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NT220
ทวัรจ์วิจา้ยโกว STANDARD 6 วัน 5 คนื (TG) - เฉงิต ูหวงหลง จวิจา้ยโกว
ทัวรเ์ฉนิต ูจนี จวิจา้ยโกว , 6 วัน 5 คนื ,

XINGYU HOTEL  , MINGCHENG TIMES HOTEL  , MAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL  , MERCURE
CHENGDU NORTH HOTEL

 เฉนิตู - เมา่เสยีน - จุดชมววิหวงหลง 4,007 เมตร - อุทยานแหง่ชาตหิวงหลง (เดนิขนึ-เดนิลง) - ปากหบุเขาจวิจา้ยโกว 
อุทยานแหง่ชาตจิวิจา้ยโกว (ใชร้ถอุทยาน) - รา้นชา - ผา่นชมเมอืงโบราณซงพาน - ทะเลสาบเตยีซ ี- ทะเลสาบเตยีซี
ตูเจยีงเอยีน - รา้นผา้ไหม - รา้นหมอนโอโซน - ศูนยอ์นุรกัษห์มแีพนดา้ (รวมนงัรถกอลฟ์) ถนนคนเดนิซุนชลีู ่-

โชวเ์ปลยีนหนา้กาก - รา้นยา (แชเ่ทา้) - ถนนคนเดนิโบราณจนิหล ี- อาหารสมนุไพร   
อทุยานแหง่ชาตจิวิจา้ยโกว ... มรดกโลกแหง่มณฑลเสฉวน ซงึมคีวามสูง 2,000-3,000 เมตรจากระดับน ้าํทะเล  

อทุยานมงักรเหลอืงหวงหลง ... มรดกโลกแหง่ท ี2 ซงึมคีวามสูงกวา่ 3,500 เมตรจากระดับน ้าํทะเล    
** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พรอ้มหวัหนา้ทวัรท์ชีํานาญงานคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง **   

เมนูพเิศษ :: อาหารสมนุไพรยาจนี  
ของแถม :: หมวกแก๊ป  

ลงรา้นชอ้ป 4 รา้น :: รา้นชา / รา้นผา้ไหม / รา้นหมอนโอโซน / รา้นยา (แชเ่ทา้)

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง



วนัท ี1
กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ - เฉนิต ู- เมา่เสยีน

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) ประชากรสว่นหนงึเป็นชนกลุม่นอ้ยเชอืชาตติา่ง  ๆไดแ้กช่าวยี, ธเิบต, เมยีว, หยุ
และเซยีง ชนกลุม่นอ้ยเหลา่นีสว่นใหญ่มถีนิฐานอยู่ในเขตปกครองตนเองของมณฑลเฉงิตู
และยังเป็นศนูยก์ลางของการเดนิทางทังทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถงึการเป็นศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ, วัฒนธรรมและการปกครอง
อกีทังยังเป็นเมอืงทมีคีวามเป็น “เมอืงจนี” อย่างทผีูค้นไดจ้นิตนาการไว ้

หลงัจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมา่เสยีน (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 3-4 ชวัโมง) ถงึ เม่าเสยีน
Check-in เขา้ทพัีก พรอ้มบรกิารอาหารค่าํ หลังอาหารค่าํ พักผอ่นตามอัธยาศัย

พกั
MAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว

วนัท ี2
เมา่เสยีน - จดุชมววิหวงหลง 4,007 เมตร - อทุยานแหง่ชาตหิวงหลง (เดนิขนึ-เดนิลง) - ปากหบุเขาจวิจา้ยโกว

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนันนําทา่นเดนิทางสูเ่ขต อทุยานแหง่ชาตหิวงหลง (ใชเ้วลาประมาณ 3-4 ชวัโมง)

บา่ย
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางสูเ่ขต อทุยานแหง่ชาตหิวงหลง ระหวา่งทางแวะชม จดุชมววิหวงหลง 4,007 เมตร ใหถ้่ายไดถ้่ายรูปกับววิอันงดงาม
บนระดับความสงูกวา่ 4,000 เมตร จากระดับน ้าํทะเล อุทยานแหง่ชาตหิวงหลง เป็นลําธารสายหนงึไหลมาจากภเูขาหมิะนับพัน  ๆปี
จนหนิปนูเกดิตกตะกอนเป็นแอ่งเป็นชนั ทังเล็กและใหญ่กวา่ 4,000 ชนั สงูตังแต ่1.5 - 4.5 เมตร น ้าํสรีุง้ในอ่าง
เปรียบเปรยเป็นทเีลน่น ้าํของนางฟ้าชนัสวรรค ์ลําธารเรียงรายลดหลันเป็นระยะกวา่ 3,000 เมตร เป็นรูปร่างตา่ง  ๆแสนมหัศจรรยแ์ละงดงาม
ไม่มทีใีดในโลกเทยีบได ้จนมชีอืวา่ หวงหลง หรือ อุทยานแหง่ชาตมัิงกรเหลอืง 

จากนันเดนิทางตอ่สู ่ปากหบุเขาจวิจา้ยโกว ทา่นจะไดส้มัผัสกับกลนิไอธรรมชาตบินผนืป่าทอีุดมสมบรูณ์ทหีาดไูดย้าก ตน้ไมน้านาพันธุ์
โดยเฉพาะการเดนิทางของทา่นอยู่ในระหวา่งเดอืนกันยายน-เดอืนพฤศจกิายน ซงึเป็นชว่งฤดใูบไมร้่วง ทา่นจะไดส้มัผัสกับตน้ไมเ้ปลยีนสี
สขีองใบไมม้หีลากหลายสสีนัผสมผสานกับ ละอองหมิะทโีปรยปรายลงมาเพมิความงามและเสน่หใ์หก้ับจวิจา้ยโกวมากขนึ

ค่าํ
นําทา่น Check In เขา้ทพัีก พรอ้มรับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

พกั
XINGYU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว

วนัท ี3
อทุยานแหง่ชาตจิวิจา้ยโกว (ใชร้ถอทุยานจวิจา้ยโกว)



เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตแิหง่ชาตจิวิจา้ยโกว เปลยีนขนึ รถโดยสารของอุทยาน (อุทยานยังไม่อนุญาตใหใ้ชร้ถเหมา) 

เพอืชมมรดกโลกอทุยานแหง่ชาตธิารสวรรค ์อุทยานแหง่ชาตจิวิจา้ยโกว ตังอยู่ท ีอําเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน
หา่งจากตัวเมอืงเฉงิต ูประมาณ 500 กโิลเมตร มอีาณาบรเิวณถงึ 148,260 เอเคอร์
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 เป็นทะเลสาบทมีวีวิสวยอันดับตน้  ๆของอุทยานจวิจา้ยโกว
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
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารของอทุยานจวิจา้ยโกว 

นําทา่นชมความงดงามของอทุยานจวิจา้ยโกวกันตอ่ในภาคบา่ย โดยนังรถยาวตามเสน้ทางจอืจาวาเพอืขนึไปชม ทะเลสาบยาว
ซงึเป็นทะเลสาบทอียู่สงูทสีดุและกวา้งทสีดุ ของอุทยานจวิจา้ยโกว ระดับน ้าํลกึทสีดุ 100 กวา่เมตร 

จากนันไปตอ่กันท ีทะเลสาบหา้ส ีในอุทยานจวิจา้ยโกว ทะเลสาบหา้ส ีถอืเป็นจดุไฮไลทอ์กีแหง่หนงึทไีม่ควรพลาด
จากนันนังรถกลับตามเสน้ทางเดมิ เพอืลงไปดา้นลา่งของอุทยานจวิจา้ยโกว นําทา่นชม ทะเลสาบเสอื น ้าํตกซูเ่จนิ และ หมู่ทะเลสาบซูเ่จนิ
ใหท้า่นไดอ้สิระกับการบันทกึถ่ายภาพและดมืด่าํกับธรรมชาต ิทสีวยสดงดงามไดอ้ย่างเต็มท ีสมควรแกเ่วลา นําทา่นกลับสูท่พัีก

ค่าํ
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคารของโรงแรม

พกั
XINGYU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว

วนัท ี4
จวิจา้ยโกว - รา้นชา - ผา่นชมเมอืงโบราณซงพาน - ทะเลสาบเตยีซ ี- ตเูจยีงเยยีน

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม



นําทา่นออกเดนิทางสู ่ตเูจยีงเยยีน ระหวา่งทางทา่นจะไดพ้บกับความงามของธรรมชาต ิททีา่นสมัผัสจากทไีหนไม่ได ้

นําทา่นแวะ ชมิชาตน้กําเนดิ ซงึมชีาหลายประเภทใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝาก 

ผา่นชม เมอืงโบราณซงพาน สมัยราชวงศห์มงิ เมอืงทใีชแ้ลกเปลยีนสนิคา้ชาวฮันและชาวทเิบต สมัยนัน ชาวฮันนยิมนําใบชา ผา้แพร
เกลอืและของใชป้ระจําวัน มาแลกเปลยีนมา้ แกะ ขนแกะ และหนังสตัว์

เทยีง
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นแวะชม ทะเลสาบเตยีซ ีทมีนี ้าํสเีขยีวดังเทอควอยซบ์นทรีาบสงู สลับดว้ยแนวทวิเขา
ทะเลสาบแหง่นีเกดิขนึจากแผน่ดนิไหวอย่างรุนแรงบอ่ยครัง และไดก้ลนืเมอืงทังเมอืงอยู่ใตท้ะเลสาบ สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู่
เมอืงตเูจยีงเอยีน

เย็น
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร นําทา่น Check-in เขา้ทพีกั

พกั
MINGCHENG TIMES HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว

วนัท ี5
ตเูจยีงเยยีน - รา้นผา้ไหม - รา้นหมอนโอโซน - ศนูยอ์นุรกัษห์มแีพนดา้ (รวมนงัรถกอลฟ์) - ถนนคนเดนิซุนชลีู ่- โชวเ์ปลยีนหนา้กาก

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เฉงิต ู

นําทา่นแวะชม รา้นผา้ไหม ชมวธิกีารนําเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทังใชเ้ครืองจักร และแรงงานคนชมการดงึใยไหมรังแฝด
เพอืมาทําใสน้วมผา้หม่ไหม ซงึเหมาะกับการซอืเป็นทังของฝากและใชเ้อง 

นําทา่นแวะ รา้นหมอนโอโซน ซงึมสีรรพคณุสําหรับทา่นทเีป็นโรคหลับยาก นอนกรน และโรคทเีกยีวกับนอน
เหมาะกับการซอืเป็นทังของฝากและใชเ้อง เพอืการหลับทดีกีวา่อย่างแทจ้รงิ

เทยีง
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

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

อสิระใหท้า่นชอ้ปปิง ถนนคนเดนิซุนชลีู ่มสีนิคา้ตา่ง  ๆมากมาย ทังแบรนดต์า่งประเทศ และในประเทศ อาท ิเสอืผา้, รองเทา้, เครืองหนัง,
กระเป๋าเดนิทาง, นาฬกิา, เกมส,์ ของทรีะลกึตา่ง  ๆฯลฯ ตามอัธยาศัย

เย็น
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นชม โชวเ์ปลยีนหนา้กาก ทใีชศ้ลิปะพรอ้มความสามารถในการเปลยีนหนา้กากแตล่ะฉากภายในเสยีววนิาท ีโดยทไีม่สามารถจับตาไดทั้น
เป็นการแสดงทสีงวนและสบืทอดกันมาภายในตระกลู หลายชวัอายุคน ไม่ถ่ายทอดใหบ้คุคลภายนอกทัวไป

พกั
MERCURE CHENGDU NORTH HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว

วนัท ี6
รา้นยา (แช่เทา้) - ถนนคนเดนิโบราณจนิหล ี- อาหารสมุนไพร - กรุงเทพฯ

เชา้



รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นแวะ รา้นยา (แช่เทา้) ใหท้า่นซอืยาแกน้ ้าํรอ้นลวกเป่าฟู่ หลงิ “ยาบัวหมิะ” ยาประจําบา้นทมีชีอืเสยีง พรอ้มแชเ่ทา้
ซงึเป็นอกีวธิหีนงึในการผอ่นคลายความเครียด และบํารุงการไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิ

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิโบราณจนิหล ีเป็นถนนคนเดนิทรัีกษาบรรยากาศสมัยโบราณไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีมสีนิคา้ตา่ง  ๆมากมาย
ใหท้า่นไดช้อ้ปปิงเลอืกซอืสนิคา้ตามอัธยาศัย

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

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์ฉนิตู จนี จวิจา้ยโกว
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี23 กันยายน 2562 เวลา 10:01 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์ฉนิตู จนี จวิจา้ยโกว

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจร ไป-กลบั ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่วซีา่และภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามทกีาํหนดไวใ้นรายการ

• คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)

• อาหารและเครอืงดมืทุกมอื ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

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

• เมนพูเิศษ :: อาหารสมนุไพรยาจนี

• 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 และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ

• คา่น ้าํหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด 30 กโิลกรบัตอ่ท่าน

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น เครอืงดมื คา่อาหาร คา่โทรศพัท  ์คา่ซกัรดี ฯลฯ

• คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% กรณตีอ้งการใบเสร็จ

• คา่ทปิยกกระเป๋า ใบละ 5 หยวนตอ่เทยีว (แนะนําใหล้ากกระเป๋าเองทังขนึและลง)

• กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ รวม 120 หยวน/คน (เดก็ชําระทปิเท่าผูใ้หญ)่

• 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

• 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 15 ท่านออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทัวรไ์ทยเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ และทางบรษัิทจะเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจากท่านเป็นจํานวนเงนิ 200 หยวน / คน / วัน

• 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

เอกสารประกอบการเดนิทาง

• 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 พนืหลงัสขีาวเทา่นนั ยมิหา้มเห็นฟัน มองเห็นทงัใบหนา้และใบหูทงัสองขา้งชดัเจน
และหา้มสวมเสอืสขีาว เชน่ เสอืยดืสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ ไมส่วมเครอืงประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเวน่ตาเเฟชนั เเวน่สายตา
รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร ์

• เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์(กรณุากรอกขอ้มลูจรงิใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัท่านเอง)

• กรณเีด็กอายตุ่าํกวา่ 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน ี

เดนิทางพรอ้มพ่อแม ่/ เดนิทางพรอ้มพ่อ หรอื แม่
• สาํเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ) ทังนกีรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ

• สาํเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม่

• สาํเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม่

• กรณชีอืไมต่รงกบัสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื

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

• สาํเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม่

• สาํเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม่

• กรณชีอืไมต่รงกบัสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื

• ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ไปทําทเีขตหรอือาํเภอเท่านัน

กรณหีนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิเดนิทาง ใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน ี
• ใบอนญุาตกิารทํางาน ตวัจรงิเท่านัน !! ตอ่อายกุารทํางานแลว้ไมต่่าํกวา่ 3-6 เดอืน

• หนังสอืรบัรองการทํางาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทับและลายเซน็ต์

• สาํเนาตวั + ใบจองโรงแรม

• สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบัน ขนัต่าํ 100,000 บาท

• กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรส

คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณทีทีางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
• หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพมิ 3,560 บาท

• หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ จ่ายเพมิ 100 บาท

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

สถานทตูจนี ไมรั่บเลม่ของทา่นเพอืยนืขอวซีา่ในกรณีดงันี
1.ชอืเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 2.นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช  ้3.นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลงั
ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พอืยนืทําวซีา่ 4.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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