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พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จ านวน 

12 - 16  ตลุาคม 62 (วนัคลา้ยสวรรคต ร.9) 19,991 5,500 MU 20 

13 - 17 ตลุาคม 62 (วนัคลา้ยสวรรคต ร.9) 19,991 5,500 MU 20 

21 - 25 ตลุาคม 62 (วนัปิยะมหาราช) 18,881 5,500 MU 20 

26 - 30 ตลุาคม  62 17,771 5,500 MU 20 

28 ตลุาคม - 01 พฤศจกิายน 62 17,771 5,500 MU 20 

 

 

เฉนิต ู จ ิว่ไจโ้กว  หวงหลง  5 วนั 3 คนื 

มรดกโลก . . ธรรมชาตสิรา้งสรรค ์. .  สวรรคบ์นดนิ 

  วนอุทยานแหง่ชาตทิีย่ ิง่ใหญข่องจนี ชมทะเลสาบ,น า้ตก ทีส่วยงามวนอุทยานแหง่ชาตทิีย่ ิง่ใหญข่องจนี ชมทะเลสาบ,น า้ตก ทีส่วยงาม   

ชอ้ปป้ิงถนนสายวฒันธรรมโบราณ ยอ้นสูส่มยัสามกก๊ “ถนนจิน๋หลี”่ 

เดนิทางโดยสายการบนิไชนา่อสีตเ์ทรินแ์อรไ์ลน ์(MU) 
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*ปล.ทัวรร์าคาพเิศษไม่มรีาคาเด็ก/ ราคานีไ้ม่รวมคา่วซีา่แบบหมูค่ณะ 1,650และค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขับรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  
 

 
ขอ้แนะน าส าหรับเสน้ทางนี้ :  ท่านควรดูแลสขุภาพร่างกายและพักผ่อนใหเ้พียงพอ เนื่องจากเสน้ทางท่องเทีย่วนี้มีความสงู
จากระดบัน ้าทะเล 2,000-3,000 เมตร เวลาเดนิ พูด แตล่ะอริยิาบถควรท าชา้ๆคะ่ ไม่ควรเร่งรบี 

 

 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิซวงหลวิ(เฉนิตู) – จ ิว่ไจโ้กว – ทะเลสาบเตีย๋ซ ี– ผา่นชมเมอืงโบราณ

ซงพาน 

เทีย่งคนืครึง่ คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคาทเ์ตอร ์U ประต ู10 สายการ

บนิไชนา่อสีตเ์ทรินแ์อรไ์ลน ์(MU) โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก

ดา้นสมัภาระและเอกสารใหก้บัทา่น  

03.25 น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงเฉนิต ูโดยสายการบนิไชนา่อสีตเ์ทรินแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่MU5036 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

07.20 น. ถงึสนามบนิซวงหลวิ เมืองเฉนิต ูเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้อยู่บรเิวณลุ่มแม่น ้าหมนิใจกลางมณฑล มีภูมิ

ประเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพภูมอิากาศทีเ่หมาะสมตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมีฤดู

รอ้นทีอ่บอุ่น ฤดหูนาวทีไ่ม่หนาวนักและมปีรมิาณความชืน้สงู ประชากรเมอืงเฉนิตมูรีาว 10 ลา้นคน จัดเป็นอันดบั 

3 ของประเทศจนี ในปัจจุบันเป็นทัง้ศูนยก์ลางดา้นการเมือง การทหาร และดา้นการศกึษาของภูมภิาคตะวันตก

เฉียงใต  ้น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง (เนื่องจากวีซ่าเป็นวีซ่าหมู่คณะ การด าเนินการใหทุ้กท่าน

เรยีงล าดับแถวตามรายชือ่ผูเ้ดนิทาง/ในสว่นท่านทีม่ีวซี่าทอ่งเทีย่วตดิเล่มขอความกรุณาแจง้เจา้หนา้ทีก่อ่นการ

เดนิทาง เพือ่ความสะดวกและไม่มกีารยกเวน้คา่ธรรมเนียมใดๆทัง้ส ิน้)  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู่ จ ิว่จา้ยโกว (Jiuzhaigou) หุบเขาเกา้

หมู่บา้นเป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาตทิางตอนเหนือของ

มณฑลเสฉวนประเทศจีน มีชื่อเสียงจากน ้ าตกหลาย

ระดับชัน้และทะเลสาบที่มีสีสันงดงาม และไดร้ับการ

ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ.2535 ระหว่างทาง ใหท้่านไดช้ม ทะเลสาบเตี๋ย

ซ ีทีม่นี ้าสเีขยีวดัง่เทอคอวย์บนทีร่าบสงู สลบัดว้ยแนวทวิเขา ทะเลสาบแห่งนี้เกดิข ึน้

จากแผ่นดนิไหวอย่างรุนแรงบ่อยครัง้และไดก้ลนืเมอืงทัง้เมอืงอยู่ใตท้ะเลสาบ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านผ่านชม เมืองโบราณซงพาน เมืองที่ใชแ้ลกเปลี่ยนสนิคา้ชาวฮั่นและชาว

ทิเบต สมัยนั้น ชาวฮั่นนิยมน าใบชา ผา้แพร เกลือและของใชป้ระจ าวันมา

แลกเปลีย่นมา้ แกะ ขนแกะและหนังสตัว ์ผ่านชมก าแพงเมอืงโบราณสมัยราชวงศห์

มงิ จากนั้นใหท้่านไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศัยระหว่างการเดนิทาง ใหท้่านไดส้ัมผัส

ความเป็นธรรมชาตทิวิทัศน์สองขา้งทาง ท่านจะรูส้กึเพลดิเพลนิไปกบัธรรมชาตจิน

ลมืความเหน็ดเหนื่อยในการเดนิทาง จนเดนิทางถงึ เมอืงจิว่จา้ยโกว 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

   น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั CELEBRTTY JIUZHAIGOU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีส่อง อทุยานธารสวรรคจ์ ิว่ไจโ้กว (ท ัง้วนั) 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  ไฮไลท ์ อุทยานจิว่ไจโ้กว  น าท่านไปสัมผัสกับความงามของ

มรดกโลกจิว่ไจโ้กว สวรรคบ์นดนิที่กล่าวขานกันว่าสวยที่สุดในโลก เป็น

หนึง่ในดนิแดนทีข่ ึน้ชือ่ว่าตอ้งมาสกัครัง้ในชวีติ เป็นสถานทีไ่ม่กีแ่ห่งทีเ่ทีย่ว

ไดท้กุฤดู ในความสวยงามทีแ่ตกตา่งกนัออกไป อุทยานทีไ่ดร้ับการอนุรักษ์

เป็นอย่างด ีพรั่งพรอ้มไปดว้ยมวลหมู่ตน้ไมบ้นเทอืกเขาสงู สมัผัสธรรมชาติ

ภายใน “จิ่วไจโ้กว” โดยรถอุทยาน ใหท้่านไดช้มธรรมชาตบิรสิุทธิ์  ชม

ความงามของ ทะเลสาบต่างๆ ทกุสถานทีล่ว้นเป็นความงามที่ธรรมชาต ิได ้

บรรจงสรา้งไวไ้ดด้ั่งภาพที่จ ินตนาการไว ้ของเหล่านักกวีทัง้หลาย ชม 

ทะเลสาบกระจก ทะเลสาบเสอื ทะเลสาบแพนดา้ ฯลฯ ชมสสีันของน ้าที่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%89%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%89%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2535
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สะทอ้นภาพของภเูขาทอ้งฟ้าสคีราม ป่าดงดบิอันอุดมสมบูรณ์ รวมทัง้เมื่อยามแสงอาทติยส์าดสอ่งลว้นมสีว่นท า

ให ้จิว่ไจโ้กว เป็นเหมอืนดัง่ดนิแดนในฝันของนักเดนิทาง 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารบุฟเฟ่ตใ์นอุทยาน) 
น าชม ทะเลสาบยาว (LONG LAKE) เป็นทะเลสาบใหญ่ที่สดุในจิว่ไจโ้กว มีความยาวกว่า 7 กม.อยู่ท่ามกลาง

ขนุเขาในบรรยากาศทีเ่งยีบสงบแตง่ดงามดจุภาพวาด มหีมิะขาวโพลนปกคลมุบนยอดเขาอยู่เบือ้งหนา้สะทอ้นผนื

น ้าของแม่น ้าล าธารนอ้ยใหญ่กว่ารอ้ยแห่ง น ้าในทะเลสาบใสสะอาดดจุดัง่อัญมณีทีส่อ่งสว่างใหเ้ห็นความสวยงาม

ใตน้ ้า สวยสดตระการตาแก่ผูพ้บเห็นยิง่นัก ไม่เพียงเท่านี้ท่านยังจะไดเ้ห็นเงาสะทอ้นภาพของภูเขาและตน้ไม ้

นานาพรรณ ทอ้งฟ้าสคีรามทีน่่าชืน่ชมเป็นอย่างยิง่  

น าท่านชม ทะเลสาบหา้สี(COLORFUL POND) เป็นทะเลสาบที่มีสีของน ้ าแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยาม

แสงอาทติยส์อ่งกระทบกบัพืน้น ้า จะเกดิปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิสขีองน ้าในทะเลสาบจะเปลง่ประกายม ี5 เฉด

ส ีสะทอ้นขึน้มา เป็นทะเลสาบทีไ่ดร้ับการกลา่วขานว่าเป็นทะเลสาบสรีุง้ โดยเฉพาะตอนทีแ่สงอาทติยต์กกระทบ

ผนืน ้าจะเห็นสสีนัเปลง่ประกายงดงามสะดดุตาไม่นอ้ย  

จากนั้นน าท่านชม น ้าตกธารไข่มุก (PEARL SHOAL) น ้าตกที่ไหลผ่านถ ้า

ล าธารใหญ่นอ้ยที่สลับซับซอ้นดุจดังวังบาดาล โดยมีสายน ้าทอดยาว

ลดหลั่นกันมาเป็นระยะทางถงึ 310 เมตรโดยไม่ขาดช่วงสายธารส่อง

ประกายระยบิระยับราวกับความงามของเสน้ไข่มุกใหท้่านไดส้นุกกับการ

บันทกึถ่ายภาพและดื่มด ่ากับธรรมชาตทิี่สวยสดงดงาม (ทางเดนิขึน้-ลง

อุทยานเป็นบันไดปูดว้ยไมแ้ละปูนอย่างดมีศีาลาพักเหนื่อย)  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

   น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั CELEBRTTY JIUZHAIGOU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

หมายเหต ุ: หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ หรือเหตุผลทางการเมืองและรัฐบาล จะไม่มีการคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการ

เทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

วนัทีส่าม จิว่ไจโ้กว – อทุยานแหง่ชาตหิวงหลง – เมอืงเมา่เสีย้น 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเขา้ชม อุทยานแห่งชาติหวงหลง (Huanglong National Park)  

อุทยานแห่งชาตหิวงหลงมีความกวา้งใหญ่ถงึ 1,340 ตารางกโิลเมตร อยู่

สงูจากระดับน ้าทะเลกว่า 5,000 เมตร มีความยาวกว่า 4 กโิลเมตร ไดร้ับ

การขึน้ทะเบียนมรดกโลกในปี 1992 บรเิวณอุทยานเป็นภูเขาสูงปกคลุม

ดว้ยหมิะมีแอ่งน ้าล าธารไหลลงจากภูเขาสูแ่อ่งพื้นดา้นล่าง เกดิลักษณะ

ทางธรรมชาตเิป็นหนิปูนตกตะกอนหลายชัน้ตามระดบัความสงูของภเูขาไล่

ลงสูพ่ื้นมีหนิปูนเล็ก,ใหญ่กว่า 400 ชัน้แตล่ะแอ่งมีความสงู 1.5-4.5 เมตร 

กลายเป็นสระน ้าเล็กๆมากมายและสนี ้าทีส่วยงามเป็นสเีขยีวอมฟ้าอ่อน,ฟ้า

แก่สลับกันอย่างสวยงาม เชญิท่านชืน่ชมธรรมชาตทิี่สวยงามพรอ้มเก็บ

ภาพประทบัใจ จนถงึเวลานัดหมาย. ขอ้แนะน ากอ่นขึน้อุทยานหวงหลง   :  

ทา่นควรดแูลสขุภาพร่างกายและพักผ่อนใหเ้พยีงพอ เนื่องจากอุทยานหวง

หลงอยู่สงูจากระดับน ้าทะเล 4,500 เมตร เวลาเดนิ พูด แตล่ะอริยิาบถควร

ท าชา้ๆค่ะ ไม่ควรเร่งรีบ (หมายเหตุ : หากท่านไม่สะดวกในการเดนิเทีย่ว

ชมอุทยาน ทางอุทยานมกีระเชา้บรกิารทัง้ไปและกลบั ทา่นสามารถตดิตอ่สอบถามคา่บรกิารกระเชา้ไดท้ีไ่กดแ์ละ

หัวหนา้ทวัรค์ะ) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเม่าเสีย้น ระหว่างทางชมววิทวิทศัน์ 2 ขา้งทางอย่างเพลดิเพลนิ ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่

ของชาวบา้นชนกลุ่มนอ้ยที่ปลูกพืชเกษตรกรรมนานาชนิดๆ ไร่อันกวา้งใหญ่ เทือกเขา ธารน ้า ฯลฯ ผ่านชม

ธรรมชาตแิละความงามของ อ.ชวนจู่ซือ่ สมัยเมือ่ 70 ปี ทีแ่ลว้ไดเ้กดิสงครามเหลา่บรรดาทหารจนีแดงหนีมาตาม

เสน้ทางผ่านทุ่งหญา้อันสวยงามเพื่อเป็นการระลกึถงึทหารจีนแดง ใหท้่านไดพ้ักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย จน

เดนิทางถงึเม่าเสีย้น. 

 ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    
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   น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั WEST QIANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีส่ ี ่ เมา่เสีย้น – เฉนิต ู– รา้นหมอนยางพารา – รา้นบวัหมิะ – ถนนโบราณจิน๋หลี ่– สนามบนิเฉนิต ู

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมืองเฉนิต ู(ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 3 ชม.) ใหท้า่นไดพ้ักผ่อนบนรถ พรอ้มทัง้ชืน่

ชมทศันียภาพระหว่างสองขา้งทาง จนเดนิทางถงึเมอืงเฉนิต ูน าทา่นแวะ รา้นหมอนยางพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกชม

สนิคา้ภายในรา้น ฟังบรรยายสรรพคณุของสนิคา้ จนถงึเวลาอันสมควร 

 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู ่ศูนย์นวดแพทยแ์ผนโบราณจีน นวดฝ่าเทา้เพื่อสขุภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยลา้กับยานวด

ขนาดพเิศษสตูรเดยีวไม่ซ ้าใคร เป่าพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ัง หรอืทีรู่จ้ักกนัดใีนชือ่ “ครมีบัวหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิ

ในดา้นรักษาแผลไฟไหม ้ผุพอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามัญประจ าบา้นจนี 

น าท่านสู ่ถนนโบราณจิน๋หลี ่(Jinli Ancient Street) ถนนสายวัฒนธรรมทีไ่ดร้ับการตกแต่งอย่างสวยงามแบบ

ยอ้นยุคสมัยสามก๊ก มี โรงเตี๊ ยม,โรงน ้าชา,โรงงิว้,รา้นอาหาร,รา้นขายของฝากของทีร่ะลกึและยังเป็นทีต่ัง้ของ

สถานที่แสดงโชว์เปลี่ยนหนา้กากที่โด่งดังของเมืองเฉินตู อสิระใหท้่านไดเ้ลือกซื้อของฝากของที่ระลกึตาม

อัธยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

23.30 น. เหนิฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไชนา่อสีตเ์ทรินแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่MU5035 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

 

วนัทีห่า้ สนามบนิสวุรรณภมู(ิกรงุเทพ) 

02.25 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ...............     

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวรท์่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอื่นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร,

การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลท์

บนิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

ทางบรษัิทเริม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศและจะส ารองตั๋วเครือ่งบนิหรอืพาหนะอยา่ง

ใดอยา่งหนึง่ทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี้เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรม

การเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองพาหนะ 

 

ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ 

การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนด ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ แตจ่ะท าการ REQUEST ใหไ้ดเ้ทา่นัน้ งดการ

คนืบัตรโดยสารและการยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

 

หากผูโ้ดยสารถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมือง ทั้งในและต่างประเทศตามในรายการทวัร์ข้างต้น  จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนเข้าเมืองใน

ประเทศ,ต่างประเทศ  ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทกุกรณี ผู้โดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบ

คา่ปรบัทีป่ระเทศนั้นๆ ก าหนดด้วยตัวท่านเอง และผูโ้ดยสายตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ีทีน่ั่งว่างหรือตามวันเดินทางของต ัว๋เครือ่งบนิ  

ท ัง้นีข้ึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเข้าเมืองและ 

สายการบนิเป็นผู้ก าหนด ทางผู้จดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได.้ 
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** หมายเหต ุ1：โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีจั่ดท านี้ เป็นโปรแกรมเทีย่วชว่งฤดหูนาวเทา่นัน้ ดังนัน้สภาพอากาศในแตล่ะวันจะมหีมิะตก เป็นเหตุ

ใหถ้นนหนทางเต็มไปดว้ยหมิะ พนักงานขับรถจ าเป็นตอ้งขับรถชา้กวา่ปกต ิอาจสง่ผลถงึจ านวนสถานทีเ่ทีย่วทีส่ามารถเขา้ชมได ้หากมหีมิะ

ตกหนัก ลมแรง หรอืเหตกุารณ์อืน่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้จา้หนา้ทีปิ่ดสถานทีเ่ทีย่วตา่งๆ ทัง้นี้เพือ่สวัสดภิาพของผูเ้ดนิทางเป็นหลักกรณีดังกลา่วไม่

เป็นเหตใุหค้นืเงนิไดท้กุกรณี 
 

** หมายเหต ุ2 : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงให ้

นักทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นหยก รา้นยาจนี รา้นไข่มกุ รา้นนวดเทา้ รา้นผา้ไหม เป็นตน้ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุใน

โปรแกรมทัวรด์ว้ย เนื่องจากท าใหม้ผีลต่อราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทีย่วทราบเบือ้งตน้วา่ รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุก

ทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใดๆทัง้ส ิน้ 
 

ฤดูหนาวมขีอ้ควรทราบ : สภาพอากาศจะมืดเร็ว สีโ่มงเย็นก็มืดแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆจะปิดเร็วไป 1 ชม. และถา้

เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ีเมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที ่
มไิดร้ะบใุนรายการ 
× ไมร่วมคา่ท าวซีา่ชาวตา่งชาตทิีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้ยืน่วซีา่หมูค่ณะ  
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่วซีา่แบบหมูค่ณะ 1,650 บาท (เฉพาะคนไทย) 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 
เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ 
ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวัน 
อืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอ 

สงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวนและ/หรอืวันทีก่ าหนด บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิ 

ใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ

คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หากไมม่ั่นใจ 
โปรดสอบถาม 
 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่อง 
ตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ 
ไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง 
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พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  
 ยกเลกิกอ่นเดนิทางมากกวา่ 30 วัน  ยนิดคีนืเงนิคา่มัดจ า 
 ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 21 – 29 วัน  เก็บเงนิ 50 % จากยอดเต็ม 
 ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 11 – 20 วัน  เก็บเงนิ 80 % จากยอดเต็ม 
 ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 1 – 10 วัน  สงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทัวร ์100 % 

 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออก 
เมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน 
ซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่าก
ทางนักท่องเทีย่วทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ 
ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่
ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที่
เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท 
เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัต ิเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ เนือ่งจากอยูน่อกเหนอืการควบคมุ 

7. อัตราค่าบรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา
คา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การ
เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิท
ก ากับเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และรวมกันทุกช ิน้ไม่เกนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิลอ็คปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืได ้
ทา่นละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ
เทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง
เครือ่งบนิเทา่นัน้  


