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เฉินต ูจ่ิวไจ้โกว หวงหลง (6D3N) 
“CTU01 CHENDU ฝ่ามิติลิขิตสวรรค ์” 

สายการบิน LUCKY AIR (8L) 
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บินด้วยสายการบิน ลคัก้ีแอร(์CTU) : ขึน้เคร่ืองท่ีสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

8L812 BKK (กรงุเทพ) - CUT(เฉินต)ู 03.20 – 07.10 
8L811 CUT(เฉินต)ู - BKK(กรงุเทพ) 00.35 – 02.20 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 

วนัท่ี 1      กรงุเทพฯ – สนามบินสวุรรณภมิู                                                                                   )-/-/-(  
 
23.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรงุเทพฯ ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 7 

เคาน์เตอร ์Q สายการบิน Lucky air โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวก
ตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง   
ขอ้ควรทราบ  :ประเทศ จนีไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่า
ฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศ่ลุกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  

 

วนัท่ี 2 สนามบินสวุรรณภมิู – สนามบินเฉิงตซูวงหลิว – เมืองจ่ิวไจ้โกว                     (-/L/D)  
03.20 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบินเฉิงตูซวงหลิว เมืองเฉิงตู ประเทศจีน โดยสายการบนิ Lucky air เทีย่วบนิที ่

8L812  (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 3 ชัว่โมง) 

 
07.10 น. เดนิทางถงึ สนามบินเฉิงตูซวงหลิว เมืองเฉิงตู ประเทศจีน (ตามเวลาท้องถิน่เรว็กว่าประเทศไทย 1 

ชัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบร้อยพร้อมออกเดนิทางตาม

โปรแกรม 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร  
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 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองจ่ิวไจโ้กว (Jiuzhaigou) (ใชเ้วลาเดนิทาง 8 ชัว่โมง) เมอืงจิว่ไจโ้กวตัง้อยู่ตัง้อยู่ทาง

ตอนใต้สุดของเทอืกเขาหมนิซาน ห่างจากเมอืงเฉิงตูไปทางเหนือ 330 กโิลเมตร ถอืเป็นส่วนหนึ่งของเทศ

มณฑล Nanping ในเขตปกครองตนเองชนชาตทิเิบตและเชยีงอาป้า ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑล

เสฉวน แต่เดมิเมอืงจิว่ไจโ้กวมหีมู่บา้นชาวทเิบต 9 แห่งทีใ่ชช้วีติกนัอย่างเงยีบสงบ อาศยัอยู่บรเิวณรมิธาร

น ้าเหล่านี้ เนื่องจากชาวทิเบตนับถือภูเขา น ้า เหตุนี้ จิ่วไจ้โกวจึงได้รบัการเคารพจากชาวทิเบตว่าเป็น 

“ขนุเขาธารน ้าอนัศกัดิส์ทิธิ”์ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดนิทางต่อไปยงั เมืองจ่ิวไจ้โกว (Jiuzhaigou) ระหวา่งทางผา่นท่านสามารถชม ทศันียภาพ ความ

งดงามของธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิของทะเลสาบเต๋ียซี ภูเขาหมิะ ใบไมเ้ปลีย่นส ีหากยิง่เดนิทางเขา้ใกลจ้ิจ่ ิว่ไจ้

โกวมากเท่าไหร่ ยิง่เหน็ใบไมเ้ปลีย่นสไีดม้ากขึน้เรื่อยๆ 

น าท่านผา่นชม เมืองโบราณซงพาน เมอืงชายแดนจนี-ทเิบตในสมยัโบราณเป็นเมอืงทีใ่ชแ้ลกเปลีย่นสนิคา้

ชาวฮัน่และชาวทเิบต ซึ่งชาวฮัน่นิยมน าใบชา ผา้แพร เกลอืและของใชป้ระจ าวนัมาแลกเปลีย่นมา้ แกะ ขน

แกะ และหนงัสตัวข์องชาวทเิบต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่                   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารสมุนไพรจีน 

พกัท่ี NEW JIUZHAI HOTEL โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   



W65 CTU01 CHENDU NOV19 

 

 

วนัท่ี 3 อทุยานแห่งชาติจ่ิวไจ้โกว (รวมรถประจ าทางภายในอทุยาน)                            (B/L/D)                                       
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจ่ิวไจ้โกว (Jiuzhaigou National Park) ตัง้อยู่ห่างจาก นครเฉินตู 

เมอืงหลวงของมณฑลซื่อชวน ไปทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือราว 435 กโิลเมตร  

**จิ่วไจ้โกวมีชื่อเสียงด้านความงามแห่งสีสนั ทะเลสาบผุดขึ้นท่ามกลางหมู่แมกไม้เขยีวขจี น ้าใสเป็น

ประกายชุ่มฉ ่า ยอดเขาหมิะตดักบัท้องสฟ้ีาคราม เกดิเป็นภาพธรรมชาตอินังดงามที่แปรเปลี่ยนไปตาม

ฤดูกาล โดยครอบคลุมพืน้ทีก่ว่า 720 ตารางกโิลเมตร บนระดบัความสูงเฉลี่ยราว 3,500-4,500 เมตรจาก

ระดบัน ้าทะเลปานกลางของ เทอืกเขาหมนิซาน  โดยม ียอดเขากานจอืกงไก เป็นจุดสูงสุดของอุทยานฯ ที่ 

4,764 เมตร และหุบเขาหยางตงเป็นจุดต ่าสุดที่ 2,000 เมตร ด้วยความสวยของอุทยานแห่งชาติจิว่ไจโ้กว 

ไดถู้กขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิในปีค.ศ. 1992 ** 

น าท่านชม ทะเลสาบแรด (Rhino Lake) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่เสน่หอ์นัน่าประทบัใจของทะเลสาบแห่ง

นี้คือ หมู่เมฆและสายหมอกที่สะท้อนทะเลสาบแรดจนแยกไม่ออกว่าส่วนไหนที่เป็นท้องฟ้า ความ

เปลี่ยนแปลงของทัง้เมฆและหมอกในทุกๆเช้า ให้ความงดงามที่แตกต่างกันไปในแต่ละวนัอย่างน่า

ประทบัใจ 
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น าท่านชม ทะเลสาบซู่เจ้ิง (Shuzheng Lake) เป็นทะเลสาบน้อยใหญ่ 19 แห่งตัง้อยู่ตามโขดหนิลดหลัน่

กนัลงมาราวชัน้บนัได สลบักบัแอ่งน ้าและแนวตน้หญ้าสสีดใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม ทะเลสาบมงักรคู่ (Double Dragon Lake) อยู่ใกล้กบัทะเลสาบประกายไฟ มกัมหีงสแ์ละเปิด

แมนดารนิมาเล่นน ้าทีท่ะเลสาบนี้ ชือ่ของทะเลสาบนี้มาจากแนวหนิปนูกน้ทะเลสาบทีม่รีูปร่างเหมอืนมงักร

สองตวั จากนัน้น าท่านชม น ้าตกธารไข่มุก (Pearl Shoal Waterfall) หรือ ซึ่งเป็นภาษาทิเบต แปลว่า
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ยิง่ใหญ่และอศัจรรย ์เป็นน ้าตกธารหนิปนูขนาดใหญ่ทีสุ่ดในจิว่ไจโ้กวรูปทรงคลา้ยพดัจนี มคีวามกวา้ง 310 

เมตร สูงถงึ 40 เมตร นอกจากนัน้เบือ้งหลงัของน ้าตกยงัเป็นภูเขาขนาดสูงใหญ่ ท าใหเ้ป็นภาพทีส่วยตดิตา 

ต่อมาน าท่านชม ทะเลสาบนกยงู (Peacock Lake) มคีวามยาว 310 เมตร มรีูปร่างลกัษณะคลา้ยนกยูง มี

น ้าสฟ้ีาอมน ้าเงนิในบรเิวณน ้าลกึ และสเีขยีวมรกตในบรเิวณน ้าตื้น ละส่งอประกายเป็นสทีองยามสะทอ้น

กบัแสงแดดพราย ตวัทะเลสาบนัน้ตัง้อยู่ภายในหุบเขาทีเ่ตม็ไปดว้ยตน้ไมน้านาชาต ิยิง่ยามฤดูใบไมเ้ปลีย่น

สนีัน้สสีนัของทะเลสาบแห่งนี้จะเตม็ไปดว้ย สแีดง สเีหลอืงของใบไมท้ีร่่วงหล่นในทะเลสาบ  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของอทุยาน 

จากนัน้น าท่านชม ทะเลสาบห้าสี(Five-flower Lake) เป็นทะเลสาบไล่ระดบัสฟ้ีาเขยีวอย่างสวยงาม สทีี่

เหน็นัน้เกดิจากแคลเซียมคาร์บอเนตและพชืน ้าต่างๆ นอกจากจะมสีสีนัสวยงามแล้วยงัมคีวามใสมองเหน็

ลกึถงึกน้สระ ชว่งเชา้ในฤดูใบไมเ้ปลีย่นสสีามารถเหน็หมอกลงมาคลอเคลยีกบัยอดภูเขาตดัสะทอ้นกบัสนี ้า

ดว้ย 

 
น าท่านชม ทะเลสาบยาว (Long Lake) เป็นทะเลสาบทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในจิว่ไจโ้กว มเีนื้อทีก่วา่ 581 ไร่ 

แถมยงัเป็นทะเลสาบที่มคีวามลกึทีสุ่ด ลกัษณะของทะเลสาบเป็นรูปพระจนัทร์เสีย้ว เกดิจากหมิะทีล่ะลาย

จากบนภูเขา น ้าภายในทะเลสาบเป็นสีฟ้าสวยงาม รอบด้านมีต้นไม้ขึน้โอบล้อม ในช่วงฤดูหนาวน ้าใน
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ทะเลสาบแห่งนี้กจ็ะแขง็ตวัมคีวามหนากว่า 60 เซนตเิมตร ท าให้นักท่องเที่ยวทัง้จากในประเทศจีนและ

ต่างประเทศต่างนิยมมาเล่นสเกต็น ้าแขง็กนัทีท่ะเลสาบแห่งนี้ 

ต่อมาน าท่านชม ทะเลสาบแพนด้า (Panda Lake) มคีวามลกึโดยเฉลี่ย 14 เมตร สูงจากระดบัน ้าทะเล 

2,587 เมตร ทะเลสาบแพนด้าจงึเป็นหนึ่งในสองะเลส่บของจิว่ไจโ้กวที่ผวิน ้าจบัตวัเป็นน ้าแขง็ในฤดูหนาว 

ระดบัน ้าของทะเลสาบมกีารเปลี่ยนแปลงเสมอ เนื่องจากใต้น ้ามทีางน ้าไหลไปยงัน ้าตกแพนดา้ ที่อยู่ใกล้ๆ  

กนั 

** การท่องเท่ียวอยู่ในอทุยานจ่ิวไจ้โกวอยู่ท่ีจ  านวนของนักท่องเท่ียวในแต่ละวนั ทัง้น้ีขึน้อยูก๋บัการ

รกัษาเวลาและปริมาณนักท่องเท่ียวในวนันัน้ๆ การได้ชมสถานท่ีมากน้อยขึน้อยู่กบัหน้างานในแต่

ละวนั บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินในกรณีท่ีไม่ได้เข้าชมครบทุกท่ีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า และ ในกรณีท่ีไม่สามารถเข้าอุทยานจ่ิวไจ้โกวได้ ขอเปล่ียนไปเท่ียว อุทยานแห่งชาติซง

ผิงโกวแทน ** 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารกวางตุ้ง 

พกัท่ี MINJIANG HAOTING HOTEL โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

 

วนัท่ี 4 เมืองจ่ิวไจ้โกว  -    อทุยานแห่งชาติหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้นลง                       (B/L/D)                                       
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง (Huanglong National Park) อยู่ในอ าเภอซงพนัในเขต

ปกครองตนเองของชนเผ่าทเิบตอาป้าและเผ่าเชยีง ทางตอนเหนือของมณฑลซื่อชวน (เสฉวน)ของจนี

ติดต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,340 ตารางกิโลเมตร บนความสูงกว่า

ระดบัน ้าทะเล 3,000 – 5,588 เมตร โครงสร้างทางภูมศิาสตร์ของหวงหลงมคีวามซบัซ้อนเป็นพเิศษ โดย

ตัง้อยู่บนขอบวงบรรจบของพื้นที่ทางธรณีวทิยาทีแ่ตกต่างกนัถงึ 3 ลกัษณะ ได้แก่ เขตที่ราบสูงของลุ่มน ้า

แยงซ ีเขตทุ่งหญ้าซงพนั และเขตเทอืกเขาฉินหลิง่ 
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเส้ียน (Maoxian) ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกฉียงใต้ของมณฑลเสฉวน

ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเผ่าเชยีง อกีทัง้ยงัเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์หมแีพนดา้ที่ส าคญัของจนีแห่งหนึ่ง น า

ท่านชมววิความสวยงามตลอดการเดนิทาง 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารกวางตุ้ง 

พกัท่ี ACME ARGYLE GRAND HOTEL โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

 

วนัท่ี 5 
     เมืองเฉิงต-ูร้านยางพารา-ร้านบวัหิมะ-ถนนโบราณสถานจ๋ิงหล่ี-                                         

     สนามบินเฉิงตซูวงหลิว                                                                                          ( B/L/D) 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านเดนิทางสู่ เมืองเฉิงตู (Chengdu) เป็นเมอืงเอกของมณฑลเสฉวน ตัง้อยู่บรเิวณลุ่มแม่น ้าหมิ

นใจกลางมณฑล ประชากรเมอืงเฉิงตูมรีาว 10 ลา้นคน จดัเป็นอนัดบั 3 ของประเทศจนี ในปัจจุบนัเป็นทัง้

ศนูยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร และดา้นการศกึษาของภูมภิาคตะวนัตกเฉยีงใต ้ค าวา่เฉิงตูมคีวามหมาย

ว่า ค่อย ๆ กลายเป็นเมอืง เนื่องจากย้อนไปเมื่อราว 2,000 ปีที่แล้ว ในสมยัจิน๋ซีฮ่องเต้ ได้มกีารจดัการ

ชลประทานขึน้ เพื่อแก้ไขปัญหาน ้าท่วมที่เกดิเป็นประจ าทุกปี เมื่อแก้ไขปัญหาน ้าท่วมได้ ชาวนาชาวไร่

เพาะปลูกไดด้ ีชวีติความเป็นอยู่ดขี ึน้ คนจงึเริม่อพยพมาทีเ่มอืงนี้มากขึน้เรื่อย ๆ จงึไดช้ือ่วา่เฉิงตู  
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านแวะเลอืกซื้อของฝาก ร้านผลิตภณัฑจ์ากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหท้่านไดเ้ลอืกชม

สนิค้าและผลติภณัฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพต่างๆที่ผลติจากยางพารา จากนัน้น าท่านจากนัน้น าท่านผอ่น

คลาย นวดฝ่าเท้า ทีศ่นูยส์มุนไพรจนี รา้นยาบวัหมิะ หรอื ครมีเป่าซู่ถงั สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นการรกัษา

แผลไฟไหม ้ผพุอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบ้านแก่ชาวจนีทุกบา้นมาแต่โบราณ หลงัจากนัน้

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนโบราณสถานจ๋ิงหล่ี (Jinli Ancient Street) เป็นถนนโบราณทีม่สีนิคา้ใหท้่านชอ้ป

ป้ิงไดท้ัง้ของรบัประทาน และของฝากของทีร่ะลกึเชน่หน้ากากเฉิงตูเพราะถนนจนิหลนีี้เป็นทีต่ ัง้ของสถานที่

แสดงโชวเ์ปลีย่นหน้ากากอนัโงดงัของเมอืงเฉิงตู ต่อมาน าท่านเดนิถนนคนเดินชลูซีลู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูสกีุเ้สฉวน 

 

OPTIONAL TOUR : ชมโชวเ์ปล่ียนหน้ากาก หากท่านไดม้าเยอืนเฉินตูแลว้ นี่คอือกีหนึ่งการแสดงทีท่่านไม่ควรพลาด  ที่

ใชศ้ลิปะพรอ้มความสามารถในการเปลีย่นหน้ากากแต่ละฉากภายในเสีย้ววนิาท ีโดยทีไ่ม่สามารถจบัตาไดท้นั เป็นการแสดง

ทีส่งวนและสบืทอดกนัมาภายในตระกูล หลายชัว่อายุคน ไม่ถ่ายทอดใหบุ้คคลภายนอกทัว่ไป ราคาบตัร ท่านละ 300/หยวน 

สามารถตดิต่อไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่หรอืหวัหน้าทวัร ์

 

 

  -สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน- 
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วนัท่ี 6 สนามบินเฉิงตซูวงหลิว – สนามบินสวุรรณภมิู(กรงุเทพฯ)                                  (-/-/-)                  
 

00.35 น.  ออกเดนิทางกลบัสู่ สนามบินสวุรรณภมิู โดย สายการบินลคักีแ้อร ์เท่ียวบินท่ี 8L811 (ใชร้ะยะเวลาบนิ 

2 ชัว่โมง 45 นาท)ี 

02.20 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ ...... พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯ

ทราบในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน 
อตัราท่านละ 

ผูใ้หญ่ 2 เดก็1  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
18ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่เกิน 

18ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เคร่ืองบิน
อตัราท่าน

ละ 

วนัเดินทางเดือน ตุลาคม 2562 
14 – 19 ตลุาคม 62 19,889 22,889 22,889 7,500 12,900 

18 – 23 ตลุาคม 62 21,889 24,889 24,889 7,500 12,900 

21 – 26 ตลุาคม 62 21,889 24,889 24,889 7,500 12,900 

25 – 30 ตลุาคม 62 19,889 22,889 22,889 7,500 12,900 

28 ตค. – 02 พย. 62 19,889 22,889 22,889 7,500 12,900 
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วนัเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 
01 – 06 พฤศจกิายน 62 17,889 20,889 20,889 7,500 12,900 

04 – 09 พฤศจกิายน 62 17,889 20,889 20,889 7,500 12,900 

08 – 13 พฤศจกิายน 62 17,889 20,889 20,889 7,500 12,900 

11 – 16 พฤศจกิายน 62 17,889 20,889 20,889 7,500 12,900 

15 – 20 พฤศจกิายน 62 15,889 18,889 18,889 7,500 12,900 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

** เดก็อายตุ า่กว่า 20 ปีนับจากวนัเดินทาง ขออนุญาติเกบ็ค่าทวัรเ์พ่ิม 3,000 บาทต่อท่าน ** 

 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,900 บาท ** 

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่รวมค่าวีซ่า) 

 

** ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดให้มีการประชาสมัพนัธสิ์นค้า

พ้ืนเมืองให้นักท่องเท่ียวทัว่ไปได้รู้จกัคือ ร้านนวดเท้า(บวัหิมะ), ร้านหยก, ร้านผ้าไหม,ร้านใบชา ซ่ึง

จ าเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทวัรด้์วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนให้กบันักท่องเท่ียวทกุท่าน

ทราบว่าร้านทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือ

หรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน และถ้าหากลกูค้าไม่มี

ความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึ้นจากท่าน เป็นจ านวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / ร้าน** 
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** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 1,000 

RMB หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลกูค้าต้องไปย่ืนวีซ่าเอง ** 

 

**  ท่านท่ีประสงคจ์ะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท า   

วีซ่าท่านจะต้องรบัผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัรฯ์ ไม่ทราบ

กฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หาก

ท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย ์** 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษ ี  

  สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด   

  เทีย่วหนึ่งกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ชต่ัว๋เครื่องบนิ ตามที่   

  ตามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ Lucky Air อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า 

  สมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7  

   ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ)  

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั    

   ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น   

   ส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสดุท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข    

   ตามกรมธรรม)์  
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อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกวา่นี้

ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทาง

ทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ค่าท าวซ่ีาชาวต่างชาต ิ(กรณตี่างชาตจิ่ายเพิม่จากค่าทวัร ์1,000 หยวน)  

× ค่าวีซ่าเด่ียวท่องเท่ียวเข้าประเทศจีนรวมค่าบริการ ท่านละ 1,800 บาท  

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 10,000 บาท และตดัที่นัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะตอ้งเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึวา่ กรณีที่มีควิรอ (Waiting List) กจ็ะให้สทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
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 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแล้วทัง้หมดทัง้นี้ 
ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูต

ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออ

นออกเดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละ

คณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถงึ

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
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 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย 

7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรียม

ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณทีี่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่วา่

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรือ กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกค้าทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระ

ค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งหวงัสนิน ้าใจ

เลก็ๆน้อยๆ เป็นเรื่องปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรยีมค่าใชจ้่ายในส่วนนี้เพื่อมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กวา่ปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มืดแลว้ สถานทีท่่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิ

บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการไดร้บั
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บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็

ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณีที่ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้ตามมา และ 

จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณชี ารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่

บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

 เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสิทธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพร้อมกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

 กรณทีีท่่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง )หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 
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 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงั

จุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั

เง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

 

 **ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 

 

 

 

 

ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้!  เพ่ือประกอบการย่ืนขอวซ่ีาประเทศจีน 
**กรุณากรอกรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME.................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
................................................................................................................................................................................. 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)    
.................................................................................................................................................................................................รหัส
ไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้าน.........................................มือถือ................................... 
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ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
..........................................................................................................................................................................................................
....................................... รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้าน........................................ 
ช่ือสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)................................................. 
ต าแหน่งงาน.................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานทีท่ างาน  / สถานศึกษา ปัจจุบัน(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)………………………………………… 
...............................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร............................ 
(ส าคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
กรณปัีจจุบันท่าน เกษยีณแล้ว ต้องกรอกที่อยู่สถานทีท่ างานล่าสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร................................. 
(ส าคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ปี...................  ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี................. 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ปี...................  ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์  
ส าหรับคนโสดขอให้ระบุช่ือบิดา-มารดา / ส าหรับท่านทีส่มรสแล้วให้ระบุช่ือสาม ีหรือ ภรรยา เท่าน้ัน!! 
(ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. บิดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME............................................................... 
2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME............................................................... 
3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME............................................................... 
หมายเหตุ 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขอ
อภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด        
 


