ยส ีใบหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหนา้ประมาณ 3 ซม. พืน้หลงัสี

ขาวเทา่น ัน้ จ านวน 2 รปู รูปถา่ยเป็นปัจจุบัน มอีายุของรูปไม่เกนิ 6 เดอืน สถานทูต

ปฏิเสธไม่รับรูปถ่ายโพลารอย / ปถ่ายสติ๊ กเกอร์รู / รูปชุดครุยรับปริญญา/รูปชุด
ราชการ /หา้มใส่เสือ้แขนกุด และหา้มใส่เสือ้สขีาว ทุกชนดิ)เนื่องจากฉากหลังตอ้ง

เป็นสขีาว(  หา้มสวมเครื่องประดับทุกชนดิ, หา้มใส่คอนแทรคเลนส,์ หา้มยิม้เห็นฟัน, 
เปิดใบหูและหนา้ผากชดัเจน,รูปถ่ายจะตอ้งไม่มีเงาและแสงแทรกบดบังใบหนา้ ไม่มี

จุดสแีดงในดวงตา และจะตอ้งไม่มสี ิง่สกปรกและรอยขดีขว่นใด ๆ ทัง้ส ิน้. 
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3. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวซีา่ประเทศจนี กรุณากรอกรายละเอยีดทีถ่กูตอ้งและชดัเจนโดยครบถว้น 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวซี่าประเทศจนี 

 

** กรุณากรอกขอ้มูลท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการขอวซีา่ของทา่นเอง ** 

 

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

.................................................................................................................................................................. 

สถานะภาพ  □ โสด   ระบชุ ือ่บดิา..................................................ชือ่มารดา................................................... 

□ แตง่งานจดทะเบยีนสมรส □ แตง่งานไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส 

      **ระบชุ ือ่คูส่มรส  .................................................................................................................. 

□ หมา้ย □ หย่า    

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น..................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณยี.์............................... โทรศพัทบ์า้น......................................เบอรม์อืถอื....................................... 

ทีอ่ยูท่ ีส่ามารถตดิตอ่ได ้(กรณไีมต่รงตามทะเบยีนบา้น).......................................................................................... 

รหัสไปรษณยี.์.............................. เบอรโ์ทรศพัท.์....................................... เบอรม์อืถอื.................................... 

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

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน / สถานศกึษา................................................................................................................. 

รหัสไปรษณยี ์...............................................โทรศพัท.์.............................................................. 

  *** ในกรณีท ีเ่กษยีณอายุ กรณุาระบุชือ่ และ ท ีอ่ยู ่สถานทีท่ างาน เนือ่งจากเป็นเงือ่นไขของสถานทตู ***  

ชือ่สมาชกิในครอบครวัพรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์

 ชือ่-สกลุ ...................................................อาชพี......................................ความสัมพันธ ์....................... 

          เบอรโ์ทรศพัท.์................................... 

 ชือ่-สกลุ ...................................................อาชพี......................................ความสัมพันธ ์....................... 

          เบอรโ์ทรศพัท.์................................... 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ได ้(กรณีฉุกเฉนิท ีไ่มไ่ดเ้ดนิทางกบัทา่น) ชือ่-สกลุ........................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.........................................ความสัมพันธ.์................................................... 

(กรณุาแจง้เบอรท์ ีส่ามารถตดิตอ่ไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัทา่น) 
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4. ส าเนาสตูบัิตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์)  

เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์  
• หากเด็กเดนิทางกับพ่อหรอืแม่ คนใดคนหนึง่ ตอ้งมหีนังสอืแสดงความยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศ จากทางเขต

หรือที่ว่าการอ าเภอ (ฉบับจรงิเท่านั้น) โดยเอกสารใหร้ะบุว่า อนุญาตใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศกับใคร และระบุ
ความสมัพันธว์่าเป็นอะไรกันอย่างชดัเจน 

• หากเด็กเดนิทางคนเดยีว หรอืกับบุคคลทีส่าม ตอ้งมหีนังสอืแสดงความยนิยอมจากพ่อและแม่  

ใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศได ้จากทางเขตหรอืทีว่่าการอ าเภอ (ฉบับจรงิเทา่นัน้) โดยเอกสารใหร้ะบุว่า อนุญาตให ้

เดนิทางไปต่างประเทศกับใคร และระบุความสมัพันธว์่าเป็นอะไรกันอย่างชดัเจน 

• กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่  
- ใบส าเนาบันทกึการหย่าทีร่ะบุว่าบุตรอยู่ในการดูแลของใคร 

- เอกสารการปกครองบุตร (ป.ค.14) ฉบับจรงิเท่านัน้ 
• กรณีบุตรบุญธรรม 
                      - ใบจดทะเบยีนรับบุตรบุญธรรม จากทางเขตหรอืทีว่่าการอ าเภอ 

• ส าเนาหนา้พาสปอรต์ หรอื ส าเนาบัตรประชาชน ของบดิามารดา 
• กรณีมกีารเปลีย่นชือ่-นามสกุล แนบใบเปลีย่นชือ่-ใบเปลีย่นนามสกุล 

หมายเหต ุ: 

• กรณีเป็นสาวประเภทสอง  )ลักษณะการแต่งกายเป็นสตรี (ตอ้งยืน่หนังสอืรับรองการท างาน  (ภาษาอังกฤษ)  ,จดหมายชีแ้จง
ตนเอง และสมดุบัญชเีงนิฝากตัวจรงิพรอ้มส าเนายอ้นหลัง 6 เดอืน ตอ้งไปแสดงตัว ณ วันยืน่วซีา่จนี และสามารถพ านักอยู่ใน

ประเทศจนีไดไ้ม่เกนิ 7 วันเท่านัน้ 
• กรณีชาวตา่งชาตทิีท่ างานหรอืพกัอาศยัในประเทศไทย ตอ้งยืน่ ใบอนุญาตท างาน (ถา้มี), จดหมายชีแ้จงตนเองพรอ้ม

รายละเอยีดทีอ่ยู่ทีช่ดัเจน ส าเนาสมุดบัญชหีรอื สเตทเมน้ ยอ้นหลัง 6 เดอืน (ในบางกรณีอาจตอ้งไปแสดงตัวทีส่ถานทูต) โดยมี
ค่าบรกิารเพิม่ 1,000 บาท  

• ผูถ้อืหนังสอืเดนิทางต่างชาตจิะตอ้งท า Re-Entry Permit ดว้ยตนเองกอ่นสง่เอกสารเพือ่ยืน่วซีา่ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับยื่นวซีา่กรณีดังนี ้ 

- หนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เล่มสเีหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง

ทีส่ถานทูตจีนโดยตรง / กรณีเป็น พระภกิษุหรอืสามเณร 

• ผูท้ีป่ระสงคใ์ช ้หนังสอืเดนิทางราชการ หรอืใชบั้ตร APEC ในการเดนิทาง ไม่ตอ้งท าวซีา่จนี แต่ท่านจะตอ้ง รับผดิชอบในการขอ
อนุญาตเขา้ -ออกประเทศดว้ยตนเอง  

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซี่าท ีไ่ดก้ล่าวมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบของ

สถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศปลายทาง

เป็นผูด้ าเนนิการ ** 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซี่ากรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ าหนด จงึอาจท าให้

มกีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์นี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลือดหมู) เท่านัน้ กรณีที่ท่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์นัมวีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่ี

จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมตัขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ด่าน

ตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอื

ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าบรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ท่านไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออก

เมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าบรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม 
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4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระ

เงนิมดัจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่

เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอื

การบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามนั ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกนัภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุนสงูขึน้ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิท

ก ากบัเท่านัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อนัไมใ่ชเ่หตุทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัทางบรษัิท 

อาทิเชน่ วีซ่าไม่ผา่น เกดิอุบตัิภัยทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะสว่นที่

บรษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลักปฏบิตัเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลิลติรต่อชิน้ และรวมกนัทุกชิน้ไมเ่กนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืได ้

ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เท่านัน้ 

11. สิง่ของที่มลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเท่านัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผกูขาดกบัตัวแทนบรษัิทที่ไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึ่ง ไมว่่ากรณีใด

ก็ตาม จะไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไมว่่ากรณีใดก็ตาม 
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** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 

 
มจี าหน่ายแลว้วันนี ้TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไม่ว่าจะเป็น ญีปุ่่ น เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเก๊า 

ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้านไดต้่อเนือ่งสูงสดุ 8 วัน หากสนใจสัง่ซือ้ซมิกับ
ทางบรษัิท กรุณาสัง่ซือ้ 3 วันล่วงหนา้ก่อนเดนิทาง โปรดแจง้และช าระเงนิกับทางเอเจน้ทท์ีท่่านตดิต่อซือ้ทัวรม์า  
 

 
 

 


