
 
 

 
  



 

วนัแรก กรุงเทพฯ –ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ 

 
23.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 7 เคาน์เตอร ์ Q 

สายการบนิลัคกีแ้อรซ์ ึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เชค็อนิรับ

บัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 
 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ–ทา่อากาศยานนานาชาตเิฉงิตซูวงหลวิ – เมอืงโบราณตเูจยีงเยีย่น 

– เมอืงจ ิว่จา้ยโกว 

 
03.20น. บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศจนีเมอืงเฉงิตโูดยสายการบนิลคักีแ้อรเ์ทีย่วบนิที8่L812 

07.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิฉงิตซูวงหลวิประเทศจนี เมอืงเฉงิต ูหลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอื
เดนิทางและศลุกากรแลว้รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางตามโปรแกรม 

*ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 ช ัว่โมง45นาทไีมม่อีาหารบรกิารบนเครือ่ง* 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนู SET BOX (1) 

 
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงตเูจยีงเยีย่น อยูห่า่งจากเมอืงเฉงิตปูระมาณ 75 กโิลเมตร เมอืงตเูจยีงเยีย่นมี

ชือ่เสยีงมาจากการสรา้งเขือ่นชลประทานทีย่ ิง่ใหญ่สมัยกวา่ 2,600 ปีกอ่น ถอืวา่เป็นเขือ่นชลประทานดนิเกา่แกท่ีส่ดุ

ในโลก และยังใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบัน  
 
 นําทา่นเดนิทางไปยัง เมอืงโบราณตเูจยีงเยีย่น (Dujiangyan Old Street)ภายในบรเิวณเมอืงเกา่มทีัง้รา้นคา้

ขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหารมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชมิ ชมศลิปะ สะพานไมเ้กา่แกข่องเมอืงใหท้า่น
ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ 

 



 

 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงจิว่จา้ยโกว ( Jiuzhaigou)(ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ8 ชัว่โมง)เมอืงจิว่จา้ยโก

วตัง้อยูท่ีจั่งหวัดอาป้าทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวนอยูห่า่งจากเมอืงเฉงิตปูระมาณ  330 กโิลเมตร

แตเ่ดมินัน้เมอืงจิว่จา้ยโกวมหีมูบ่า้นชาวทเิบตอยู่ 9 หมูบ่า้นอาศัยอยูร่มิธารน้ําเหลา่นี้เนื่องจากชาวทเิบตนับถอืภเูขา
ธารน้ําเพราะเหตนุี้จิว่จา้ยโกวจงึไดรั้บการเคารพจากชาวทเิบตวา่เป็น“ขุนเขาธารนํา้อนัศกัด ิส์ทิธ ิ”์ 

 

 นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงจิว่จา้ยโกว (Jiuzhaigou)ระหวา่งทางทา่นสามารถ ชมความงดงามของธรรมชาติ
ทีแ่ทจ้รงิ อาท ิภเูขาหมิะหนา้ผาสงูชนัแมน้ํ่าทีค่ดเคีย้วใบไมเ้ปลีย่นสหีากยิง่เดนิทางเขา้ใกลจ้ิว่จา้ยโกวมากเทา่ไหร่
ยิง่เห็นใบไมเ้ปลีย่นสไีดม้ากขึน้เรือ่ยๆ 

 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (3) 
 

พกัที ่ JIUYUAN HOTELระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม อุทยานแหง่ชาตจิ ิว่จา้ยโกว (รวมรถประจําทางภายในอุทยาน) –โชวท์เิบต (OPTION) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 
 นําทา่น เดนิทางสู่อุทยานแหง่ชาตจิ ิว่จา้ยโกว  (Jiuzhaigou National Park) ตัง้อยูใ่นบรเิวณทางทศิเหนือ

ของมณฑลเสฉวน ซึง่เป็นสว่นหนึง่ในบรเิวณตอนใตข้องเทอืกเขาหมงิซาน หา่งออกไปจากตัวเมอืงเฉงิตรูาว 500 

กโิลเมตร จิว่จา้ยโกวมชีือ่เสยีงดา้นความงามแหง่สสีนัทีแ่ปลกเปลีย่นไมรู่จ้บ ทะเลสาบผุดขึน้ทา่มกลางหมูแ่มกไม ้
เขยีวขจ ีน้ําใสเป็นประกายชุม่ฉ่ํา ยอดเขาหมิะตัดกับทอ้งฟ้าสคีราม เกดิเป็นภาพธรรมชาตอิันงดงามทีแ่ปรเปลีย่นไป
ตามฤดกูาลผล ิดว้ยความสวยงามจงึทําใหอ้ทุยานแหง่ชาตจิิว่จา้ยโกวไดถ้กูขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ

ในปีค.ศ. 1992*หมายเหต ุ: หมิะภายในอทุยานขึน้อยูก่ับสภาพอากาศในแตล่ะปี* 
 



 

 
 นําทา่นชม ทะเลสาบแรด (Rhino Lake)สงูจากระดับน้ําทะเล 2,315 เมตร น้ําลกึโดยเฉลีย่ 12 เมตร ยาวราว 2 

กโิลเมตร มพีืน้ที ่ 200,000 ตารางกโิลเมตร ทะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ เสน่หอ์ันน่าประทับใจของ
ทะเลสาบนี้คอื หมูเ่มฆและสายหมอกทีส่ะทอ้นทะเลสาบแรดจนแยกไมอ่อกวา่สว่นไหนทีเ่ป็นทอ้งฟ้า ความ

เปลีย่นแปลงของทัง้เมฆและหมอกในทกุๆ เชา้ ใหค้วามงดงามทีแ่ตกตา่งกันไปในแตล่ะวันอยา่งน่าประทับใจ 
นอกจากนี้ทะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบเดยีวทีอ่นุญาตใหนั้กทอ่งเทีย่วลอ่งเรอืยอชตไ์ด  ้

 



 

 
  

 นําทา่นชม ทะเลสาบซู่เจ ิง้ (Shuzheng Lake)เป็นทะเลสาบนอ้ยใหญ่ 19 แหง่ไหลลดหลั่นกันลงมาราวขัน้บันได 
สลับกับแอง่น้ําและแนวตน้หญา้สสีดใส 

 

 นําทา่นชมทะเลสาบมงักรคู ่(Double Dragon Lake)อยูใ่กลก้ับทะเลสาบประกายไฟ มักมหีงสแ์ละเป็ดแมนดา
รนิมาเลน่น้ําทีท่ะเลสาบนี้ ชือ่ของทะเลสาบนี้มาจากแนวหนิปนูกน้ทะเลสาบทีม่รีปูรา่งเหมอืนมังกรสองตัว ตํานาน

โบราณของชาวธเิบตกลา่วไวว้า่ ในอดตีมมีังกรรา้ยสองตัวเขา้มาทํารา้ยชาวธเิบตในดนิแดนจิว่จา้ยโกวนี้ โดยพน่
ลกูเห็บและพายหุมิะมายังหมูบ่า้นในทีส่ดุเทพเจา้กซีา ซึง่เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวธเิบตไดม้าปราบมังกรทัง้สอง
ตัวนี้ และลา่มโซม่ังกรทัง้สองนี้ไวใ้ตท้ะเลสาบ ตัง้แตนั่น้มาชาวธเิบตในจิว่จา้ยโกวนี้ก็อยูอ่ยา่งสงบสขุ 

 
 จากนัน้ นําทา่นชม นํา้ตกธารไขมุ่ก  (Pearl Shoal Waterfall)หรอืซึง่เป็นภาษาทเิบ ต แปลวา่ยิง่ใหญ่และ

อัศจรรย ์น้ําตกธารไขม่กุสงูจากระดับน้ําทะเล 2,433 เมตร กวา้งราว 160 เมตร มพีืน้ที ่ 9.5 หมืน่ตารางเมตร เป็น

น้ําตกธารหนิปนู มรีปูทรงเป็นรปูพัด เป็นน้ําตกทีไ่หลผ่านถ้ําลําธารใหญ่ มสีายน้ําทีท่อดธารลดหลั่นยาวถงึ 310 
เมตร เป็นน้ําตกทีม่คีวามงามราวกับเสน้ไขม่กุ และเคยเป็นจุดทีเ่คยถา่ยทําภาพยนตรเ์รือ่งไซอิว๋ น้ําตกนี้ถอืเป็น
น้ําตกทีก่วา้งทสีดุในจิว่จา้ยโกว นอกจากนี้ยังมน้ํีาตก และทะเลสาบอืน่ๆอกีมากมายภายในอทุยานจิว่จา้ยโกว 

 



 

 
 

 นําทา่นชม ทะเลสาบนกยงู (Peacock Lake)มคีวามยาว 310 เมตร มีรปูรา่งลักษณะคลา้ยนกยงู มน้ํีาสฟ้ีาอมน้ํา
เงนิในบรเิวณน้ําลกึ และสเีขยีวมรกตในบรเิวณน้ําตืน้ และสอ่งประกายเป็นสทีองยามสะทอ้นกับแสงแดดพราย ตัว
ทะเลสาบนัน้ตัง้อยูภ่ายในหบุเขาทีเ่ต็มไปดว้ยดว้ยตน้ไมน้านาชนดิยิง่ในยามฤดใูบไมเ้ปลีย่นสนัีน้ สสีนัของ

ทะเลสาบแหง่นี้จะเต็มไปดว้ย สแีดง สเีหลอืงของใบไมท้ีร่ว่งหลน่ในทะเลสาบ แตห่ากเป็นชว่งฟดหูนาวก็จะถกูปก
คลมุไปดว้ยหมิะใหบ้รรยากาศทีส่วยงามไปในอกีรปูแบบหนึง่ 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร (5) 
 
 จากนัน้นําทา่นชม ทะเลสาบหา้สี  (Five-Flower Lake)สสีนัทีส่วยงามของน้ําในทะเลสาบหา้ส ีเกดิจาก

แคลเซยีม คารบ์อเนต และบรรดาพชืน้ําชนดิตา่งๆ ทีเ่จรญิเตบิโตอยูใ่นทะเลสาบ ซึง่ไมเ่พยีงแตส่รา้งความสวยงาม 
ทําใหน้ํ้าเป็นสฟ้ีาและสเีขยีวเทา่นัน้ หากยังทําใหน้ํ้าใสแจ๋วราวกับกระจก นักทอ่งเทีย่วจงึสามารถมองเห็นสิง่ตา่งๆ 
ทีอ่ยูใ่ตน้ํ้าไดอ้ยา่งชดัเจน และยังมองเห็นววิทวิทัศน์ทีส่วยงามเบือ้งหนา้สะทอ้นลงบนผวิน้ําจนปรากฏเป็นภาพที่

สวยงามแปลกตา 
 

 นําทา่นชม ทะเลสาบยาว (Long Lake)เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุในจิว่จา้ยโกว ครอบคลมุพืน้ที ่930 ,000 ตาราง
เมตร ความยาวกวา่ 7 กโิลเมตร น้ําในทะเลสาบมาจากหมิะทีล่ะลายลงมาจากภเูขา มตีน้สนซดีารข์ ึน้อยูบ่นภเูขา
รอบๆทะเลสาบ เมือ่มองจากระยะไกลสะทอ้นเป็นทวิทัศน์อันงดงาม ในฤดหูนาวทะเลสาบจะจับตัวแข็งหนาถงึ 60 

เซนตเิมตร จงึเป็นสถานทีท่ีเ่หมาะสําหรับการเลน่สเก็ต 
 
 *หมายเหตุ  : การทอ่งเทีย่วภายในอุทยาน น ัน้ไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรจ์ะใชว้จิารณญาณในการนําทา่น

เดนิทางทอ่งเทีย่วตามจุดตา่งๆภายในอุทยาน อาจทาํใหเ้ก็บบางสถานทีไ่มค่รบท ัง้นี้ ข ึน้อยูก่บัการใชเ้วลา
ในแตล่ะสถานที ่การรกัษาเวลาของคณะทวัร ์และสภาพอากาศในวนัน ัน้ๆ และ ณ วนัเดนิทาง หากคณะไม่
สามารถเดนิทางไปชมอุทยาน จิว่จา้ยโกว ได ้ไมว่า่เนือ่งจากสภาพอากาศ หรอืเหตผุลใดๆ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธ ิใ์นการเปลีย่นสถานทีท่อ่งเทีย่วเป็น “อุทยานแหง่ชาตซิงผงิโกว ” แทนโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ และไมค่นืคา่บรกิารใดๆท ัง้ส ิน้  อุทยานแหง่ชาตซิงผงิโกว (Shongpinggou National Park) 
อุทยานแหง่นีเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหมท่ีว่า่กนัวา่มคีวามสวยงามเสมอืนอุทยานแหง่ชาตจิ ิว่จา้ยโกว 

ต ัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบสูงเมา่เสีย้น สูจ่ากระดบันํา้ทะเลประมาณ 2 ,500 เมตร กนิพืน้ทีท่ ัง้หมด 160 ตาราง



 
กโิลเมตร มที ัง้ทะเลสาบสสีนัสว ยงาม หุบเขารูปรา่งแปลกตาสายธารนํา้ตก ใบไมเ้ปลีย่นส ีและหมิะตาม

ฤดกูาล ทีน่ ีย่งัมคีนนกัทอ่งเทีย่วมาเยอืนไมม่ากนกั* 

 
 
 นําทา่นชม ทะเลสาบแพนดา้  (Panda Lake)มคีวามลกึโดยเฉลีย่ 14 เมตร สงูจากระดับน้ําทะเล 2 ,587 เมตร 

ทะเลสาบแพนดา้จงึเป็นหนึง่ในสองทะเลสาบของจิว่จา้ยโกวทีผ่วิน้ําจับตัวเป็นน้ําแข็งในฤดหูนาว ระดับน้ําของ
ทะเลสาบมกีารเปลีย่นแปลงเสมอ เนื่องจากใตน้ํ้ามทีางไหลไปยังน้ําตกแพนดา้ ทีอ่ยูใ่กล ้ๆ กัน 

 



 

 
 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (6) 
 

พกัที ่ Dazaqngfeng Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

 หลังจากรับประทานอาหารคํ่า ทกุทา่นสามารถเลอืกชม โชวท์เิบต ( Tibet Show)ซึง่โชวท์เิบต เป็นการแสดง
เกีย่วกับการฟ้อนรําและการแสดงวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าจา้งดว้ยความงดงามตระการตา ทําใหเ้ป็นอกีหนึง่
โชวท์ีไ่ดรั้บความสนใจอยา่งมากมายหากไดม้าเยอืนยังเมอืงจิว่จา้ยโกว *ท ัง้นีสํ้าหรบัลูกคา้ทีส่นใจชมโชวท์เิบต

สามารถแจง้ความประสงคไ์ดก้บัทางหวัหนา้ทวัร ์หรอืไกดท์อ้งถิน่โดยมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทา่นละ  240 
หยวน/ทา่น และสําหรบัลูกคา้ทีไ่มม่คีวามประสงคห์รอืสนใจในการชมโชวท์เิบต ทางหวัหนา้ทวัรจ์ะนําทกุ
ทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัเพือ่พกัผอ่นตามอธัยาศยั* 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงจิว่จา้ยโกว– เมอืงเฉงิต ู– ถนนคนเดนิชุนซลูี ่

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
 
 นําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงเฉงิต ูผ่านเสน้ทางเดมิระหวา่งทางนําทา่นชมสนิคา้ รา้นหยก(Jade Shop)ซึง่เป็น

เครือ่งประดับนําโชคใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอันล้ําคา่แกค่นทีท่า่นรัก 
 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

 
 นําทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเฉงิต ู(Chengdu)เป็นเมอืงยอ่ยจังหวัดทีไ่ดทํ้าหนา้ทีเ่ป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน

ของจนีตัง้อยูบ่รเิวณลุม่แมน้ํ่าหมนิใจกลางมณฑลประชากรเมอืงเฉงิตมูรีาว 10 ลา้นคนเป็นหนึง่ในสามของเมอืงทีม่ี

ประชากรมากทีส่ดุในภาคตะวันตกของจนี  (อกีสองแหง่คอืฉงชิง่และซอีาน ) ในปัจจุบันเป็นทัง้ศนูยก์ลางดา้น
การเมอืงการทหารและดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใตคํ้าวา่เฉงิตมูคีวามหมายวา่คอ่ยๆกลายเป็นเมอืง

เนื่องจากยอ้นไปเมือ่ราว2,000 ปีทีแ่ลว้ในสมัยจิน๋ซฮีอ่งเตไ้ดม้กีารจัดการชลประทานขึน้เพือ่แกไ้ขปัญหาน้ําทว่มที่
เกดิเป็นประจําทกุปีเมือ่แกไ้ขปัญหาน้ําทว่มไดช้าวนาชาวไรเ่พาะปลกูไดด้ชีวีติความเป็นอยูด่ขี ึน้คนจงึเริม่อพยพมา
ทีเ่มอืงนี้มากขึน้เรือ่ยๆจงึไดช้ือ่วา่เฉงิต ู

 



 
 หลังจากนัน้นําทา่นสูย่า่นชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิชุนซลูีข่องเฉงิต ูนอกจากชอ็ปไฮสตรทีทัง้แบรนดจ์นีแบรนดน์อกตรง

ถนนสายหลักแลว้ ยังมหีา้งสรรพสนิคา้ (Parkson หวังฝูจิง่ ไทผ่งิหยาง อเิซตัน อโิตะโยะกะโดะ ฯลฯ) ตรอกซอก
ซอย และหา้งแบบยเูนียนมอลอกีมากมายสําหรับสายชมิทีน่ี่ก็มรีา้นอาหารและของกนิเลน่กระจายเป็นหยอ่ม ๆ ไมว่า่
จะเป็นหมาลา่ ชานมไขม่กุหลากยีห่อ้ ทีแ่มแ้ตช่าวจนีก็ยังเป็นทีน่ยิมเชน่กัน 

 

 
 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารพเิศษ...เมนูซฟู๊ีด+กุง้+ปลากระพง+ปูขนทา่นละ 1 ตวั+หอยเป่าฮือ้ทา่นละ 

1 ตวั (9) 

 
พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้ เมอืงเฉงิต ู – วดัเหวนิซู –ถนนโบราณสถานจิง๋หลี่ –รา้นยางพารา – รา้นบวัหมิะ –โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก 
(รวมคา่ขมการแสดงแลว้) – สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 
 
 นําทา่นชมวดัเหวนิซู (Wenshu Monastery)เป็นวัดพทุธเกา่แกท่ีค่งความดัง้เดมิทีส่ดุในนครเฉงิตรูวมทัง้ยังเป็น

ศนูยก์ลางของสมาคมชาวพทุธของมณฑลเสฉวนสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศถั์งเดมิทเีรยีกวา่วัดซนิเซยีงในปีค .ศ.1681 
ชว่งรัชสมัยจักรพรรดคิังซแีหง่ราชวงศช์งิ  (1644-1911) พระอรหันตซ์ตีูไ้ดเ้ดนิทางมาอารามแหง่นี้และไดส้รา้ง
กระทอ่มเพือ่บําเพ็ญเพยีรตบะจนสิน้ชวีติตํานานเลา่วา่ไดป้รากฏรปูของโพธสิตัวม์ัญชศูรใีนเปลวเพลงิขณะทีศ่พทา่น

ถกูเผาเป็นเวลานานดังนัน้ผูค้นจงึกลา่วขานกันวา่พระอรหันตซ์ตีูค้อืพระโพธสิตัวม์ัญชศูรกีลับชาตมิาเกดิวัดซนิเซยีง
ไดเ้ปลีย่นชือ่มาเป็นอารามเหวนิชนัูบแตนั่น้มานอกจากความศักดิส์ทิธิต์ามตํานานดังกลา่วแลว้ศลิปะอันล้ําคา่สมัย
ราชวงศถั์งและซอ้งอันรวมถงึภาพเขยีนกวา่500 ชิน้งานเขยีนลายมอืในงานสําคัญๆซึง่ถกูเก็บไวท้ีน่ี่รวมถงึความรม่

รืน่ภายในวัดก็เป็นสิง่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วไมน่อ้ยไดเ้ดนิทางมาเยีย่มชม 
 



 

 
 
 หลังจากนัน้นําทกุทา่นเดนิทางสู ่ถนนโบราณสถานจิง๋หลี ่( Jinli Ancient Street)เป็นถนนโบราณทีจ่ะนําทกุ

ทา่นเพลดิเพลนิไปกับสนิคา้ตา่งๆมากมาย ทัง้ของกนิ ของทีร่ะลกึ อกีทัง้ทกุทา่นสามารถซบึซบับรรยากาศทีจ่ะ

เนรมติใหท้กุทา่นไดเ้ห็นและรูส้กึเหมอืนอยูใ่นหนังจนีสมัยกอ่น 
 



 

 
 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ…เมนูอาหารตุน๋ยาจนี(11) 
 

 นําทกุทา่นแวะเลอืกซือ้ของฝาก รา้นผลติภณัฑจ์ากยางพารา  (Rubber Product Shop)ใหท้า่นไดเ้ลอืกชม
สนิคา้และผลติภัณฑเ์ครือ่งนอนเพือ่สขุภาพตา่งๆทีผ่ลติจากยางพาราจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ รา้นยาบวัหมิะ  

(Beijing Bao Shu Tang Bao Fu Ling Compound Camphor Cream)หรอืครมีเป่าซู่ถงั สรรพคณุเป็น
เลศิในดา้นการรักษาแผลไฟไหมผุพองและแมลงกัดตอ่ยเป็นยาสามัญประจําบา้นแกช้าวจนีทกุบา้นมาแตโ่บราณ 

 



 

 
 หลังจากนัน้นําทา่นชม การแสดงโชวเ์ปลีย่นหนา้กาก โชวเ์ปลีย่นหนา้กากหรอื “เป้ียนเหลีย่น ”เป็นการแสดงที่

ประเทศจนีใหค้วามสําคัญและยกยอ่งใหก้ารแสดงนี้แถบจะเป็นปรศินาความลับของประเทศซึง่เป็นศลิปะการแสดง
ชัน้สงูของเสฉวน เพยีงแคก่ารสบัดหนา้ก็เปลีย่นหนา้กากได ้หรอืแมแ้ตก่ารสลัดพัดในมอืก็สามารถเปลีย่นหนา้กาก

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว การแสดงนี้สบืทอดกันมาหลายชว่งอายคุน หา้มสอบเคล็ดลับวธิกีารเปลีย่นหนา้กากนี้กับผูอ้ ืน่ โชว์
เปลีย่นหนา้กากจงึถอืเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันยิง่ใหญ่ของชาวจนีเมอืงเฉงิตู 

 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (12) 
 หลังอาหารคํ่าสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

 

วนัทีห่ก ทา่อากาศยานนานาชาตเิฉงิตซูวงหลวิ –ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ  

 

00.35น. บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิสุวรรณภูมโิดยสายการบนิลคักีแ้อรเ์ทีย่วบนิที8่L811 
02.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูมปิระเทศไทยโดยสวัสดภิาพ…พรอ้มความประทับใจ 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ รถทัวร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการออกตั๋วเนื่องจาก 
สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาไมร่วมต ัว๋

เครือ่งบนิ 

07– 12 มกราคม 2563 13,999 4,000 9,599 

08 – 13 มกราคม 2563 13,999 4,000 9,599 

09 – 14 มกราคม 2563 13,999 4,000 9,599 

10 – 15 มกราคม 2563 12,999 4,000 9,599 

06 – 11 กุมภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบูชา) 

16,999 4,000 12,599 

07 – 12 กุมภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบูชา) 

15,999 4,000 11,599 

13 – 18 กุมภาพนัธ ์2563 14,999 4,000 10,999 

14 – 19 กุมภาพนัธ ์2563 14,999 4,000 10,999 

18 – 23 กุมภาพนัธ ์2563 14,999 4,000 10,999 



 

19 – 24 กุมภาพนัธ ์2563 14,999 4,000 10,999 

20 – 25 กุมภาพนัธ ์2563 14,999 4,000 10,999 

21 – 26 กุมภาพนัธ ์2563 14,999 4,000 10,999 

25 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 14,999 4,000 10,999 

26 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 14,999 4,000 10,999 

27 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2563 15,999 4,000 11,599 

28 ก.พ. – 04 ม.ีค. 2563 15,999 4,000 11,599 

03 – 08 มนีาคม 2563 13,999 4,000 9,599 

04 – 09 มนีาคม 2563 13,999 4,000 9,599 

05 – 10 มนีาคม 2563 13,999 4,000 9,599 

06 – 11 มนีาคม 2563 13,999 4,000 9,599 

10 – 15 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

11 – 16 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

12 – 16 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

13 – 18 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

17 – 22 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

18 – 23 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

19 – 24 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

20 – 25 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

24 – 29 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

25 – 30 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

26 – 31 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

27 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2563 14,999 4,000 10,999 



 

31 ม.ีค. – 05 เม.ย. 2563 14,999 4,000 10,999 

01 – 06 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 

15,999 4,000 11,599 

02 – 07 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 

15,999 4,000 11,599 

03 – 08 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 

15,999 4,000 11,599 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 
** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

 

สําหรบัเด็กอายุ 2-18 ปี ตอ้งชําระคา่ทวัรเ์พิม่จากราคาทวัรข์า้งตน้ 3,000 บาท 
 

(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท ** 
 

 โรงแรมทีพั่กอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลัก 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม
จํานวนทีก่ําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร  

(ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 
 

หมายเหต ุ:  ตามนโยบายของรัฐบาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นขายเสือ้กันหนาว , 

รา้นศลิปะรัสเซยี, รา้นสนิคา้พืน้เมอืง ซึง่จําเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯ 
จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับ
ความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาล

ทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายที่
เกดิขึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/รา้น 

 



 

 
 

** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 
 

มจํีาหน่ายแลว้วันนี้ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไมว่า่จะเป็น ญีปุ่่น เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มา
เกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4 GB สามารถใชง้านไดต้อ่เนื่องสงูสดุ 8 วัน หากสนใจ

สัง่ซือ้ซมิกับทางบรษัิทหากทา่นใดสนใจส ัง่ซือ้ซมิ สามารถส ัง่ซือ้กบัเจา้หนา้ที ่และชําระเงนิพรอ้มกบัมดัจําคา่ทวัร ์หรอื
คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  



 
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่

ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใช ้

บรกิาร) 
คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท 
คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 
เงือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์ กรุณาทาํการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 

10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ทา่นทําจองวันที ่1 กรณุาระเงนิมัดจํา สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่น

เวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีกํ่าหนด และหากทา่นมี
ความประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเชค็ทีว่า่งและทําจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ 
(Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีทํ่ารายการจอง

เขา้มาตามลําดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100%กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณี

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มชํ่าระเงนิ หรอื ชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเชค็ของทา่น
ถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสมัภาษณ์วซีา่ ทีทํ่าใหท้าง

บรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีกํ่าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละ
สทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เช1่1 – 16 น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัต
ฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอื

เอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามใน
เอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทาง

โทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิ
คา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่วใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 
**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอื

เปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิไ์มค่นืเงนิ
ท ัง้หมดใหก้บัทา่นทกุกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสาย

การบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารนี้ จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนที่

กําหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะได ้
ออกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่น
การเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทาง

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิท
กําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 



 
5. ในกรณีทีล่กูคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่น

หนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่่านการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดย
คํานงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 
 

ขอ้มูลสําคญัเกีย่วกบั การยืน่คาํรอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มัครทกุทา่น ไมจํ่าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับคํารอ้งขอวซีา่ ยกเวน้สาวประเภทสอง จะตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูย์

ยืน่รับคํารอ้งขอวซีา่ 

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตู โดยประมาณ 7 วัน ทําการเป็นอยา่งนอ้ย (อาจไมร่วมเสาร ์- อาทติย ์ในบาง
กรณี) ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับจํานวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นสําคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ โดยทางเจา้หนา้ทีจ่ะเป็นผูกํ้าหนดการนัดหมายวันและเวลาการรวบรวม

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนี หากทา่นไมส่ะดวกมาดําเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจําเป็นตอ้งใช ้

หนังสอืเดนิทางเพือ่กจิธรุะสว่นตัวของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจทําให ้

ใหม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เลม่หนังสอืเดนิทางอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาทีส่ถานทตู) ทา่นจําเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น 
ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง หรอื กอ่นชําระเงนิมัดจํา  

4. กรณีทีท่า่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลัง คณะ และหากเกดิคา่ใชจ้่ายไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่น

จําเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไม่
ออก เนื่องจากทา่นยืน่หลังคณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 15 วันทําการ (เป็นอยา่งนอ้ย) ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่ับจํานวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่

หากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ
6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดทํ้าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ทางสถานทตูไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครทําการยมืหนังสอืเดนิทางจาก

สถานทตูออกมาใชร้ะหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ดังนัน้หากทา่นมคีวามจําเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพือ่

เดนิทาง กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่วางแผนลว่งหนา้กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ทําใหต้อ้งรอ้ง
ขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืดว่น ระหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ อาจทําใหส้ถานทตูปฏเิสธวซีา่ และ ทา่นจําเป็นตอ้งสมัคร
เขา้ไปใหม ่น่ันหมายถงึจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียม และ คา่บรกิารใหมท่ัง้หมด โดยคํานงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นสําคัญ

กอ่นดําเนนิการ 
7. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ชนดิทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไมห่มดอายอุยูแ่ลว้ และตอ้งการใชเ้ดนิทาง

ทอ่งเทีย่วกับคณะนี้ สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถกูใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด 

จะตอ้งพํานักประเทศนัน้ๆมากทีส่ดุ มากอ่นแลว้อยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจาก

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอืถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  
8. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไมห่มดอาย ุจําเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิทอ่งเทีย่ว

เทา่นัน้ โดยจะตอ้งอยูใ่นหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบันทีม่อีายคุงเหลอือยา่งนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิที่

อนุมัตโิดยระบวัุนทีส่ามารถพํานักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไมเ่กนิกวา่กําหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วซีา่ ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่ับประเทศ
ปลายทางอกีครัง้ กรณุาสง่หนา้วซีา่และหนา้ทีม่กีารประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถกูตอ้ง 
หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ 

คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ชค็อนิไดเ้นื่องจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่
เพยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ใน

กรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ 
อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนื
คา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้า่นใหค้วามรว่มมอืในสว่นนี้
เพือ่ใหก้ารยืน่คํารอ้งในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นสําคัญ 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

 
การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศจนี 
สําหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. หนงัสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบนั ( พาสปอรต์ธรรมดาเลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัน้ ) 
ฉบบัจรงิ  มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และมหีนา้วา่งไมตํ่่า
กวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถา่ยส ี ใบหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม.  ขนาดใบหนา้ ประมาณ 3 ซม. 
พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ จํานวน 2 รูปรปูถา่ยเป็นปัจจุบัน มอีายขุองรปูไมเ่กนิ 6 
เดอืน สถานทตูปฏเิสธไมรั่บรปูถา่ยโพลารอย  /รปูถา่ยสติ๊กเกอร์  /รปูชดุครยุ

รับปรญิญา/รปูชดุราชการ /หา้มใสเ่สือ้แขนกดุ และหา้มใสเ่สือ้สขีาว ทกุชนดิ
(เนื่องจากฉากหลังตอ้งเป็นสขีาว)  หา้มสวมเครือ่งประดับทกุชนดิ, หา้มใสค่อน

แทรคเลนส,์ หา้มยิม้เห็นฟัน, เปิดใบหแูละหนา้ผากชดัเจน ,รปูถา่ยจะตอ้งไมม่ี
เงาและแสงแทรกบดบังใบหนา้ ไมม่จีุดสแีดงในดวงตา และจะตอ้งไมม่สี ิง่
สกปรกและรอยขดีขว่นใด ๆ ทัง้ส ิน้. 

 
 

3. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูวซีา่ประเทศจนีกรณุากรอกรายละเอยีดทีถ่กูตอ้งและชดัเจนโดยครบถว้น 

 
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 ้(กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น)..........................................................................................  
รหัสไปรษณีย.์.............................. เบอรโ์ทรศัพท.์....................................... เบอรม์อืถอื....................................  

ชือ่สถานทีท่าํงาน / สถานศกึษา..............................................................ตําแหน่งงาน.....................................  
ทีอ่ยูส่ถานทีท่าํงาน / สถานศกึษา.................................................................................................................  
รหัสไปรษณีย ์...............................................โทรศัพท.์..............................................................  

*** ในกรณีทีเ่กษยีณอาย ุกรุณาระบุชือ่ และ ทีอ่ยู ่สถานทีท่าํงาน เนือ่งจากเป็นเงือ่นไขของสถานทตู ***  
ชือ่สมาชกิในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธ ์
 ชือ่-สกลุ ...................................................อาชพี......................................ความสมัพันธ ์.......................  

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

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

(กรุณาแจง้เบอรท์ ีส่ามารถตดิตอ่ไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัทา่น) 

4. สําเนาสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุํา่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ)์ 

 
เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ 



 
 หากเด็กเดนิทางกับพอ่หรอืแม ่คนใดคนหนึง่ ตอ้งมหีนังสอืแสดงความยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ จาก

ทางเขตหรอืทีว่า่การอําเภอ (ฉบับจรงิเทา่นัน้) โดยเอกสารใหร้ะบวุา่ อนุญาตใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร 
และระบคุวามสมัพันธว์า่เป็นอะไรกันอยา่งชดัเจน 

 หากเด็กเดนิทางคนเดยีว หรอืกับบคุคลทีส่าม ตอ้งมหีนังสอืแสดงความยนิยอมจากพอ่และแม ่ 
ใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศได ้จากทางเขตหรอืทีว่า่การอําเภอ (ฉบับจรงิเทา่นัน้) โดยเอกสารใหร้ะบวุา่ อนุญาต
ใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร และระบคุวามสมัพันธว์า่เป็นอะไรกันอยา่งชดัเจน 

 กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 
- ใบสําเนาบันทกึการหยา่ทีร่ะบวุา่บตุรอยูใ่นการดแูลของใคร 

- เอกสารการปกครองบตุร (ป.ค.14) ฉบับจรงิเทา่นัน้ 
 กรณีบตุรบญุธรรม 

 - ใบจดทะเบยีนรับบตุรบญุธรรม จากทางเขตหรอืทีว่า่การอําเภอ 
 สําเนาหนา้พาสปอรต์ หรอื สําเนาบัตรประชาชน ของบดิามารดา 

 กรณีมกีารเปลีย่นชือ่-นามสกลุ แนบใบเปลีย่นชือ่-ใบเปลีย่นนามสกลุ 
หมายเหต ุ: 

 กรณีเป็นสาวประเภทสอง ( ลักษณะการแตง่กายเป็นสตรี )ตอ้งยืน่หนังสอืรับรองการทํางาน  (ภาษาอังกฤษ)  ,จดหมาย
ชีแ้จงตนเอง และสมดุบัญชเีงนิฝากตัวจรงิพรอ้มสําเนายอ้นหลัง 6 เดอืน ตอ้งไปแสดงตัว ณ วันยืน่วซีา่จนี และสามารถ

พํานักอยูใ่นประเทศจนีไดไ้มเ่กนิ 7 วันเทา่นัน้ 
 กรณีชาวตา่งชาตทิีท่าํงานหรอืพกัอาศยัในประเทศไทย ตอ้งยืน่ ใบอนุญาตทํางาน (ถา้ม)ี, จดหมายชีแ้จงตนเอง

พรอ้มรายละเอยีดทีอ่ยูท่ ีช่ดัเจน สําเนาสมดุบัญชหีรอื สเตทเมน้ ยอ้นหลัง 6 เดอืน (ในบางกรณีอาจตอ้งไปแสดงตัวที่
สถานทตู) โดยมคีา่บรกิารเพิม่ 1,000 บาท  

 ผูถ้อืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตจิะตอ้งทํา Re-Entry Permit ดว้ยตนเองกอ่นสง่เอกสารเพือ่ยืน่วซีา่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บยืน่วซีา่กรณีดังนี้  
- หนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่สเีหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนี

ดว้ยตนเองทีส่ถานทตูจนีโดยตรง / กรณีเป็น พระภกิษุหรอืสามเณร 
 ผูท้ีป่ระสงคใ์ช ้หนังสอืเดนิทางราชการ หรอืใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทาง ไมต่อ้งทําวซีา่จนี แตท่า่นจะตอ้ง รับผดิชอบ

ในการขออนุญาตเขา้ -ออกประเทศดว้ยตนเอง  
** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซี่าทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํขึน้จาก

ประสบการณแ์ละระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบตัขิองลูกคา้ใน

แตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้าํเนนิการ ** 
 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการทาํวซี่ากรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัตาํรวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผู ้

กําหนด จงึอาจทาํใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 
 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิสํ์าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอื

หนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะ
ทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใช ้

หนังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก 

และ ตา่งประเทศขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ 
และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอื

ทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 
3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอื

ทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทางเลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ 

หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์
ของลกูคา้เป็นสําคัญ 



 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่
ภาษีน้ํามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้ 
9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุี่

เกีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอบุัตภัิยทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทาง

บรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดชํ้าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่่
คา้ตามหลักปฏบิัตเิทา่นัน้ 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกัน

ทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจได ้
อยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนด

จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 
11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการชําระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอยา่งถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง 
ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการ
ใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็น

บางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ข ึน้ ไม่
วา่กรณีใดก็ตาม 

 

  


