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NT212
ทวัรจ์นี หวงหลง [นังกระเชา้] ซงผงิโกว ตา๋กูปิ่งชวน 6 วัน 5 คนื (TG) - ไมเ่ขา้รา้นรัฐบาล
ทัวรเ์ฉนิต ู, 6 วัน 5 คนื ,

โปรแกรมทวัรจ์นี หวงหลง [นังกระเชา้] | ซงผงิโกว | อทุยานสวรรคภ์ูผาหมิะกลาเซยีร ์"ต๋ากูปิ่งชวน” | ศูนยอ์นุรักษ์หมแีพนดา้ |
มชีา่งภาพ + ไมเ่ขา้รา้นรัฐบาล + รวมทปิ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัทหีนงึ
กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ - เฉนิต ู– ศนูยอ์นุรกัษห์มแีพนดา้ (รวมนงัรถกอลฟ์) - โชวเ์ปลยีนหนา้กาก - ตเูจยีงเอยีน

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 ทา่อากาศยานชวงหลงิ นครเฉนิตู
นครเฉนิต ูเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวนและมปีระชากรหนาแน่นทสีดุของประเทศจนี ทมีภีมูปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา
และมสีภาพภมูอิากาศทเีหมาะสมตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นทอีบอุ่นฤดหูนาวทไีม่หนาวนัก และมปีรมิาณความชนืสงู
มพีนืทปีระมาณ 218,920 ตารางไมล ์(567,000 ตารางกโิลเมตร) ประชากรสว่นหนงึเป็นชนกลุม่นอ้ยเชอืชาตติา่ง  ๆไดแ้กช่าวยี, ธเิบต, เมยีว, หยุ



และเซยีง ชนกลุม่นอ้ยเหลา่นีสว่นใหญ่มถีนิฐานอยู่ในเขตปกครองตนเองของมณฑลเฉงิตู
และยังเป็นศนูยก์ลางของการเดนิทางทังทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถงึการเป็นศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ, วัฒนธรรมและการปกครอง
อกีทังยังเป็นเมอืงทมีคีวามเป็น “เมอืงจนี” อย่างทผีูค้นไดจ้นิตนาการไว ้หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

นําทา่นชม ศนูยอ์นุรกัษห์มแีพนดา้ (นงัรถกอลฟ์) ทหีาชมไดย้าก และเป็นสตัวส์ญัลักษณ์ของประเทศจนี
ชมความน่ารักพรอ้มสมัผัสชวีติความเป็นอยู่ของเหลา่หมแีพนดา้ ศนูยอ์นุรักษ์หมแีพนดา้ อยู่บนเนือท ี600,000 ตารางเมตร
ซงึใชเ้ป็นศนูยเ์พาะพันธุแ์ละอนุรักษ์ รวมถงึใชเ้ป็นสถานทศีกึษาหมแีพนดา้ซงึเป็นสตัวอ์นุรักษ์ของประเทศจนี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

นําทา่นชม โชวเ์ปลยีนหนา้กาก ทใีชศ้ลิปะพรอ้มความสามารถในการเปลยีนหนา้กาก แตล่ะฉากภายในเสยีววนิาท ีโดยทไีม่สามารถจับตาไดทั้น
เป็นการแสดงทสีงวนและสบืทอดกันมาภายในตระกลู หลายชวัอายุคน ไม่ถ่ายทอดใหบ้คุคลภายนอกทัวไป นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตเูจยีงเอยีน

ทพีกั
พัก BALAN INTER HOTEL หรือเทยีบเทา่ระดับ 5 ดาว

วนัทสีอง
ตเูจยีงเอยีน - อทุยานปีผงิโกว (รวมรถอทุยาน + รถกอลฟ์) - เมา่เสยีน

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรแรม

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานปีผงิโกว (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชวัโมง 30 นาท)ี

นําทา่นเดนิทางสูเ่ขต อทุยานปีผงิโกว (รวมรถอทุยาน + รถกอลฟ์) ใหท้า่นชมความงดงามของทะเลสาบทใีสราวกับกระจก
และมสีสีนัทงีดงามมาก อุทยานปีผงิโกว ไดข้นึชอืเป็นอุทยานแหง่ชาตทิมีคีวามงดงามไม่แพท้ะเลสาบในอุทยานชอืดังจวิจา้ยโกว
มนัีกทอ่งเทยีวตา่งชาตนิยิมมาเทยีวเป็นจํานวนมาก ความงดงามของทะเลสาบทชีาวบา้นขนานนามวา่ "ทะเลสาบมงักรหา้ส"ี

บา่ย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนันนําทา่นสู ่เมา่เสยีน

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

ทพีกั
พัก FENG HUANG GE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัทสีาม
เมา่เสยีน - อทุยานตา๋กูปิ่งชวน - เมา่เสยีน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานตา๋กูปิ่งชวน (ใชเ้วลาประมาณ 3-4 ชวัโมง)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทา่นเดนิทางสูเ่ขต อทุยานสวรรคภ์ผูาหมิะกลาเซยีร ์ตา๋กูปิ่งชวน นําทา่น นงักระเชา้ชมภเูขาน้าํแข็งหมิะ 3 ลกู
ทเีชอืวา่เป็นสนัหลังมังกรทมีคีวามงดงาม ฉากเบอืงหนา้เป็นภเูขาทสีงูชนัตัดกับทอ้งฟ้าทมีสีฟ้ีาครามสดใส
และพระอาทติยส์ะทอ้นกลาเซยีรค์ลา้ยดังภเูขาเงนิระยบิระยับสะทอ้นเขา้สูส่ายตา ดังไดนั้งกระเชา้ชมภเูขาสวรรคท์หีาชมไดย้ากยงินัก

อทุยานตา๋กูปิ่งชวน เป็นอุทยานทางธรรมชาตทิลี ้าํคา่อกีแหง่ของมณฑลเสฉวน ทมีคีวามงามไม่แพอุ้ทยานและทะเลสาบใดๆ
โดยจดุทสีงูทสีดุมคีวามสงูจากระดับน ้าํทะเลประมาณ 5,286 เมตร เป็นภผูาธารน ้าํแข็งทศัีกดสิทิธ ิชาวบา้นเชอืวา่มเีทพเจา้พทัิกษ์ภเูขาแหง่นีอยู่
ทําใหภ้ผูาแหง่นียังมเิคยมใีครพชิติยอดเขาได ้

จากนันนําทา่นสู ่ทะเลสาบตา้กู ่เป็นทะเลสาบทสํีาคัญสดุในอุทยานแหง่นี น ้าํในทะเลสาบนันจะมสีสีนัทแีตกตา่งกันไปแลว้แตช่ว่งฤดกูาล
ในชว่งฤดรูอ้นและชว่งใบไมผ้ลนัินน ้าํทะเลสาบจะมสีเีขยีวเขม้คลา้ยดังหยกทจีมอยู่กน้แม่น ้าํ



ในชว่งใบไมร้่วงนันทะเลสาบจะเต็มไปดว้ยสสีนัของใบไมห้ลากหลายสทีรี่วงหลน่ลงจากตน้มาททีะเลสาบ
ในชว่งหนา้หนาวจะเป็นสขีาวเต็มไปดว้ยหมิะน ้าํแข็งทดีแูลว้คลา้ยดังยืนอยู่ในยุโรป ไม่เหมอืนอยู่ในเมอืงจนี

จากนันนําทา่นกลับสู ่เมา่เสยีน

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารของโรงแรม Check-in เขา้ทพัีก พรอ้มบรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

ทพีกั
FENG HUANG GE HOTEL เทา่ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัทสีี
เมา่เสยีน - อทุยานซงผงิโกว (รวมรถแบตเตอร)ี - ทะเลสาบเตยีซ ี- เมอืงโบราณซงพาน - ชวนจูซ่อื

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสูเ่ขต อทุยานซงผงิโกว (รวมรถแบตเตอร)ี อุทยานซงผงิโกว เป็นสถานททีอ่งเทยีวแหง่ใหม่ อุทยานนีรวบรวมเอาความยงิใหญ่
ความงดงาม ความพเิศษ ความแปลกใหม่ และความลลัีบของธรรมชาต ิมารวมกันอยู่ใน 3 หบุเขา 9 ทะเลสาบ 40 ววิทวิทัศน ์นําทา่นชม
ทะเลสาบยาว (ฉางไห)่ ทะเลสาบตน้กก (ฟางไห)่ ทะเลสาบหนิขาว (ไป๋สอืไห)่ ทะเลสาบไป๋ลา่ไห ่(ช่างไป๋ลา่ไห-่เชยีไป๋ลา่ไห)่
ทะเลสาบแหง่ความรกั ทะเลสาบ 5 ส ีสระมรกต ทะเลสาบหมกึสนี้าํเงนิเขม้ และน้าํตกธารไขมุ่ก สวยงดงามไม่แพจ้วิจา้ยโกว
ดนิแดนสวรรคบ์นดนิ ทนัีกทอ่งเทยีวไม่ควรพลาด

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารโรงแรม นําทา่น Check-in เขา้ทพัีก

ทพีกั
พัก MINJIANG HAOTING HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่

วนัทหีา้
ชวนจูซ่อื - อทุยานแหง่ชาตหิวงหลง (เดนิขนึ-เดนิลง) - ตเูจยีงเอยีน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสูเ่ขต อทุยานแหง่ชาตหิวงหลง เป็นลําธารสายหนงึไหลมาจากภเูขาหมิะนับพัน  ๆปี จนหนิปนูเกดิตกตะกอนเป็นแอ่งเป็นชนั
ทังเล็กและใหญ่กวา่ 4,000 ชนั สงูตังแต ่1.5 - 4.5 เมตร น ้าํสรีุง้ในอ่าง เปรียบเปรยเป็นทเีลน่น ้าํของนางฟ้าชนัสวรรค์
ลําธารเรียงรายลดหลันเป็นระยะกวา่ 3,000 เมตร เป็นรูปร่างตา่ง  ๆแสนมหัศจรรยแ์ละงดงาม ไม่มทีใีดในโลกเทยีบได ้จนมชีอืวา่ หวงหลง หรือ
อทุยานแหง่ชาตมิงักรเหลอืง

บา่ย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตเูจยีงเอยีน

เย็น
ถงึ ตเูจยีงเอยีน Check-in เขา้ทพัีก พรอ้มบรกิารอาหารค่าํ หลังอาหารค่าํ พักผอ่นตามอัธยาศัย

ทพีกั
พัก BALAN INTER HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัทหีก
ตเูจยีงเอยีน - เขอืนตเูจยีงเอยีน - เฉงิต ู- อาหารสมุนไพร - กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นชม เขอืนตเูจยีงเอยีน เขอืนน ้าํโบราณแหง่แรกของโลก อยู่ทางทศิตะวันตกของเมอืงตเูจยีงเอยีน
หา่งจากนครเฉนิตทูางทศิตะวันตกเฉียงเหนือ 39 กม. กอ่นทเีขอืนชลประทานแหง่นีสรา้งขนึ



ความเชยีวกรากของแม่น ้าํหมนิเจยีงไดก้อ่ใหเ้กดิอุทกภัยอยู่บอ่ยครัง จวบจนเมอืปี ค.ศ.256 ขา้หลวงเมอืงส ูนาม หลปิีง และบตุรชาย
ไดนํ้าประชาชนในทอ้งถนิกอ่สรา้งเขอืนชลประทานแหง่นีขนึ กันแม่น ้าํหมงิเจยีงทางดา้นใน และเป็นเขอืนทยัีงคงใชป้ระโยชนไ์ดใ้นปัจจบัุน
เป็นแหลง่น ้าํใชใ้นครัวเรือน ชลประทาน ขนสง่ ผลติกระแสไฟฟ้า เพาะพันธุส์ตัว์

นําทา่นเดนิทางสู ่เฉงิตู

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลมิรสอาหารพเิศษ ... สมุนไพรจนี นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิซวงหลงิ เมอืงนครเฉนิตู
เพอืเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ

15.05 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย การบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 619

17.20 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรุงเทพฯ) โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์ฉนิตู
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:49 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์ฉนิตู

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจร ไป-กลบั ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่วซีา่และภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามทกีาํหนดไวใ้นรายการ

• คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)

• อาหารและเครอืงดมืทุกมอื ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่รถเขา้อทุยานจวิจา้ยโกว (ใชร้ถเหมา)

• น ้าํหนักสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั สมัภาระตดิตวัขนึเครอืงได ้1 ชนิ ตอ่ท่าน น ้าํหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั,
คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็

• เมนพูเิศษ :: อาหารสมนุไพรยาจนี

• พเิศษ :: กระเชา้ขนึหวงหลง + มชี่างภาพ + ไมเ่ขา้รา้นรฐับาล + รวมทปิไกดแ์ละคนขบั

• ของแถม :: หมวกแกป๊

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแต ่1 เดอืนขนึไป
และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดอืน ถงึ 15 ปี และผูท้มีอีายสุงูกวา่ 70 ปี ขนึไป
คา่ชดเชยทังหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลอืเพยีงครงึหนงึของคา่ชดเชยทรีะบุไวใ้นกรรมธรรม ์ทังนยีอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทมีกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ
ทุกกรณ ีตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรอืจากหนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง

การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณทีเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตวั, การตดิเชอื, ไวรสั, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ, อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา,
โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสรุายาเสพตดิ,
บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ
การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม์

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่หนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่ง ๆ

• คา่น ้าํหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด 23 กโิลกรบัตอ่ท่าน

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น เครอืงดมื คา่อาหาร คา่โทรศพัท  ์คา่ซกัรดี ฯลฯ

• คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% กรณตีอ้งการใบเสร็จ

• คา่ทปิยกกระเป๋า ใบละ 5 หยวนตอ่เทยีว (แนะนําใหล้ากกระเป๋าเองทังขนึและลง)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรจ์ากไทย ขนึอยูก่บัความเหมาะสมในเรอืงของการบรกิาร (ไมบ่ังคบั)

การจองและสํารองทนัีง

• วางเงนิมดัจํา ภายใน 48 ชม. หลงัการจอง ท่านละ 10,000 บาท หรอื 50% ของราคาเตม็

• ชําระสว่นทเีหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน

• หากจองกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 วัน ตอ้งชําระเตม็จํานวน 100%

• หากไมช่ําระสว่นทเีหลอืกอ่นวันเดนิทาง 15 วัน ถอืวา่สละสทิธ ิและไมส่ามารถเรยีกเงนิมดัจําคนืได ้



เงอืนไขการเดนิทาง

• โปรแกรมและราคาสามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• เนอืงจากราคานเีป็นราคาโปรโมชัน ตวัเครอืงบนิการนัตกีารจ่ายเงนิลว่งหนา้เตม็ 100% ซงึเมอืจองและจ่ายมดัจําแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไมม่กีารคนืคา่มดัจําใด
ๆ ทังสนิ และในกรณทีอีอกตวัเครอืงบนิไปแลว้ หากมกีารยกิเลกิหรอืขอเลอืนการเดนิทาง
ผูจ้องจะไมส่ามารถทําเรอืงขอคนืคา่ตวัหรอืขอคนืคา่ทัวรท์ังหมดหรอืบางสว่นได ้เวน้แต่
• ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดท้ันกอ่นออกตวัเครอืงบนิ บรษัิทฯ จะไมห่กัคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ ถา้ยังไมม่กีารยนืวซีา่
หรอืมกีารเสยีคา่ใชจ้่ายอนืใด

• ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดท้ันกอ่นออกตวัเครอืงบนิ แตม่กีารยนืวซีา่ไปแลว้หรอืมคีา่ใชจ้่ายอนืใด บรษัิทฯ
จะหกัคา่ใชจ้่ายเฉพาะเท่าทจี่ายไปลว่งหนา้ตามจรงิเท่านัน

• ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง ตวัเครอืงบนิไดอ้อกไปแลว้ แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดใ้นวันเดมิ
ผูย้กเลกิตอ้งรบัผดิชอบชําระคา่ธรรมเนยีมการเปลยีนชอืตวั + คา่ตวัเครอืงบนิใหมท่ังหมดในโปรแกรม และวันเดนิทางนันๆ + สว่นตา่งของภาษีน ้าํมนัเชอืเพลงิ /
ตวั 1 ใบ และบรษัิทฯ จะหกัคา่ใชจ้่ายอนืๆ เฉพาะเท่าทไีดจ้่ายไปลว่งหนา้ตามจรงิเช่น คา่วซีา่ เป็นตน้ (คา่ตวัเครอืงบนิของผูท้ไีมเ่ดนิทางทอีอกตวัไปแลว้
แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดใ้นวันเดมิ ตอ้งรอทางสายการบนิทําเงนิคนืใหซ้งึอาจจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 2-3 เดอืน)

• คณะทวัรค์รบ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร ์แตม่ไีกดท์อ้งถนิพูดไทยรบัทเีฉนิต)ู ครบ 15 ทา่น มหีวัหนา้ทวัรไ์ทยเดนิทางไป-กลบั
พรอ้มกบัคณะ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีด ๆ ทังสนิ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทรีะบุในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ของสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีด ๆ ทังสนิ

การยกเลกิการเดนิทาง

•  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขนึไป เกบ็คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขนึไป เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 07-14 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย 50% ของราคาทัวร์

• ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-6 วัน เกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด 100 % ของราคาทัวร์

• ยกเวน้กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุ หรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทมีกีารการนัตคีา่มดัจําทพีกั
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ และไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT
จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมด เนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินัน ๆ

หมายเหตุ

• จํานวนผูเ้ดนิทางขนัต่าํผูใ้หญ ่15 ท่านขนึไป เทยีวบนิ, ราคา และรายการอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• รายการท่องเทยีวสามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิ
เตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่ง ๆ

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ทังสนิหากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณทีที่านถกูปฏเิสธ
การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทย และตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน



• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท  ิไมเ่ทยีวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมอื เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่ง
ทางบรษัิทฯ ไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของตวันักท่องเทยีวเอง

• เนอืงจากตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ เมอืออกตวัไปแลว้ในกรณทีที่านไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดกต็าม
ตวัเครอืงบนิไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิได ้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทไีดร้ะบุไวแ้ลว้ทังหมด

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั มฉิะนันทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใด ๆ ทังสนิ

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง

• กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกนัทุกชนิไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร
โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิลอ็คปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซเ์รย ์อนญุาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน
ถา้สงิของดงักลา่วมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ทกีาํหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

เอกสารประกอบการเดนิทาง

• หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่และตราเขา้ - ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็

• รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นวิ 2 ใบ มพีนืหลงัสฟ้ีา หรอืสขีาวเท่านัน อดัดว้ยกระดาษสโีกดกัและฟจูเิท่านัน และตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิซ ์จากคอมพวิเตอร์
**รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน ** ท่านทปีระสงคใ์ชร้ปูถา่ยขา้ราชการในการยนืวซีา่ กรณุาเตรยีมหนังสอืรบัรองตน้สงักดัจัดมาพรอ้มกบัการสง่หนังสอืเดนิทาง

• กรณหีนังสอืเดนิทางทนํีามาใหเ้ป็นเลม่ใหม ่(ตอ่จากเลม่เกา่) กรณุาแนบหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่มาดว้ย เนอืงจากสถานทูตตอ้งการดวูา่ ตงัแตปี่ 2010
จนถงึปีปัจจุบัน ผูเ้ดนิทางเคยเขา้ประเทศจนีมาแลว้หรอืไม่

• สาํเนาสมดุบัญชเีงนิฝาก ออมทรพัย ์หรอื ฝากประจํา หรอื เท่านัน (ปรบับัญชยีอดลา่สดุ ณ เดอืนทเีดนิทาง) ตงัแตห่นา้แรกทมีชีอืของผูเ้ดนิทาง
ถา่ยสาํเนาทุกหนา้ ทุกแผน่ (กรณุาอยา่ถา่ยขา้มหนา้) และตอ้งมยีอดเงนิ 20,000 บาท ขนึไป **ถา่ยสาํเนายอ้นหลงั 3 เดอืนขนึไป ** *** บัญชกีระแสรายวัน
และเดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานฑูตจนี

• สาํเนาทะเบยีนบา้น และสาํเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 15 ปี , นักเรยีน, นักศกึษา ตอ้งแนบสาํเนาสตูบิัตรของเดก็, หนังสอืรบัรองของผูท้อีอกคา่ใชจ้่ายในการท่องเทยีวให ้
โดยแสดงความสมัพนัธว์า่ เกยีวขอ้งกบัผูเ้ดนิทางอยา่งไร, สาํเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นของผูร้บัรองคา่ใชจ้่าย และ สาํเนาสมดุบัญชเีงนิฝาก
ออมทรพัย ์หรอื ฝากประจํา หรอื เท่านัน ( ปรบับัญชยีอดลา่สดุ ณ เดอืนทเีดนิทาง ) ตงัแตห่นา้แรกทมีชีอืของผู ้ทอีอกคา่ใชจ้่ายในการท่องเทยีวให ้
ถา่ยสาํเนาทุกหนา้ ทุกแผน่ (กรณุาอยา่ถา่ยขา้มหนา้) และตอ้งมยีอดเงนิทสีามารถรบัรองคา่ใชจ้่ายในการท่องเทยีวของผูท้จีะรบัรองให ้**ถา่ยสาํเนายอ้นหลงั 3
เดอืนขนึไป **

• กรณผีูเ้ดนิทางไมม่สีมดุบัญชเีงนิฝากธนาคาร ผูเ้ดนิทางตอ้งมผีูร้บัรองคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางให ้
โดยแนบหนังสอืรบัรองของผูท้อีอกคา่ใชจ้่ายในการท่องเทยีวให ้โดยแสดงความสมัพนัธว์า่ เกยีวขอ้งกบัผูเ้ดนิทางอยา่งไร,
สาํเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นของผูร้บัรองคา่ใชจ้่าย และ สาํเนาสมดุบัญชเีงนิฝาก ออมทรพัย ์หรอื ฝากประจํา หรอื เท่านัน ( ปรบับัญชยีอดลา่สดุ
ณ เดอืนทเีดนิทาง ) ตงัแตห่นา้แรกทมีชีอืของผู ้ทอีอกคา่ใชจ้่ายในการท่องเทยีวให ้ถา่ยสาํเนาทุกหนา้ ทุกแผน่ (กรณุาอยา่ถา่ยขา้มหนา้)
และตอ้งมยีอดเงนิทสีามารถรบัรองคา่ใชจ้่ายในการท่องเทยีวของผูท้จีะรบัรองให ้**ถา่ยสาํเนายอ้นหลงั 3 เดอืนขนึไป **

• เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัท่านเอง

• ขอ้มลูจรงิเกยีวกบัสถานทศีกึษา สถานททีํางาน ตาํแหนง่งาน ทอียูปั่จจุบัน ทอียูท่ทีํางาน ญาตทิตีดิตอ่ไดใ้นกรณฉีกุเฉนิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ททีํางาน
และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทมีปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทุกวัน)

• เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดงันันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง)

• โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร
เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้

• ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่จนี ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบในการอนญุาตใหเ้ขา้-
ออกประเทศดว้ยตนเอง เนอืงจากบรษัิทฯ ไมท่ราบกฎกตกิาในรายระเอยีดการยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรณุาดแูลบัตรของท่านเอง
หากท่านทําบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห์



• กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ
• ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิทีํางานในประเทศไทย และมใีบอนญุาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน

• หากไมไ่ดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง

• กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี

สถานทตูจนี ไมรั่บเลม่ของทา่นเพอืยนืขอวซีา่ในกรณีดงันี
• ชอืเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก

• นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

• นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลงั ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พอืยนืทําวซีา่

• นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร์

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอนื ๆ ทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื
คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่ง ๆ

• หากท่านถอนตวักอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ ไมว่า่กรณใีดๆ
ทังสนิ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิ ตามสถานการณด์งักลา่ว

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯ จะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนัน ๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทน บรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• บรษัิทจะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื
การถกูปฏเิสธในกรณอีนื ๆ

พาสปอรต์ ควรมอีายใุชง้านเหลอืเกนิ 6 เดอืน มฉิะนนับรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณ ีดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น


	NT212
	ทัวร์จีน หวงหลง [นั่งกระเช้า] ซงผิงโกว ต๋ากู่ปิงชวน 6 วัน 5 คืน (TG) - ไม่เข้าร้านรัฐบาล
	กำหนดการเดินทาง
	รายละเอียดการเดินทาง
	อัตราค่าบริการทัวร์เฉินตู
	เงื่อนไขการให้บริการทัวร์เฉินตู



