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หมายเหต ุเดอืนตุลาคมเป็นฤดกูาลท่องเทยีวจวิไจโ้กว ราคาค่ารถและคา่หอ้งพัก จะสงูมากกวา่เดอืนอนื ๆ 
หลายเท่าตัว ดังนันราคาทัวรจ์ะแตกตา่งกันเป็นหลักหมนืขนึไปตามคณุภาพ ถา้ท่านไมไ่ดเ้จาะจงไปเทยีวใน
ฤดกูาลใบไมเ้ปลยีนส ีในเดอืนตลุาคม และตอ้งการซอืทัวรท์รีาคาถูกไม่แพง แนะนําใหจ้องทัวรท์เีดนิทางใน
เดอืน ก.ค./ส.ค./พ.ย./ธ.ค./ม.ค/.ก.พ./ม.ีค. เพราะราคาหอ้งพักจะลดลงอยา่งมากมาย  

 
 
 

 สมัผสัธรรมชาต ิ  
บนิตรงเฉงิต ูจวิไจโ้กว-หวงหลง 

หมแีพนดา้-โชวท์เิบต (TG)  
โปรแกรมเต็มทกุวนั 6 วัน 5 คนื 
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จดุเดน่  

 พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว รวม 5 คนื 
 มรดกโลก “อทุยานจวิไจโ้กว” 
 มหัศจรรย ์สระอโนดาตมงักรเหลอืง  “อทุยานหวงหลง” 
 รวมหมแีพนดา้-ถนนคนเดนิจงิหล ี
 รวมโชวท์เิบต 
 บรกิารนําดมืวนัละ 1 ขวด ทกุวนัทอ่งเทยีว 
 ทกุทมีปีระกนัอบุตัเิหต ุวงเงนิหนงึลา้นบาท * เงอืนไขตามกรมธรรม ์

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ โรงแรม 
หรอืเทยีบเทา่ 

1 สวุรรณภมูฯิ-เฉงิต-ูเมา่เสยีน ✈ ✈ 🍽 
MAOXIAN INTER HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

2 เมา่เสยีน-หวงหลง(ไมร่วมกระเชา้)-จวิไจโ้กว 🍽 🍽 🍽 
JIN LONG HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 4 ดาว 

3 อทุยานจวิไจโ้กว(รถเวยีนในอทุยาน) 🍽 🍽 🍽 
JIN LONG HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 4 ดาว 

4 จวิไจโ้กว-ทะเลสาบเตยีซ-ีเฉงิต ู 🍽 🍽 🍽 
YIN SHENG HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 4 ดาว 

5 เฉงิต-ูศนูยห์มแีพนดา้-วัดมญัชศูร-ีซอยหวานใจ 🍽 🍽 🍽 
YIN SHENG HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 4 ดาว 

6 เฉงิต-ูถนนคนเดนิจงิหล-ีกรงุเทพฯ 🍽 🍽 ✈  

ราคารวม  ค่าวซีา่จนี(กรุ๊ป 800 บาท), ค่าตัวเครอืงบนิ (กรุ๊ป) + ค่าภาษีสนามบนิไทย-จีน, รายการทัวร์
ตามทรีะบ,ุ คา่ประกันอบุัตเิหต ุตามเงอืนไขกรมธรรม ์

ราคายงัไมร่วม คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถทอ้งถนิ และ คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย (รวม 200 หยวน) 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีว เพมิ วซีา่กรุป๊ 

25 -30 ก.ค. 2561 28,999 6,000.- รวมแลว้ 

22 – 27 ส.ค. 2561 28,999 6,000.-  รวมแลว้ 

19 – 24 ก.ย. 2561 29,999 6,500.- รวมแลว้ 

**ไมม่รีาคาเด็ก  **ไมแ่จกกระเป๋า **รวมคา่วซีา่ 

หมายเหต ุ 

- รายการทอ่งเทยีวอาจมกีารสบัเปลยีน หรอื เปลยีนแปลงตามความเหมาะสม 

- สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเทยีวบนิ ปรับเปลยีนไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรอื
แจง้ใหท้ราบในเวลากระชนัชดิ ท่านใดทตีอ้งออกตัวภายในประเทศ (เครอืงบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาเผอื
เวลาและสอบถามทเีจา้หนา้ทกีอ่นทกุครัง เพราะหากมคีวามเสยีหาย ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ  

- ผูเ้ดนิทางเขา้ใจและรับทราบวา่ รายการท่องเทยีวในเสน้ทางน ีจะขนึอยูก่ับสภาพภมูอิากาศ หากมอีปุสรรค์
ทําใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ และ/หรอืทอ่งเทยีวไมไ่ด ้เชน่ อากาศไมเ่ออือํานวยในการท่องเทยีวหรอืในกรณีอนืๆ 
บรษัิทฯ รับผดิชอบเพยีงคนืคา่บัตรเขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวใหเ้ทา่นัน หากบัตรไดถู้กใชไ้ปบางสว่นแลว้ จะไม่
มกีารคนืคา่บรกิารใดๆ   



CH-TG01 / จิวไจ้โกว หวงหลง 6 วนั 5 คืน    3 

- การประชาสัมพันธส์นิคา้พนืเมอืงของจนี คอื บัวหมิะ+นวดฝ่าเทา้ หยก ผา้ไหม หนิตาสวรรค ์จําเป็นตอ้ง
บรรจใุนรายการเพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักทอ่งเทยีวทุกท่านทราบวา่ ทุกรา้นจําเป็นตอ้งใหท้่าน
แวะชม ประมาณ 60-90 นาท ีซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก  

- ใหถ้อืวา่ลูกคา้ทุกท่านรับทราบวา่ สําหรับท่านใดทแียกไม่ตามคณะในบางสถานทหีรอืในบางวัน โดยไม่มี
การตกลงเรอืงการเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีหมาะสมลว่งหนา้มาจากประเทศไทย ทางบรษัิทฯจะใหเ้จา้หนา้ทเีรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นทันทเีป็นจํานวนเงนิ 350 หยวน / คน / รา้น 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู-ิเฉงิต-ูเมา่เสยีน 

07.00 น.     พรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เกาะ D  ดว้ยสายการบนิไทย (จอด
สง่ผูเ้ดนิทางไดท้ ีอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตหูมายเลข 2-3) 

10.15 น.     นําทา่นเหริฟ้าสูน่ครเฉงิตดูว้ยเทยีวบนิ TG618 

14.25 น.     ถงึนครเฉงิตู เมอืงเอกมณฑลเสฉวน มณฑลทมีภีูมปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมสีภาพ
ภมูอิากาศทเีหมาะสมต่อการประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดูรอ้นทอีบอุ่น ฤดูหนาวทไีมห่นาวนัก
และมปีรมิาณความชนืสงู มพีนืทปีระมาณ 567,000 ตารางกโิลเมตร ประชากรสว่นหนงึเป็นชนกลุ่มนอ้ย
เชอืชาตติา่งๆ ไดแ้ก ่ชาวย ีธเิบต เมยีว หยุ เชยีง ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

  จากนันนําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงเมา่เสยีน (2 ชวัโมง) 

19.30 น. เดนิทางถงึเมอืงเมา่เสยีน รับประทานอาหารคําทภีตัตาคารในโรงแรม 

   พักท ีMAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL (4 ดาว / ดทีสีดุในเมอืงเมา่เสยีน)  

วนัทสีอง เมา่เสยีน-อทุยานหวงหลง(ไมร่วมคา่กระเชา้)-จวิไจโ้กว 

06.00 น.     รับประทานอาหารทโีรงแรม  แลว้เดนิทางสูอ่ทุยานหวงหลง   

11.00 น. (เวลาประมาณ) ถงึอทุยานหวงหลง รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร  

     นําทา่นขนึกระเชา้ของอทุยาน (ไมร่วมคา่กระเชา้)ไปยงัอทุยานมงักรเหลอืง ซงึเป็นลําธารสายหนงึที
ไหลเรอืยจากเขาลงสู่แอ่งพืนดา้นล่าง ผ่านภูเขาหมิะนานนับพันปี หนิปูนเกดิการตกตะกอน เดนิไป
 เทยีวจนถงึจดุสงูสดุทสีวยทสีดุไดค้อื “อูไ๋ฉ่สอื” เป็นแอง่เป็นชนัหนิปนูทังเล็กและใหญก่วา่ 400 ชนั แต่
 ละแอง่มคีวามสงูตังแต ่1.5–4.5 เมตร ดูเหมอืนสระนําเล็กๆมากมายทมีสีเีขยีวอมฟ้า ออ่นแกส่ลับกัน 
 อยา่งสวยงาม กลา่วกันวา่ทนีเีป็นทอียูข่องพญามงักรเหลอืง (ทางเดนิขนึลงอทุยานเป็นบันไดปดูว้ยไม ้
 และปนูอยา่งดมีศีาลาพักเหนอืย และมหีอ้งนําสะอาดไวบ้รกิาร * ทา่นใดทไีมส่ามารถเดนิเทยีวถงึจดุสูง
 สดุได ้สามารถเดนิจนถงึจดุททีา่นพอใจ แลว้เดนิกลับลงชมววิตลอดทางมารอคณะไดท้ล็ีอบบโีรงแรม
 หวงหลงซงึอยูใ่กลป้ระตทูางเขา้อทุยานฯ (ท่านมเีวลาทอีทุยานหวงหลง 5 ชวัโมง) แลว้เดนิทางต่อสู่
จวิไจโ้กว อทุยานมรดกโลก (ประกาศปี ค.ศ. 1992)  ** แวะรา้นหยก OTOP ของจนี 

 

 

 

 

 

 

19.00 น. ถงึจวิไจโ้กว รับประทานอาหารทภีตัตาคาร 

 พักท ีJIN LONG HOTEL หรอื เทยีบเท่า 4 ดาว 
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วนัทสีาม อทุยานจวิไจโ้กว(เต็มวนั รวมรถเวยีนในอทุยาน)-โชวท์เิบต 

 07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม   

 นําท่านสัมผัสอุทยานจวิไจโ้กว ความงามในดนิแดนทธีรรมชาตไิดเ้นรมติไวป้ระดุจดังแดนสวรรค ์
ชมธรรมชาตทิีไดรั้บการอนุรักษ์โดยไม่ถูกทําลายดว้ยนํามือมนุษย์ เสน้ทางในอุทยานจวิไจโ้กวมี
ลักษณะเหมอืนตัว Y การชมความงามของแดนสวรรคน์ีเรมิตน้จากขาของตัว Y ดา้นล่างไล่ขนึไป
ดา้นบนทางทศิตะวันตกของอุทยาน นําชมทะเลสาบแรด ทะเลสาบมงักรหลบั ทะเลสาบชูเจงิ 
ทะเลสาบเสอื ทะเลสาบไมรู่ ้สนํีาในทะเลสาบแตล่ะแหง่จะใสสวยจนสดุบรรยาย จนมคํีาบอกเล่าว่า มี
บคุคลสองอาชพีทไีมก่ลา้มายังสถานทนี ีคอืนักวาดและนักกว ีเชญิท่านเก็บภาพอันสวยงามเหล่านีได ้
จนจใุจพรอ้มพสิจูนคํ์ากลา่วทวีา่ “ดนูาํทจีวิไจโ้กวแลว้ลมืนาํทอีนืหมด“ 

 นําทา่นสูท่ะเลสาบยาว ทะเลสาบทมีคีวามสงู 3,150 เมตรจากระดับนําทะเล ฉากหลังเป็นภเูขาหมิะ
สงูสขีาวป่าสนเขยีวและเบอืงลา่งเป็นทะเลสาบสฟ้ีาสด ภาพคุน้ตาเหมอืนรปูววิทสีวติเซอรแ์ลนด ์หลาย
ท่านอาจไม่เชอืว่าท่านจะไดพ้บเห็นววิเชน่นีในประเทศจนี ชมทะเลสาบหา้สทีแีอง่นําใสจนมอง เห็น
พนืนําและฝงูปลาสลับดว้ยสสีนัของตน้ไมใ้ตนํ้า จนเกดิเป็นสสีนัตา่งๆ ชมทะเล 3 ฤดกูาล ซงึสสีันของ
ทวิทัศนจ์ะเปลยีนแปลงไปตามฤดกูาล  

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคารในจวิไจโ้กว (บฟุเฟ่) 

   ชมอทุยานอกีฝากหนงึของขนุเขา (ฝังตะวันออก) ชมทะเลสาบตา่งๆ เชน่ ทะเลสาบแพนดา้ ทะเล
  ดอกไมห้า้ส ีและ ทะเลสายธารนกยงู ซงึสายนําใสสลับกบัสสีนัของขนุเขาคลา้ยดังหางนกยงู ชม
  นําตกธารไขม่กุทสีวยงาม ชมนําตกนวัเยอ่หลา่น นําตกทใีหญท่สีดุในจวิไจโ้กว กวา้ง 300 เมตร 

  หมายเหต ุการชมทะเลสาบไดม้ากนอ้ยขนึอยูก่บัควิรถเร็วชา้ และความวอ่งไวของคณะทวัร ์

  แวะชมและเลอืกซอื “หนิตาสวรรค”์ เครอืงรางนําโชคของเผา่จา้ง ทเิบต 

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  

  ชมการแสดงโชวท์เิบตชมการฟ้อนรําอันตระการตาและชมการแสดงวัฒนธรรม
 ประ เพณีอ ันน่าตืนตาตืนใจของชนเผ ่าจ า้ง(ท เิบต)ในโรงละครทีเพ ียบพรอ้มด ว้ย
 แสงสทีีตกแต่งในแบบทเิบต      

 พักท ีJIN LONG HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทสี ี จวิไจโ้กว-ผา่นชมเมอืงโบราณซงพานฉงชงิ-ทะเลสาบเตยีซ-ีเฉงิต ู 

06.00 น.     รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 เดนิทางกลับเฉิงตูโดยใชเ้สน้ทางซงพาน-เม่าเสยีน-ตูเจยีงเยยีน-ผ่านชมทุ่งหญา้ชวนจู่ซอื แวะพัก
อริยิาบถทเีดยีชไีหเ่จนิ ทะเลสาบบนระดับความสงู 3,000 เมตร เป็นทะเลสาบสเีทอคอยซท์อดยาวไป
ตามแอง่ในหบุเขา ผวินําเรยีบปราศจากคลนืรวิ สทีะเลสาบเขม้สดและเรยีบเหมอืนแผ่นกระเบอืงขนาด
ใหญ่ ทะเลสาบเตอ๋ซเีป็นผลพวงของการเกดิแผ่นดนิไหวอย่างรุนแรงในปี ค.ศ. 1933 ซงึทําใหม้ี
ผูเ้สยีชวีติถงึ 6,865 ราย และสงิกอ่สรา้งทังหลายถกูกลนืหายไปในพรบิตา 

เทยีง รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคารในเมอืงเมา่เสยีน นําทา่นเดนิทางตอ่สูเ่ฉงิต ู

คํา   ถงึเฉงิต ูรับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคารในเมอืงเฉงิต ู

  นําทา่นสูย่า่น ถนนคนเดนิชนุซลีู ่เป็นแหลง่ชอ้ปปิงชอืดังของเสฉวนใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซอืสนิคา้

ต่าง ๆ มากมาย ทังแบรนดต์่างประเทศ และในประเทศ อาท ิเสอืผา้, รองเทา้เครอืงหนัง, กระเป๋า

เดนิทาง, นาฬกิา, เกมส,์ ของทรีะลกึตา่งๆ ฯลฯ ตามอธัยาศัย 

  พักท ีYIN SHENG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
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วนัทหีา้  เฉงิต-ูศนูยห์มแีพนดา้-รา้นนวด-รา้นผา้ไหม-รา้นยางพารา-วดัมญัชศูร ี

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

   นําทา่นไปเยยีมหมแีพนดา้ทศีนูยว์จิยั ทนีมีหีมแีพนดา้กวา่ 20 ตัว หมแีพนดา้เป็นสตัวส์งวนหายาก
มกํีาเนดิในมณฑลเสฉวน มลีกูยากเพราะอณุหภมูใินรา่งกายทพีรอ้มจะตังทอ้งมเีพยีง 3 วันใน 1 ปี และ
จะตกลกูครังละประมาณ 2 ตัว ตัวทแีข็งแรงเพยีงตัวเดยีวเท่านันจะอยูร่อด อาหารโปรดของหมแีพนดา้
คอืไผล่กูศร ปัจจบุนัรัฐบาลจนีไดใ้ชห้มแีพนดา้เป็นสอืการผกูมติรไมตรกีบัประเทศตา่งๆ (ราคาไดร้วมคา่
รถแบตตารแีลว้) 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

   นําทา่นไปชมรา้นยาเป่าซูถ่าง โรงงานผลติยาทาแกนํ้ารอ้นลวก “เป่าฟู่ หลงิ” ทมีชีอืเสยีง 

รูจั้กกันดใีนนาม “บัวหมิะ” ใหท้่านไดรั้บฟังการบรรยายถงึสรรพคุณสมนุไพรจนีพรอ้มรับบรกิารนวดฝ่า
เทา้ 

 ชมตัวเมอืงเฉงิต ูชมวดัมญัชุศร ีวัดพทุธทใีหญท่สีดุในเมอืงเฉงิต ูมเีนอืทปีระมาณ 50 ไร ่สรา้งขนึ 

ในสมยัราชวงศส์ยุ (ปี ค.ศ. 605-617) เดมิชอืวัด “สนิเซยีงจอื” แต่โดนทําลายเพราะสงครามในปลาย
ราชวงศห์มงิ ตอ่มาในรัชการคังซ ีราชวงศเ์ช็ง ไดโ้ปรดใหม้กีารบรูณะวัดขนึมาใหมโ่ดยมหีลวงพ่อฉือตู่
เป็นแกนนํา ซงึชาวบา้นเชอืวา่เป็นภาคหนงึของพระโพธสิตัยม์ญัชศุร ีภายหลังมกีารเปลยีนชอืวัดเป็นวัด
เหวนิซซูงึมคีวาม หมายเดยีวกับ “มัญชศุร”ี ภายในวัดมวีหิารทา้วจตุรมหาโลกบาล วหิารไตรมหาโพธิ
สตัย ์(มญัชศุร ี/ สมตัภทัร / อวโลกเิตศวร) และวหิารรัตนมหาชาต ิ(ศากยมณีุเจา้) นําท่านนมัสการสงิ
ศักด ิขอพรเพอืเป็นสริมิงคล  

    แวะซอืของผา้ไหม สนิคา้ OTOP ของจนี และ รา้นผลติภณัฑ ์ยางพารา  

   

19.30 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร 

  พักท ีYIN SHENG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทหีก เฉงิต-ูถนนคนเดนิจงิหล-ีกรงุเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

นําทา่นไปอสิระชอ้ปปิง ทถีนนจงิหล ีนําทา่นแวะชอ้บปิงซอืของดเีมอืงจนี อาท ิยางพารา และหยกจนี 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร **เมนูสมนุไพรจนี 

15.30 น. เหริฟ้ากลบัสูส่วุรรณภมูโิดยเทยีวบนิ TG 619 

17.35 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภีาพฯ 

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

คา่บรกิาร   พักหอ้งเดยีวจา่ยเพมิ เดอืน ก.ค.- ส.ค. 6,000.- / ก.ย. 6,500.- 
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อตัราคา่บรกิารรวม   คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (กรุ๊ป) กรงุเทพฯ–เฉงิต-ูกรงุเทพฯ / ค่าวซีา่กรุ๊ป 800 บาท /  ค่าทพีัก 2 
ทา่น ตอ่ หนงึหอ้งคู ่/ คา่ภาษีสนามบนิไทย 700 บาท, จนี 90 หยวน / คา่อาหารทุกมอืทรีะบตุามรายการ / ค่ารถรับสง่
ตามสถานททีอ่งเทยีวระบตุามรายการ / คา่บตัรผา่นประตเูขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตา่งๆ ตามรายการ / ค่าระวางนําหนัก
กระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ ทมีนํีาหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม / ค่าประกันอบุัตเิหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท เงอืนไขตาม
กรมธรรม ์ 

คา่บรกิารไมร่วม  ค่าทปิกระเป๋าขนึ-ลงโรงแรม / ค่าใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าซกัรดี ค่าเครอืงดมื นอกจาก
รายการ / คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / คา่ทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ดว่น / คา่วซีา่
ของชาวต่างชาต ิ / ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3% / ค่าทปิคนขับรถ + ค่าทปิไกดท์อ้งถนิ + หัวหนา้ทัวร ์1500 บาท
ตลอดทรปิ  

หมายเหต ุ บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสับเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะ
เลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน / ขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ในกรณทีมีกีารขนึลงของเงนิตราต่างประเทศ / การไมร่ับประทานอาหารบางมอื ไมเ่ทยีวบางรายการ ไม่
สามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย  

สํารองทนีงั   มดัจํา 10,000 บาท * สว่นทเีหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20 วัน 

เงอืนไขการยกเลกิ   ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน – หักคา่ใชจ้า่ยสําหรับกรุ๊ปทตีอ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอื
กรุ๊ปทมีกีารการันตคี่ามัดจําทพีักโดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้
เก็บ 5,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วันขนึไป - เก็บค่าใชจ้่าย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-19 
วัน – เก็บคา่ใชจ้า่ย  75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ  บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการท่องเทยีว  สายการบนิ  และตัวแทนการท่องเทยีวในต่างประเทศซงึไม่
อาจรับผดิชอบ 

-ตอ่ความเสยีหายตา่งๆ  ทอียูเ่หนอืการควบคุมของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน  การจลาจล  เปลยีนแปลง
เทยีวบนิหรอืกําหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ 
การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่างๆ ฯลฯ   

-ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฏหมาย หรอื
เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไข ทบีรษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เอกสารวซีา่กรุป๊ทวัร ์(อาจมกีารเปลยีนแปลง) 

สําเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้ทมีรีปู ทังดา้นซา้ยและดา้นขวา อยา่งชดัเจน ถา้ถา่ย
ไมช่ดั-มดื-ดํา-ซดีขาวเกนิไป อาจใชไ้มไ่ด ้กรุณาแกไ้ข ดว้ยการแสกน (SCAN) 
หนา้หนังสอืเดนิทางใหมค่ะ่  

คา่ธรรมเนยีมการยนืขอวซีา่เขา้ประเทศจนีแบบกรุป๊ 800 บาท 

- วซีา่แบบหมูค่ณะ สําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้ม
กรุ๊ปเทา่นัน (ใชสํ้าเนาหนา้พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มลูชดัเจน และ
ตอ้งสง่เอกสารลว่งหนา้ 15 วันกอ่นเดนิทาง)  

         หมายเหต.ุ..หากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิหรอืระงับการทําวซีา่
กรุ๊ป ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดๆทังสนิ ทําใหไ้ม่สามารถยนืวซีา่กรุ๊ปไดท้างบรบิัทขอ
สงวนสทิธ ิเรยีกเก็บเงนิเพมิทา่นละ 700 บาท  พรอ้มเอกสารเพมิเตมิเพอืทํา
การยนืคําขอวซีา่เดยีวผา่นศนูยร์ับยนื    
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โปรดทราบ ....ผูท้มีคีวามประสงค ์ยนืคาํขอวซีา่จนี แบบหมูค่ณะ (กรุป๊) ทเีคยเดนิทางไปในประเทศ... 
ดงัตอ่ไปนตีงัแต ่ปี 2014 เป็นตน้มา ไมส่ามารถยนืวซีา่แบบหมูค่ณะ (กรุป๊) ได ้ตอ้งยนืวซีา่จนีแบบเดยีว

เทา่นนั และใชเ้วลามากกวา่กาํหนดการเดมิ 4 วนัทาํการ 

1.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิถาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.คาซคัสถาน 8.อรัิก 9.
อหิรา่น 10.อยีปิต ์11.ซาอดุอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี 15.ศรลีังกา 16.ลเิบยี 17.ซดูาน 18.แอลจเีรยี 
19.ไนจเีรยี 20.ตรุก ี21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเลยี   

กรณทีเีจา้หนา้ทดํีาเนนิการออกเอกสารวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้มกีารยกเลกิเดนิทาง วซีา่จะถกูยกเลกิทันท ี ไมส่ามารถ
นําไปใชก้บัการเดนิทางครังอนืๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณ ี

หมายเหต ุการยนืวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทัวร ์สามารถยนืไดท้หีลายหน่วยงานในประเทศจนี ซงึกฎเกณฑก์ารยนื ค่าธรรมเนียม 
การใชเ้อกสารประกอบอาจไมเ่หมอืนกัน และอาจมกีารประกาศเปลยีนแปลงเงอืนไขบางประการโดยไมท่ราบล่วงหนา้ 
หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชนัชดิ จงึแจง้มาเพอืทราบ 

 
สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

สําหรบัผูเ้ดนิทางในแผนทอ่งเทยีวขา้งตน้ 
รบัประกนัภยัโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY  

 
ความคุม้ครอง (COVERAGE)  

เด็ก 1 เดอืน-15 ปี และ ผูใ้หญ ่70 ปีขนึไป รับความคุม้ครอง 50% ของทุนประกนั  
ทนุประกนั  

(SUM INSURE) 
1. การประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท 
2. คา่รักษาพยาบาล เนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง  
(Accident Medical Expense while travelling.) 

ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 
500,000 บาท 3. คา่ใชจ้า่ยการเคลอืนยา้ย เพอืการรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ และ การสง่ศพกลบั

ประเทศ (เนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง) (Emergency Accident Evacuation 
and Repatriation of Remains) 
4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอนัเนอืงมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 

 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณทีเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชอื, ไวรัส, ไสเ้ลอืน, ไส ้
ตงิ, อาการทเีกยีวขอ้งกับการตดิยา, โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตัว
ตาย, เสยีสต,ิ ตกอยู่ภายใตอํ้านาจของสุรายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บ
เนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, 
Hijack, Skyjack) และ อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

ความรบัผดิชอบสงูสดุ ตอ่อบุตัเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครังไมเ่กนิ สสีบิลา้นบาท....เงอืนไขตามกรมธรรม ์

คา่รกัษาพยาบาล – รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัเนอืงจากประสบอบุตัเิหต ุในระหวา่ง
ระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มูลทีระบุขา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกันภัย แต่เป็นการสรุปขอ้มูลโดยสังเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผู ้
เดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิ ไดจ้ากตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์คณุสมชาย ประทมุสวุรรณ ทโีทร 
02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ดังกล่าวเป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะ ใหต้รงตามความประสงค์
ของบรษัิทหลักทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง รับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกันไว ้เชน่ ตอ้งการเพมิความคุม้ครอง
การเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพมิประกนัเทยีวบนิลา่ชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขนึ ฯลฯ ท่านสามารถตดิต่อขอ
ทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกันและชําระค่าเบยีประกันเพมิเองไดโ้ดยตดิต่อท ีคุณสมชาย ประทุมสวุรรณ ตัวแทนนวิ
แฮมพเ์ชอรอ์นิชัวรันส ์ โทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 หรอืเลอืกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตัวแทน
ประกนัภยัอนืๆททีา่นรูจ้ักและพอใจ 


