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NT519
ทวัรจ์นี เสน้ทางสายดอกไม ้ทุง่ดอก COLE FLOWERS เทศกาลดอกสาล ีตนัปา
อทุยานภเูขาสดีรุณี 6 วัน 5 คนื (TG) [ไมเ่ขา้รา้นรัฐบาล]
ทัวรจ์นี เฉนิต ู, 6 วัน 5 คนื ,

BALAN INTER HOTEL  , Dan Ba Lan Feng  , Crowne Plaza  , Four Girls Mountain Saint Hill  ,
Royale Celebrity

เฉงิตู - เสน้ทางสายดอกไม ้- ทุง่ดอก Cole Flowers - เทศกาลดอกสาล ี- ตนัปา
เมอืงโบราณเจยีจอื - ชมทุง่ดอก Cole Flowers เมอืงตูเจยีงเยยีน - อุทยานภูเขาสดีรณีุ 

หบุเขาซวงเฉยีวโกว - เมอืงตนัปา - หมูบ่า้นทเิบตเจยีจอื - ชมเทศกาลดอกสาล ี- ศูนยอ์นุรกัษห์มแีพนดา้
ถนนคนเดนิชุนซลีู ่- ชมโชวเ์ปลยีนหนา้กาก - ถนนโบราณจงิหลี

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - เฉงิต ู- ชมเมอืงโบราณเจยีจอื - ทุง่ดอก cole flowers - ตเูจยีงเยยีน

07.00 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (TG)
โดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น

10.05 น.



ออกเดนิทางสู ่เมอืงเฉงิต ูโดย สายการบนิไทย Thai Airways เทยีวบนิท ีTG 618

14.00 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงเฉงิต ูมณฑลเสฉวน ตังอยู่บรเิวณลุม่แม่น ้าํหมนิ ใจกลางมณฑล มภีมูปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา
และมสีภาพภมูอิากาศทเีหมาะสมตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นทอีบอุ่น ฤดหูนาวทไีม่หนาวนัก และมปีรมิาณความชนืสงู
ประชากรเมอืงเฉงิตมูรีาว 10 ลา้นคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจนี ในปัจจบัุนเป็นทังศนูยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร
และดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

จากนันเดนิทางสู ่เมอืงโบราณเจยีจอื ซงึมอีายุกวา่ 1,000 ปี ตังอยู่เมอืงฉ่งโจว เป็นเมอืงทมีกีลนิอายของวัฒนธรรมชนบท บา้นไม ้
รอบๆเมอืงมคีลองทหีลอ่เลยีงชาวเมอืง และสะพานไมก้ระดานทชีาวบา้น ใชใ้นการขา้มคลอง
นอกจากนียังมวัีดทมีคีณุคา่ทางประวัตศิาสตรเ์ป็นจํานวนมาก เชน่ วัดกวา่งเยียน สรา้งขนึในสมัยราชวงศถั์ง, เจดยีห์นิ สมัยราชวงศช์งิ เป็นตน้ 

จากนันนําทกุทา่น ชม ดอก cole flowers แหง่เมอืง ตเูจยีงเยยีน Dujiangyan บานสะพรังในทุง่ทะเลกวา้งสดุตาครอบคลมุพนืทกีวา่ 800 mu
(ประมาณ 54 เฮกตาร)์ เป็นภาพทงีดงามและถ่ายรูปไดใ้นฤดใูบไมผ้ลิ

ค่าํ
นําทา่นเดนิทางสูภั่ตตาคาร เพอืรับประทานอาหารค่าํ

ทพีกั
BALAN INTER HOTEL 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
ตเูจยีงเยยีน - ภเูขาสดีรุณี - หบุเขาซวงเฉยีวโกว (รวมรถอทุธยาน) + จดุชมววิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานภเูขาสดีรุณี หรือ ซอืกูเ่หนียงซาน (ระยะทางประมาณ 170 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 4 ชวัโมง) ภเูขาสดีรุณี
นันตังอยู่ในพนืทปีกครองตนเองอาป้าของชาวเชยีงและชาวทเิบต ในมณฑลเสฉวน โดยชอื "สดีรุณี" นีมทีมีาจากการท ียอดเขาทัง 4
นีบนยอดมหีมิะปกคลมุตลอดทังปี แลดเูหมอืนสว่นหัวทคีลมุผา้สขีาว ความงงดงามดจุดังสาวนอ้ยทัง 4 ตังตระหงา่นอยู่ระหวา่ง ธารน ้าํทังสองคอื
ฉางผงิโกว กับ ไหจ่อืโกว ภเูขาสดีรุณีนีมชีอืเสยีงขนึมาเพราะความสวยงามและยงิใหญ่ ลักษณะเขาทสีงูชนั, หมิะทปีกคลมุยอดเขา
แสงสเีงนิทสีะทอ้นลงมา บนตนีเขาปกคลมุดว้ยผนืป่าทอีุดมสมบรูณ์, ผนืหญา้ทเีหมอืนดังทนีอน, ธารน ้าํใสทไีหลผา่น
ความสวยงามทเีหมอืนกับยุโรปตอนใต,้ ทําใหท้นีีมฉีายา วา่ “ภเูขาแอลป์แหง่ตะวันออก"

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นํานําทา่นเดนิทางสู ่หบุเขาซวงเฉยีวโกว (รวมรถอุทยาน) มรีะยะทาง 34.8 กม. มพีนืทรีวม 216 ตาราง กโิลเมตร จดุทอ่งเทยีวแบง่ออกเป็น 3
สว่น
สว่นแรก หบุเขาหยนิหยาง ทุง่ตน้หยาง แลว้เดนิทางเขา้สูส่ว่นลกึสดุทา่นจะไดเ้ห็นธารน ้าํแข็ง ภเูขากระจกแกว้ ภเูขาดวงอาทติย ์ภเูขาดวงจันทร์
ยอดเขากระตา่ย
สว่นกลาง นํา ทา่นยอ้นกลับ มาชมทะเลสาป
สว่นท ี3 ชม ทุง่หญา้เหนียนหยูป้า ชมยอดเขารูปร่างแปลกตา เชน่ ยอดเขาพราน ยอดวังโปตาลา ยอดเขาเพชร ภเูขาหญงิตังครรภ์
ถ่ายรูปกันอย่างจใุจกับทอ้งทุง่กวา้งทมีฉีากหลังเป็นภเูขาสงูปกคลมุดว้ยหมิะขาวในหบุเขาจะมลํีาธารใสสะอาดและสนสงูสเีขยีวเขม้สลับดว้ยตน้ไมห้ลายหลากเฉดสี
เชน่ เขยีวอ่อน เขยีวแก ่เหลอืงสม้ แดง น ้าํตาลเขม้ มฝีงูจามรีใหเ้ห็นตลอดเสน้ทางและชม ทะเลสาบ กลางหบุเขาหมิะ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
FourGirlsMountainSaintHill ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ภเูขาสดีรุณี - ตนัปา ชมหบุเขาสาวงาม - หมูบ่า้นทเิบตเจยีจอื

เชา้



รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังรับประทานอาหารเรียบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตนัปา หบุเขาแหง่สาวงาม (ระยะทาง 100 กม. ใหเ้วลาเดนิทาง 2.30 ชวัโมง)
ตังอยู่รมิโตรกผาสงูตระหงา่น ดา้นหนงึคอืแม่น ้าํตา้ตทูเีชยีวกราก อกีดา้นคอืภผูาสงู เป็นเมอืงทมีพีนืทหีลากหลายรูปแบบ
ตัวเมอืงตันปาถอืไดว้า่เป็นเมอืงทมีคีวามเจรญิมากเมอืงหนงึเมอืเทยีบกับเมอืงอนื  ๆตันปาในอดตีเป็นเมอืงหนา้ดา่นทสํีาคัญมากของแควน้คามทเิบต
มสีมญาวา่ “อาณาจักรพันป้อม” ตันปาเรมิสรา้งป้อมปราการตังแตส่มัยราชวงศฮั์นเมอืค.ศ. 1,700 ปีกอ่น ซงึเคยมป้ีอมปราการมากกวา่ 3,000 แหง่
หมู่บา้นขนาดใหญ่บางหมู่บา้นก็มป้ีอมมากกวา่ 100 แหง่ ปัจจบัุนมป้ีอมปราการเหลอือยู่ 562 แหง่
ทา่นจะไดเ้ห็นหอสงัเกตกุารณ์แบบทเิบตตังกระจายอยู่ทัวไป นอกจากตันปามหีบุเขาทสีวยงามแลว้ ยังมหีญงิสาวสวย
จนเป็นทรัีบรูก้ันทังแผน่ดนิจนีวา่ ชมหมู่บา้นทเิบตทสีวยทสีดุตอ้งมาทตัีนปา ชมหญงิทเิบตสวยทสีดุก็ตอ้งมาทตัีนปาเชน่กัน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นชม หมูบ่า้นทเิบตเจยีจอื เป็นหมู่บา้นทเิบตทขีนึชอืวา่ทสีวยทสีดุ ตังอยู่ตามไหลเ่ขาหันหนา้สูแ่ม่น ้าํ
บา้นเรือนของชาวทเิบตทนีีสรา้งขนึจากไมแ้ละหนิทาสสีนัสวยงาม โดยชนัลา่งสดุเป็นพนืทเีลยีงสตัว ์ชนัถัดมาจะเป็นทอียู่อาศัยของเจา้บา้น
สว่นดาดฟ้าใชสํ้าหรับตากพชืผลทางการเกษตร บานหนา้ตา่งประตขูองบา้นแตล่ะหลังทําจากไมท้ไีดรั้บการแกะสลักและลงสไีวอ้ย่างงดงาม
ดว้ยความสวยโดดเดน่จงึทําให ้National Geographic ของเมอืงจนี ยกใหเ้ป็น “หมู่บา้นทสีวยทสีดุของประเทศจนี”

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรม

ทพีกั
DanBaLanFeng ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ตนัปา - จงิชวน - ชมเทศกาลดอกสาลเีมอืงหมา่เออ๋คงั - ชมทศันยีภาพหบุเขาใหญจ่งิชวน - ชมหมูบ่า้นจงลูจ่า้งจา้ย

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

หลังรับประทานอาหารเรียบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่อําเภอจนิชวน มณฑลเสฉวน นําทา่นชม ดอกสาลแีหง่จนิชวน บานสะพรังสะดดุตา
รมิแม่น ้าํตา้ตู ้ทอดยาวกวา่ 100 ล ีปัจจบัุน กลายเป็นแหลง่ทอ่งเทยีว และเป็นสถานทยีอดนยิมของชา่งภาพทังมอือาชพีและสมัครเลน่ทนัีบวันคอย
ซงึชว่งเดอืนมนีาคมของทกุปีเป็นชว่งทดีอกสาลบีานสะพรังเต็มพนืททัีงพนืราบและบนเขา ดอกสขีาวของสาลจีะฟุ้งกระจายไปทัว
ซงึเป็นบรรยากาศทหีาดชูมทไีหนไดย้ากจรงิๆ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ชมชมทัศนียภาพ พรอ้มถ่ายรูปกับ หบุเขาใหญจ่งิชวน 

จากนัน นําทา่นชม หมูบ่า้นจงลูจ่างจา้ย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรม

ทพีกั
Royale Celebrity ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
หมา่เออ๋คงั - เฉงิต ู- ศนูยอ์นุรกัษห์มแีพนดา้ - ถนนชุนซลีู ่- ชมโชวห์นา้กาก

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเฉนิต ูโดยทางดว่น ใชเ้วลาประมาณ 4 ชวัโมง ระหวา่ทางเพลดิเพลนิกับการชมววิของธรรมชาตอัินงดงาม



เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยอ์นุรกัษห์มแีพนดา้ ซงึอยู่ทางตอนเหนือของเมอืงเฉงิต ูตังอยู่บนพนืท ี600,000 ต.ร.ม
เป็นศนูยเ์พาะพันธุแ์ละอนุรักษ์และเป็นสถานทศีกึษาหมแีพนดา้ สตัวส์งวนหายากในปัจบัุนนี 

จากนัน นําทา่นชอ้ปปิงท ี“ถนนคนเดนิชุนซลีู”่ (Chunxi Lu) หรือ Walking Street ของเสฉวน “ถนนคนเดนิชนุซลีู”่ (Chunxi Lu) หรือ Walking
Street ของเสฉวน ภายในถนนคนเดนิชนุซลีู ่สองฝากฝังของถนนมแีตร่า้นคา้ รา้นรวงขายสนิคา้มากมาย ตังแตร่า้นแบรนดเ์นมชอืดัง
สนิคา้แบรนดจ์นี มสีนิคา้มากหลายใหเ้ลอืกซอื อาท ิเสอืผา้ รองเทา้ เครืองสําอาง เครืองดมื อาหารการกนิ
รวมถงึยังมหีา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ชอืดัง

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรม 

หลังอาหารทา่นชม โชวเ์ปลยีนหนา้กาก ทใีชศ้ลิปะพรอ้มความสามารถในการเปลยีนหนา้กากแตล่ะฉากภายในเสยีววนิาที
เป็นการแสดงทสีงวนและสบืทอดกันมาภายในตระกลู หลายชวัอายุคน ไม่ถ่ายทอดใหบ้คุคลภายนอกทัวไป

ทพีกั
Crowne Plaza ระดับ 5 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
เฉงิต ู- ถนนจงิหล ี- สนาบนิเมอืงเฉงิต ู- กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําทา่นชอ้ปปิง ซอืของฝากท ีถนนโบราณจงิหล ีถนนสายวัฒนธรรมทมีขีายสนิคา้พนืเมอืงและขนมตา่ง  ๆเป็นจํานวนมาก

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ...อาหารสมุนไพรจนี

บา่ย
หลังอาหารนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานซวงหลงิ เฉงิตู

15.30 น.
ออกเดนิทางจาก เมอืงเฉงิต ูมณฑลเสฉวน ประเทศจนี สู ่สวุรรณภมู ิโดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG619

17.35 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรจ์นี เฉนิตู
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี13 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:28 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรจ์นี เฉนิตู

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจร ไป-กลบั ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่วซีา่และภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามทกีาํหนดไวใ้นรายการ

• คา่โรงแรมระดบั 4 - 5 ดาว

• อาหารและเครอืงดมืทุกมอื ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่ง ๆ ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• มคัคเุทศกท์ชีํานาญงานคอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

• เมนพูเิศษ :: อาหารสมนุไพรยาจนี

• พเิศษ :: มชีา่งภาพ + ไมเ่ขา้รา้นรฐับาล + รวมทปิไกดแ์ละคนขบั

• ของแถม :: หมวกแกป๊

• น ้าํหนักสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั สมัภาระตดิตวัขนึเครอืงได ้1 ชนิ ตอ่ท่าน น ้าํหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั,
คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็

• 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 30 กโิลกรมัตอ่ท่าน

• 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)

เงอืนไขการจองและสํารองทนัีง 
•  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

• ในกรณทีอีอกตวัเครอืงบนิไปแลว้ หากมกีารยกเลกิหรอืขอเลอืนการเดนิทาง
ผูจ้องจะไมส่ามารถทําเรอืงขอคนืคา่ตวัเครอืงบนิและคา่ทัวรท์ังหมดหรอืบางสว่นได ้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)

• คณะทัวรค์รบ 10 ท่านออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทัวรไ์ทยเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทรีะบุในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ของสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอนืๆ ทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ
หรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิหากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล
หรอืกรณทีที่านถกูปฏเิสธการเขา้ หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทย และตา่งประเทศ
ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ
ทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆ มาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของตวันักท่องเทยีวเอง

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั มฉิะนันทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทไีดร้ะบุไวแ้ลว้ทังหมด

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 เนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

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

เอกสารในการทําวซีา่จนี

•  หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน สญัชาตไิทย (หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ชํารดุใดๆ ทังสนิ ถา้เกดิการชํารดุ
เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็

• รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นวิ พนืหลงัสขีาวเท่านัน ยมิหา้มเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้และใบหทูังสองขา้งชัดเจน และหา้มสวมเสอืสขีาว เช่น
เสอืยดืสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ ไมส่วมเครอืงประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ
และตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร์

• เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์(กรณุากรอกขอ้มลูจรงิใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัท่านเอง)

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี
• เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่/ เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม่
• สาํเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ) ทังนกีรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ

• สาํเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม่

• สาํเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม่

• กรณชีอืไมต่รงกบัสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื

• เดนิทางพรอ้มญาติ
• สาํเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ) ทังนกีรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ

• สาํเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม่

• สาํเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม่

• กรณชีอืไมต่รงกบัสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื

• ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ไปทําทเีขตหรอือาํเภอเท่านัน

• กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิเดนิทาง ใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี
• ใบอนญุาตกิารทํางาน ตวัจรงิเท่านัน !! ตอ่อายกุารทํางานแลว้ไมต่่าํกวา่ 3-6 เดอืน

• หนังสอืรบัรองการทํางาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทับและลายเซน็ต์

• สาํเนาตวั + ใบจองโรงแรม

• สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบัน ขนัต่าํ 100,000 บาท

• กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรส

คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณทีทีางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
• หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพมิ 5,560 บาท

• หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ กรณุาตดิตา่เจา้หนา้ที

หมายเหต ุ: ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิทีํางานในประเทศไทย และมใีบอนญุาตกิารทํางานในประเทศไทยเท่านัน
หากไมไ่ดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง 
• กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี

• สาํหรบัผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านันกอ่นการสง่เอกสารยนืวซีา่

• เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดงันันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง)

• โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร
เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้

• ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่จนี ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบในการอนญุาตใหเ้ขา้-



ออกประเทศดว้ยตนเอง เนอืงจากบรษัิทฯ ไมท่ราบกฎกตกิาในรายละเอยีดการยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรณุาดแูลบัตรของท่านเอง
หากท่านทําบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย์

สถานทูตจนี ไมร่บัเลม่ของทา่นเพอืยนืขอวซีา่ในกรณดีงัน ี
• ชอืเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก

• นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

• นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลงั ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พอืยนืทําวซีา่

• นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร์

อัตราคา่วซีา่ดว่น เมอืสง่หนังสอืเดนิทางลา่ชา้
• ยนืวซีา่ดว่น 2 วัน จ่ายเพมิท่านละ 1,200 บาท

หมายเหตุ

•  บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอนืๆ ทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื
คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• 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 ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทน บรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• บรษัิทจะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื
การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ

• พาสปอรต์ ควรมอีายใุชง้านเหลอืเกนิ 6 เดอืน มฉิะนนับรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณ ีดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น
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