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อทุยานสวรรค ์3 เขา 3 มมุ 

จิว่จา้ยโกว ซงผงิโกว ธารน า้แข็งตา๋กู ่ 

          6 วนั 5 คนื ไมเ่ขา้รา้นชอ๊ปป้ิง 
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จดุเดน่ไฮไลท ์

- ชมน ้ำหลำกส ี“อุทยำนจิว่จำ้ยโกว” รวมรถเวียนในอุทยำน ! 
- เทีย่วชมอทุยำนสวรรค ์“ซงผงิโกว” 
- ตืน่ตำกบัโลกหมิะและ “น ้ำแขง็ธำรน ้ำแข็งตำ๋กู”่  
- โรงแรมมำตรฐำนด ี4 ดำว ,เมนูพเิศษ! อำหำรสมนุไพร 
- ประกนัอบุตัเิหต ุ1 ลำ้น*เงือ่นไขตำมกรมธรรม ์
- เฉินตู-วัดมัญชูศรี-ซอยหวำนใจ-หำ้ง CENTURY GLOBAL MALL 
- ประกนัอบุตัเิหต ุ1 ลำ้น*เงือ่นไขตำมกรมธรรม ์
 

วนัเดนิทาง ราคาโปรโมช ัน่ พกัเดีย่ว เพิม่ วซีา่จนี 

27 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2563 25,900.- 5,500.- รวม 

3 – 8 เม.ย. 2563 29,900.- 5,500.- รวม 

5 – 10 เม.ย. 2563 29,900.- 5,500.- รวม 

23 – 28 เม.ย. 2563 29,900.- 5,500.- รวม 

29 เม.ย. – 4 พ.ค. 2563 29,900.- 5,500.- รวม 

8 – 13 พ.ค. 2563 27,900.- 5,500.- รวม 

19 – 24 ม.ิย. 2563 26,900.- 5,500.- รวม 

26 ม.ิย. 1 ก.ค. 2563 26,900.- 5,500.- รวม 

 

**ราคาไมล่งรา้น **ไมม่รีาคาเด็ก **ไมแ่จกกระเป๋า 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก กรงุเทพฯ-เฉงิต-ูตเูจยีงเยีย่น 

15.00 น. พรอ้มกันทีท่่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้ 4 เกำะ U สำยกำรบนิแอรไ์ช่น่ำแอร์
ไลส ์(จอดสง่ผูเ้ดนิทำงไดท้ี ่อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้ 4 ประตหูมำยเลข 9-10) 

17.55 น. น ำทำ่นเหนิฟ้ำสูน่ครเฉงิตดูว้ยเทีย่วบนิ CA472 

22.20 น.     ถงึนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมปิระเทศรำยรอบไปดว้ยเทือกเขำ และมีสภำพ
ภูมอิำกำศทีเ่หมำะสมต่อกำรประกอบอำชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดูรอ้นทีอ่บอุ่น ฤดูหนำวทีไ่ม่หนำวนัก
และมปีรมิำณควำมชืน้สงู มพีืน้ทีป่ระมำณ 567,000 ตำรำงกโิลเมตร ประชำกรสว่นหนึง่เป็นชนกลุม่นอ้ย
เชือ้ชำตติ่ำงๆ ไดแ้ก่ ชำวยีธ่เิบตเมีย้วหุย เชยีง น ำท่ำนผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง เดนิทำงสู่ตูเจยีง
เยีย่น  

  น ำทำ่นเขำ้ทีพ่ัก  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL (4 ดำว) หรอืเทยีบเทำ่   

 

 

 

 



2563 CH-CTU-CA6D / เฉินต ูจิ่วจ้ายโกว ซงผิงโกว ตา๋กู่ปิงชวน  3 

วนัทีส่อง ตเูจยีงเยีย่น-เมา้เสีย้น-อทุยานซงผงิโกว (รวมรถกอลฟ์)-จ ิว่จา้ยโกว ** วนันี้ว ิ่งรถ

ทางไกล 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 

 ☺ แลว้เดนิทำงสู ่อุทยำนซวงผงิโกว โดยผ่ำนทำง
เม่ำเสี้ยน ซงผิงโกวสถำนที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ 
อุทยำนน้ีรวบรวมเอำควำมยิ่งใหญ่ควำมงดงำม 
ควำมพิเศษ ควำมแปลกใหม่ และควำมลี้ลับของ
ธรรมชำตมิำรวมกันอยู่ใน 3 หุบเขำ 9 ทะเลสำบ40 
ววิทวิทัศน ์ 

13.00 น.  รับประทำนอำหำรเทีย่งทีภ่ัตตำคำร 

 ☺ น ำท่ำนน ัง่รถอุทยานเขำ้ไปจุดทีไ่กลทีสุ่ดกอ่น 

จำกนัน้เดนิชมทะเลสำบยำว (ฉำงไห)่ ทะเลสำบตน้

กก (ฟำงไห)่ ทะเลสำบหนิขำว(ไป๋สอืไห)่ทะเลสำบ

ไป๋ล่ำไห่(ชำ่งไป๋ล่ำไห่-เซีย่ไป๋ล่ำไห่)ทะเลสำบแห่งควำมรักทะเลสำบส ีสระมรกต ทะเลสำบหมกึสนี ้ำ

เงนิเขม้ และน ้ำตกธำรไขมุ่ก เป็นแหลง่ท่องเทีย่วทำงธรรมชำตแิหง่ใหมท่ีส่วยงดงำมไมแ่พจ้ิว่ไจโ้กวดนิ

แดนสวรรคบ์นดนิทีนั่กทอ่งเทีย่วไมค่วรพลำด รวมบางชว่งตอ่ดว้ยรถกอลฟ์ สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นน่ัง

รถอทุยำนกลับมำทีจุ่ดนัดหมำย  

                    ☺ แลว้เดนิทำงตอ่สูจ่ ิว่ไจโ้กว อทุยำนมรดกโลก (ประกำศปี ค.ศ. 1992)  

19.00 น. ถงึจิว่ไจโ้กว รับประทำนอำหำรค ่ำทีภ่ัตตำคำร 

                   พักที ่JIUYUAN HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ 4 ดำว   

วนัทีส่าม อทุยานแหง่ชาตจิ ิว่จา้ยโกว (รวมรถประจ าทาง)-ชวนจูซ่ือ่ 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

☺ น ำท่ำนสัมผัส อุทยานจิว่จา้ยโกวควำมงำมในดนิแดนทีธ่รรมชำตไิดเ้นรมติไวป้ระดุจดั่งแดนสวรรค ์

ชมธรรมชำตทิีไ่ดรั้บกำรอนุรักษ์โดยไมถ่กูท ำลำยดว้ยน ้ำมอืมนุษย ์เสน้ทำงในอทุยำนจิว่ไจโ้กวมลีักษณะ

เหมอืนตัว Y กำรชมควำมงำมของแดนสวรรคน้ี์เริม่ตน้จำกขำของตัว Y ดำ้นล่ำงไลข่ึน้ไปดำ้นบนทำงทศิ

ตะวันตกของอุทยำน น ำชมทะเลสาบแรดทะเลสาบมงักรหลบัทะเลสาบชูเจงิทะเลสาบเสอื 

ทะเลสาบไมรู่ ้สนี ้ำในทะเลสำบแตล่ะแหง่จะใสสวยจนสดุบรรยำย จนมคี ำบอกเลำ่วำ่ มบีคุคลสองอำชพี

ทีไ่มก่ลำ้มำยังสถำนทีน้ี่ คอืนักวำดและนักกว ีเชญิทำ่นเก็บภำพอันสวยงำมเหลำ่น้ีไดจ้นจุใจพรอ้มพสิจูน์

ค ำกลำ่วทีว่ำ่“ดนู า้ใสดจุกระจกสคีรามทีจ่ ิว่จา้ยโกวแลว้ลมืน า้ทีอ่ ืน่แนน่อน“ 
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น ำทำ่นสูท่ะเลสาบยาว ทะเลสำบทีม่คีวำมสงู 3,150 เมตรจำกระดับน ้ำทะเล ฉำกหลังเป็นภเูขำหมิะสงูสี

ขำวป่ำสนเขยีวและเบือ้งลำ่งเป็นทะเลสำบสฟ้ีำสด ภำพคุน้ตำเหมอืนรูปววิทีส่วติเซอรแ์ลนด ์หลำยทำ่น
อำจไม่เชื่อว่ำท่ำนจะไดพ้บเห็นววิเช่นน้ีในประเทศจีน ชมทะเล 3 ฤดูกาล ซึง่สีสันของทวิทัศน์จะ
เปลีย่นแปลงไปตำมฤดกูำล เป็นอทุยำนทีม่ำเทีย่วไดต้ลอดปี 

เทีย่ง           รับประทำนอำหำรเทีย่งทีภ่ัตตำคำรในจิว่ไจโ้กว 

 ชมอทุยำนอกีฝำกหนึง่ของขนุเขำ (ฝ่ังตะวันออก) ชมทะเลสำบตำ่งๆ เชน่ ทะเลดอกไมห้า้ส ีและ ทะเล
สายธารนกยงู ซึง่สำยน ้ำใสสลับกับสสีนัของขนุเขำคลำ้ยดั่งหำงนกยงู ชมน า้ตกธารไขม่กุทีส่วยงำม 
ชมน า้ตกน ัว่เยอ่หลา่น น ้ำตกทีใ่หญท่ีส่ดุในจิว่ไจโ้กว กวำ้ง 300 เมตร 

 จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงกลับชวนจู่ซือ่(ประมำณ 2 ชม.) 

19.00 น. ถงึชวนจู่ซือ่ รับประทำนอำหำรค ่ำทีภั่ตตำคำร 

   พักที ่MEMORY RESORT HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ 4 ดำว 

วนัทีส่ ี ่ ชวนจูซ่ือ่-อทุยานภผูาหมิะการเ์ซยีสวรรค ์ตา๋กูปิ่งชวน  (รวมรถอทุยาน+กระเชา้)-เมา่

เสีย้น  

07.00 น. รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม  

 ☺ น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงเฮยสุย่ (ประมำณ 4 ชัว่โมง) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอทุยานธารน า้แข็งตา๋กู ่“ตา๋กู”่ 

มคีวำมหมำยว่ำ “ธารน า้แข็งแหง่ทเิบต” มพีืน้ที ่210 ตำรำงกโิลเมตรประกอบดว้ยธำรน ้ำแข็งยุคใหม่ 

(อำยุประมำณ 100 ลำ้นปี) ธำรน ้ำแข็งฟอสซลิ ป่ำดกึด ำบรรพ ์เขตป่ำสน ภูเขำหมิะ และเขตหมู่บำ้น

ทเิบต อุทยำนต๋ำกู่เป็นแหล่งก ำเนิดของทะเลสำบ และน ้ำตกมำกมำย บนภูเขำสูงจะมีหมิะปกคลุม

สวยงำม ม ี13 ธำรน ้ำแข็งยุคใหม่ หุบเขำธำรน ้ำแข็งรูปตัวยู ทะเลสำบธำรน ้ำแข็ง และน ้ำตกธำรน ้ำแข็ง 

อทุยำนตำ๋กูม่พีรรณพชืกวำ่ 1,000 สำยพันธุ ์และสตัวป่์ำกวำ่ 150 ชนดิ รวมถงึ ลงิขนทองเสฉวน แพะป่ำ

เสฉวน ฯลฯ 

12.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวันทีภ่ัตตำคำร 

 ☺ น ำทำ่นน่ังรถอทุยำน แลว้ตอ่ดว้ยน่ังกระเชำ้กอนโดลำ่ ควำมจุ 6-8 ทีน่ั่ง ควำมยำวเคเบิล้ 1,226 เมตร 

ขึน้ไปที่ควำมสูง 3,400 เมตรจำกระดับน ้ำทะเล ผ่ำนชมภูเขำหมิะ 3 ลูกสวยงำมตระกำรตำ ไดเ้วลำ

สมควรลงจำกเขำ เดนิทำงกลับเมอืงเมำ่เสีย้น 

ค ่ำ     ถงึเมำ่เสีย้น รับประทำนอำหำรเย็นทีภั่ตตำคำร 

   พักที ่XIOIANG HOMELAND HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ 4 ดำว 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ เมา่เสีย้น-เฉนิต-ูซอยหวานใจ-NEW CENTURY GLOBAL MALL 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภัตตำคำร 

 ☺ น ำทำ่นเดนิทำงกลับเฉนิต(ูประมำณ 4 ชม.) 

12.00 น. รับประทำนอำหำรเทีย่งทีภ่ัตตำคำร 
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☺ น ำท่ำนไปเทีย่วที ่“ซอยหวานใจ” ชมชวีติควำมเป็นอยู่ของชำวจนีรุ่นเกำ่ น่ังจบิน ้ำชำ จับก๊วนคยุกัน 

เลน่ไพ่นกกระจอก สงัสรรคก์ับเพือ่นฝงู นัดทำนขำ้ว จับจ่ำยซือ้ของฝำกคณุนำยทีบ่ำ้น ในซอยกวำ้ง และ

พบกับชำวจนีรุ่นใหม ่ทีร่ำ้นกำแฟเทห่์ๆ  รำ้นเบยีรจ๊์ำบๆ รำ้นไอศครมีเก๋ๆ  ชวิ...ชวิ ในซอยแคบ  

☺ น ำทำ่นสูเ่ขตชอ้ปป้ิงแหง่ใหมแ่บบครบวงจร ที ่New 

Century Global Mall หำ้งสรรพสนิคำ้ทีใ่หญท่ีส่ดุใน

โลกตัง้อยูใ่นเมอืงเฉงิต ู เปิดใหบ้รกิำรในเดอืนกันยำยน 

2556 และเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วระดบัภมูภิำคแหง่ใหม ่

นักทอ่งเทีย่วตอ้งกำรดวูำ่อำคำรทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกนัน้มี

ลักษณะเป็นอยำ่งไร และสถำนบันเทงิ ทีพ่ักและรำ้นคำ้ 

มขีนำดใหญเ่ป็นสองเทำ่ของหำ้งสรรพสนิคำ้ทีด่ไูบและ

หำ้งสรรพสนิคำ้ทีใ่หญท่ีส่ดุในมณฑลกวำงตุง้ทีเ่รยีกวำ่ 

New South China Mall ถกูออกแบบมำใหเ้ป็นเมอืงๆ

หนึง่ มโีรงแรมนขนำด 2,000 หอ้ง มพีืน้ทีช่ำยหำดในร่ม

ทีม่คีวำมยำวมำกกวำ่หนึง่กโิลเมตร อำคำรครอบคลมุ

มำกกวำ่ 1.7 ลำ้นตำรำงเมตร และพืน้ทีแ่หลง่ชอ้ปป้ิง

กวำ่ 400,000 ตำรำงเมตร รำ้นคำ้มำกกวำ่รอ้ยแหง่ 

19.00 น. รับประทำนอำหำรเย็นทีภ่ัตตำคำร  
 พักที ่YAJUE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 5 ดำว    

วนัทีห่ก    เฉนิต-ูวดัมญัชูศร-ีเมนูพเิศษ(สมนุไพรจนี) -กรงุเทพ 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

                   ☺ น าชมวดัมญัชุศร ีวัดพุทธทีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืงเฉิงตู มเีน้ือทีป่ระมำณ 50 ไร่ สรำ้งขึน้ในสมัยรำชวงศ์

สุย (ปี ค.ศ. 605-617) เดมิชือ่วัด “สนิเซี่ยงจื้อ” แต่โดนท ำลำยเพรำะสงครำมในปลำยรำชวงศห์มงิ 

ตอ่มำในรัชกำรคังซ ีรำชวงศเ์ช็ง ไดโ้ปรดใหม้กีำรบรูณะวัดขึน้มำใหม่โดยมหีลวงพ่อฉือตูเ่ป็นแกนน ำ ซึง่

ชำวบำ้นเชือ่ว่ำเป็นภำคหนึ่งของพระโพธสิัตยมั์ญชุศรี ภำยหลังมกีำรเปลีย่นชือ่วัดเป็นวัดเหวนิซูซึง่มี

ควำมหมำยเดยีวกับ “มัญชศุร”ี ภำยในวัดมวีหิำรทำ้วจตรุมหำโลกบำล วหิำรไตรมหำโพธสิตัย ์(มัญชศุร ี

/ สมัตภัทร / อวโลกเิตศวร) และวหิำรรัตนมหำชำต ิ(ศำกยมุณีเจำ้) น ำท่ำนนมัสกำรสิง่ศักดิ ์ขอพรเพือ่

เป็นสริมิงคล  

 

 

 

 

 

 

 

11.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวันทีภ่ัตตำคำร **เมนูสมนุไพรเสฉวน  ไดเ้วลำเดนิทำงไปสนำมบนิ 

14.55 น. เดนิทำงกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่CA 471 

17.05 น.     กลับถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ 

กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีใ่นวนัจองทวัรห์ากทา่นมตีอ่เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่
ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

อตัรานีร้วม 
  คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-เฉงิต-ูกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิแอรไ์ชน่ำ 
  คำ่วซีำ่จนี 1650บำท  
  คำ่ทีพ่ัก 2 ทำ่นตอ่หนึง่หอ้งคู่ 

  คำ่อำหำรทกุมือ้ทีร่ะบใุนรำยกำร  

http://www.chinatravelpage.com/wenshu-temple-chengdu/wenshu-monastery-precious-hall-of-sakyamuni
http://www.chinatravelpage.com/wenshu-temple-chengdu/temple-of-manjusri-peace-pagoda-of-a-thousand-buddhas
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  คำ่ภำษีสนำมบนิกรุงเทพฯ / คำ่ภำษีสนำมบนิจนี 

  คำ่บตัรผำ่นประต ูเขำ้ชมสถำนทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร  

 คำ่ระวำงน ้ำหนักกระเป๋ำเดนิทำงทำ่นละ 1 ใบ ทีน่ ้ำหนักไมเ่กนิ 20 กก. 

 คำ่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิ คำ่ประกันภัยทำงอำกำศคำ่เบีย้ประกันภัยในจนี   

 คำ่เบีย้ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ 1 ลำ้นบำท (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 
 

คา่บรกิารไมร่วม  
➢ คำ่ใชจ่้ำยสว่นตัว เชน่ คำ่โทรศัพท ์คำ่ซกัรดี คำ่เครือ่งดืม่ นอกจำกรำยกำร 

➢ คา่ทปิคนขบัรถ+ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ + คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์รวม 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

➢ คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง / คำ่ท ำเอกสำรออกนอกรำชอำณำจักรของผูถ้อืหนังสอืตำ่งดำ้ว / คำ่วซีำ่ดว่น 

➢ คำ่ภำษี 7 % และ ภำษี 3% 

หมายเหตุ รำยกำรอำจมกีำรสับเปลีย่นหรอืเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม / กำรไม่รับประทำนอำหำรบำงมือ้

ไมเ่ทีย่วบำงรำยกำร ไมส่ำมำรถขอหักคำ่บรกิำรคนืได ้เพรำะกำรช ำระคำ่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมำจ่ำย /บรษัิท

ไดท้ ำประกันอุบัตเิหตใุหก้ับลกูคำ้ในวงเงนิ 1,000,000 บำท (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

รับผดิชอบในค่ำใชจ่้ำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้ไดอ้ันเน่ืองมำจำกกำรเปลีย่นแปลง กำรล่ำชำ้กำรยกเลกิเทีย่วบนิ เรือ 

รถไฟ หรือค่ำใชจ่้ำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้ไดอ้ันเน่ืองมำจำกสำเหตุของกำรสไตรค์ กำรนัดหยุดงำน  อุบัตเิหตุ  ภัย

ธรรมชำต ิและกรณีสดุวสิยัอืน่ๆ ทีบ่รษัิทไม่อำจควบคมุได ้/ บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงในกรณีที่

มผีูร่้วมคณะไม่ถงึ 15 ท่ำน / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีำรเปลีย่นแปลงรำคำโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ใน

กรณีที่มีกำรขึน้ลงของเงนิตรำต่ำงประเทศหรือ/และกรณีสำยกำรบนิประกำศขึน้ค่ำธรรมเนียมเชือ้เพลงิหรือ

คำ่ธรรมเนียมอืน่ๆ 

ส ารองทีน่ ัง่ ช ำระเงนิมัดจ ำ ท่ำนละ 10,000 บำท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภำษำอังกฤษตำมหนังสอืเดนิทำง / สว่นที่

เหลอื ช ำระทัง้หมดกอ่นกำรเดนิทำง 25 วัน 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทำงทีม่อีำยุกำรใชง้ำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน สัญชำตไิทย (หมำยเหตุ: หนังสอืเดนิทำงตอ้งไมม่กีำร 
ช ำรุดใดๆ ทัง้ส ิน้ ถำ้ เกดิกำรช ำรุด เจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้-ออกเมอืง จะปฏเิสธกำรขอออกนอกประเทศของทำ่น
ได)้  

2. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมหีนำ้วำ่ง ส ำหรับประทับตรำวซีำ่และตรำเขำ้-ออก อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เต็ม   

3. รูปถำ่ยหนำ้ตรง พืน้หลังสขีำวเทำ่นัน้ ขนำด 1.5*2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ ไมใ่สเ่ครือ่งประดับ ไมใ่สเ่สือ้แขนกดุ ไม่

ใสเ่สือ้สขีำวหรอืสอีอ่น ตอ้งเห็นใบหู ผมหนำ้ตอ้งเหนือคิว้ อัดดว้ยกระดำษสโีกดักและฟจูเิท่ำนัน้ และตอ้งไมใ่ช่

สติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จำกคอมพวิเตอร ์**รูปใหม่ถ่ำยมำไม่เกนิ 6 เดอืน ** ท่ำนทีป่ระสงคใ์ชรู้ปถำ่ยขำ้รำชกำร

หรอืชดุนักเรยีนในกำรยืน่วซีำ่ กรุณำเตรยีมหนังสอืรับรองตน้สงักัดจัดมำพรอ้มกับกำรสง่หนังสอืเดนิทำง 

4. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี 
- เด็กอำยตุ ่ำกวำ่18 ปี เดนิทำงพรอ้มพ่อและแม ่ขอส ำเนำสตูบิัตร (ใบเกดิ)  

- เด็กอำยุต ่ำกว่ำ18 ปี เดนิทำงพรอ้มพ่อหรือแม่ ขอส ำเนำสูตบิัตร (ใบเกดิ), ส ำเนำบัตรประชำชน, ส ำเนำ

ทะเบยีนบำ้นของพ่อและแม ่,หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงควำมสมัพันธว์ำ่ เกีย่วขอ้งกับผูเ้ดนิทำง

อยำ่งไร ตอ้งมลีำยเซ็นของพ่อหรอืแม ่ออกโดยทีอ่ ำเภอหรอืเขตเทำ่นัน้ 

- เด็กอำยตุ ่ำกวำ่18 ปี เดนิทำงพรอ้มญำต ิขอส ำเนำสตูบิัตร (ใบเกดิ), ส ำเนำบัตรประชำชน, ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ของพ่อและแม,่ หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงควำมสมัพันธว์ำ่ เกีย่วขอ้งกับผูเ้ดนิทำงอยำ่งไร ตอ้ง
มลีำยเซ็นของพ่อหรอืแม ่ออกโดยทีอ่ ำเภอหรอืเขตเทำ่นัน้  

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- ใบเปลีย่นชือ่ หรอื เปลีย่นนำมสกลุ (ถำ้ม)ี       

5.  เอกสำรทีใ่หก้รอกทำ้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณำกรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทำ่นเอง 

6. ขอ้มูลจรงิเกีย่วกับสถำนทีศ่กึษำ สถำนทีท่ ำงำน ต ำแหน่งงำน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ ำงำน ญำตทิีต่ดิตอ่ไดใ้น

กรณีฉุกเฉนิ หมำยเลขโทรศัพทบ์ำ้น ทีท่ ำงำน และของญำต ิโปรดรบัทราบวา่ หำกสถำนทตูตรวจสอบไดว้ำ่ให ้

ขอ้มลูเท็จ อำจมกีำรระงับกำรออกวซีำ่เลม่ทีม่ปัีญหำ (สถำนทตูมกีำรโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสำรทุกอย่ำงตอ้งจัดเตรียมพรอ้มล่วงหนำ้กอ่นยืน่วซีำ่ ดังนัน้กรุณำเตรียมเอกสำรพรอ้มส่งใหบ้รษัิททัวร ์

อยำ่งนอ้ย 15 วันท ำกำร (กอ่นออกเดนิทำง) 
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8. โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทูตจนีอยู่ในระหว่ำงจัดระเบยีบกำรยืน่วซีำ่ใหม่ กำรเรยีกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสทิธิข์องสถำนทตู และบำงครัง้บรษัิททัวรไ์มท่รำบลว่งหนำ้   

9. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร หรือ ใชบ้ัตร APEC ในกำรเดนิทำงและยกเวน้กำรท ำวซี่ำจนี ท่ำน

จะตอ้งรับผดิชอบในกำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจำกบรษัิทฯ ไม่ทรำบกฎกตกิำในรำยระ

เอยีดกำรยกเวน้วซีำ่ / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณำดแูลบัตรของทำ่นเอง หำกทำ่นท ำบัตรหำยในระหวำ่งเดนิทำง ทำ่น

อำจตอ้งตกคำ้งอยูป่ระเทศจนีอยำ่งนอ้ย 2 สปัดำห ์

10. กรณีหนังสอืเดนิทำงชำวตำ่งชำต ิ(กรุณำสอบถำมขอ้มลูเพิม่เตมิกับทำงบรษัิทฯ) 

11. อัตรำค่ำวซี่ำด่วน ทีต่อ้งจ่ำยเพิม่ใหส้ถำนฑูตจีน เมือ่ท่ำนส่งหนังสอืเดนิทำงล่ำชำ้ยืน่วซี่ำด่วน 2 วัน เสยี

คำ่ใชจ่้ำยเพิม่ทำ่นละ 1,200 บำท 

เงือ่นไขการยกเลกิ  ยกเลกิหลังจำกวำงมัดจ ำ หักค่ำใชจ่้ำย 5,000บำท / ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วัน–หัก

ค่ำใชจ่้ำย 10,000 บำท เพรำะกรุ๊ปตอ้งกำรันตมีัดจ ำกับสำยกำรบนิและมกีำรกำรันตคี่ำมัดจ ำทีพ่ักโดยกำรผ่ำน

ตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศซึง่ไม่อำจขอคืนเงินได ้/ ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 15 วันขึ้นไป - เก็บ

ค่ำใชจ่้ำย 50 % / ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 7-14 วัน - เก็บค่ำใชจ่้ำย 75 % ของรำคำทัวร ์/ ยกเลกิก่อนกำร

เดนิทำง 1-6 วัน - เก็บคำ่บรกิำรทัง้หมด 100 % 

ความรบัผดิชอบบรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนกำรทอ่งเทีย่ว,สำยกำรบนิและตัวแทนกำรทอ่งเทีย่วตำ่งประเทศซึง่ไม่

อำจรับผดิชอบตอ่ 

 ควำมเสียหำยต่ำงๆที่อยู่เหนือกำรควบคุมของเจำ้หนำ้ที่บริษัทฯ อำทิ กำรนัดหยุดงำนกำรจลำจล

เปลีย่นแปลงก ำหนดเวลำในตำรำงบนิ ภัยธรรมชำต ิฯลฯ  หรอืค่ำใชจ่้ำยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทำงตรง หรอื

ทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย กำรถกูท ำรำ้ย กำรสญูหำย ควำมลำ่ชำ้ หรอื จำกอบุัตเิหตตุำ่งๆ ฯลฯ  

 กำรตอบปฏิเสธกำรเขำ้และออกเมืองของเจำ้หนำ้ที่ตรวจคนเขำ้หรือออกเมืองอันเน่ืองมำจำกมีสิง่ผิด

กฎหมำยหรอืเอกสำรกำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอืกำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 


