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NT255
ทวัรจ์วิจา้ยโกว CLASSIC ไมเ่ขา้รา้นรัฐบาล 7 วัน 6 คนื (TG) - งอ้ไบ๊ เลอ่ซาน หวงหลง
จวิจา้ยโกว
ทัวรจ์วิจา้ยโกว เฉนิต ูจนี , 7 วัน 6 คนื ,

CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL  , SUPER YARD HOTEL  , EMEISHAN GARDEN CITY HOTEL  , HOLIDAY INN
EXPRESS HOTEL

เฉนิต ู- ศาลเจา้สามกก๊ - ถนนคนเดนิโบราณจนิหล ี- โชวเ์ปลยีนหนา้กาก - งอ้ไบ ๊- ยอดเขาจนิตงิ (รวมกระเชา้ขนึและลง) 
เลอ่ซาน - ลอ่งเรอืชมหลวงพอ่โตเลอ่ซาน - เฉนิต ู- รา้นยา (แช่เทา้) - รา้นผา้ไหม - ตเูจยีงเอยีน 

เมา่เสยีน - จดุชมววิหวงหลง 4,007 เมตร - อทุยานแหง่ชาตหิวงหลง (เดนิขนึ-เดนิลง) - ปากหบุเขาจวิจา้ยโกว 
อทุยานแหง่ชาตจิวิจา้ยโกว (ใชร้ถเหมาเขา้อทุยานจวิจา้ยโกว) - โชว ์The Romantic Show of Songcheng 

เมอืงโบราณซงพาน - ทะเลสาบเตยีซ ี- ถนนคนเดนิซุนชลีู ่- ศนูยอ์นุรกัษห์มแีพนดา้ (รวมนงัรถกอลฟ์) - อาหารสมุนไพร

หลวงพอ่โตเลอ่ซาน ... มรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก เมอืปี ค.ศ. 1966 
เออ๋เหมยซาน (งอ้ไบ)๊ ... 1 ใน 4 พทุธครีี อันศักดสิทิธขิองประเทศจนี 

อทุยานแหง่ชาตจิวิจา้ยโกว ... มรดกโลกแหง่มณฑลเสฉวน ซงึมคีวามสงู 2,000-3,000 เมตรจากระดับน ้าํทะเล 
อทุยานหวงหลง (มงักรเหลอืง) ... มรดกโลกแหง่ท ี2 ซงึมคีวามสงูกวา่ 3,500 เมตรจากระดับน ้าํทะเล 

** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พรอ้มหัวหนา้ทัวรท์ชํีานาญงานคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง **

เมนูพเิศษ :: อาหารสมนุไพรยาจนี 
พเิศษ :: รถเหมาเขา้จวิจา้ยโกว+ไมเ่ขา้รา้นรัฐบาล

ของแถม :: หมวกแกป๊

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัทหีนงึ ::
กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ - เฉนิต ู- ศาลเจา้สามกก๊ - ถนนคนเดนิโบราณจนิหล ี- โชวเ์ปลยีนหนา้กาก



08.00 น.
คณะพรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (TG)
โดยมเีจา้หนา้ทจีากทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารใหก้ับทา่น

10.05 น.
ออกเดนิทางสู ่นครเฉนิต ูโดย การบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 618

14.00 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานซวงหลงิ นครเฉนิตู

นครเฉนิต ูเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวนและมปีระชากรหนาแน่นทสีดุของประเทศจนี ทมีภีมูปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา
และมสีภาพภมูอิากาศทเีหมาะสมตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นทอีบอุ่นฤดหูนาวทไีม่หนาวนัก และมปีรมิาณความชนืสงู
มพีนืทปีระมาณ 218,920 ตารางไมล ์(567,000 ตารางกโิลเมตร) ประชากรสว่นหนงึเป็นชนกลุม่นอ้ยเชอืชาตติา่งๆ ไดแ้กช่าวยี, ธเิบต, เมยีว, หยุ
และเซยีง ชนกลุม่นอ้ยเหลา่นีสว่นใหญ่มถีนิฐานอยู่ในเขตปกครองตนเองของมณฑลเฉงิตู
และยังเป็นศนูยก์ลางของการเดนิทางทังทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถงึการเป็นศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ, วัฒนธรรมและการปกครอง
อกีทังยังเป็นเมอืงทมีคีวามเป็น “เมอืงจนี” อย่างทผีูค้นไดจ้นิตนาการไว ้

หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําทา่นชม ศาลเจา้สามกก๊ ซงึมพีนืทกีวา่ 37,000 ตร.ม. ชมรูปปันของ ทา่นขงเบง้ ทา่นกวนอู
และขนุนางทสํีาคัญในยุคนัน สสุานของกษัตรยิเ์ลา่ปี ททีา่นนายกโจวเอนิไหล ไดบั้ญชาใหท้หารมาคุม้ครองไวใ้นยุคปฏวัิตวัิฒนธรรม
จงึไม่ไดถู้กทําลายไป

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิโบราณจนิหล ีเป็นถนนคนเดนิทรัีกษาบรรยากาศสมัยโบราณไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีมสีนิคา้ตา่งๆ มากมาย
ใหท้า่นไดช้อ้ปปิงเลอืกซอืสนิคา้ตามอัธยาศัย

เย็น
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

นําทา่นชมโชวป์ระจํามณฑลเสฉวน โชวเ์ปลยีนหนา้กาก ทผีูแ้สดงสะบัดหนา้เพยีงครังเดยีว ก็สามารถเปลยีนหนา้ไดเ้พยีงเสยีววนิาที
เป็นศลิปะของคนจนีตังแตส่มัยโบราณ

นําทา่น Check-in เขา้ทพัีก พักผอ่นตามอัธยาศัย

พกั
SUPER YARD HOTEL หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

วนัทสีอง ::
เฉนิต ู- งอ้ไบ ๊- ยอดเขาจนิตงิ (รวมกระเชา้ขนึและลง)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงงอ้ไบ ๊(ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.)

จากนันนําทา่นเปลยีนรถทอ้งถนิขนึ เขางอ้ไบ ๊หรือเรียกวา่ เออ๋เหมยซาน

นําทา่น นงักระเชา้ลอยฟ้า ขนึสูจ่ดุชมววิบน ยอดจนิตงิ ทมีคีวามสงูจากระดับน ้าํทะเล 3,077 เมตร

บา่ย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทา่นนมัสการ พระสมนัตภทัธโพธสิตัย ์ซงึชาวจนีจะเรียกวา่ เซยีนผูซ่า หรอื โผวเฮยีงผอ่สกั

พระสมันตภัทธโพธสิตัย ์จะเป็นพระโพธสิวัท์รงคชสารเป็นชา้งเผอืก 6 งา (คัมภรีม์หายานเรียกวา่ ชา้งฉัททันต)์
เพราะถอืวา่ชา้งเป็นสตัวท์ทีรหดอดทน เป็นการอุปมาอุปไมย ถงึการโปรดสตัวใ์หพ้น้ทกุขไ์ดทั้งหมด
วา่เป็นงานทยีากแสนเข็ญตอ้งใชค้วามอดทนอย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะอย่างยงิการเอาชนะกเิลส และตัณหาของสตัวโ์ลกทังหลายทังปวง
และการทมีพีระพักตร ์10 หนา้ ก็หมายถงึการบําเพ็ญบารมตีามเสด็จพระพทุธองคโ์ดยการตังปณธิาน และการปฏบัิต ิ10 ประการ
ซงึองคพ์ระนีมคีวามสงู 48 เมตร ตังอยู่ภายในวัด วา่นฝอ หรือ วดัหมนืปี วัดนีเป็นวัดทเีกดิจากพระประสงคข์อง ฮ่องเตแ้หง่ราชวงศถั์ง
ทอียากแสดงความกตัญ ใูหพ้ระมารดา จงึสรา้งวัดนีใหเ้ป็นของขวัญ โดยตังชอืเป็นมงคลใหม้ารดามอีายุหมนืปีเชน่เดยีวกัน สําหรับวัดหมนืปีนี
มพีระอยู่เพยีง 20 รูป แตส่งิทสํีาคัญก็คอืมกีารเปิดใหผู้ศ้รัทธาในพระพทุธศาสนาสามารถมาทําสมาธไิหวพ้ระ สวดมนต ์นอกจากนีภายในวัดยังมี
ตําหนกัทอง ตําหนกัเงนิ ตําหนกัสํารดิ และตําหนกัเหล็ก ซงึประหนงึวา่ไดจํ้าลอง 4 พทุธครีี อันไดแ้ก ่ผูโ่ถซาน จวิหวัซาน อูไ่ถซาน



และเออ๋เหมยซาน มาไวท้ยีอดจนิตงิ จดุสงูสดุของยอดเขาง๊อไบ ๊อันเป็นทตัีงของวหิารทองหรือจนิตงิ

ค่าํ
นําทา่น Check In เขา้สูท่พัีก พรอ้มบรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

พกั
EMEISHAN GARDEN CITY HOTEL หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

วนัทสีาม ::
งอ้ไบ ๊- เลอ่ซาน - ลอ่งเรอืชมหลวงพอ่โตเลอ่ซาน - เฉนิต ู- เมา่เสยีน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เลอ่ซาน (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาท)ี

ถงึเมอืงเลอ่ซาน นําทา่น ลอ่งเรอืชม หลวงพอ่โตเลอ่ซาน

หลวงพอ่โตเลอ่ซาน เป็นพระพทุธรูปองคใ์หญ่ ซงึสลักอยู่บนหนา้ผาของเขาหลงิหยุน สงู 71 เมตร กวา้ง 10 เมตร เป็นผลงานการสลักของพระสงฆ์
แหง่พทุธศาสนาในศตวรรษท ี8 โดยใชเ้วลาทํางานรวม 90 ปี (ราชวงศถั์ง ค.ศ. 713-803) เป็นพระพทุธรูปทใีหญ่ทสีดุในโลก
ไดกํ้าหนดเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก เมอืปี ค.ศ.1966

จากนันเดนิทางกลับสู ่เมอืงเฉนิตู

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเม่าเสยีน (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 3-4 ชว่โมง)

ค่าํ
ถงึเม่าเสยีน Check-in เขา้ทพัีก พรอ้มบรกิารอาหารค่าํ หลังอาหารค่าํพักผอ่นตามอัธยาศัย

พกั
MAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัทสี ี::
เมา่เสยีน - จดุชมววิหวงหลง 4,007 เมตร - อทุยานแหง่ชาตหิวงหลง (เดนิขนึ-เดนิลง) - ปากหบุเขาจวิจา้ยโกว

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

จากนันนําทา่นเดนิทางสูเ่ขต อทุยานแหง่ชาตหิวงหลง (ใชเ้วลาประมาณ 3-4 ชวัโมง)

บา่ย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มอืเทยีงวันนี จะทานกันชา้หน่อย)

นําทา่นเดนิทางสูเ่ขต อทุยานแหง่ชาตหิวงหลง ระหวา่งทางแวะชม จดุชมววิหวงหลง 4,007 เมตร ใหถ้่ายไดถ้่ายรูปกับววิอันงดงาม
บนระดับความสงูกวา่ 4,000 เมตร จากระดับน ้าํทะเล

จากนันเดนิทางตอ่สูห่นา้ อทุยานแหง่ชาตหิวงหลง (เดนิขนึ-เดนิลง) นําทา่นเดนิชมความงามของธรรมชาตทิสีรา้งสรรคต์ามแนวมังกรเหลอืง
คอ่ยๆไตร่ะดับความสงูขนึไปเรือยๆ เดนิชา้ๆ ทําอะไรชา้ๆ เหนือยก็พัก ไม่ไหวก็เดนิลง (หา้มฝืน)

อุทยานแหง่ชาตหิวงหลง เป็นลําธารสายหนงึไหลมาจากภเูขาหมิะนับพันๆ ปี จนหนิปนูเกดิตกตะกอนเป็นแอ่งเป็นชนั ทังเล็กและใหญ่กวา่ 4,000
ชนั สงูตังแต ่1.5 - 4.5 เมตร น ้าํสรีุง้ในอ่าง เปรียบเปรยเป็นทเีลน่น ้าํของนางฟ้าชนัสวรรค ์ลําธารเรียงรายลดหลันเป็นระยะกวา่ 3,000 เมตร
เป็นรูปร่างตา่งๆ แสนมหัศจรรยแ์ละงดงาม ไม่มทีใีดในโลกเทยีบได ้จนมชีอืวา่ หวงหลง หรือ อทุยานแหง่ชาตมิงักรเหลอืง

จากนันเดนิทางตอ่สู ่ปากหบุเขาจวิจา้ยโกว ทา่นจะไดส้มัผัสกับกลนิไอธรรมชาตบินผนืป่าทอีุดมสมบรูณ์ทหีาดไูดย้าก ตน้ไมน้านาพันธุ์
โดยเฉพาะการเดนิทางของทา่นอยู่ในระหวา่งเดอืนกันยายน-เดอืนพฤศจกิายน ซงึเป็นชว่งฤดใูบไมร้่วง ทา่นจะไดส้มัผัสกับตน้ไมเ้ปลยีนสี
สขีองใบไมม้หีลากหลายสสีนัผสมผสานกับ ละอองหมิะทโีปรยปรายลงมาเพมิความงามและเสน่หใ์หก้ับจวิจา้ยโกวมากขนึ



ค่าํ
นําทา่น Check In เขา้ทพัีก พรอ้มรับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

พกั
CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

วนัทหีา้ ::
อทุยานแหง่ชาตจิวิจา้ยโกว (ใชร้ถเหมาเขา้อทุยานจวิจา้ยโกว) - โชว ์The Romantic Show of Songcheng

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตแิหง่ชาตจิวิจา้ยโกว

นําทา่นเปลยีนขนึ รถโดยสารของอทุยาน (ใชร้ถเหมาเขา้อทุยานจวิจา้ยโกว) เพอืชมมรดกโลกอุทยานแหง่ชาตธิารสวรรค์

อุทยานแหง่ชาตจิวิจา้ยโกว ตังอยู่ท ีอําเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน หา่งจากตัวเมอืงเฉงิต ูประมาณ 500 กโิลเมตร
มอีาณาบรเิวณถงึ 148,260 เอเคอร ์ชาวธเิบตทอีาศัยอยู่ในพนืทนีีมตํีานานเกยีวกับการเกดิของภมูปิระเทศ จวิจา้ยโกวดังนี 
“ตา้เกอผูม้ชีวีติ อันเป็นอมตะและนางฟ้าอู่นัวเซอโหม่ ทอีาศัยอยู่ในเทอืกเขาลกึนีไดต้กหลมุรักซงึกันและกัน
ตา้เกอจงึไดขั้ดกระจกบานหนงึจนวาววับดว้ยกระแสลมและหมู่เมฆ และมอบใหก้ับอู่นัวเซอโหม่เป็นของกํานัล
แตโ่ชครา้ยทอีู่นัวเซอโหม่ทําหลน่และแตกเป็นชนิเล็ก ชนินอ้ยถงึ 108 ชนิ ซงึภายหลังจงึกลายเป็นทะเลสาบทัง 108
แหง่ในหบุเขาเกา้หมู่บา้นแหง่นี”
ภายในอาณาบรเิวณอุทยานจวิจา้ยโกว ประกอบดว้ยภเูขาและหบุเขาอันสลับซบัซอ้น
เนืองจากพนืทสีว่นใหญ่มรีะดับพนืดนิทลีดหลันจงึทําใหเ้กดิแอ่งน ้าํนอ้ยใหญ่มากมายถงึ 114 แอ่ง และกลุม่น ้าํตกใหญ่นอ้ยรวมถงึ 17 กลุม่
และแม่น ้าํซงึไหลมาจากหบุเขารวม 5 สาย

ทา่นจะไดพ้บกับความมหัศจรรยข์องอุทยานแหง่นี ชมสภาพของน ้าํในทะเลสาบมสีสีนัทพีสิดารหลากหลาย
ประกอบดว้ยฤดกูาลทเีปลยีนแปลงจนทําไหเ้กดิสสีนั อันมหัศจรรยจ์นไดฉ้ายาวา่ “7 แดนเทพนยิาย”

ทา่นจะไดช้มความงาม เรมิตังแต ่น้าํตกโนย่อืหลา่ง สงูจากระดับน ้าํทะเล 2,365 เมตร กวา้ง 320 เมตร สงู 25 เมตร
เป็นน ้าํตกหนิปนูทกีวา้งทสีดุของอุทยานจวิจา้ยโกว และกวา้งทสีดุในประเทศจนี

ตอ่ดว้ย ทะเลสาบกระจก สงูจากระดับน ้าํทะเล 2,390 เมตร น ้าํลกึโดยเฉลยี 11 เมตร ลกึทสีดุ 243 เมตร ครอบคลมุพนืท ี1.9 แสนตารางเมตร
เงาสะทอ้นของทะเลสาบกระจก เสมอืนกระจกบานใหญ่สะทอ้นเงาจากทอ้งฟ้า ทําใหเ้กดิภาพพเิศษขนึมา คอืมปีลาวา่ยกลางเมฆหมอก
มนีกบนิกลางสายน ้าํ รมิทะเลสาบมตีน้ไมส้องตน้พันกันสงูระฟ้า ทําใหคู้รั่กนยิมมาถ่ายรูปคูท่นีี เพราะเชอืกันวา่จะซอืสตัยต์อ่ความรักตลอดไป

จากนันนําทา่นไปยังไฮไลทข์องจวิจา้ยโกว ทะเลสาบดอกไมห้า้ส ีหรือ ทะเลสาบนกยูง (เป็นทะเลสาบนกยูง เมอืมองลงมาจากดา้นบน)
สงูจากระดับน ้าํทะเล 2,472 เมตร ลกึ 5 เมตร เป็นทะเลสาบทมีวีวิสวยอันดับตน้ๆ ของอุทยานจวิจา้ยโกว
เนืองมาจากการกระจายตัวของตะกอนหนิปนู สาหร่าย และพชืน ้าํ ทําใหเ้กดิสหีลายสสีวยงามมาก เป็นจดุทคีนนยิมมาถ่าย Pre-Wedding
กันมากทสีดุ เพราะมวีวิทสีวยงาม และมจีดุถ่ายรูปมากมายเลยทเีดยีว

ตอ่ดว้ย ทะเลสาบหมแีพนดา้ ซงึทา่นจะตลงึกับความงดงามทธีรรมชาตไิดบ้รรจงสรา้งไวอ้ย่างวจิติพสิดาร ดังภาพวาดในจนิตนาการ

ปิดทา้ยครงึวันเชา้ดว้ย น้าํตกธารไขมุ่ก สงูจากระดับน ้าํทะเล 2,433 เมตร ยอดน ้าํตกกวา้ง 310 เมตร ความสงู 40 เมตร
มสีายน ้าํททีอดธารลดหลันยาวเป็นระยะยาวถงึ 310 เมตร ไม่ขาดสายสอ่งประกายระยบิระยับ เป็นน ้าํตกทมีคีวามงามราวกับเสน้ไขมุ่ก

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารของอุทยานจวิจา้ยโกว

นําทา่นชมความงดงามของอุทยานจวิจา้ยโกวกันตอ่ในภาคบา่ย โดยนังรถยาวตามเสน้ทางจอืจาวาเพอืขนึไปชม ทะเลสาบยาว
ซงึเป็นทะเลสาบทอียู่สงูทสีดุและกวา้งทสีดุ ของอุทยานจวิจา้ยโกว ระดับน ้าํลกึทสีดุ 100 กวา่เมตร

จากนันไปตอ่กันท ีทะเลสาบหา้ส ีในอุทยานจวิจา้ยโกว ทะเลสาบหา้ส ีถอืเป็นจดุไฮไลทอ์กีแหง่หนงึทไีม่ควรพลาด

จากนันนังรถกลับตามเสน้ทางเดมิ เพอืลงไปดา้นลา่งของอุทยานจวิจา้ยโกว

นําทา่นชม ทะเลสาบเสอื น้าํตกซูเ่จนิ และ หมูท่ะเลสาบซูเ่จนิ ใหท้า่นไดอ้สิระกับการบันทกึถ่ายภาพและดมืด่าํกับธรรมชาติ
ทสีวยสดงดงามไดอ้ย่างเต็มที

สมควรแกเ่วลา นําทา่นกลับสูท่พัีก



เย็น
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

นําทา่นชมโชวใ์หม่ลา่สดุในจวิจา้ยโกว The Romantic Show of Songcheng จากนันกลับโรงแรม พักผอ่นตามอัธยาศัย

พกั
NEW JIUZHAI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัทหีก ::
จวิจา้ยโกว - เมอืงโบราณซงพาน - ทะเลสาบเตยีซ ี- เฉนิต ู- ถนนคนเดนิซุนชลีู่

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นออกเดนิทางสูเ่ฉนิต ูระหวา่งทางทา่นจะไดพ้บกับความงามของธรรมชาต ิททีา่นสมัผัสจากทไีหนไม่ได ้

นําทา่นชม เมอืงโบราณซงพาน สมัยราชวงศห์มงิ เมอืงทใีชแ้ลกเปลยีนสนิคา้ชาวฮันและชาวทเิบต สมัยนัน ชาวฮันนยิมนําใบชา ผา้แพร
เกลอืและของใชป้ระจําวันมาแลกเปลยีนมา้ แกะ ขนแกะ และหนังสตัว์

นําทา่นแวะชม ทะเลสาบเตยีซ ีทมีนี ้าํสเีขยีวดังเทอควอยซบ์นทรีาบสงู สลับดว้ยแนวทวิเขา
ทะเลสาบแหง่นีเกดิขนึจากแผน่ดนิไหวอย่างรุนแรงบอ่ยครัง และไดก้ลนืเมอืงทังเมอืงอยู่ใตท้ะเลสาบ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทา่นเดนิทางสู ่เฉนิตู

เย็น
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

อสิระใหท้า่นชอ้ปปิง ถนนคนเดนิซุนชลีู ่มสีนิคา้ตา่งๆ มากมาย ทังแบรนดต์า่งประเทศ และในประเทศ อาท ิเสอืผา้, รองเทา้, เครืองหนัง,
กระเป๋าเดนิทาง, นาฬกิา, เกมส,์ ของทรีะลกึตา่งๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย

จากนันนําทา่น Check-in เขา้ทพัีก

พกั
SUPER YARD HOTEL หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

วนัทเีจ็ด ::
ศนูยอ์นุรกัษห์มแีพนดา้ (รวมนงัรถกอลฟ์) - อาหารสมุนไพร - กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นชม ศนูยอ์นุรกัษห์มแีพนดา้ (นงัรถกอลฟ์) ทหีาชมไดย้าก และเป็นสตัวส์ญัลักษณ์ของประเทศจนี
ชมความน่ารักพรอ้มสมัผัสชวีติความเป็นอยู่ของเหลา่หมแีพนดา้

ศนูยอ์นุรักษ์หมแีพนดา้ อยู่บนเนือท ี600,000 ตารางเมตร ซงึใชเ้ป็นศนูยเ์พาะพันธุแ์ละอนุรักษ์
รวมถงึใชเ้ป็นสถานทศีกึษาหมแีพนดา้ซงึเป็นสตัวอ์นุรักษ์ของประเทศจนี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลมิรสอาหารพเิศษ ... สมุนไพรจนี

นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิซวงหลงิ เมอืงนครเฉนิต ูเพอืเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ

15.05 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย การบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 619

17.20 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรุงเทพฯ) โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ



อตัราคา่บรกิารทวัรจ์วิจา้ยโกว เฉนิตู จนี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี30 กรกฎาคม 2561 เวลา 17:42 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรจ์วิจา้ยโกว เฉนิตู จนี

อตัราคา่บรกิารนรีวม

คา่ตัวเครืองบนิชนัทัศนาจร ไป-กลับ ตามทรีะบไุวใ้นรายการ
คา่วซีา่และภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามทกํีาหนดไวใ้นรายการ
คา่โรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น)
อาหารและเครืองดมืทกุมอื ตามทรีะบไุวใ้นรายการ
คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามทรีะบไุวใ้นรายการ
คา่รถเขา้อุทยานจวิจา้ยโกว (รถเหมา)
น ้าํหนักสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กโิลกรัม สมัภาระตดิตัวขนึเครืองได ้1 ชนิ ตอ่ทา่น น ้าํหนักตอ้งไม่เกนิ 7 กโิลกรัม,
คา่ประกันวนิาศภัยเครืองบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรียกเก็บ
เมนูพเิศษ :: อาหารสมุนไพรยาจนี
พเิศษ :: รถเหมาเขา้จวิจา้ยโกว+ไมเ่ขา้รา้นรฐับาล
ของแถม :: หมวกแกป๊
คา่ประกันอุบัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไม่เกนิ 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกันทมีอีายุตังแต ่1
เดอืนขนึไป และผูเ้อาประกันอายุระหวา่ง 1 เดอืน ถงึ 15 ปี และผูท้มีอีายุสงูกวา่ 70 ปี ขนึไป
คา่ชดเชยทังหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลอืเพยีงครงึหนงึของคา่ชดเชยทรีะบไุวใ้นกรรมธรรม์
ทังนีย่อมอยู่ในขอ้จํากัดทมีกีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย์
หรือจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง

การประกนัไมคุ่ม้ครอง

กรณีทเีสยีชวีติ หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชอื, ไวรัส, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ, อาการทเีกยีวขอ้งกับการตดิยา,
โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสยีสต,ิ ตกอยู่ภายใตอํ้านาจของสรุายาเสพตดิ,
บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บตุร, การบาดเจ็บเนืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ
การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม์

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม

คา่หนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ
คา่น ้าํหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกวา่สายการบนิกําหนด 30 กโิลกรับตอ่ทา่น
คา่ใชจ้า่ยอนืๆ ทนีอกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ เครืองดมื คา่อาหาร คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรีด ฯลฯ
คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ)
คา่ภาษีมูลคา่เพมิ 7% ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ
คา่ทปิยกกระเป๋า ใบละ 5 หยวนตอ่เทยีว (แนะนําใหล้ากกระเป๋าเองทังขนึและลง)
กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ รวม 140 หยวน/คน (เด็กชําระทปิเทา่ผูใ้หญ)่
คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากไทย ขนึอยูก่บัความเหมาะสมในเรอืงของการบรกิาร (ไมบ่งัคบั)

การจองและสํารองทนีงั

1. วางเงนิมัดจํา ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ทา่นละ 10,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชําระสว่นทเีหลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน
3. หากจองกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 วัน ตอ้งชําระเต็มจํานวน 100%
4. หากไม่ชําระสว่นทเีหลอืกอ่นวันเดนิทาง 15 วัน ถอืวา่สละสทิธ ิและไม่สามารถเรียกเงนิมัดจําคนืได ้

เงอืนไขการเดนิทาง

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
2. เนืองจากราคานีเป็นราคาโปรโมชนั ตัวเครืองบนิการันตกีารจา่ยเงนิลว่งหนา้เต็ม 100% ซงึเมอืจองและจา่ยมัดจําแลว้
ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไม่มกีารคนืคา่มัดจําใดๆ ทังสนิ และในกรณีทอีอกตัวเครืองบนิไปแลว้ หากมกีารยกิเลกิหรือขอเลอืนการเดนิทาง



ผูจ้องจะไม่สามารถทําเรืองขอคนืคา่ตัวหรือขอคนืคา่ทัวรทั์งหมดหรือบางสว่นได ้เวน้แต่
2.1 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดทั้นกอ่นออกตัวเครืองบนิ บรษัิทฯ จะไม่หักคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทังสนิ
ถา้ยังไม่มกีารยืนวซีา่ หรือมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ยอนืใด
2.2 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดทั้นกอ่นออกตัวเครืองบนิ แตม่กีารยืนวซีา่ไปแลว้หรือมคีา่ใชจ้า่ยอนืใด
บรษัิทฯ จะหักคา่ใชจ้า่ยเฉพาะเทา่ทจีา่ยไปลว่งหนา้ตามจรงิเทา่นัน
2.3 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง ตัวเครืองบนิไดอ้อกไปแลว้ แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดใ้นวันเดมิ
ผูย้กเลกิตอ้งรับผดิชอบชําระคา่ธรรมเนียมการเปลยีนชอืตัว + คา่ตัวเครืองบนิใหม่ทังหมดในโปรแกรม และวันเดนิทางนันๆ +
สว่นตา่งของภาษีน ้าํมันเชอืเพลงิ / ตัว 1 ใบ และบรษัิทฯ จะหักคา่ใชจ้า่ยอนืๆ เฉพาะเทา่ทไีดจ้า่ยไปลว่งหนา้ตามจรงิเชน่ คา่วซีา่ เป็นตน้
(คา่ตัวเครืองบนิของผูท้ไีม่เดนิทางทอีอกตัวไปแลว้ แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดใ้นวันเดมิ
ตอ้งรอทางสายการบนิทําเงนิคนืใหซ้งึอาจจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 2-3 เดอืน)
3. คณะทวัรค์รบ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร ์แตม่ไีกดท์อ้งถนิพดูไทยรบัทเีฉนิต)ู ครบ 15 ทา่น
มหีวัหนา้ทวัรไ์ทยเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ
4. เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ และทางบรษัิทจะเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจากท่านเป็นจํานวนเงนิ 200 หยวน / คน / วัน
5. กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือเขา้ประเทศทรีะบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ของสงวนสทิธทิจีะไม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใดๆ ทังสนิ

การยกเลกิการเดนิทาง

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขนึไป เก็บคา่ใชจ้า่ยตามทเีกดิขนึจรงิ
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขนึไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 07-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวร์
4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-6 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทังหมด 100 % ของราคาทัวร ์
5. ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยุด หรือเทศกาลทตีอ้งการันตมัีดจํากับสายการบนิ หรือกรุ๊ปทมีกีารการันตคีา่มัดจําทพัีก
โดยตรงหรือโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ และไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจํา หรือคา่ทัวรทั์งหมด เนืองจากคา่ตัวเป็นการเหมาจา่ยในเทยีวบนินันๆ

หมายเหตุ

1. จํานวนผูเ้ดนิทางขันต่าํผูใ้หญ่ 15 ทา่นขนึไป เทยีวบนิ, ราคา และรายการอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม
2. บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรนี์ เมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการทอ่งเทยีวสามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ
4. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทเีกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาติ
ปฏวัิตแิละอนืๆทอียู่นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพมิ เตมิทเีกดิขนึทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกทํารา้ย,
การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอุบัตเิหตตุา่งๆ
5. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล
หรือกรณีททีา่นถูกปฏเิสธ การเขา้หรือออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรือเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทย
และตา่งประเทศซงึอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ
6. หากไม่สามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบใุนโปรแกรมได ้อันเนืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตทั่งนีทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานีโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
7. ราคานีคดิตามราคาตัวเครืองบนิในปัจจบัุน หากราคาตัวเครืองบนิปรับสงูขนึ บรษัิทฯ
สงวนสทิธทิจีะปรับราคาตัวเครืองบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว
8. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพอืทอ่งเทยีวเทา่นัน
9. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทยีวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมอื
เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอย่าง ทางบรษัิทฯไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยใหตั้วแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้
10. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ
เกดิอุบัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทยีวเอง
11. เนืองจากตัวเครืองบนิเป็นตัวราคาพเิศษ เมอืออกตัวไปแลว้ในกรณีททีา่นไม่สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไม่วา่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม
ตัวเครืองบนิไม่สามารถนํามาเลอืนวันหรือคนืเงนิได ้
12. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิไม่วา่ทังหมดหรือบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ
ทไีดร้ะบไุวแ้ลว้ทังหมด
13. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง



มฉิะนันทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทังสนิ

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครืองบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกันทกุชนิไม่เกนิ 1,000
มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย์
อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน
ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครืองบนิเทา่นัน 
2. สงิของทมีลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครืองบนิเทา่นัน

เอกสารประกอบการเดนิทาง

1. หนังสอืเดนิทางทมีอีายุการใชง้านไม่ต่าํกวา่ 6 เดอืน
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้ - ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี2 นวิ 2 ใบ มพีนืหลังสฟ้ีา หรือสขีาวเทา่นัน อัดดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจูเิทา่นัน และตอ้งไม่ใชส่ตกิเกอร ์หรือรูปพรนิซ์
จากคอมพวิเตอร ์**รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน ** ทา่นทปีระสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยืนวซีา่
กรุณาเตรียมหนังสอืรับรองตน้สงักัดจัดมาพรอ้มกับการสง่หนังสอืเดนิทาง
4. กรณีหนังสอืเดนิทางทนํีามาใหเ้ป็นเลม่ใหม่ (ตอ่จากเลม่เกา่) กรุณาแนบหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่มาดว้ย เนืองจากสถานทตูตอ้งการดวูา่ ตังแตปี่
2010 จนถงึปีปัจจบัุน ผูเ้ดนิทางเคยเขา้ประเทศจนีมาแลว้หรือไม่
5. สําเนาสมุดบัญชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์หรือ ฝากประจํา หรือ เทา่นัน ( ปรับบัญชยีอดลา่สดุ ณ เดอืนทเีดนิทาง )
ตังแตห่นา้แรกทมีชีอืของผูเ้ดนิทาง ถ่ายสําเนาทกุหนา้ ทกุแผน่ (กรุณาอย่าถ่ายขา้มหนา้) และตอ้งมยีอดเงนิ 20,000 บาท ขนึไป
**ถ่ายสําเนายอ้นหลัง 3 เดอืนขนึไป **
*** บัญชกีระแสรายวัน และเดนิสะพัด ไม่สามารถใชไ้ดก้ับสถานฑูตจนี
6. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง
7. กรณีเด็กอายุต่าํกวา่ 15 ปี, นักเรียน, นักศกึษา ตอ้งแนบสําเนาสตูบัิตรของเด็ก, หนังสอืรับรองของผูท้อีอกคา่ใชจ้า่ยในการทอ่งเทยีวให ้
โดยแสดงความสมัพันธว์า่ เกยีวขอ้งกับผูเ้ดนิทางอย่างไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นของผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย และ
สําเนาสมุดบัญชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์หรือ ฝากประจํา หรือ เทา่นัน ( ปรับบัญชยีอดลา่สดุ ณ เดอืนทเีดนิทาง ) ตังแตห่นา้แรกทมีชีอืของผู ้
ทอีอกคา่ใชจ้า่ยในการทอ่งเทยีวให ้ถ่ายสําเนาทกุหนา้ ทกุแผน่ (กรุณาอย่าถ่ายขา้มหนา้)
และตอ้งมยีอดเงนิทสีามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยในการทอ่งเทยีวของผูท้จีะรับรองให ้**ถ่ายสําเนายอ้นหลัง 3 เดอืนขนึไป **
8. กรณีผูเ้ดนิทางไม่มสีมุดบัญชเีงนิฝากธนาคาร ผูเ้ดนิทางตอ้งมผีูรั้บรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางให ้
โดยแนบหนังสอืรับรองของผูท้อีอกคา่ใชจ้า่ยในการทอ่งเทยีวให ้โดยแสดงความสมัพันธว์า่ เกยีวขอ้งกับผูเ้ดนิทางอย่างไร,
สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นของผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย และ สําเนาสมุดบัญชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์หรือ ฝากประจํา หรือ เทา่นัน (
ปรับบัญชยีอดลา่สดุ ณ เดอืนทเีดนิทาง ) ตังแตห่นา้แรกทมีชีอืของผู ้ทอีอกคา่ใชจ้า่ยในการทอ่งเทยีวให ้ถ่ายสําเนาทกุหนา้ ทกุแผน่
(กรุณาอย่าถ่ายขา้มหนา้) และตอ้งมยีอดเงนิทสีามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยในการทอ่งเทยีวของผูท้จีะรับรองให ้**ถ่ายสําเนายอ้นหลัง 3 เดอืนขนึไป
**
9. เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตัวทา่นเอง
10. ขอ้มูลจรงิเกยีวกับสถานทศีกึษา สถานททํีางาน ตําแหน่งงาน ทอียู่ปัจจบัุน ทอียู่ททํีางาน ญาตทิตีดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ
หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ททํีางาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่
เลม่ทมีปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน)
11. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืนวซีา่ ดังนันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 วันทําการ
(กอ่นออกเดนิทาง)
12. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยู่ในระหวา่งจัดระเบยีบการยืนวซีา่ใหม่ การเรียกขอเอกสารเพมิเตมิหรือเปลยีนระเบยีบการยืนเอกสาร
เป็นเอกสทิธขิองสถานทตู และบางครังบรษัิททัวรไ์ม่ทราบลว่งหนา้
13. ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบั้ตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่จนี
ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนืองจากบรษัิทฯ ไม่ทราบกฎกตกิาในรายระเอยีดการยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ชบั้ตร
APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเอง หากทา่นทําบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 สปัดาห์
14. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ
-ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิทํีางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทา่นัน 
-หากไม่ไดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง 
-กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง
เนืองจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทตูจนี



สถานทตูจนี ไมร่บัเลม่ของทา่นเพอืยนืขอวซีา่ในกรณีดงันี

1.ชอืเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายทดีเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรือแตง่หนา้ทาปาก 
2.นํารูปถ่ายเกา่ ทถี่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3.นํารูปถ่ายทมีวีวิดา้นหลัง ทถี่ายเลน่ หรือรูปยืนเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พอืยืนทําวซีา่ 
4.นํารูปถ่ายทเีป็นกระดาษถ่ายสตคิเกอร ์หรือรูปทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร์

อตัราคา่วซีา่ดว่น เมอืสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้

1.ยืนวซีา่ดว่น 2 วัน จา่ยเพมิทา่นละ 1,200 บาท

หมายเหตุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรนี์ เมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทเีกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิต ิและอนืๆ ทอียู่นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯ
หรือ คา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอุบัตเิหตตุา่งๆ
3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธแิละจะไม่รับผดิชอบคา่บรกิารททีา่นไดชํ้าระไวแ้ลว้
ไม่วา่กรณีใดๆ ทังสนิ
4. รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองทนัีงบนเครือง
และโรงแรมทพัีกในตา่งประเทศเป็นทเีรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม
5. ราคานีคดิตามราคาตัวเครืองบนิในปัจจบัุน หากราคาตัวเครืองบนิปรับสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรับราคาตัวเครืองบนิ
ตามสถานการณ์ดังกลา่ว
6. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่
หรือ หน่วยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯ จะดําเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนันๆ
7. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทังสนิแทน บรษัิทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากับเทา่นัน
8. บรษัิทจะไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนืองมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรือ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ
การถูกปฏเิสธในกรณีอนืๆ

พาสปอรต์ ควรมอีายใุชง้านเหลอืเกนิ 6 เดอืน มฉิะนันบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณ ีดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของท่าน
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