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วนัแรก กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ 

 

23.30 น.  พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 7 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิลคักีแ้อร ์
ซ ึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เชค็อนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ– สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ – ทะเลสาบเตยีซไีห ่– เมอืงจ ิว่จา้ยโกว 

 
03.20 น.  บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศจนี เมอืงเฉงิต ูโดย สายการบนิลคักีแ้อร ์เทีย่วบนิที ่8L812  

 
*ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 ช ัว่โมง 45 นาท ีไมม่อีาหาร และเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง* 

 

07.10 น.  เดนิทางถงึ สนามบินเฉงิตซูวงหลวิ ประเทศจนี เมอืงเฉงิตู หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ 
รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางตามโปรแกรม 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนู SET BOX 
 

 



CODE: ZC18 

 

 
 ระหว่างทางน าท่านผ่านชม ทะเลสาบเตยีซไีห ่เป็นหนึ่งในทะเลสาบทีเ่กดิจากปรากฎการณ์ของธรรมชาตแิผ่นดนิไหว เมือ่ปี 

ค.ศ.1978 จนท าใหเ้กดิทะเลสาบแหง่นี้ ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพกับทะเลสาบทีง่ดงามแหง่นี้ 
 

 
 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงจิว่จา้ยโกว (Jiuzhaigou) เมอืงจิว่จา้ยโกวตัง้อยู่ทีจั่งหวัดอาป้า ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ

มณฑลเสฉวน อยูห่า่งจากเมอืงเฉงิตปูระมาณ 330 กโิลเมตร แตเ่ดมินัน้เมอืงจิว่จา้ยโกวมหีมูบ่า้นชาวทเิบตอยู ่9 หมูบ่า้น อาศัย
อยู่รมิธารน ้ าเหล่านี้ เนื่องจากชาวทเิบตนับถอืภูเขา ธารน ้า เพราะเหตุนี้จิว่จา้ยโกวจึงไดรั้บการเคารพจากชาวทเิบตว่าเป็น 
“ขนุเขาธารน ้าอันศักดิส์ทิธิ”์ 

 
 น าท่านเดนิทางต่อไปยัง เมอืงจิว่จา้ยโกว (Jiuzhaigou) ระหวา่งทางทา่นสามารถ ชมความงดงามของธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิ 

อาท ิภูเขาหมิะ หนา้ผาสงูชัน แม่น ้าทีค่ดเคีย้ว ใบไมเ้ปลีย่นส ีหากยิง่เดนิทางเขา้ใกลจ้ิ่วจา้ยโกวมากเท่าไหร่ ยิง่เห็นใบไม ้

เปลีย่นสไีดม้ากขึน้เรือ่ยๆ 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
พกัที ่ JIUYUAN HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม อุทยานแหง่ชาตจิ ิว่จา้ยโกว (รวมรถประจ าทางภายในอุทยาน) – โชวท์เิบต (OPTION)  

  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 
 น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตจิ ิว่จา้ยโกว (Jiuzhaigou National Park) ตัง้อยูใ่นบรเิวณทางทศิเหนือของมณฑล

เสฉวน ซึง่เป็นสว่นหนึง่ในบรเิวณตอนใตข้องเทอืกเขาหมงิซาน หา่งออกไปจากตัวเมอืงเฉงิตรูาว 500 กโิลเมตร จิว่จา้ยโกวมี
ชือ่เสยีงดา้นความงามแหง่สสีนัทีแ่ปลกเปลีย่นไม่รูจ้บ ทะเลสาบผุดขึน้ท่ามกลางหมู่แมกไมเ้ขยีวขจี น ้าใสเป็นประกายชุม่ฉ ่า 
ยอดเขาหมิะตัดกับทอ้งฟ้าสคีราม เกดิเป็นภาพธรรมชาตอิันงดงามทีแ่ปรเปลีย่นไปตามฤดูกาลผล ิดว้ยความสวยงามจงึท าให ้

อทุยานแห่งชาตจิิว่จา้ยโกว ไดถู้กขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิในปีค.ศ. 1992 *หมายเหตุ : หมิะภายในอุทยาน
ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศในแตล่ะปี* 

  

น าทา่นชม ทะเลสาบแรด (Rhino Lake) สงูจากระดับน ้าทะเล 2,315 เมตร น ้าลกึโดยเฉลีย่ 12 เมตร ยาวราว 2 กโิลเมตร มี
พืน้ที ่200,000 ตารางกโิลเมตร ทะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ เสน่หอ์ันน่าประทับใจของทะเลสาบนี้คอื หมู่เมฆและ

สายหมอกทีส่ะทอ้นทะเลสาบแรดจนแยกไมอ่อกวา่สว่นไหนทีเ่ป็นทอ้งฟ้า ความเปลีย่นแปลงของทัง้เมฆและหมอกในทกุๆ เชา้ 
ใหค้วามงดงามที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันอย่างน่าประทับใจ นอกจากนี้ทะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบเดียวที่อนุญาตให ้
นักทอ่งเทีย่วลอ่งเรอืยอชตไ์ด ้
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 น าทา่นชม ทะเลสาบซู่เจ ิง้ (Shuzheng Lake) เป็นทะเลสาบนอ้ยใหญ่ 19 แห่งไหลลดหลั่นกันลงมาราวขัน้บันได สลับกับ
แอง่น ้าและแนวตน้หญา้สสีดใส 

 
น าท่านชม ทะเลสาบมงักรคู ่(Double Dragon Lake) อยู่ใกลก้ับทะเลสาบประกายไฟ มักมหีงสแ์ละเป็ดแมนดารนิมาเล่น
น ้าทีท่ะเลสาบนี้ ชือ่ของทะเลสาบนี้มาจากแนวหนิปูนกน้ทะเลสาบทีม่รีปูรา่งเหมอืนมังกรสองตัว ต านานโบราณของชาวธเิบต

กลา่วไวว้า่ ในอดตีมมีังกรรา้ยสองตัวเขา้มาท ารา้ยชาวธเิบตในดนิแดนจิว่จา้ยโกวนี้ โดยพน่ลกูเห็บและพายหุมิะมายังหมูบ่า้นใน
ทีส่ดุเทพเจา้กซีา ซึง่เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวธเิบตไดม้าปราบมังกรทัง้สองตัวนี้ และล่ามโซม่ังกรทัง้สองนี้ไวใ้ตท้ะเลสาบ 
ตัง้แตนั่น้มาชาวธเิบตในจิว่จา้ยโกวนี้ก็อยูอ่ยา่งสงบสขุ 

  
จากนั้นน าทา่นชม น า้ตกธารไขมุ่ก (Pearl Shoal Waterfall) หรอื ซึง่เป็นภาษาทเิบต แปลวา่ยิง่ใหญ่และอัศจรรย ์น ้าตก
ธารไขม่กุสงูจากระดับน ้าทะเล 2,433 เมตร กวา้งราว 160 เมตร มพีืน้ที ่9.5 หมืน่ตารางเมตร เป็นน ้าตกธารหนิปนู มรีปูทรงเป็น

รปูพัด เป็นน ้าตกทีไ่หลผ่านถ ้าล าธารใหญ่ มสีายน ้าทีท่อดธารลดหลั่นยาวถงึ 310 เมตร เป็นน ้าตกทีม่คีวามงามราวกับเสน้ไขม่กุ 
และเคยเป็นจุดทีเ่คยถ่ายท าภาพยนตรเ์รือ่งไซอิว๋ น ้ าตกนี้ถอืเป็นน ้าตกทีก่วา้งทสีดุในจิว่จา้ยโกว นอกจากนี้ยังมนี ้าตก และ

ทะเลสาบอืน่ๆอกีมากมายภายในอทุยานจิว่จา้ยโกว 
 

 
 

 น าท่านชม ทะเลสาบนกยูง (Peacock Lake) มคีวามยาว 310 เมตร มีรูปร่างลักษณะคลา้ยนกยูง มีน ้าสฟ้ีาอมน ้าเงินใน
บรเิวณน ้าลกึ และสเีขยีวมรกตในบรเิวณน ้าตืน้ และสอ่งประกายเป็นสทีองยามสะทอ้นกับแสงแดดพราย ตัวทะเลสาบนัน้ตัง้อยู่

ภายในหบุเขาทีเ่ต็มไปดว้ยดว้ยตน้ไมน้านาชนดิ ยิง่ในยามฤดใูบไมเ้ปลีย่นสนัีน้ สสีนัของทะเลสาบแหง่นี้จะเต็มไปดว้ย สแีดง สี

เหลอืงของใบไมท้ีร่่วงหลน่ในทะเลสาบ แตห่ากเป็นชว่งฟดูหนาวก็จะถูกปกคลุมไปดว้ยหมิะใหบ้รรยากาศทีส่วยงามไปในอกี
รปูแบบหนึง่ 
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  
 

 จากนั้นน าท่านชม ทะเลสาบห้าสี (Five-Flower Lake) สีสันที่สวยงามของน ้ าในทะเลสาบหา้สี เกิดจากแคลเซียม 
คารบ์อเนต และบรรดาพชืน ้าชนดิต่างๆ ทีเ่จรญิเตบิโตอยู่ในทะเลสาบ ซึง่ไมเ่พยีงแตส่รา้งความสวยงาม ท าใหน้ ้าเป็นสฟ้ีาและ
สเีขยีวเทา่นัน้ หากยังท าใหน้ ้าใสแจ๋วราวกับกระจก นักทอ่งเทีย่วจงึสามารถมองเห็นสิง่ตา่งๆ ทีอ่ยูใ่ตน้ ้าไดอ้ยา่งชดัเจน และยัง

มองเห็นววิทวิทัศน์ทีส่วยงามเบือ้งหนา้สะทอ้นลงบนผวิน ้าจนปรากฏเป็นภาพทีส่วยงามแปลกตา 
 น าทา่นชม ทะเลสาบยาว (Long Lake) เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุในจิว่จา้ยโกว ครอบคลมุพืน้ที ่930,000 ตารางเมตร ความ

ยาวกวา่ 7 กโิลเมตร น ้าในทะเลสาบมาจากหมิะทีล่ะลายลงมาจากภูเขา มตีน้สนซดีารข์ ึน้อยูบ่นภูเขารอบๆทะเลสาบ เมือ่มอง

จากระยะไกลสะทอ้นเป็นทวิทัศน์อันงดงาม ในฤดูหนาวทะเลสาบจะจับตัวแข็งหนาถงึ 60 เซนตเิมตร จงึเป็นสถานทีท่ีเ่หมาะ
ส าหรับการเลน่สเก็ต 

 

 *หมายเหตุ : การท่องเทีย่วภายในอุทยานน ัน้ไกดแ์ละหวัหน้าทวัร ์จะใชว้จิารณญาณในการน าท่านเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วตามจุดตา่งๆ ภายในอุทยาน อาจท าใหเ้ก็บบางสถานทีไ่ม่ครบ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการใชเ้วลาในแตล่ะสถานที ่

การรกัษาเวลาของคณะทวัร ์และสภาพอากาศในวนัน ัน้ๆ และณ วนัเดนิทาง หากคณะไม่สามารถเดนิทางไปชม
อุทยานจิว่จา้ยโกวได ้ไม่ว่าเนือ่งจากสภาพอากาศ หรอืเหตุผลใดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นสถานที่
ท่องเทีย่วเป็น “อุทยานแห่งชาตซิงผงิโกว” แทนโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และไม่คนืค่าบรกิารใดๆท ัง้ส ิน้ 

อุทยานแห่งชาตซิงผงิโกว (Shongpinggou National Park) อุทยานแห่งนีเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหม่ทีว่า่กนั
วา่มคีวามสวยงามเสมอืนอุทยานแห่งชาตจิ ิว่จา้ยโกว ต ัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบสูงเม่าเสีย้น สู่จากระดบัน า้ทะเลประมาณ 
2,500 เมตร กนิพืน้ทีท่ ัง้หมด 160 ตารางกโิลเมตร มที ัง้ทะเลสาบสสีนัสวยงาม หุบเขารูปร่างแปลกตา สายธาร

น า้ตก ใบไมเ้ปลีย่นส ีและหมิะตามฤดกูาล ทีน่ ีย่งัมคีนนกัทอ่งเทีย่วมาเยอืนไมม่ากนกั* 
 

 
 
 น าท่านชม ทะเลสาบแพนดา้ (Panda Lake) มคีวามลกึโดยเฉลีย่ 14 เมตร สงูจากระดับน ้าทะเล 2,587 เมตร ทะเลสาบ

แพนดา้จึงเป็นหนึ่งในสองทะเลสาบของจิ่วจา้ยโกวที่ผิวน ้ าจับตัวเป็นน ้ าแข็งในฤดูหนาว ระดับน ้ าของทะเลสาบมีการ
เปลีย่นแปลงเสมอ เนื่องจากใตน้ ้ามทีางไหลไปยังน ้าตกแพนดา้ ทีอ่ยูใ่กล ้ๆ กัน 
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
พกัที ่ JIUYUAN HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

หลังจากรับประทานอาหารค ่า ทุกท่านสามารถเลอืกชม โชวท์เิบต (Tibet Show) ซึง่โชวท์เิบต เป็นการแสดงเกีย่วกับการ
ฟ้อนร า และการแสดงวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าจา้ง ดว้ยความงดงามตระการตา ท าใหเ้ป็นอกีหนึง่โชวท์ีไ่ดรั้บความสนใจ
อย่างมากมายหากไดม้าเยอืนยังเมอืงจิว่จา้ยโกว *ท ัง้นีส้ าหรบัลูกคา้ทีส่นใจชมโชวท์เิบตสามารถแจง้ความประสงคไ์ด้

กบัทางหวัหนา้ทวัร ์หรอืไกดท์อ้งถิน่โดยมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทา่นละ 240 หยวน/ทา่น และส าหรบัลูกคา้ทีไ่ม่มคีวาม
ประสงคห์รอืสนใจในการชมโชวท์เิบต ทางหวัหนา้ทวัรจ์ะน าทกุทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัเพือ่พกัผอ่นตามอธัยาศยั* 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงจิว่จา้ยโกว – เมอืงหวงหลง – อุทยานแหง่ชาตหิวงหลง – เมอืงเมา่เสีย้น 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

น าทา่นเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตหิวงหลง (Huanglong National Park) (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 3 ชัว่โมง) 

(ไมร่วมคา่กระเชา้) อกีหนึ่งสถานทีท่ีค่ณุคา่แก่การมาเยีย่มชมสกัครัง้หนึง่ในชวีติ ตัง้อยูใ่นเขตเมอืงซง่ผ่าน ในมณฑลเสฉวน มี
พืน้ทีก่วา้งใหญ่ถงึ 1,340 ตารางกโิลเมตร มลีักษณทางภูมปิระเทศทีซ่บัซอ้น ภายในอุทยานมอีงคป์ระกอบทีแ่ปลกประหลาด 
น่าตืน่ตาตืน่ใจและน่าคน้หา อาทเิชน่ พืน้ผวิหนิอ่อน ทะเลสาบ หลมุ บอ่ น ้าตก ถ ้า และสสีนัทีห่ลากกลายแตกตา่งกันออกไป

จงึท าใหห้วงหลงกลายเป็นสถานที่ที่ประกอบไปดว้ยมนต์เสน่ห์ความงดงามที่มาจากธรรมชาติที่แทจ้รงิ ทีส่ าคัญอุทยาน
แหง่ชาตหิวงหลงไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก โดยองคก์รยูเนสโก ้ในปี ค.ศ. 1992 ในปัจจุบันอุทยานแหง่ชาตหิวง
หลงไดรั้บค าเปรยีบเปรยวา่เป็นสถานทีป่ระทับของพระแมแ่หง่สรวงสวรรคบ์นโลกมนุษย์ ระหวา่งทางน่านชม รา้นหนิทเิบต ให ้

ทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากแกค่นทีท่า่นรัก 
 

 
 

หมายเหตุ: ณ วนัเดนิทาง หากคณะไม่สามารถเดนิทางไปชมอุทยานหวงหลงได ้ไม่ว่าเนือ่งจากสภาพอากาศ หรอื

เหตุผลใดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเปลีย่นสถานทีท่อ่งเทีย่วเป็น “อุทยานโหมวหนโีกว” แทนโดยไมต่อ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ และไมค่นืคา่บรกิารใดๆท ัง้ส ิน้ 
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อุทยานโหมวหนโีกว เป็นอกีหนึ่งอุทยานทีม่คีวามงดงามของธรรมชาตทิีส่ามารถประชันไดท้ัง้จิว่จา้ยโกว และหวง

หลง เนื่องดว้ยภายในอทุยานประกอบไปดว้ย ภเูขา ถ ้า ป่า ทะเลสาบนอ้ยใหญ่ ทีม่ทีวิทัศน์สวยงามเชน่กัน เพยีงแตย่ังไมเ่ป็นที่

นยิมในหมูนั่กทอ่งเทีย่ว 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  
 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเมา่เสีย้น (Maoxian) (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 4 ชั่วโมง) ตัง้อยูท่างทศิตะวันออก

เฉียงใตข้องมณฑลเสฉวนประชากรสว่นใหญ่เป็นชนชาวเผ่าเชยีง อกีทัง้ยังและเป็นแหล่งเพาะพันธุห์มแีพนดา้ทีส่ าคัญของจีน

แหง่หนึง่ น าทกุทา่นชมววิความสวยงามตลอดการเดนิทาง 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 

พกัที ่ XI QIANG HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้ เมอืงเม่าเสีย้น – เมอืงเฉงิตู – รา้นยางพารา – รา้นบวัหมิะ – ถนนโบราณสถานจิง๋หลี ่– OPTION : โชวเ์ปลีย่น

หนา้กาก – ชมววิสะพานโบราณ – สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าทุกท่านเดนิทางสู ่เมอืงเฉงิต ู(Chengdu) (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมอืงย่อยจังหวัดทีไ่ดท้ า

หนา้ทีเ่ป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวนของจนี ตัง้อยู่บรเิวณลุ่มแม่น ้าหมนิใจกลางมณฑล ประชากรเมอืงเฉงิตูมรีาว 10 ลา้น

คน เป็นหนึง่ในสามของเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในภาคตะวันตกของจนี (อกีสองแห่งคอืฉงชิง่และซอีาน) ในปัจจุบันเป็นทัง้

ศนูยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร และดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้ค าวา่เฉงิตมูคีวามหมายวา่ คอ่ย ๆ กลายเป็น

เมอืง เนื่องจากยอ้นไปเมือ่ราว 2,000 ปีทีแ่ลว้ ในสมัยจิน๋ซฮีอ่งเต ้ไดม้กีารจัดการชลประทานขึน้ เพือ่แกไ้ขปัญหาน ้าทว่มทีเ่กดิ

เป็นประจ าทกุปี เมือ่แกไ้ขปัญหาน ้าทว่มได ้ ชาวนาชาวไรเ่พาะปลกูไดด้ ีชวีติความเป็นอยูด่ขี ึน้ คนจงึเริม่อพยพมาทีเ่มอืงนี้มาก

ขึน้เรือ่ย ๆ จงึไดช้ือ่วา่เฉงิต ู 

 
น าทุกท่านแวะเลอืกซือ้ของฝาก รา้นผลติภณัฑจ์ากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหท้่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้และ
ผลติภัณฑเ์ครื่องนอนเพือ่สขุภาพต่างๆทีผ่ลติจากยางพารา จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่รา้นยาบวัหมิะ (Beijing Bao Shu 

Tang Bao Fu Ling Compound Camphor Cream) หรอื ครมีเป่าซู่ถงั สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นการรักษาแผลไฟไหม 
ผุพอง และแมลงกัดตอ่ย เป็นยาสามัญประจ าบา้นแกช้าวจนีทกุบา้นมาแตโ่บราณ 
 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  
 

น าทกุทา่นเดนิทางสู ่ถนนโบราณสถานจิง๋หลี ่(Jinli Ancient Street) เป็นถนนโบราณทีจ่ะน าทุกท่านเพลดิเพลนิไปกับ

สนิคา้ต่างๆมากมาย ทัง้ของกนิ ของที่ระลกึ อีกทัง้ทุกท่านสามารถซบึซับบรรยากาศที่จะเนรมติใหทุ้กท่านไดเ้ห็นและรูส้กึ

เหมอืนอยูใ่นหนังจนีสมัยกอ่น 
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OPTION : โชวก์ารแสดงโชวเ์ปลีย่นหนา้กาก โชวเ์ปลีย่นหนา้กากหรอื “เป้ียนเหลีย่น” เป็นการแสดงทีป่ระเทศจนี 

ใหค้วามส าคญั และยกยอ่งใหก้ารแสดงนีแ้ถบจะเป็นปรศินาความลบัของประเทศ ซึง่เป็นศลิปะการแสดงช ัน้สูงของ

เสฉวน เพยีงแคก่ารสบดัหนา้ก็เปลีย่นหนา้กากได ้หรอืแมแ้ตก่ารสลดัพดัในมอืก็สามารถเปลีย่นหนา้กากไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว การแสดงนีส้บืทอดกนัมาหลายช่วงอายุคน หา้มสอบเคล็ดลบัวธิกีารเปลีย่นหนา้กากนีก้บัผูอ้ ืน่ โชวเ์ปลีย่น

หนา้กาก จงึถอืเป็นมรดกทางวฒันธรรมอนัย ิง่ใหญข่องชาวจนีเมอืงเฉงิตู ราคาทา่นละ 300 หยวน ส าหรบัทา่นทีไ่ม่

ซือ้ทวัรเ์สรมิอสิระทา่นชอ้ปป้ิงเมอืงเฉงิตตูามอธัยาสยั 
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จุดชมววิ สะพานโบราณ (Anshun Bridge) เป็นสะพานในเมอืงหลวงของเฉงิตใูนมณฑลเสฉวนประเทศจนี เป็นสะพานขา้ม
แมน่ ้าจนิ สะพานทีม่หีลังคาปิดนัน้มรีา้นอาหารทีค่อ่นขา้งใหญ่และเป็นรา้นอาหารยอดนยิมทีส่ดุในเมอืง  

 

 
  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 
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วนัทีห่ก สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ  

 

00.40 น.  เดนิทางกลับ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยเทีย่วบนิที ่8L811  
03.05 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

 
 

 
 
 

 
หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาเด็กอาย ุ
ระหวา่ง 2-18 ปี 

ราคาพกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคาไมร่วมต ัว๋
เครือ่งบนิ 

07 – 12 เมษายน 2563 16,999 19,999 3,000 11,999 

08 – 13 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

16,999 19,999 3,000 11,999 

09 – 14 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

18,999 21,999 3,000 13,999 

10 – 15 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

19,999 22,999 3,000 14,999 

11 – 16 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

18,999 21,999 3,000 13,999 

12 – 17 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

17,999 20,999 3,000 12,999 

13 – 18 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

17,999 20,999 3,000 12,999 

14 – 19 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

16,999 19,999 3,000 11,999 

16 – 21 เมษายน 2563 15,999 18,999 3,000 10,999 

17 – 22 เมษายน 2563 15,999 18,999 3,000 10,999 

21 – 26 เมษายน 2563 15,999 18,999 3,000 10,999 

22 – 27 เมษายน 2563 15,999 18,999 3,000 10,999 

23 – 28 เมษายน 2563 15,999 18,999 3,000 10,999 

24 – 29 เมษายน 2563 15,999 18,999 3,000 10,999 

28 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 
(วนัแรงงาน) 

16,999 19,999 3,000 11,999 
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29 เม.ย. – 04 พ.ค. 2563 
(วนัแรงงาน/วนัฉตัรมงคล) 

16,999 19,999 3,000 11,999 

30 เม.ย. – 05 พ.ค. 2563 
(วนัแรงงาน/วนัฉตัรมงคล) 

16,999 19,999 3,000 11,999 

01 – 06 พฤษภาคม 2563 
(วนัแรงงาน/ฉตัรมงคล/วสิาขบูชา) 

17,999 20,999 3,000 12,999 

05 – 10 พฤษภาคม 2563 
(วสิาขบูชา) 

14,999 17,999 3,000 10,999 

06 – 11 พฤษภาคม 2563 
(วสิาขบูชา) 

14,999 17,999 3,000 10,999 

07 – 12 พฤษภาคม 2563 14,999 17,999 3,000 10,999 

08 – 13 พฤษภาคม 2563 14,999 17,999 3,000 10,999 

12 – 17 พฤษภาคม 2563 14,999 17,999 3,000 10,999 

13 – 18 พฤษภาคม 2563 14,999 17,999 3,000 10,999 

14 – 19 พฤษภาคม 2563 14,999 17,999 3,000 10,999 

15 – 20 พฤษภาคม 2563 14,999 17,999 3,000 10,999 

19 – 24 พฤษภาคม 2563 14,999 17,999 3,000 10,999 

20 – 25 พฤษภาคม 2563 14,999 17,999 3,000 10,999 

21 – 26 พฤษภาคม 2563 14,999 17,999 3,000 10,999 

22 – 27 พฤษภาคม 2563 14,999 17,999 3,000 10,999 

26 – 31 พฤษภาคม 2563 14,999 17,999 3,000 10,999 

27 พ.ค. – 01 ม.ิย. 2563 14,999 17,999 3,000 10,999 

28 พ.ค. – 02 ม.ิย. 2563 14,999 17,999 3,000 10,999 
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29 พ.ค. – 03 ม.ิย. 2563 
(วนัเฉลมิฯพระราชนิ)ี 

15,999 18,999 3,000 10,999 

02 – 07 มถิุนายน 2563 
(วนัเฉลมิฯพระราชนิ)ี 

13,999 16,999 3,000 9,999 

03 – 08 มถิุนายน 2563 
(วนัเฉลมิฯพระราชนิ)ี 

13,999 16,999 3,000 9,999 

04 – 09 มถิุนายน 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 

05 – 10 มถิุนายน 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 

09 – 14 มถิุนายน 2563 12,999 15,999 3,000 9,999 

10 – 15 มถิุนายน 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 

11 – 16 มถิุนายน 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 

12 – 17 มถิุนายน 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 

16 – 21 มถิุนายน 2563 12,999 15,999 3,000 9,999 

17 – 22 มถิุนายน 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 

18 – 23 มถิุนายน 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 

19 – 24 มถิุนายน 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 

23 – 28 มถิุนายน 2563 12,999 15,999 3,000 9,999 

24 – 29 มถิุนายน 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 

25 – 30 มถิุนายน 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 

26 ม.ิย. – 01 ก.ค. 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 
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** ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,900 บาท ** 
** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ ** 

** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนีแบบกรุป๊ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

 โรงแรมทีพั่กอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลัก 

ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนที่
ก าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร  

(ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 
หมายเหต ุ:  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพือ่ร่วมโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นขายเสือ้กันหนาว, รา้นศลิปะ

รัสเซยี, รา้นสนิคา้พืน้เมอืง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จง

ลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก 
ไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตัวออก
จากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/รา้น 

** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 
 

มจี าหน่ายแลว้วันนี้ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไม่ว่าจะเป็น ญีปุ่่น เกาหลใีต ้ฮ่องกง มาเก๊า 

ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้านไดต้อ่เนื่องสงูสดุ 8 วัน หากสนใจสัง่ซือ้ซมิกับทาง
บรษัิท กรณุาสัง่ซือ้ 3 วันลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง โปรดแจง้และช าระเงนิกับทางเอเจน้ทท์ีท่า่นตดิตอ่ซือ้ทัวรม์า 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.       คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม   
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนีแบบกรุ๊ป ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น ในกรณีทีรั่ฐบาลจนีประกาศยกเลกิ

วซีา่แบบกรุ๊ปทางบรษัิทของปรับอัตราคา่วซีา่แบบเดีย่วเป็น ทา่นละ 1,800 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 
เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาท าการจองล่วงหนา้ก่อนเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท 
ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรณุาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดย

ระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 
ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิ์
ลกูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษ

จ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่ว

หรอืเอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่
วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่

วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 

9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอื
วา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยัน
ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ 
(กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้
แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี

เงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
 

 
 



CODE: ZC18 

 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ 
การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ
เดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลี่ยนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิไ์ม่คนืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทุก
กรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอื
ผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ
ตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีี

ซา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิาร
เพิม่จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบรษัิทยนิดีที่จะใหบ้รกิารและ
ด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ่ง ยกเวน้ใน
กรณีทีว่ซีา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของ
ลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอื
วา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มัครทกุทา่น ไมจ่ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับค ารอ้งขอวซีา่ ยกเวน้สาวประเภทสอง จะตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับค ารอ้งขอ

วซีา่ 
2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตู โดยประมาณ 7 วัน ท าการเป็นอยา่งนอ้ย (อาจไมร่วมเสาร ์- อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กับจ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซี่าแบบหมู่คณะ โดยทางเจา้หนา้ทีจ่ะเป็นผูก้ าหนดการนัดหมายวันและเวลาการรวบรวมเอกสาร
ประกอบการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วจนี หากทา่นไม่สะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่
กจิธรุะสว่นตัวของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เล่ม

หนังสอืเดนิทางอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาทีส่ถานทตู) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง หรอื กอ่นช าระเงนิมัด
จ า  

4. กรณีทีท่า่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลัง คณะ และหากเกดิคา่ใชจ้่ายไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้ง
ช าระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกก่อนแต่วซีา่ยังไม่ออก เนื่องจากทา่นยืน่
หลังคณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 15 วันท าการ (เป็นอยา่งนอ้ย) ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่ับจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยูใ่นชว่ง
ฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใช ้

ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ดังนัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพือ่เดนิทาง กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็น
กรณีพเิศษ เพือ่วางแผนล่วงหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืด่วน ระหว่าง
ขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ อาจท าใหส้ถานทตูปฏเิสธวซีา่ และ ทา่นจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม ่น่ันหมายถงึจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียม และ 

คา่บรกิารใหมท่ัง้หมด โดยค านงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 
7. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ชนิดทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไม่หมดอายอุยูแ่ลว้ และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเทีย่วกับ

คณะนี้ สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถกูใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนั้นๆมาก

ทีส่ดุ มากอ่นแลว้อย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบ
เกีย่วกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถูกสง่กลับจากประเทศ
ปลายทาง  



CODE: ZC18 

 

8. กรณีทีท่่านมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอาย ุจ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนิดทอ่งเทีย่วเทา่นั้น โดย
จะตอ้งอยูใ่นหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่อีายคุงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนิดทีอ่นุมัตโิดยระบุวันที่

สามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่าก าหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วซีา่ ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่ับประเทศปลายทางอกีครัง้ กรณุาสง่หนา้วี
ซา่และหนา้ทีม่กีารประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถกูตอ้ง หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขและลกูคา้ยนืยัน
เดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์าย

การบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื่องจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่เพยีงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง และ ถูก
สง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูก

ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิ
ทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้า่นใหค้วามรว่มมอืในสว่นนี้เพือ่ใหก้ารยืน่ค า

รอ้งในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคัญ 
11.  

 
การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศจนีส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
 

1. หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั (พาสปอรต์ธรรมดาเล่มสเีลอืดหมูเท่าน ัน้) ฉบบั
จรงิ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และมหีนา้วา่งไมต่ ่ากวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถา่ยส ีใบหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหนา้ประมาณ 3 ซม. พืน้หลงั

สขีาวเทา่น ัน้ จ านวน 2 รูป รปูถา่ยเป็นปัจจุบัน มอีายขุองรปูไมเ่กนิ 6 เดอืน สถานทตู
ปฏเิสธไม่รับรูปถ่ายโพลารอย  /รูปถ่ายสติ๊ กเกอร์ / รูปชุดครุยรับปรญิญา/รูปชุด
ราชการ  / หา้มใสเ่สือ้แขนกุด และหา้มใส่เสือ้สขีาว ทุกชนิด(เนื่องจากฉากหลังตอ้ง

เป็นสขีาว) หา้มสวมเครือ่งประดับทุกชนิด, หา้มใสค่อนแทรคเลนส,์ หา้มยิม้เห็นฟัน, 
เปิดใบหูและหนา้ผากชัดเจน,รูปถ่ายจะตอ้งไมม่เีงาและแสงแทรกบดบังใบหนา้ ไม่มี
จุดสแีดงในดวงตา และจะตอ้งไมม่สี ิง่สกปรกและรอยขดีขว่นใด ๆ ทัง้ส ิน้. 

3. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวซีา่ประเทศจีน กรุณากรอกรายละเอยีดทีถู่กตอ้งและชัดเจน
โดยครบถว้น 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวซี่าประเทศจนี 

 
** กรุณากรอกขอ้มูลท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการขอวซีา่ของทา่นเอง ** 

 
ชือ่-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.) 
.................................................................................................................................................................. 

สถานะภาพ  □ โสด   ระบชุือ่บดิา..................................................ชือ่มารดา................................................... 
□ แตง่งานจดทะเบยีนสมรส □ แตง่งานไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส 

      **ระบชุือ่คูส่มรส  .................................................................................................................. 

□ หมา้ย □ หยา่    
ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น..................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย.์............................... โทรศัพทบ์า้น......................................เบอรม์อืถอื....................................... 

ทีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิตอ่ได ้(กรณไีมต่รงตามทะเบยีนบา้น).......................................................................................... 
รหัสไปรษณีย.์.............................. เบอรโ์ทรศัพท.์....................................... เบอรม์อืถอื.................................... 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา..............................................................ต าแหน่งงาน..................................... 
ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน / สถานศกึษา................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย ์...............................................โทรศัพท.์.............................................................. 

 
  *** ในกรณีทีเ่กษยีณอาย ุกรุณาระบุชือ่ และ ทีอ่ยู ่สถานทีท่ างาน เนือ่งจากเป็นเงือ่นไขของสถานทตู ***  
ชือ่สมาชกิในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธ ์

 
 ชือ่-สกลุ ...................................................อาชพี......................................ความสมัพันธ ์....................... 

          เบอรโ์ทรศัพท.์................................... 

 ชือ่-สกลุ ...................................................อาชพี......................................ความสมัพันธ ์....................... 
          เบอรโ์ทรศัพท.์................................... 
ชือ่ผูต้ดิตอ่ได ้(กรณีฉุกเฉนิทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางกบัทา่น) ชือ่-สกลุ........................................................................... 

เบอรโ์ทรศัพท.์.........................................ความสมัพันธ.์................................................... 
 

(กรุณาแจง้เบอรท์ ีส่ามารถตดิตอ่ไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัทา่น) 
 

4. ส าเนาสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 

 
เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ 

 หากเด็กเดนิทางกับพ่อหรอืแม ่คนใดคนหนึง่ ตอ้งมหีนังสอืแสดงความยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ จากทางเขตหรอื

ทีว่า่การอ าเภอ (ฉบับจรงิเทา่นัน้) โดยเอกสารใหร้ะบุวา่ อนุญาตใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร และระบคุวามสมัพันธว์่า
เป็นอะไรกันอยา่งชดัเจน 

 หากเด็กเดนิทางคนเดยีว หรอืกับบคุคลทีส่าม ตอ้งมหีนังสอืแสดงความยนิยอมจากพอ่และแม ่ 
ใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศได ้จากทางเขตหรอืทีว่า่การอ าเภอ (ฉบับจรงิเทา่นัน้) โดยเอกสารใหร้ะบวุา่ อนุญาตใหเ้ดนิทางไป

ตา่งประเทศกบัใคร และระบคุวามสมัพันธว์า่เป็นอะไรกันอยา่งชดัเจน 

 กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่  
- ใบส าเนาบันทกึการหยา่ทีร่ะบวุา่บตุรอยูใ่นการดแูลของใคร 

- เอกสารการปกครองบตุร (ป.ค.14) ฉบับจรงิเทา่นัน้ 
 กรณีบตุรบญุธรรม 

- ใบจดทะเบยีนรับบตุรบญุธรรม จากทางเขตหรอืทีว่า่การอ าเภอ 
 ส าเนาหนา้พาสปอรต์ หรอื ส าเนาบัตรประชาชน ของบดิามารดา 

 กรณีมกีารเปลีย่นชือ่-นามสกลุ แนบใบเปลีย่นชือ่-ใบเปลีย่นนามสกลุ 
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หมายเหต ุ: 

 กรณีเป็นสาวประเภทสอง  ( ลักษณะการแตง่กายเป็นสตร ี)ตอ้งยืน่หนังสอืรับรองการท างาน (ภาษาอังกฤษ) ,จดหมายชีแ้จงตนเอง 
และสมดุบัญชเีงนิฝากตัวจรงิพรอ้มส าเนายอ้นหลัง 6 เดอืน ตอ้งไปแสดงตัว ณ วันยืน่วซีา่จนี และสามารถพ านักอยูใ่นประเทศจนีไดไ้ม่

เกนิ 7 วันเทา่นัน้ 
 กรณีชาวตา่งชาตทิีท่ างานหรอืพกัอาศยัในประเทศไทย ตอ้งยืน่ ใบอนุญาตท างาน (ถา้ม)ี, จดหมายชีแ้จงตนเองพรอ้ม

รายละเอยีดทีอ่ยูท่ ีช่ดัเจน ส าเนาสมดุบญัชหีรอื สเตทเมน้ ยอ้นหลัง 6 เดอืน (ในบางกรณอีาจตอ้งไปแสดงตัวทีส่ถานทตู) โดยมี
คา่บรกิารเพิม่ 1,000 บาท  

 ผูถ้อืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตจิะตอ้งท า Re-Entry Permit ดว้ยตนเองกอ่นสง่เอกสารเพือ่ยืน่วซีา่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บยืน่วซีา่กรณีดังนี้  
- หนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่สเีหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเองทีส่ถานทตูจนีโดยตรง / กรณี

เป็น พระภกิษุหรอืสามเณร 
 ผูท้ีป่ระสงคใ์ช ้หนังสอืเดนิทางราชการ หรอืใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทาง ไมต่อ้งท าวซีา่จนี แตท่า่นจะตอ้ง รับผดิชอบในการขอ

อนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 
 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซี่าทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณแ์ละ

ระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิ
ของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

 
** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ าหนด จงึ

อาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 
 
เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทาง
ราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พือ่
การท่องเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่่าน

การอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผิดชอบความผดิพลาดที่จะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วม
เดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 
3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่า

กรณีใดๆก็ตาม 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับ

ทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของทาง

บรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ

ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษี

สนามบนิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 



CODE: ZC18 

 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกับ
ทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอุบัตภัิยทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนื

คา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิทา่นัน้ 
10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 
12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่

บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่น

ใดสว่นหนึ่ง ไมว่่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ข ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 
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