
 

 

 

CHENGDU เฉิงตู4 วัน 2 คืน    

 
 

ภเูขาหมิะ ธารน า้แขง็ กลาเซียร์ ตากู๋ปิงชวน 
ศูนย์วจิยัหมีแพนด้า วัดผู่เจ้า เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน เม่าเซ่ียน 



 

 

อุทยานสวรรค์ภผูาหมิะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน ทะเลสาบต้ากู๋ 
ช้อปป้ิงถนนซอยแคบซอยกว้าง ถนนคนเดนิชุนซีลู่ 
เมนูพเิศษ: อาหารกวางตุ้ง ,สุกีเ้สฉวน+น า้จิม้รสเดด็ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ 
 

ราคาเด็ก 0-12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

พักเดี่ยวเพิ่ม ที่น่ัง 

14-17 ธ.ค.61  10,988 ไม่มีราคาเด็ก 
Infant 5,000 

3,500 20 
16-19 ธ.ค.61 11,888 3,500 20 
21-24 ธ.ค.61 11,888 3,500 20 

29 ธ.ค.-1ม.ค.62 15,888 3,500 20 
4-7ม.ค.62 10,888 3,500 20 

10-13 ม.ค.62 11,888 3,500 20 
11-14 ม.ค.62 11,888 3,500 20 
17-20 ม.ค.62 11,888 3,500 20 
18-21 ม.ค.62 11,888 3,500 20 

28 ก.พ.-3มี.ค.62 12,888 3,500 20 
1-4 มี.ค.62 12,888  3,500 20 
7-10 มี.ค.62 12,888  3,500 20 
8-11 มี.ค.62 12,888  3,500 20 
14-17 มี.ค.62 12,888  3,500 20 

ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท 



 

 

 

วันแรก: ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู -เฉิงตู-เมืองตูเจียงเยี่ยน-เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยนศูนย์วิจัยหมีแพนด้า-เมอืงโบราณ
เจียจือ-วัดผู่เจ้า-เม่าเซี่ยน  

00.15 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โซนผู้โดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4 ประต ูเคาเตอร์เช็คอินสายการบิน Lucky 

Air (รับเอกสารตา่ง ๆ พร้อมข้อแนะน าขัน้ตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋าทกุใบจะต้องฝากให้กบัทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วย

ตวัทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน   

03.50 น. บินลัดฟ้าสู่  เฉิงตู โดยสายการบิน Lucky Air เที่ยวบินที่ 8L812 

07.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซรวงลิว้ นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ศูนย์กลางด้าน      การเมือง

การทหารและด้านการศกึษาของภมูิภาคตะวนัตกเฉียงใต้ น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

เช้า บริการอาหารเช้า (แบบกล่อง) 

เดินทางสู ่เมืองตูเจียงเยี่ยน(ใช้ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชม.) เมืองขนาดกลาง มีช่ือเสยีงมาจากการสร้างเขื่อน

ชลประทานที่ยิ่งใหญ่สมยักวา่ 2,600 ปีก่อน ถือวา่เป็นเขื่อนชลประทานดินเก่าแก่ที่สดุในโลก และยงัใช้งานได้จนถึงปัจจบุนั 

สามารถแก้ปัญหาน า้ทว่มเมืองจนกลายมาเป็น “แดนสวรรค์” ของชาวเมืองนี ้ชาวจีนเองมีการพดกูนัว่า “ผู้ใดก ำหนดน ้ำ

ได้ ผู้น้ันปกครองประเทศได้” น าทา่นชม เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน ภายในบริเวณเมืองเก่ามีทัง้ร้านค้าขายของที่ระลกึ 

ร้านอาหารมากมายให้ท่านได้เลือกซือ้เลอืกชิม ชมศิลปะสะพานไม้เก่าแก่ของเมืองให้ท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึ น าทา่นเข้า

ชม ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สร้างศนูย์เพาะพนัธุ์และอนรัุกษ์รวมถึงใช้เป็นสถานที่

ศกึษาหมีแพนด้า ชมความนา่รักของเหลา่แพนด้าที่ออกมาโชว์ตวัอยา่งใกล้ชิด  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู ่วัดผู่เจ้า เดิมช่ือ วัดหญิ่งฮว๊า สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์หยวน ช่วง

ปลายราชวงศ์หมิงระหว่างสงครามได้เกิดไฟไหม้ จนในสมยัราชวงศ์ชิง ได้ใช้เวลาใน

การซอ่มแซมกวา่ 205 ปี มีพระพทุธรูปศกัดิสทิธ์ิมากมาย เป็นวดัท่ีนกัวิชาการใช้ในการศกึษาค้นคว้ าเก่ียวกบัวิถีชีวติ รวมไป

ถึงวฒันธรรมของพระพุทธศาสนาใ  นช่วงราชวงศ์ชิง วดันีม้ีช่ือเสียงมากในหมู่ดาราผู้

ก ากับดังๆ จากฮ่องกง, นักธุรกิจ และผู้ น าผู้บริหาร อาทิ เฉินหลง มากราบไหว้เป็น

ประจ าทกุปี เพราะวดันีศ้กัดิสิทธ์ิในด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีความมีช่ือเสียง 

เดินทางสู ่เมืองเม่าเซี่ยน (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30ชม.)  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    

เข้าสู่ที่พัก MAOXIANINN HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน    

 

 

 

 

วันที่สอง: อุทยานสวรรค์ภผูาหิมะการ์เซียต๋ากู่ ปิงชวน(รวมรถอุทยาน+กระเช้า) ทะเลสาบต้ากู๋-เมืองตูเจียงเยี่ยน                                



 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

เดินทางสู ่อุทยานสวรรค์ภผูาหิมะการ์เซียต๋ากู่ ปิงชวน (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.) 

เป็นอทุยานทางธรรมชาติที่ล า้ค่าอีกแหง่ของมณฑลเสฉวน ท่ีมีความงดงามอยา่งยิ่ง จุดที่สงูที่สดุมีความสงูจากระดบัน า้ทะ

ประมาณ 5,286 เมตร เป็นภผูาธารน า้แข็งท่ีศกัดิ์สทิธ์ิของชาวธิเบตชาวบ้านเช่ือวา่มีเทพเจ้าพิทกัษ์ภเูขาแหง่นีอ้ยู ่ท าให้ภผูา

แหง่นีย้งัไมเ่คยมีใครพิชิตยอดเขาได้ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าน าท่านขึน้สู่ ยอดเขา (รวมกระเช้า) ซึ่งมีหิมะตลอดทัง้ปี สงูถึง 

4860 เมตร  ชมภเูขาน า้แข็งหิมะ 3 ลกูที่เช่ือวา่เป็นสนัหลงัมงักรที่มี

ความงดงาม ฉากเบือ้งหน้าเป็นภเูขาที่สงูชนัตดักบัท้องฟา้ที่มีสีฟ้า

ครามสดใส และพ  ระอาทิตย์สะะท้  อนกลาเซียร์คล้ายดงัภเูขาเงิน

ระยิบระยบั  สะท้อนเข้าสูส่ายตา ดัง่ได้นัง่กระเช้าชมภเูขาสวรรค์ที่หาชมได้ยากยิ่ง น าทา่นชม 3 ทะเลสาบสวรรค์ที่งดงามไม่

แพ้จ่ิวจ้ายโกว ทะเลสาบจิงโหวไห่ ทะเลสาบหงษ์ ล าธารคู่รักและทะเลสาบที่ถือได้ว่า เป็นจุดที่ส าคญัในอทุยานแห่งนี ้

ทะเลสาบต้ากู๋  หรือ ทะเลสาบน า้มนต์ขอพร เล่ากันว่าหากใครมีเร่ืองเดือดร้อยให้มากราบไหว้เทพเจ้าที่คุ้ มครอง

ทะเลสาบแหง่นี ้จะท าให้เร่ืองที่เดือดร้อนคลายลง หรือพรตอ่องค์เทพก็จะสมหวงัดัง่ใจหมาย น า้ในทะเลสาบนัน้จะมีสสีนัที่

แตกต่างกนัไปแล้วแต่ช่วงฤดกูาล ในช่วงฤดรู้อนและช่วงใบไม้ผลินัน้น า้ทะเลสาบจะมีสีเขียวเข้มคล้ายดัง่หยกที่จมอยู่ก้น

แม่น า้  ในช่วงใบไม้ร่วงนัน้ทะเลสาบจะเต็มไปด้วยสีสนัของใบไม้หลากหลายสีที่ร่วงหลน่ลงจากต้นมาที่ทะเลสาบ ในช่วง

หน้าหนาวจะเป็นสขีาวเต็มไปด้วยหิมะน า้แข็งที่ดแูล้วคล้ายดัง่ยืนอยูใ่นยโุรปไมเ่หมือนอยูใ่นเมืองจีน เดินทางสู ่เมืองตูเจียง

เยี่ยน (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.)  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    

เข้าสู่ที่พัก HOLIDAYINN CENTER HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน    

วันที่สาม: เฉิงต-ูถนนซอยแคบซอยกว้าง-ถนนคนเดนิชุนซีลู่  ท่าอากาศยานนานาชาติซรวงลิว้                                 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

เดินทางกลบัสู ่นครเฉิงตู (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.)  น าทา่นแวะผอ่นคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวด

ฝ่าเท้า โดยการแช่เท้าด้วยยาสมนุไพรจีน และนวดผอ่นคลายที่ ศูนย์วิจัยทำงกำรแพทย์แผนโบรำณ ฟังเร่ืองราวเก่ียวกบั

การแพทย์โบราณตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบนั การสง่เสริมการใช้สมนุไพรจีนที่มีมานานนบัพนัปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดย

แพทย์ผู้ เช่ียวชาญ แวะร้ำนชำ ชิมชาและเลือกซือ้ผลติภณัฑ์จากใบชา ชม ร้ำนยำงพำรำ เลอืกซือ้ผลิตภณัฑ์ที่ผลิตมาจาก

ยางพารา อาทิ หมอน ผ้าหม่ ที่นอน กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ ถนนควานจ๋าย หรือ ซอยแคบ-กว้าง ได้รับขนานนามว่าเป็น

ถนนโบราณโรแมนติก บ้านหลายหลงัยงัคงสไตส์ความเป็นจีนแบบโบราณ อดีต

เคยเป็นบ้านของนายทหาร ปัจจบุนัเปลีย่นเป็นถนนคนเดินขายของที่ระลกึ ของกิน



 

 

โรงละคร พิพิธภณัฑ์ ฯลฯ ถนนแบ่งเป็น 2 สาย มีทัง้ซอยกว้าง และซอยแคบ ให้ท่านได้หลงใหลไปกับมนต์เสน่ห์ของถนน

โบราณแห่งนี ้ อิสระให้ท่านช้อปปิง้ตามอธัยาศยั ถนนคนเดินชุนซีลู่  ย่านช้อปปิง้ที่มีช่ือเสียงของเฉิงตูเป็นแหลง่ศนูย์รวม

วยัรุ่นช่ือดงัและเป็นที่ตัง้ของตึกสงูรูปทรงทนัสมยัมากมาย รวมถึงห้างสรรพสินค้าช่ือดงัเช่น ISETAN และร้านค้ามากมาย 

อาทิ ZARA, H & M, UNIQLO  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    

ได้เวลาพอสมควรน าทา่นเดินทางส ูท่าอากาศยานนานาชาติซรวงลิว้ นครเฉิงต ู

วันที่สี่: ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู                                                                                           
00.50 น. บินลัดฟ้าสู่  กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Lucky Air เที่ยวบินที่ 8L811 

03.05 น. +1 ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ  

****************************  

สิ่งที่ลกูค้าจ าเป็นต้องรับทราบก่อนเดนิทาง 
-  เนื่องจากเป็นทวัร์ราคาพิเศษที่ได้รับการสนบัสนนุตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดให้มีการ 
ประชาสมัพนัธ์สินค้าพืน้เมืองให้นกัท่องเที่ยวทัว่ไปได้รู้จกัในนามของร้านรัฐบาล อาทิเช่น บวัหิมะ , หยก, ใบชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มกุ, ผ้าไหม, ผี
ชิว ซึ่งจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนให้กบันกัทอ่งเที่ยวทกุทา่นทราบว่า ร้านรัฐบาลทกุร้านจ าเป็นต้อง
ให้ทกุทา่นแวะเข้าไปชม แตจ่ะซือ้หรือไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ไมม่ีการบงัคบัซือ้ใดๆทัง้สิน้  
*** หากลกูค้าท่านใดไมร่่วมเดินทางตามรายการ หรือไมเ่ข้าร้านสนิค้าพืน้เมืองหรือร้านของรัฐบาลร้านใดๆก็ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ ไม่ว่า
จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูค้าต้องจ่ายคา่ชดเชยเพิ่ม ร้านละ 2,000 บาท ตอ่ลกูค้า 1 ทา่น โดยไกด์ท้องถ่ินจะเป็นผู้ เก็บเงินจากลกูค้าโดยตรง *** 
-  ลกูค้าท่านใดที่อยูต่่างจงัหวดัและต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (หรือเคร่ืองบิน, หรือรถทวัร์, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนท าการ
จองทวัร์ทกุครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอียดทกุหน้า และทกุบรรทดั เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็น
หลกั 

หมายเหตุ:  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง,  
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีท่านต้องซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่สนามบินดอน
เมือง กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนท าการจอง   กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิก
เที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่
นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น )  โปรดเข้าใจและรับทราบว่า  ผู้จัด
จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารในการท าวีซ่าจนีส าหรับเดินทาง 

เอกสารในการท าวีซ่าจนีส าหรับหนังสอืเดินทางประเทศไทย  (กรณีท าวซ่ีาแบบกรุ๊ป*ไม่รวมค่าวีซ่า *) 

1. ส าเนาหน้าพาสปอร์ต *ต้องมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน นบัจากวนัหมดอาย ุถึงวนัเดินทางไป-กลบั ต้องมีหน้าว่าง  อย่างน้อย 2 

หน้า ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก มิฉะนัน้บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน* โดยท่าน

ถ่ายรูป หรือ สแกนหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าที่ มีรูปท่าน) แบบเต็มหน้ารายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน ไม่ด า ไม่เบลอ ห้ามขีดเขียด

ลงบนหน้าพาสปอร์ตโดยเด็ดขาด  ส่งมาทาง E-mail เมื่อท่านตกลงท าการจอง (หมายเหตุ : หนงัสือเดินทางต้องไม่มีการ ช ารุดใดๆ 

ทัง้สิน้ ถ้าเกิดการช ารุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได้) 

4. พาสปอร์ตเล่มจริง ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   ลูกค้าถือไปที่สนามบินเอง ณ วัน

เดินทาง   (หนังสือเดินทางต้องเป็นเล่มที่ส่งชื่อให้เราท าวีซ่าเท่านัน้!!  
ตัวอย่างหน้าพาสปอร์ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

ส าคญัมาก: กรุณาน าหนงัสอืเดินทาง(PASSPORT)มาในวนัเดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบ 

กรณีที่ทา่นลมืน าหนงัสอืเดินทางมา หรือ น าหนงัสอืเดินทางมาผิดเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (กรณีท าวีซ่าแบบเดี่ยว *ไม่รวมค่าวีซ่า* ลกูค้าต้องด าเนินการยื่นด้วยตนเอง )  

1.หนงัสอืเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน นบัจากวนัหมดอาย ุ ถึงวนัเดินทางไป-กลบั มิฉะนัน้บริษัทจะไมรั่บผิดชอบกรณี ดา่น

ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของทา่น    

2.หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็    

3.รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี2 นิว้ ถา่ยไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ มีพืน้หลงัสีขาวเทา่นัน้ และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้ซ์จาก คอมพิวเตอร์  (รูปใหม่

ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน อดัด้วยกระดาษสโีกดกัและฟจิู เทา่นัน้ ) 

4.ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบตัรประชาชน,ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ(ถ้ามี) ของผู้ เดินทาง   

หมายเหตุ : การขอวีซา่จีนใช้เวลาประมาณ 4 วนัท าการ  

 

กรณีหนังสือเดนิทางชาวต่างชาติ  

กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้ และ อาจมีคา่ใช้จา่ยเพิม่เติมกรุณาสอบถามข้อมลูกบัทางบริษัท  

- กรณีหนงัสอืเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลอืง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวซีา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดง

ตนที่สถานทตูจีน 

 
 

**ออกเดินทางขัน้ต ่า  15ท่าน หากเดินทางต ่ากว่าก าหนด มีความจ าเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึน้ของภาษีน า้มันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน 

***การนับอายุเด็ก ใช้วัน เดือน ปีเกิด ตามหน้าพาสปอร์ต และวันที่เดินทาง เป็นเกณฑ์ในการนับอายุ*** 

อัตราค่าบริการรวม  

1.คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั กรุงเทพฯ(BKK) – เฉิงตู (CTU) – กรุงเทพฯ(BKK)  

2.คา่โรงแรมที่พกั (พกัห้องละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในห้องเดยีวกนัจะเป็นห้องแบบเตยีงคูแ่ละเสริมเตียงสปริง) 

3.คา่อาหารทวัร์ (เช้า กลางวนั และเย็นหรือค ่าตามที่ระบไุว้ในรายการ) 

4.คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก์  

5.คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระได้จ านวน1ใบตอ่ทา่น น า้หนกัไมเ่กิน 20 กก. ตามที่สายการบินก าหนด 

6.คา่ประกนัอบุตัิเหตตุามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกนัภยัที่บริษัทท าไว้(ไม่ครอบคลุมถงึ

สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นข้อจ ากดัทีม่ีการตกลงไว้กับบริษัทประกนัชีวิต ทุกกรณี ต้องมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการ

แพทย์ จากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

อัตราค่าบริการไม่รวม  

1.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากบัภาษี) 

2.คา่ใช้จา่ยสว่นตวัที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คา่อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่ม คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร  

คา่ทีวชี่องพเิศษ คา่มินิบาร์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 

3.คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (Passport) 



 

 

4.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ป 1,500 บาท ส าหรับผู้ที่ถอืพาสปอร์ตไทย  

(ต้องเดนิทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านัน้) 

5.คา่ท าหนงัสอืเดินทางและวีซา่ชาวตา่งชาติ และ ตา่งด้าว 

6.คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน า้หนกักระเป๋าเกินทา่นต้องช าระคา่น า้หนกักระเป๋ากบัสายการ

บินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ 

7.(7.1)ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน  

 (7.2)ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 300 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เดก็ต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)  

เงื่อนไขในการจอง  มัดจ าท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน  และช าระส่วนที่เหลอืก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 15 วนัล่วงหน้า (การไมช่ าระ

เงินคา่มดัจ าหรือช าระไมค่รบหรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจ่ายไมว่า่ด้วยสาเหตใุดใดผู้จดัมีสทิธิยกเลกิการจดัหรือยกเลกิการเดินทาง)   

การยกเลิกการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซือ้ขาด ต้องเดินทางตามวนัที่ท่ีระบบุนหน้าตัว๋เทา่นัน้ เมื่อท่านตก

ลงจองทวัร์โดยจ่ายเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมดแล้ว ขอสงวนสทิธิในการยกเลกิการเดินทาง หรือ เลือ่นการเดินทาง ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงิน

ไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ เมื่อออกตัว๋ไปแล้วในกรณีที่ทา่นไมส่ามารถเดินทางพร้อมคณะไมว่า่ด้วยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเลือ่น

วนัหรือคืนเงินได้  

หมายเหตุ :  

กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูต้องและความเข้าใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูค้าและบริษัท ฯ และเมื่อทา่นตก

ลงชาระเงินมดัจาหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดนิทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถงึ 20 ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการ

จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลบัปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

6. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตุ

จากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัในตา่งประเทศเรียบร้อยแล้ว โดย

โรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่ระบใุนโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปที่ เข้าพกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบูบหุร่ี / ปลอดบหุร่ีได้ โดยอาจจะขอ

เปลีย่นห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่เข้าพกั ทัง้นีต้้องขึน้อยูก่บัความพร้อมให้บริการของแตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได้   

9. กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง และอาจมีคา่บริการ

เพิ่มเติมของแตล่ะสนามบิน มิฉะนัน้ บริษัทฯไมส่ามารถจดัการได้ลว่งหน้าได้  



 

 

10. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดั ไมม่ีสทิธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้

จดัก ากบัเทา่นัน้  

11. ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้ เดินทางไม่ผ่านการ

พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการท่องเที่ยว อนั

เนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  บริษัท

ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนคา่บริการตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บริการน า้ดื่มทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกนัภยั ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้ เดินทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดินทางทอ่งเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การ

ทอ่งเที่ยว เทา่นัน้ ไมไ่ด้ครอบคลมุถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ทา่นสามารถขอดเูง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือวา่ทา่น

ได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อทา่นช าระเงินคา่ทวัร์ (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดินทางได้ จากบริษัท ประกนัทัว่ไป 

และควรศกึษาเง่ือนไขความคุ้มครองให้ละเอยีด) 

14. เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ที่ได้ระบไุว้

ทัง้หมด 

 

 

 

 
 
 


