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NT015
ทวัรย์่าตงิ [เขา้ 2 รอบ] ไมเ่ขา้รา้นรัฐบาล 8 วัน 7 คนื (TG) - สดีรุณี ตนัปา ซนิตเูฉยีว หลถีัง
เตา้เฉงิ ย่าตงิ
ทัวรเ์ฉนิต ูจนี ย่าตงิ , 8 วัน 7 คนื , 15-22 มถิุนายน 2566 , 27 กรกฎาคม-3 สงิหาคม 2566 , 7-14 กันยายน 2566 , 12-19 ตลุาคม 2566

LANFENG HOTEL  , LOVE SONG HOTEL  , SERENGETI HOTEL  , YUE SHAN HOTEL  , YADING
RAMADA HOTEL  , DAOCHENG RAMADA HOTEL

เฉินตู - ภูเขาสดีรณีุ - หบุเขาซวงเฉียวโกว - ตันปา - หมูบ่า้นทเิบตเจยีจู - ซนิตูเฉียว - หยา่เจยีง - หลถีงั - วัดหลถีงั - เตา้เฉิง
- อทุยานหยา่ตงิ (เขา้ 2 รอบ) ทุง่หญา้ลัวหรง - ทะเลสาบน ้าํนม - ทะเลสาบหา้ส ี- วัดชงกู ่- ทะเลสาบไข่มกุ - วัดถา่กง -

ทุง่หญา้ถา่กง - คังตงิ - ถนนชนุซลีู่ - โชวเ์ปลยีนหนา้กาก - วัดเหวนิซ ู- ถนนโบราณจนิหลี

สดีรณีุ ... สสีาวงามแหง่มณฑลเสฉวน ตันปา ... อาณาจักรพันป้อม ซนิตูเฉียว ... สรวงสวรรคข์องชา่งภาพ หลถีงั ...
เมอืงทสีูงเป็นอนัดับสองของโลก อทุยานยา่ตงิ ... THE LAST SHANGRI-LA

** พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว พรอ้มมคัคุเทศกท์ชีํานาญงานคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง **

เมนูพเิศษ :: สุกเีสฉวน (หมาล่า) + อาหารสมนุไพรยาจนี พเิศษ :: เขา้ยา่ตงิ 2 รอบ + ไมเ่ขา้รา้นรัฐบาล + รวมทปิไกดแ์ละคนขับ 

กาํหนดการเดนิทาง
มถิุนายน 2566
15-22
กรกฎาคม 2566
27 ก.ค.-3 ส.ค.



กนัยายน 2566
7-14
ตลุาคม 2566
12-19

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ - เฉนิต ู- ภเูขาสดีรุณี

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

10.55 น.
ออกเดนิทางสู ่นครเฉนิต ูโดย การบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 618

15.05 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานซวงหลงิ 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 ้

หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานภเูขาสดีรุณี หรือ ซอืกูเ่หนยีงซาน (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"

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
YUE SHAN HOTEL 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั

วนัท ี2
ภเูขาสดีรุณี - หบุเขาซวงเฉยีวโกว (รวมรถอทุยาน) - ทุง่หญา้เหนยีนหยูป้า - ทะเลสาบ - ตนัปา - หมูบ่า้นทเิบตเจยีจู

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่หบุเขาซวงเฉยีวโกว (รวมรถอุทยาน) มรีะยะทาง 34.8 กม. มพีนืทรีวม 216 ตารางกโิลเมตร

จดุทอ่งเทยีวแบง่ออกเป็น 3 สว่น หบุเขาหยนิหยาง ทุง่ตน้หยาง แลว้เดนิทางเขา้สูส่ว่นลกึสดุ ทา่นจะไดเ้ห็นธารน ้าํแข็ง ภเูขากระจกแกว้
ภเูขาดวงอาทติย ์ภเูขาดวงจันทร ์ยอดเขากระตา่ย

ชม ทุง่หญา้เหนยีนหยูป้า ชม ยอดเขารูปรา่งแปลกตา เชน่ ยอดเขาพราน ยอดวังโปตาลา ยอดเขาเพชร ภเูขาหญงิตังครรภ์



ถ่ายรูปกันอย่างจใุจกับทอ้งทุง่กวา้งทมีฉีากหลังเป็นภเูขาสงูปกคลมุดว้ยหมิะขาว
ในหบุเขาจะมลํีาธารใสสะอาดและสนสงูสเีขยีวเขม้สลับดว้ยตน้ไมห้ลายหลากเฉดส ีเชน่ เขยีวอ่อน เขยีวแก ่เหลอืงสม้ แดง น ้าํตาลเขม้
มฝีงูจามรีใหเ้ห็นตลอดเสน้ทาง และชม ทะเลสาบกลางหบุเขาหมิะ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตนัปา หบุเขาแหง่สาวงาม (ระยะทาง 100 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 ชวัโมง)

เมอืงตนัปา หบุเขาแหง่สาวงาม ตังอยู่รมิโตรกผาสงูตระหงา่น ดา้นหนงึคอืแม่น ้าํตา้ตทูเีชยีวกราก อกีดา้นคอืภผูาสงู
เป็นเมอืงทมีพีนืทหีลากหลายรูปแบบ ตัวเมอืงตันปาถอืไดว้า่เป็นเมอืงทมีคีวามเจรญิมากเมอืงหนงึเมอืเทยีบกับเมอืงอนืๆ
ตันปาในอดตีเป็นเมอืงหนา้ดา่นทสํีาคัญมากของแควน้คามทเิบต มสีมญาวา่ “อาณาจักรพันป้อม”
ตันปาเรมิสรา้งป้อมปราการตังแตส่มัยราชวงศฮั์นเมอืค.ศ. 1,700 ปีกอ่น ซงึเคยมป้ีอมปราการมากกวา่ 3,000 แหง่
หมู่บา้นขนาดใหญ่บางหมู่บา้นก็มป้ีอมมากกวา่ 100 แหง่ ปัจจบัุนมป้ีอมปราการเหลอือยู่ 562 แหง่
ทา่นจะไดเ้ห็นหอสงัเกตกุารณ์แบบทเิบตตังกระจายอยู่ทัวไป

ชม หมูบ่า้นทเิบตเจยีจ ูหมู่บา้นทเิบตทสีวยทสีดุในประเทศจนี (ถูกจัดลําดับโดย National Geographic)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

พกัที
LAN FENG HOTEL 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั

วนัท ี3
ตนัปา - เมอืงซนิตเูฉยีว - ปาเหมย่ - ทุง่หญา้ถา่กง - วดัถา่กง - หยา่เจยีง - หลถีงั - เตา้เฉงิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางมุ่งหนา้สู ่ซนิตเูฉยีว (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชวัโมง)

เมอืงซนิตเูฉียว ซงึไดรั้บการขนานนามวา่ สรวงสวรรคข์องชา่งภาพ เป็นเมอืงทตัีงอยู่หา่งจากเมอืงคังตงิไปทางทศิตะวันตก ระยะทางประมาณ 83
กโิลเมตร ปัจจบัุนซนิตเูฉียวไดก้ลายเป็นจดุหมายปลายทางดา้นการทอ่งเทยีวทสํีาคัญแหง่หนงึของประเทศจนี
อกีทังยังเป็นสถานททีอ่งเทยีวทชีา่งภาพทังมอือาชพี และมอืสมัครเลน่ ใฝ่ฝันทจีะไปเยือนสกัครังหนงึ

ปาเหมย่ ชมสวนหนิธรรมชาตอัินสวยงาม

ชม ทุง่หญา้ถา่กง ทุง่หญา้ขนาดใหญ่ ถ่ากง มคีวามหมายตามภาษาทเิบตวา่ “ดนิแดนอันเป็นทสีงิสถติยแ์หง่องคพ์ระโพธสิตัว”์
ซงึทุง่หญา้แหง่นีอยู่ทคีวามสงู 3,500 – 3,800 เมตร ทมีองไปสดุสายตามสลับกับภเูขาหญา้ทมีฝีงูจามรีหากนิอยู่ และมภีเูขาหมิะอยู่ไกลๆ

ม ีวดัถา่กง ซอื วัดพทุธศาสนานกิายมหายานแบบทเิบต ภายในวัดมอีงคพ์ระศรีศากยมุนี และมเีจดยีท์อง ทสีรา้งจากทองคําหนักกวา่ 100
กโิลกรัม มยีอดเขาหมิะยาลาทอดยาวอยู่เบอืงหลังเจดยีท์อง ม ีวัดลาคัง (LHAGANG MONASTERY) วัดทเิบตทใีหญ่ทสีดุของเมอืงซนิตเูฉียว

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหลถีงั (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชวัโมง) โดยเราจะตอ้งผา่นเสน้ทางสงูทสีดุในโลก ไดแ้ก ่เมอืงหยา่เจยีง สูเ่มอืงหลถีงั
ถอืเป็นประสบการณ์ครังหนงึในชวีติทน่ีาจดจํา ... ใหท้า่นไดส้มัผัสเมอืงหลถัีง เมอืงทไีดช้อืวา่ เป็นเมอืงทอียู่สงูทสีดุในโลก
ซงึชาวบา้นสว่นใหญ่จะเป็นชาวทเิบต

เมอืงหย่าเจยีง เป็นเมอืงซงึไดช้อืวา่สงูเป็นอันดับสองของโลก ซงึมคีวามสงูจากระดับน ้าํทะเล 4,000 เมตร 

เมอืงหลถัีง เป็นเมอืงทเีสนอเรืองขอขนึทะเบยีนเป็นเมอืงทสีงูทสีดุในโลก เหนือกวา่ทเิบตเมอืงหลังคาโลก
เป็นดนิแดนเรียกไดว้า่ลกึลับทสีดุทอียู่ในความสงูระดับ 4,500-6,000 เมตรจากระดับน ้าํทะเล ทา่นจะไดเ้ห็นภาพชาวเมอืงทมีวีถิชีวีติสบายๆ
ในการทําสวนทําไร่ ชาวเมอืงจะมหีนา้ตาคลา้ยชาวทเิบต ทา่นจะไดเ้ห็นภเูขาไหจอื เป็นเขาทเีป็นเอกลักษณ์ของเมอืงนี
และผา่นทะเลสาบสายหลักของเมอืงบนภเูขาจะเรียงรายดว้ยเจดยีท์เิบต ถอืเป็นสงิศักดสิทิธขิองชาวเมอืงหลถัีง



ทา่นจะไดเ้ห็นการเ์ซยีปกคลมุภเูขาจนเป็นภเูขาหมิะสขีาวโพลน ไดรั้บการขนานนามวา่ “ภเูขานกกระเรยีนขาวหมิะหยก”

จากนันมุ่งหนา้สู ่เมอืงเตา้เฉงิ (ใชเ้วลาประมาณ 2-3 ชวัโมง) เมอืงเตา้เฉงิ ถอืเป็นตน้กําเนดิแชงกรีลา่ทแีทจ้รงิ ทหีาชมไดย้ากยงิแลว้
โดยระหวา่งทางจะตอ้งผา่นภเูขาสงูถงึ 3 ลกู โดยมรีะดับสงุขนึไปเรือย  ๆโดยลกูแรกคอืภเูขากอรซ์อื สงูจากระดับน ้าํทะเล 4,412 เมตร
ลกูทสีองคอืภเูขาเจยีนจอืวาน สงูจากระดับน ้าํทะเล 4,659 เมตร และภเูขาลกูทสีามคอืคารจ์อืลาห ์สงูจากระดับน ้าํทะเล 4,712 เมตร

ค่าํ
นําทา่น Check in เขา้ทพัีก พรอ้มรับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

ทพีกั
DAOCHENGJIARI HOTEL 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั

วนัท ี4
เตา้เฉงิ - ยา่ตงิ - อทุยานยา่ตงิ รอบท ี1 (รวมรถอทุยาน - ไมร่วมคา่ขมีา้ขนึทะเลสาบน้าํนม) - ทุง่หญา้ลวัหรง - ทะเลสาบน้าํนม -
ทะเลสาบหา้สี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงยา่ตงิ (ใชเ้วลาประมาณ 1:30 ชวัโมง) โดยนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่อทุยานยา่ตงิ (รอบท ี1 - รวมรถอทุยาน)

นําทา่นเปลยีนเป็นรถอุทยาน และเขา้ชม ทุง่หญา้ลวัหรง (ระดับความสงู 4,000 เมตร จากระดับน ้าํทะเล)
ใหเ้วลาถ่ายรูปและเก็บความทรงจําอันงดงาม ณ ดนิแดนทอัีศจรรยแ์หง่นี

ตรงจดุนี เป็นจดุทสีามารถชม ภเูขาหมิะ 3 พระโพธสิตัว ์ทชีาวทเิบตนับถอือย่างสงู และไดรั้บสมญานามวา่ "THE LAST SHANGRI-LA"

ภเูขาหมิะ 3 พระโพธสิตัว ์ประกอบไปดว้ย

1) เซยีนหนา่ยยอื คอื พระโพธสิตัวแ์หง่ความกรุณา 
2) เซยีโยโตเจยี คอื เซยีนเทวดาผูส้งูสง่ 
3) ยานมา่ยหยง คอื องคท์พิยเ์ทพพทัิกษ์

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิคนคิ

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิเทา้ระยะทางประมาณ 5 กโิลเมตร (ระดับความสงู 4,000-4,500 เมตรจากระดับน ้าํทะเล)
เพอืมุ่งหนา้สูท่ะเลสาบน ้าํนมและทะเลสาบหา้สี

* จดุนีสามารถใชบ้รกิารขมีา้ได ้(ไม่รวมคา่ขมีา้ ประมาณ 500 หยวน) แตไ่ม่แนะนําใหข้ ีเพราะถงึขมีา้ ก็ไปไดแ้ค ่3 กโิลเมตรเทา่นัน
จากนันตอ้งลงจากมา้แลว้เดนิเทา้เองตอ่ไปอกี 2 กโิลเมตร และชว่งเวลาทเีราไป ปรมิาณนักทอ่งเทยีวมมีาก
จํานวนมา้อาจจะไม่เพยีงพอและตอ้งรอควินานมาก

ชม ความงามของ ทะเลสาบน้าํนม เป็นทะเลสาบทอียู่บนยอดเขาสงู 4,500 เมตร จากระดับน ้าํทะเล จากนันนําทา่นชม ทะเลสาบ 5 สี
เป็นทะเลสาบทอียู่ใกลก้ับทะเลสาบน ้าํนม แตต่อ้งเดนิขนึเขาไปอกีนดิหน่อย ซงึอยู่บนยอดเขาสงู 4,600 เมตร จากระดับน ้าํทะเล

สมควรแกเ่วลา นําทา่นออกจากอุทยาน เพอืไป Check in เขา้โรงแรมในเมอืงยา่ตงิ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

ทพีกั
YADING YIZHAN HOTEL 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั

วนัท ี5
ยา่ตงิ - อทุยานยา่ตงิ รอบท ี2 (รวมรถอทุยาน) - วดัชงกู ่- ทะเลสาบไขมุ่ก - เตา้เฉงิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่อทุยานยา่ตงิ (รอบท ี2 - รวมรถอุทยาน)) 

ชม วดัชงกู ่วดัทเิบต ทมีอีายุมากกวา่ 800 ปี 

จากนันนําทา่นชม ทะเลสาบไขมุ่ก (เดนิเทา้ประมาณ 3.5 กโิลเมตร) เป็นทะเลสาบทมีฉีากหลังเป็น ภเูขาหมิะหยางเหม่ยหยาง มคีวามสงูประมาณ
5,958 เมตรจากระดับน ้าํทะเล สวยงามมาก ๆ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิคนคิ

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางออกจาก อทุยานยา่ตงิ และมุ่งหนา้สู ่เมอืงเตา้เฉงิ (ใชเ้วลาประมาณ 1:30 ชวัโมง)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

ทพีกั
DAOCHENGJIARI HOTEL 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั

วนัท ี6
เตา้เฉงิ - หลถีงั - วดัหลถีงั - หยา่เจยีง - ผา่นชมภเูขาจอืตวัซาน - คงัตงิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคงัตงิ (ใชเ้วลาประมาณ 6-7 ชวัโมง)

ระหวา่งทางนําทา่นแวะชม วดัหลถีงั วัดสําคัญของเมอืง ทมีอีายุมากกวา่ 400 ปี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางตอ่ ระหวา่งทางผา่นชม ภเูขาจอืตวัซาน

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคงัตงิ เมอืงทงีตังอยู่ในหบุเขา มสีภาพภปูระเทศซบัซอ้น ทังภเูขาหมิะ เทอืกเขา ทะเลสาบ
ทุง่หญา้กวา้งใหญ่และเห็นเป็นระลอกคลนื ไดช้อืวา่เป็นเมอืงแหง่ธรรมชาตทิมีโีอโซนบรสิทุธิ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

ทพีกั
LOVE SONG HOTEL 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั

วนัท ี7
คงัตงิ - เฉงิต ู- ถนนคนเดนิชุนซลีู ่- โชวเ์ปลยีนหนา้กาก

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นมุ่งหนา้สู ่นครเฉงิต ู(ใชเ้วลาประมาณ 4-5 ชวัโมง)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
เดนิทางถงึ เมอืงเฉงิตู

นําทา่นอสิระชอ้ปปิง ถนนคนเดนิชุนซลีู ่มชีอืเสยีงของเฉงิตเูป็นแหลง่ศนูยร์วมชอ้ปปิงของแหลง่วัยรุ่นชอืดัง



ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ ฿56,900
เดก็อายไุมเ่กนิ 12 ขวบ 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน (ไมเ่สรมิเตยีง) ราคาท่านละ ฿53,900
พกัเดยีวจ่ายเพมิ ท่านละ ฿9,000
กรณมีวีซีา่แลว้ หกัคนืท่านละ ฿3,000

15-22 มถิุนายน 2566 วา่ง

NT015-34440 : ทัวรย์่าตงิ [เขา้ 2 รอบ] ไม่เขา้รา้นรัฐบาล 8 วัน 7 คนื (TG) - สดีรุณี ตันปา ซนิตเูฉียว หลถัีง
เตา้เฉงิ ย่าตงิ

฿56,900

และเป็นทตัีงของตกึสงูรูปทรงทันสมัยมากมาย รวมถงึหา้งสรรพสนิคา้ชอื ดัง เชน่ ISETAN และรา้นคา้มากมาย อาท ิZARA, H&M, UNIQLO

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร ลมิรสอาหารพเิศษ ... สกุเีสฉวน (หมาลา่)

หลังอาหาร นําทา่นชมโชวป์ระจํามณฑลเสฉวน โชวเ์ปลยีนหนา้กาก ทผีูแ้สดงสะบัดหนา้เพยีงครังเดยีว ก็สามารถเปลยีนหนา้ไดเ้พยีงเสยีววนิาที
เป็นศลิปะของคนจนีตังแตส่มัยโบราณ

ทพีกั
SERENGETI HOTEL 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั

วนัท ี8
เฉงิต ู- วดัเหวนิซู - ถนนโบราณจนิหล ี- อาหารสมุนไพรยาจนี - กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นชม วดัเหวนิซู เป็นวัดทใีหญ่และเกา่แก ่1 ใน 4 แหง่มณฑลเสฉวน เป็นวัดทมีชีอืสยีงมากทสีดุของมณฑล เสฉวน สรา้งในราชวงศถั์ง
แตถู่กไฟไหมใ้นสมัยราชวงศห์มงิ เหลอืแตพ่ระททํีาดว้ยเหล็ก 10 องค ์และตน้สนพันปี 2 ตน้ ภายในวัดมพีระหลอ่สมัฤทธกิวา่ 100 รูป
ซงึหลอ่ขนึในสมัยราชวงศช์งิ เป็นทเีคารพกราบไหวข้องชาวเมอืงเฉนิตู

จากนันใหท้า่นอสิระชอ้ปปิงและเดนิเลน่ ถนนโบราณจนิหล ีเป็นถนนคนเดนิอยู่ตดิกับศาลเจา้สามก๊ก
บรเิวณถนนจงิหลมีสีนิคา้พนืเมอืงและขนมตา่ง  ๆรวมทังของฝากของขายเป็นจํานวนมาก ทา่นสามารถเลอืกซอืสนิคา้ไดต้ามใจชอบ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลมิรสอาหารพเิศษ ... สมุนไพรจนี

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิฉงิตเูทยีนฝู่  เพอืเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ

15.55 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย การบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 619

17.20 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรุงเทพฯ) โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์ฉนิตู จนี ยา่ตงิ



ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ ฿56,900
เดก็อายไุมเ่กนิ 12 ขวบ 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน (ไมเ่สรมิเตยีง) ราคาท่านละ ฿53,900
พกัเดยีวจ่ายเพมิ ท่านละ ฿9,000
กรณมีวีซีา่แลว้ หกัคนืท่านละ ฿3,000

27 กรกฎาคม-3 สงิหาคม 2566 วา่ง

NT015-34439 : ทัวรย์่าตงิ [เขา้ 2 รอบ] ไม่เขา้รา้นรัฐบาล 8 วัน 7 คนื (TG) - สดีรุณี ตันปา ซนิตเูฉียว หลถัีง
เตา้เฉงิ ย่าตงิ

฿56,900

ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ ฿58,900
เดก็อายไุมเ่กนิ 12 ขวบ 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน (ไมเ่สรมิเตยีง) ราคาท่านละ ฿55,900
พกัเดยีวจ่ายเพมิ ท่านละ ฿10,000
กรณมีวีซีา่แลว้ หกัคนืท่านละ ฿3,000

7-14 กนัยายน 2566 วา่ง

NT015-34438 : ทัวรย์่าตงิ [เขา้ 2 รอบ] ไม่เขา้รา้นรัฐบาล 8 วัน 7 คนื (TG) - สดีรุณี ตันปา ซนิตเูฉียว หลถัีง
เตา้เฉงิ ย่าตงิ

฿58,900

ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ ฿59,900
เดก็อายไุมเ่กนิ 12 ขวบ 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน (ไมเ่สรมิเตยีง) ราคาท่านละ ฿56,900
พกัเดยีวจ่ายเพมิ ท่านละ ฿10,000
กรณมีวีซีา่แลว้ หกัคนืท่านละ ฿3,000

12-19 ตุลาคม 2566 วา่ง

NT015-34435 : ทัวรย์่าตงิ [เขา้ 2 รอบ] ไม่เขา้รา้นรัฐบาล 8 วัน 7 คนื (TG) - สดีรุณี ตันปา ซนิตเูฉียว หลถัีง
เตา้เฉงิ ย่าตงิ

฿59,900

ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี18 เมษายน 2566 เวลา 01:53 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์ฉนิตู จนี ยา่ตงิ

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจร ไป-กลบั ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่วซีา่และภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามทกีาํหนดไวใ้นรายการ

• คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน 4-5 ดาว (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)

• อาหารและเครอืงดมืทุกมอื ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• น ้าํหนักสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระตดิตวัขนึเครอืงได ้1 ชนิ ตอ่ท่าน น ้าํหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั

• คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็

• เมนพูเิศษ :: สุกเีสฉวน (หมาลา่) + อาหารกวางตุง้ + อาหารสมนุไพรยาจนี

• พเิศษ :: เขา้ยา่ตงิ 2 รอบ + ไมเ่ขา้รา้นรฐับาล + รวมทปิไกดแ์ละคนขบั

• 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 และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ

• คา่น ้าํหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด 20 กโิลกรบัตอ่ท่าน

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น เครอืงดมื คา่อาหาร คา่โทรศพัท  ์คา่ซกัรดี ฯลฯ

• คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)

• คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% ภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% กรณตีอ้งการใบเสร็จ

เงอืนไขการจองและสํารองทนัีง 
• วางเงนิมดัจาํ ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชม. หลงัการจอง

• ชําระสว่นทเีหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน

• หากจองกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน ตอ้งชําระเตม็จํานวน 100%

• หากไมช่ําระสว่นทเีหลอืกอ่นวันเดนิทาง 30 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)

• คณะทวัรค์รบ 10 ทา่นออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทวัรไ์ทยเดนิทางไป-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

• เมอืทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทงัหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ
ทไีดร้ะบไุวแ้ลว้ทงัหมด

การยกเลกิการเดนิทาง

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วันขนึไป คนืเงนิเตม็จํานวน

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 46-59 วัน เกบ็คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31-45 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย 20,000 บาท (ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิมดัจํา)

• ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน เกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด 100 % ของราคาทัวร์

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

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



ระเบยีบการขอวซีา่ประเทศจนี (ทอ่งเทยีว)

• 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

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

• หนงัสอืเดนิทาง (ในวันยนืขอวซีา่มหีนา้วา่งทไีมม่ตีราประทับมากกวา่ 2 หนา้ขนึไป)

• หากมหีนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานาํมาแสดงดว้ย (ทุกเลม่)

• รปูถา่ย ขนาด 48 x 33 มม. สหีรอืขาวดาํ (พนืหลงัสขีาว ไมส่วมเครอืงประดบั ไมม่ลีวดลาย ไมม่กีารแตง่ภาพถา่ย จะตอ้งเป็นรปูถา่ยทชีัดเจน
และถา่ยมาไมเ่กนิ 2 เดอืน) 2 ใบ *หา้มแม็กรปู !!

• ผูท้เีดนิทางเป็นครงัแรก หากเคยเปลยีนชอืตวั-สกลุ หรอืผูท้ไีดเ้ปลยีนชอืตวั-สกลุหลงัจากเดนิทางไปประเทศจนีครงัทแีลว้
ใหเ้ตรยีมเอกสารแสดงการเปลยีนชอืตวั-สกลุ (ทุกใบทมีกีารเปลยีนชอื-สกลุ) เชน่ ใบเปลยีนชอืตวั-สกลุ ใบสําคญัการสมรส ใบสําคญัการหยา่
ฉบบัจรงิ + สําเนา + ฉบบัแปลภาษาองักฤษ 1 ชุด

• ใบจองตวัเครอืงบนิ

• ใบจองโรงแรม

• 
กรณตีา่งชาต ิ

• (สาํหรบัหนังสอืเดนิทางตา่งชาต)ิ ตอ้งมสีําเนาหนา้ตราประทบัขาเขา้ไทยครงัลา่สุด รวมถงึวซีา่ระยะยาวในไทย และหนา้ตอ่อาย ุ(ถา้ม)ี

• (สาํหรบัหนังสอืเดนิทางตา่งชาต)ิ ทมีวีซีา่ทํางานในประเทศไทย ตอ้งมสีําเนาใบอนญุาตทํางาน และหนา้ตอ่อาย ุ(ถา้ม)ี

• (สาํหรบัหนังสอืเดนิทางตา่งชาต)ิ สําเนาวซีา่จนีพรอ้มตราประทบัขาเขา้-ออก ทเีคยไดร้บัทงัหมด (ยอ้นหลงัไมเ่กนิ 3 ปีนับจากวันทตีดิตอ่ยนืขอวซีา่)

• 
ขนัตอนการยนืวซีา่จนี แบบทอ่งเทยีว

• หลงัจากสง่เอกสารใหก้บัทางบรษิทัฯแลว้ เจา้หนา้ทจีะทําการตรวจเอกสารของทา่น

• เมอืเอกสารครบตามกฎแลว้ เจา้หนา้ทจีะทําการนดัหมายทา่น เพอืเขา้มาสแกนลายนวิมอื ณ ศนูยย์นืวซีา่จนี
ตามวนัและเวลาทสีถานทูตจนีกาํหนด

• หลงัจากวซีา่จนีผา่นแลว้ เจา้หนา้ทจีะเป็นผูไ้ปรบัเอกสารของทา่น โดยททีา่นไมต่อ้งไปรบัดว้ยตวัเอง

หมายเหต ุ



•  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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