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วนัแรก  สนามบินดอนเมือง – เฉิงตู 

19.30 น. คณะพรอ้มกนัที่  ท่าอากาศยานดอนเมือง  บริเวณผูโ้ดยสารขา ออก อาคาร 1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ  ไทยไลออนแอร ์

(SL)เจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร (แนะนาํใหโ้หลดของทีไ่ม่จาํ เป็น

ลงใตท้อ้งเครื่อง)  

**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อน

เวลาเครื่องออก 30 นาท ี

22.30 น.  ออกเดนิทางสู่ นครเฉิงตู โดยสายการบนิ ไทยไลออนแอร ์เทีย่วบนิที ่FD 582 ** ไม่มีอาหารบรกิารบนเครื่อง ** 

02.35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตซิวงหลงิ นครเฉิงต ู(เวลาทอ้งถิ่นเรว็กว่าไทย 1 ช.ม.กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพือ่

สะดวกในการนดัหมาย) เป็นเมอืงเอกและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของมณฑลยูนนาน ในภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศจนี รูจ้กักนัในนาม 

หยุนหนานฝู่ มาจนถงึคริสตศ์ตวรรษ 1920 ปจัจบุนัเป็นนครระดบัจงัหวดั เป็นศูนยก์ลางทางการเมอืง เศรษฐกิจ คมนาคม และ

วฒันธรรมของมณฑล รวมท ัง้เป็นทีต่ ัง้ศูนยร์าชการของมณฑล คุนหมงิเป็นเมอืงทีส่าํคญัในช่วงสงครามโลกครัง้ทีส่อง โดยเป็นศูนยก์ลาง

ทางทหารของจนี ฐานทพัอากาศอเมริกนั หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ย นาํท่านไปยงัโรงแรมเพือ่พกัผ่อน 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กั  HANGCHENG INTER HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบัเดียวกนั 

วนัที่สอง  เฉิงตู – ทะเลสาบเตอ๋ซี – เมืองโบราณซงพาน – จิว่จา้ยโกว (วนัน้ีเดินทางไกล) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัทานอาหารเรียบรอ้ยแลว้นาํท่านออกเดนิทางสู่อทุยาน จิ่วจา้ยโกว  โดยรถบสัปรบัอากาศ ระหว่างเดนิทางใหท้่านไดส้มัผสักบั

ทศันียภาพของสองขา้งทางทีม่ที ัง้วถิชีีวติของชาวชนบททีพ่าํนกัอยู่ตามหมู่บา้น และทวิทศันอ์นังดงามของฤดูใบไมเ้ปลีย่นสตีลอด

สองขา้งทาง ผ่านชม ทะเลสาบเตีย๋ซี ทะเลสาบบนทีร่าบสูงทีร่ายลอ้มไปดว้ยภเูขาทีม่นีํา้สเีขยีวด ังมรกต ทะเลสาบแห่งน้ีเกิดขึ้นจาก

การเคลือ่นตวัของเปลอืกโลกหลงัเกิดแผ่นดนิไหวครัง้รุนแรงทีไ่ดก้ลนืหมู่บา้นท ัง้หมู่บา้นจมอยู่ใตท้ะเลสาบและมผูีเ้สยีชีวติกว่า 

6,000 ราย ใหท้่านแวะถ่ายภาพทศันียภาพโดยรอบบริเวณทะเลสาบเพือ่เก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารระหว่างทาง   

บ่าย นาํท่านเดนิทางเขา้สู่ เขตอาํเภอซงพาน  เมือ่เดนิทางถงึเมอืง ซงพาน  แลว้นาํท่านนัง่รถผ่านชมเมอืง เมอืงน้ีเคยเป็นแหล่งซื้อขาย

แลกเปลีย่นสนิคา้ตามแนวชายแดนและป้อมปราการทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ ทีม่อีายุเก่าแก่กว่า 500 ปี ถอืว่าเป็นเขตแดน

รอยต่อและตลาดชายแดนระหว่างชาวฮัน่และชาวธเิบตในอดตี ซึ่งชาวฮ ัน่จะนาํสนิคา้จาํพวกใบชา ขา้วสารและผา้ทอ ไปแลกกบั

สนิคา้จาํพวกมา้ ววั หนงัและขนสตัวท์ีม่าจากธเิบต ผ่านชมซุม้ประตูและแนวกาํแพงเมอืงทีส่รา้งในสมยัราชวงศห์มงิ เมือ่สมควรแก่

เวลา นาํท่านเดนิทางต่อสู่ จิ่วจา้ยโกว ซึ่งมเีนื้อทีก่ว่า 40 ตารางกิโลเมตร ต ัง้อยู่ระดบัความสูง 2,500 เมตรเหนือระดบันํา้ทะเล เป็น

อทุยานทีก่วา้งใหญ่ไพศาล  ท ัง้น้ีองคก์ารยูเนสโกประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ปี ค .ศ.1992 มเีทอืกเขาทีป่กคลุมดว้ยหมิะอยู่หลาย

ยอด พื้นทีป่่าเขยีวขจอียู่สลบักบัทุ่งหญา้ ทะเลสาบ แม่นํา้ และนํา้ตกมรูีปร่างทีแ่ปลกตา ประชากรทีอ่าศยัส่วนใหญ่คอืชาวทเิบต…. 
เยน็ บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
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สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กั  JIUYUAN HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบัเดียวกนั 

วนัที่สาม  เที่ยวอทุยานจิว่จา้ยโกว 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเชา้นาํท่านชมความมหศัจรรย์  จิ่วจา้ยโกว  (รถเมลใ์นอทุยาน )  มรดกโลกอทุยานแห่งชาตธิารสวรรค์  “จิ่วจา้ยโกว ” ซึ่ง

ต ัง้อยู่ที ่อาํเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตวัเมอืงเฉิงตู ประมาณ 500 กิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดบันํา้ทะเล

ถงึ 2,500 เมตร มอีาณาบริเวณถงึ 148,260 เอเคอร ์ ท่านสามารถสมัผสักบัความงาม ซึ่งไดร้บัการอนุรกัษใ์หเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ 14 

ธนัวาคมปี ค.ศ.1992 อทุยานแห่งชาตจิิ่วจา้ยโกว ดนิแดนทีธ่รรมชาตไิดเ้นรมติ ประดุจด ัง่แดนสวรรค ์อทุยานจิ่วจา้ยโกว  มชีนชาติ

จ ัง่ ท ัง้หมดเกา้หมู่บา้น ท่านจะพบทะเลสาบและแอ่งนํา้ใหญ่นอ้ยมากกว่า  114 แอ่ง แม่นํา้ 5 สาย หาดทราย หาดหนิปูน 5 จดุ มี

สสีนัหลากหลายดุจเนรมติ ตามฤดูกาล  จนไดช้ื่อว่า “ดนิแดนแห่งเทพนิยาย ” ชม ทะเลสาบยาว ทีม่คีวามยาวถงึ 7.8 ก.ม ทะเล 

ทะเลสาบ5ส ีและอกีสองสามแห่ง สระแห่งนี้ ในยามแสงแดดส่องกระทบกบันํา้จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาตคิอื  นํา้จะสะทอ้น

เป็น 5 เฉดส ีเป็น เขยีว ขาว เทา ม่วง นํา้เงนิ ชม ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบแพนดา้ ทะเลสาบกระจก ฉะนัน้จงึไดช้ื่อว่า จิ่วจา้ย

โกว มแีม่นํา้ลาํธาร มทีะเลสาบใหญ่นอ้ยมากมาย หลายรอ้ยกว่าแห่ง ซึ่งชาวท ้องถิ่นเรียกว่าลูกทะเล นํา้ในทะเลสาบใสสะอาดและ

สวยงามตระการตา จะเหน็เงาสะทอ้นภาพของภเูขาและป่าดงดบิทอ้งฟ้าเป็นสคีราม สมัผสัธรรมชาตบิริสุทธิ์ทีไ่ดร้บัการดูแลรกัษาไว ้

เป็นอย่างด ีโดยไม่ถูกทาํลายดว้ยนํา้มอืมนุษย ์ชมความงามของ ทะเลสาบแรด ทะเลสาบมงักรหลบัทะเลสาบซูเจิง น้ําตกซูเจงิ  ทกุ

สถานทีล่ว้นเป็นความงามทีธ่รรมชาตไิดบ้รรจงสรา้งไวไ้ดด้ ัง่ภาพวาดในจนิตนาการของเหล่ากวที ัง้หลาย ชมสสีนัของนํา้ทีส่ะทอ้น

ภาพของภเูขาทอ้งฟ้าสคีราม ป่าดงดบิอนัอดุมสมบูรณ์ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารระหว่างทาง   

บ่าย หลงัอาหารนาํท่านสู่ ทะเลสาบยาว  ซึ่งใหญ่ทีสุ่ดในอทุยานจิ่วจา้ยโกว โดยมคีวามยาว กว่า 7 กิโลเมตร  ต ัง้ อยู่ท่ามกลางขนุเขาใน

บรรยากาศทีเ่งยีบสงบแต่งดงาม นาํท่านชม  ทะเลสาบหา้สี  เป็นทะเลสาบทีม่สีขีองนํา้แปลกตาโดยเฉพาะเมือ่ยามแสงอาทติยต์ก

กระทบพื้นนํา้ สขีองนํา้ในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสรีุ ้ งดูงดงาม แลว้พรอ้มชม  น้ําตกธารไข่มกุ  ซึ่งเป็นนํา้ตกทีไ่หลผ่านถํา้ลาํ

ธารใหญ่นอ้ยทีส่ลบัซบัซอ้นดุจดงัวงับาดาล โดยมสีายนํา้ทอดยาวลดหล ัน่กนัมาเป็นระยะทางถงึ 310 เมตร โดยไม่ขาดช่วงสายธาร

ส่องประกายระยบิระยบัราวกบัความงามของเสน้ไข่มกุ  
 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็ บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กั  JIUYUAN HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบัเดียวกนั 
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วนัที่สี ่ อทุยานโหม่วหนีโกว – เฉิงตู 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเชา้นาํท่านสู่ อทุยานโหม่วหนีโกว ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของอาํเภอซงพาน ภายในหมู่บา้นโหมวหนี มพีื้นที ่160 ตร.กม. อยู่

สูงจากระดบันํา้ทะเล 2,800 เมตร จดุทีสู่งสุดสูงถงึ 4,070 เมตร อณุหภมูเิฉลีย่ตลอดท ัง้ปีอยู่ที ่ 4 องศา องคป์ระกอบสาํคญัของ

ทวิทศันค์อื ภเูขา ถํา้ ป่า ทะเลสาบ ทะเลสาบใหญ่นอ้ยมคีวามงามสามารถทีจ่ะประชนักบัจิ่วจา้ยโกวได ้ ส่วนนํา้ตกก็สามารถ

ประกวดประชดักบัหวงหลงได ้

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางกลบัสู่ เมืองเฉิงตู โดยรถบสัปรบัอากาศ ระหว่างเดนิทางใหท้่านไดส้มัผสักบัทศันียภาพของสองขา้งทางทีม่ี

ท ัง้วถิชีีวติของชาวชนบททีพ่าํนกัอยู่ตามหมู่บา้น 

เยน็ บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กั  HANGCHENG INTER HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบัเดียวกนั 

วนัที่หา้ เฉิงตู – ศูนยอ์นุรกัษห์มีแพนดา้ – ถนนโบราณจนิหลี่ – ถนนคนเดินชูลซีลู่ – โชวเ์ปลี่ยนหน้ากาก 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัจากนัน้นาํท่านชม ศูนยอ์นุรกัษห์มีแพนดา้  ตัง้อยู่ทีเ่มอืงเฉิง

ตู หมแีพนดา้ถอืว่าเป็นสตัวส์งวนหายากของประเทศจนี  ทาง   

ประเทศจนีใหค้วามสาํคญักบัหมแีพนดา้ทีเ่ป็นสตัวห์ายาก  และ

ใกลสู้ญพนัธุแ์ลว้ตามธรรมชาติ  จงึไดก่้อตัง้ศูนยอ์นุรกัษแ์ละ

ศึกษาหมแีพนดา้ หมแีพนดา้ใชเ้วลาส่วนใหญ่กบัการ กินและการ

นอน จดัเป็นสตัวก์ินจโุดยสามารถกินตน้ไผ่ไดว้นัละ 50 กก. หมี

แพนดา้นบัเป็นสตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของประเทศจนี  อนัจะพบได ้

แต่เฉพาะในเขตป่าเขาทางภาคตะวนัตกของมณฑลเสฉวน ถิ่นกาํเนิดของหมแีพนดา้  ปจัจบุนั ศูนยอ์นุรกัษห์มแีพนดา้ มแีพนดา้รวม

ประมาณ 83 ตวั ภายในศูนยอ์นุรกัษห์มแีพนดา้ทีเ่ฉิงตู นอกจากจะเป็นทีว่จิยัและทาํการศึกษาเพือ่อนุรกัษห์มแีพนดา้แลว้  ยงัเป็น

ศูนยก์ารเรียนรูเ้พาะพนัธุห์มแีพนดา้อกีดว้ย ซึ่งทางศูนยจ์ะมทีวัรเ์พือ่การศึกษาหมแีพนดา้ใหน้กัท่องเทีย่วเฉิงตู ไดเ้ขา้เยี่ยมชมความ

น่ารกัไดอ้ย่างใกลช้ิด  จากนัน้นาํชม  ถนนโบราณจิ่นหลี  Jin Li Pedestrian Street เป็นถนนทีอ่ยู่ตดิกบัศาลขงเบง้  ถอืเป็นถนน

วฒันธรรม ตกแต่งแบบยอ้น เตม็ไปดว้ยกลิน่อายของสามกก๊ ตวัถนนมกีารตกแต่งอย่างสวยงาม 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากนัน้นาํท่านอสิระชอ้ปป้ิง ถนนคนเดินชุนซีลู่ เป็นถนนทีม่ชีื่อเสยีงของเฉิงตู เป็นแหล่งศูนยร์วมวยัรุ่นชื่อดงั และเป็นทีต่ ัง้ของตกึ

สูงรูปทรงทนัสมยัมากมาย สองฟากฝัง่ของถนนมรีา้นคา้ รา้นรวงขายสนิคา้มากมาย ต ัง้แต่รา้นแบรนดเ์นมชื่อดงั สนิคา้แบรนดจ์นี  

อาท ิเช่น ZARA, H & M, UNIQLO รวมถงึหา้งสรรพสนิคา้ชื่อดงั  เช่น ISETAN ใหท้่านไดเ้ดนิเลอืกซื้อสนิคา้ตามใจชอบกนั

อย่างเพลดิเพลนิสาํราญใจ 
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คํา่  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

 นาํท่าน  โชวเ์ปลี่ยนหนา้กาก  ซึ่งเป็นการแสดง ของคนจนีต ัง้แต่สมยั

โบราณ ในเมอืงเฉิงตูนัน้การแสดงโชวเ์ปลีย่นหนา้กากมชีื่อเสยีงมากทีสุ่ด

เปรียบเสมอืนเป็นตน้กาํเนิด  การแสดงโชวเ์ปลีย่นหนา้กากน้ีเป็นการ

แสดงทีส่งวนและสบืทอดกนัมาภายในตระกูล  หลายชัว่อายุคน  ไม่

ถ่ายทอดใหบ้คุคลภายนอกท ัว่ไปโดยจะมผูีท้ีส่บืทอดจะเป็นทายาทเท่านัน้ 

โดยใชศิ้ลปะพรอ้มความสามารถอย่างสูงในการเปลีย่นหนา้กากแต่ละ

ฉากภายในเสี้ยวนาท ีโดยทีไ่ม่สามารถจบัตาไดท้นั เป็นโชวพ์เิศษทีม่แีห่งเดยีวเท่านัน้  และหนา้กากทีน่าํมาทาํการแสดงนัน้ทาํดว้ย

เสน้ไหมอย่างด ีมคีวามสวยงามมาก  

สมควรแก่เวลานาํท่านเตรียมตวัขึ้นรถบสั เพือ่ออกเดนิทางไปยงัสนามบนิ ท่าอากาศยานนานาชาตซิวงหลวิ นครเฉิงตู 

วนัที่หก เฉิงตู – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

03.25 น.  บนิลดัฟ้าเดนิทางกลบักรุงเทพ โดยสายการบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL933 ***ไม่มีบรกิารอาหารบนเครื่อง*** 

05.33 น. เดนิทางถงึกรุงเทพ (สนามบนิดอนเมือง) โดยสวสัดภิาพและดว้ยความประทบัใจ 

 

 

อตัราคา่บริการและเงื่อนไขการบริการ 

เฉิงตู จิ่วจา้ยโกว สงกรานต ์2563(ไม่เขา้รา้นรฐับาล) 6 วนั 4 คนื  

โดยสายการบนิ ไทยไลออนแอร(์SL) 

กําหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

ไม่ใชเ้ตียงเสริม 
พกัเดี่ยว 

10 – 15 เม.ย. 63 (สงกรานต)์ 22,900 22,900 4,000 

 

หมายเหต.ุ..ลูกคา้ท่านใดที่จะจองต ัว๋ภายในประเทศ จะตอ้งแจง้เจา้หนา้ที่หรือเซลลท์ี่ท่านติดต่อใหท้ราบกอ่นออกตัว๋ทกุ

คร ัง้ มิเช่นนั้นถา้เกดิความผิดพลาดข้ึน ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณีใดๆทัง้สิ้น 

 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ 

ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็นสาํคญั 
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เงื่อนไขและราคา สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศจากบดิา

หรือมารดาแนบมาดว้ย 

หมายเหต.ุ..การจาํหน่ายสนิคา้ประเภทขนม ของฝากของไกดท์อ้งถิ่นหรือหวัหนา้ทวัรเ์ป็นกิจกรรมส่วนตวัทีไ่ม่ไดเ้กี่ยวขอ้งกบับริษทัทวัรแ์ต่ประการใด 

การอดุหนุนสนิคา้เป็นไปตามความสมคัรใจและความพงึพอใจของท่าน  หากเกิดกรณีสนิคา้ทีไ่ดร้บัไม่ตรงกบัทีส่ ัง่ไว ้หรือจาํนวนสนิคา้ไม่ตรงกบัทสี ัง่ 

หรือไม่ไดร้บัความสะดวก กรุณาตดิต่อไกดผู์ข้ายโดยตรง หรือผ่านหวัหนา้ทวัรเ์ท่านัน้  บริษทัฯ ไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งใด ๆ กบัการจาํหน่ายขนมบนรถ

ของไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรท์ ัง้สิ้น  ทางบริษทัฯ ของสงวนสทิธิ์ไม่รบัเปลีย่นหรือคนืสนิคา้ในทกุกรณี 

 

เงื่อนไข และการจองทวัร ์

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย ไม่ว่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจ

คนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกิดจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดั

หยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5. คณะผูเ้ดนิทางจาํนวน 15 ท่าน ขี้นไปจงึออกเดนิทางได ้ในกรณีทีม่จีาํนวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ท่าน จะไม่มหีวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดนิทางดว้ยโดยทาง

บริษทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดนิทาง 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั และ ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่ง  

2. ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบ ุ( หอ้งพกัได ้2 ท่าน ในกรณีทีเ่ดนิทางดว้ยกนั 3 ท่าน ทางโรงแรมจดัหอ้งพกัใหท้่านแบบ 2 เตยีงและมเีตยีงเสรมิใหท้่าน 1 เตยีง ) 

3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ายการทวัรร์ะบ ุ

4. ค่าอาหารและเครื่องดืม่ตามทีร่ายการทวัรร์ะบ ุ

5. ค่ารถรบัส่งระหว่างนาํเทีย่วตามทีร่ายการระบ ุ

6. ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศจนีเป็นแบบหมู่คณะ หรือ Group Visa on arrival  

** วซ่ีาแบบหมู่คณะ ตอ้งไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ หากยกเลกิเดนิทาง วซ่ีาจะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถนาํไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อื่นๆได ้ กรณี

ยกเลกิเดนิทาง ไม่สามารถคนืเงนิค่าวซ่ีาไดท้กุกรณี ลูกคา้ทีม่วีซ่ีาจนีอยู่แลว้ไม่สามารถหกัคนืค่าวซ่ีาได ้และทางบริษทัไม่มกีารลดราคาทวัรใ์น

ส่วนของลูกคา้ทีม่วีซ่ีาจนีแลว้ ทกุกรณี**  กรณีลูกคา้มวีซ่ีาแลว้กรุณาแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

หมายเหต ุหากทางเมืองจนีมีการประกาศยกเลกิหรอืระงบัการทาํวซ่ีากรุป๊ ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดๆทัง้สิ้น ทาํใหไ้ม่สามารถยื่นวซ่ีากรุป๊ไดท้าง

บรษิทัขอสงวนสทิธิ์ เรยีกเกบ็เงนิเพิม่ ท่านละ 1,850 บาท พรอ้มเอกสารเพิม่เตมิเพือ่ทาํการยื่นขอวซ่ีาเดี่ยวผ่านศูนยร์บัยื่น 

 7. ค่าประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงนิท่านละ 

500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

8. กระเป๋าเดินทางน้ําหนกัตามที่สายการบนิกาํหนด ท่านละ 20 กโิลกรมั  



FT CTU SL01V 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าหอ้งพกัเดีย่วตามอตัรา 

2. ค่านํา้หนกักระเป๋าเฉพาะส่วนทีเ่กินจาก 20 กิโลกรมัตามทีส่ายการบนิกาํหนด 

3. ค่าธรรมเนียมในการทาํหนงัสอืเดนิทาง 

4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากทีร่ายการทวัรร์ะบ ุเช่น ค่าอาหารและเครื่องดืม่ทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าเช่าพอ๊กเกต๊ไวไฟ ฯลฯ 

5. ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรือคนต่างดา้ว 

6. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าภาษบีริการหกั ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษ)ี 

7. ค่าทปิไกด ์คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์1,500.-บาทต่อคน ต่อทรปิ    

 

เงื่อนไขการจอง และยกเลกิทวัร ์  

1. แจง้จาํนวนผูเ้ดนิทาง พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํงวดแรก ท่านละ 15,000.- บาท ขึ้นอยู่กบัโปรแกรมทวัรท์ีท่่านเลอืกจอง หากท่านยกเลกิหลงัการชาํระค่า

มดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถคนืค่ามดัจาํใหท้่านในทกุกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาใชส้ทิธิ์แทนได ้โดยไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายใด ๆ     

2. ชําระค่าทวัรส์ว่นที่เหลอื ก่อนการเดินทาง 20 วนั หากท่านยกเลกิหลงัการชาํระค่าทวัรท์ ัง้หมดแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถคนืค่าทวัรท์ ัง้หมด หรือ

บางส่วนใหท้่านในทกุกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาใชส้ทิธิ์แทนได ้โดยเสยีค่าใชจ่้ายบางส่วนเพิม่ เช่น ค่าวซ่ีาสาํหรบัผูท้ีม่าแทนท่าน และค่า

เปลีย่นชื่อทีต่อ้งจ่ายใหก้บัสายการบนิ  

3. เมือ่ท่านเลอืกวนัเดนิทาง และไดว้างเงนิมดัจาํ หรือค่าทวัรท์ ัง้หมดแลว้ ท่านไม่สามารถเลือ่นการเดนิทางได ้หรือเปลีย่นโปรแกรมทวัรไ์ด ้การเลือ่น

หรือเปลีย่นโปรแกรมทวัรเ์ท่ากบัการยกเลกิทวัร ์ซึ่งทางบริษทัฯ จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัร ์หรือเงนิมดัจาํทวัรใ์หท้่านได ้       

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ มสีทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกิดเหตสุุดวสิยัทีไ่ม่สามารถแกไ้ขได ้

2. บริษทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ

ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทาํรา้ย, การสูญหาย หรือความล่าชา้  

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิ้นสุดลง ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิ์และจะไม่คนืเงนิค่าบริการทีท่่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ท ัง้สิ้น 

4. บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื 

การถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการทวัรน้ี์เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษทัฯ อกีครัง้หน่ึง หลงัจากไดร้บัการยนืยนัทีน่ ัง่จากสายการบนิ และโรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธิ์ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของ

บริษทัฯ กาํกบัเท่านัน้ 

7. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ บริษทัฯ จะไม่

มกีารคนืเงนิใดๆ ท ัง้สิ้น แต่ท ัง้น้ีทางบริษทัฯจะจดัหาสถานทีท่่องเทีย่วอื่นๆมาทดแทน โดยขอสงวนสทิธิ์การจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

https://www.youtube.com/watch?v=mHNTaUEyV1g


FT CTU SL01V 

8. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้ง

ค่าบริการ และเงนิมดัจาํคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น  

9. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งซื้อต ัว๋โดยสารรถทวัร ์หรอืเครื่องบนิภายในประเทศล่วงหนา้ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทั ฯ พรอ้มขอคาํยนืยนัว่ากรุป๊

สามารถออกเดนิทางไดห้รือไม่ มเิช่นนัน้ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ท ัง้สิ้น 

เอกสารที่ใชใ้นการยื่นขอวซ่ีาเขา้จนีแบบหมู่คณะ 

1. หนงัสอืเดนิทางตวัจริงทีม่อีายุของหนงัสอืเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน โดยนบัจากวนัเดนิทาง และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ชาํรุด 

2. ในกรณีทีใ่ชส้าํเนาหนงัสอืเดนิทางแทนตวัจริงโดยการส่งแฟ็กซ ์ส่งอเีมล ์หรือส่งทางไลน ์ทางบริษทัฯ ไม่สามารถการนัตไีดว้่าขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากท่าน

นัน้มคีวามชดัเจนถูกตอ้งหรือไม่ และทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสยีหายที่เกดิขึ้นในกรณีทีข่อ้มลูทีไ่ดร้บัไม่ตรงกบัขอ้มลูในหนงัสอืเดนิทาง

จริงของท่าน   

3. การยื่นวซ่ีาจนีแบบหมู่คณะ ท่านตอ้งเขา้และออกจากประเทศจนีตามกาํหนดเวลาโดยพรอ้มเพยีงกนั กรณีทีท่่านไม่สามารถเขา้และออกจากประเทศ

จนีตามเวลาที่กาํหนด ท่านจะตอ้งยื่นวซ่ีาเดี่ยวเท่านั้น 

4. วซ่ีาแบบหมู่คณะจะใชไ้ดส้าํหรบัหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ ( สาํหรบัผูท้ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางต่างชาตติอ้งขอยื่นวซ่ีาทีส่ถานฑตูจนีหรือหน่วยงานตวั

แทนทีไ่ดร้บัการมอบหมายจากสถานฑตูจนีเท่านัน้ )  

5. สาํหรบัผูท้ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการส่งเอกสารยื่นวซ่ีา 

6. กรณีหนงัสอืเดนิทางคนต่างชาต ิบริษทัฯ ไม่สามารถยื่นวซ่ีาจนีแทนผูเ้ดนิทางต่างชาตทิกุสญัชาต ิและหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว (เล่มเหลอืง) ได ้

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

7. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทาํวซ่ีาท่านจะตอ้งรบัผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออก

เมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบริษทัทวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างด ีหาก

ท่านทาํบตัรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์

หนงัสอืเดินทางที่ไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้ 

- หนงัสอืเดนิทางทีม่อีายุเหลอืไม่ถงึ 6 เดอืน  หมายถงึหนงัสอืเดนิทางทีใ่กลจ้ะหมดอายุ หากนบัจากวนัทีต่อ้งใชเ้ดนิทางจนถงึวนัหมดอายุ ถา้นอ้ยกว่า 

6 เดอืนถอืว่าใชเ้ดนิทางไม่ได ้ท่านตอ้งไปทาํเล่มใหม่ทนัท ี

- หนงัสอืเดนิทางทีช่าํรุด หมายถงึหนงัสอืเดนิทางทีม่สี่วนใดส่วนหน่ึงขาดหายหรือชาํรุด เช่น หนา้แรกทีม่รูีปและรายละเอยีดของผูเ้ดนิทางมรีอยฉีก

ขาด หรือขูดขดี หรือมกีารแตม้สหีรือหมกึจนทาํใหไ้ม่สามารถมองเหน็รายละเอยีดไดค้รบถว้น  หนา้ในเล่มหนงัสอืเดนิทางขาดหายท ัง้หนา้ หรือ

บางส่วน ใชก้าวตดิหนา้ใดหนา้หนึ่งในเล่มจนไม่สามารถเปิดดูรายละเอยีดได ้ลว้นถอืว่าเป็นหนงัสอืเดนิทางชาํรุดทีไ่ม่สามารถใชเ้ดนิทางได ้ 

ตวัอย่างการนบัอายุหนงัสอืเดินทาง 

นบัจากวนัทีส่ิ้นสุดการเดนิทางไป 6 เดอืน กบัอกี 1 วนั (บวกอกี 1 วนั ของวนัทีส่ิ้นสุดการเดนิทาง) เช่น ลูกคา้เดนิทางวนัที ่01-05 มกราคม 2561 

หนงัสอืเดนิทางจะตอ้งไม่หมดอายุก่อน วนัที ่06 กรกฏาคม 2561 

หมายเหต ุเพือ่หลกีเลีย่งขอ้ผดิพลาดในเรื่องเอกสารการเดนิทาง ซึ่งอาจส่งผลใหผู้เ้ดนิทางไม่สามารถเดนิทางตามกาํหนดได ้ กรุณาส่งหนงัสอืเดนิทาง

เล่มจริงของผูเ้ดนิทางมาใหบ้ริษทัฯ ตรวจสอบและจดัเตรียมแบบฟอรม์เขา้-ออกประเทศใหเ้รียบรอ้ย โดยเจา้หนา้ทีจ่ะคนืหนงัสอืเดนิทางใหท้่านที่

สนามบนิในวนัเดนิทาง  สาํหรบัท่านผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางตดิตวัไปสนามบนิในวนัเดนิทาง กรุณาตรวจเช็คอกีครัง้ก่อนเดนิทางไปสนามบนิ ว่า

ไม่หยบิผดิเล่ม ไม่หมดอายุ และไม่ชาํรุด บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ หากหนงัสอืเดนิทางของท่านมปีญัหาดงักล่าวจนทาํใหท้่านเดนิทางไม่ได ้  


