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四姑娘山 (ซอืกเูหนยีงซนั) หรอื ภเูขาสดีรณีุ  

ยอดเขาทัง 4 บนยอดมหีมิะปกคลมุตลอดทงัปีตงัอยูร่ะหวา่งธารนําถงึสองสาย 
 

มหศัจรรยเ์สฉวน 

เฉงิต-ูสดีรณีุ-ตานปา-ตา๋กูปิ่งชวน  
6 วนั 5 คนื 
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*ไมแ่จกกระเป๋า *ไมม่รีาคาเด็ก *รวมคา่วซีา่จนี 1,500 บาท 

กําหนดการเดนิทาง 
วนัแรก กรงุเทพฯ-เฉงิต ู

15.00 น. พรอ้มกันททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เกาะ U สายการบนิแอรไ์ชน่่า
แอรไ์ลส ์(จอดสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ ีอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตหูมายเลข 9-10) 

17.55 น. นําทา่นเหนิฟ้าสูน่ครเฉงิตดูว้ยเทยีวบนิ CA472 

22.20 น. ถงึนครเฉงิต ูเมอืงเอกมณฑลเสฉวน มณฑลทมีภีมูปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพ
ภูมอิากาศทีเหมาะสมต่อการประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดูรอ้นทอีบอุ่น ฤดูหนาวทไีม่
หนาวนักและมีปรมิาณความชนืสูง มีพืนทีประมาณ 567,000 ตารางกโิลเมตร ประชากร
 สว่นหนงึเป็นชนกลุม่นอ้ยเชอืชาตติา่งๆ ไดแ้ก ่ชาวยธีเิบตเมยีวหยุเชยีง  

  นําท่านผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นเดนิทางสูต่เูจยีงเยยีน 

  พักท ีSPRING DOWN TOWN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทสีอง เฉงิต-ูภเูขาสดีรณีุ-หบุเขาซวงเฉยีวโกว-ตานปา 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 
  นําทา่นเดนิทางไปยังอทุยานภูเขาสดีรณีุ อทุยานภเูขาสดีรุณี ทวิทัศน์ประกอบดว้ยหบุเขา 

 3 แหง่ (ซวงเฉียวโกว, ฉางผงิโกว, ไหจอืโกว) และภเูขาสงูมากมายในระดับ 4,000 เมตรขนึ
 ไปรวมถงึ “ภูเขาฉงไหล” ทมีสียีอดซงึคนพืนเมอืงตังชอืว่า “ภูเขาสสีาว” พคีนโต “ตา้กู
 เหนยีงซาน” มคีวามสงู 5,355 เมตร ภทูสีอง “เออ้รก์เูหนียงซาน” มคีวามสงู 5,454 เมตร นอ้ง
คนทสีาม “ซานกูเหนียงซาน” มคีวามสูง 5,664 เมตร ส่วนนอ้งนุชสุดทอ้ง “ซอืกูเหนียง
 ซาน” มคีวามสงู 6,250 เมตร จากระดับนําทะเล นับเป็นยอดทสีงูเป็นอันดับ 2 ในมณฑลเสฉวน 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีว เพมิ วซีา่จนีเดยีว 

05 – 10 เม.ย. 2562 26,900.- 5,000.- รวมแลว้ 

    

ราคาขายรวม คา่วซีา่จนีกรุ๊ป, คา่ตัเครอืงบนิ,คา่ภาษีสนามบนิไทย+คา่ภาษีสนามบนิจนี 
หมายเหต ุ 
**  รายการอาจมกีารเปลยีนแปลงหรอืสบัเปลยีนตามความเหมาะสม  
**  คา่บรกิารยังไมร่วมทปิไกดท์อ้งถนิ 80 หยวน และ ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ 80 หยวน 
**  คา่บรกิารยังไมร่วมทปิหัวหนา้ทัวร ์80 หยวน 
**  ทัวรไ์มแ่จกกระเป๋า ไมม่รีาคาเด็ก 
**  สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเทยีวบนิ ปรับเปลยีนไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอื
แจง้ใหท้ราบในเวลากระชนัชดิ ทา่นใดทตีอ้งออกตัวภายในประเทศ (เครอืงบนิ,รถทัวร,์รถไฟ) กรณุาเผอื
เวลาและสอบถามทเีจา้หนา้ทกีอ่นทกุครัง เพราะหากมคีวามเสยีหาย ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ  
ขอ้ควรทราบ  
1. การประชาสมัพันธส์นิคา้พนืเมอืงของจนี คอื บัวหมิะ+นวดฝ่าเทา้ ผา้ไหม รา้นหยก จําเป็นตอ้งบรรจใุน
โปรแกรมเพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้ับนักทอ่งเทยีวทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้า่นแวะ
ชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก  
2. ใหถ้อืวา่ลกูคา้ทกุทา่นรับทราบวา่ สําหรับทา่นใดทแียกไมต่ามคณะในบางสถานทหีรอืในบางวนั โดยไมม่ี
การตกลงเรอืงการเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีหมาะสมลว่งหนา้มาจากประเทศไทย ทางบรษัิทฯจะใหเ้จา้หนา้ทเีรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นทันทเีป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 
 



China Holidays / 2562-CA เฉิงตู-สดีรุณี-ตานปา-เฮยสุ่ย 6 วัน   3

(อันดับ 1 “กงก่าซาน” สงู 7,556 เมตร) แต่ละยอดสวยงามมหีมิะปกคลุมยอดอยูต่ลอดปี 
เปรยีบเสมอืนหญงิงามทแีตง่ตัวสวยรอตอ้นรับแขกทางไกลทจีะมาเยยีมเยอืน  

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีัตตาคาร 

บา่ย  นําท่านนังรถของอทุยานเขา้ชมซวงเฉยีวโกว หรอืหบุเขาสะพานคู ่มรีะยะทาง 34.8 กม. มี
พนืทรีวม 216 ตารางกโิลเมตร จุดท่องเทยีวแบง่ออกเป็น 3 สว่น สว่นแรก หบุเขาหยนิหยาง 
ทุ่งตน้หยาง แลว้เดนิทางเขา้สูส่ว่นลกึสดุท่านจะไดเ้ห็นธารนําแข็ง ภูเขากระจกแกว้ ภูเขาดวง
อาทติย ์ภเูขาดวงจันทร ์ยอดเขากระตา่ย สว่นกลาง นําท่านยอ้นกลับมาชม ทะเลสาบ ส่วนที
สาม นําทา่นชมทุง่หญา้เหนยีนหยปู้า ชมยอดเขารปูรา่งแปลกตา เชน่ ยอด เขาพราน ยอดวัง
โปตาลา ยอดเขาเพชร ภเูขาหญงิตังครรภ ์ถ่ายรูปกันอยา่งจุใจกับทอ้งทุ่งกวา้งทมีฉีากหลังเป็น
ภเูขาสงูปกคลุมดว้ยหมิะขาวในหบุเขาจะมลํีาธารใสสะอาดและสนสงูสเีขยีวเขม้สลับดว้ยตน้ไม ้
หลายหลากเฉดส ีเชน่ เขยีวออ่น เขยีวแก ่เหลอืงสม้ แดง นําตาลเขม้ เนอืงจากฤดกูาลใบไมร้่วง
ทกํีาลังมาเยอืน(รวมรถแบตเตอร)ี 

  

 เดนิทางตอ่ไปยังเมอืงตานปา (ทางหลวงเกรดเอ 130 กม. ใชเ้วลา 3.00 ชม.) เดนิทางตาม
ทางใหมท่สีรา้งอโุมงคล์อดภเูขาไปเรอืยๆ 

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีัตตาคาร  

   พักท ีLANFENG HOTEL หรอืระดบั 4 ดาว  

วนัทสีาม ตานปา-หมูบ่า้นทเิบตเจยีจ-ีเมา่เสยีน (วนันเีดนิทางไกล) 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

   นําชมหมู่บา้นทเิบตเจยีจ ี(เมืองอยู่เหนือ
ระดับนําทะเล 800เมตร) ไดรั้บการยกยอ่งวา่ เป็น
หมู่บา้นทสีวยทสีดุในประเทศจนี คําวา่เจยีจ ีเป็น
ภาษาทิเบต หมายความว่าหมู่บา้นทีมีรอ้ยกว่า
ครอบครัว บา้นเรอืนทเิบตแตล่ะหลังสรา้งขนึตาม
ภูมิประเทศ โดยไล่ระดับจากขา้ง ล่างริมฝัง
แม่นําตา้จงิเหอ ขนึมาดา้นบนทใีกลห้มู่ยอดเขา
ข่าพาหม่า กนิพืนทีปลูกบา้นทัง หมด 5 ตาราง
กโิลเมตร แตล่ะบา้นมตีน้ไมล้อ้ม รอบ เป็นแหล่ง
ทอ่งเทยีวทพีลาดไมไ่ด ้ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีัตตาคาร 

    นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเมา่เสยีน ชมววิสองขา้งทางระหวา่งนังรถ  

  คํา  รับประทานอาหารคําทภีัตตาคาร 

    พักท ีMAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว  
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 วนัทสี ี  เมา่เสยีน-เมอืงเฮยสุย่-ผา่นชมทุง่หญา้-ธารนาํแข็งตา๋กูปิ่งชวน-ตเูจยีงเยยีน  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

   ออกเดนิทางตอนเชา้ ผา่นชมทุง่หญา้ทสีวยงาม ผา่นเมอืงเฮยสุย่ เ ดิน ท า ง ต่ อ ไ ป อีก  3 0
กโิลเมตร ก็จะถงึทเีขตทัศนยีภาพกลาเซยีรต์า๋กู ่(ธารนําแข็งตา๋กู)่ ซงึเป็นธารนําแข็งทมีเีนอืที
ใหญท่สีดุ มอีายนุอ้ยทสีดุ และอยูท่รีะดับนําทะเลตําทสีดุ  

  ในปี ค.ศ. 1992 นักวทิยาศาสตรญ์ปีุ่ นไดพ้บธารนําแข็งต๋ากูเ่ป็นครังแรกจากดาวเทียม 
หลังจากนันคนจนีจงึมาสํารวจทนีี และเปิดเป็นแหล่งท่องเทยีวทสีําคัญของจังหวัดอาป้า กลา
เซยีรต์า๋กูแ่ยกออกเป็นสามสว่น กลา่วคอื กลาเซยีร ์หมายเลขท ี1 หมายเลขท ี2 และหมายเลข
ท ี3 ระหวา่งธารนําแข็ง จะมทีะเลสาบกระจาย 200 กวา่ทะเลสาบ นําท่านนังกระเชา้ขนึไปท่าน
จะไดช้มธารนําแข็งทสีวยสดงดงาม และจะไดช้มววิทวิทัศน์ภูเขาทวีจิติรตระการตา ไดเ้วลา
สมควรแลว้ลงกระเชา้ กลับลงมาในตัวเมอืง (เมอืงอยูเ่หนอืระดับนําทะเล 2,350 เมตร) 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีัตตาคาร 

 เดนิทางกลับตูเ้จยีงเยยีน ผา่นเมอืงเหวนิชวน  

คํา รับประทานอาหารคําทภีัตตาคาร 

  พักท ีHOLIDAY INN EXPESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทหีา้ ตูเ้จยีงเยยีน-เฉงิต-ูรา้นยา บวัหมิะ-รา้นผา้ไหม-ศนูยว์จิยัหมแีพนดา้  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

   เดนิทางเขา้เมอืงเฉิงต ู นําท่านไปชมรา้นยาทาแกนํ้ารอ้นลวก ทมีชีอืเสยีงรูจั้กกันดใีนนาม 
   “บัวหมิะ” ใหท้่านไดรั้บฟังการบรรยายถงึสรรพคุณสมุนไพรจนีพรอ้มรับบรกิารนวดฝ่าเทา้ และ

   รา้นผา้ไหม                                         

12.30 น. รับประทานอาหารคําทภีัตตาคาร 

   นําท่านไปเยยีมหมแีพนดา้ทศีนูยว์จิยั ซงึตังอยู่
บนเนือท ี600,000 ตารางเมตร ทางตอนเหนือของ
เมืองเฉิงตู สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ. 1987 ทนีีมีหมี
แพนดา้กวา่ 20 ตัว หมแีพนดา้เป็นสัตวส์งวนหายากมี
กําเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมใิน
ร่างกายทพีรอ้มจะตังทอ้งมเีพยีง 3 วันใน 1 ปี และจะ
ตกลูกครังละประมาณ 2 ตัว ตัวทีแข็งแรงเพียงตัว
เดยีวเท่านันจะอยูร่อด อาหารโปรดของหมแีพนดา้คอื
ไผ่ลกูศร ปัจจุบันรัฐบาลจนีไดใ้ชห้มแีพนดา้เป็นสอืการผูกมติรไมตรกีับประเทศต่างๆ (ราคาได ้
รวมคา่รถแบตตารแีลว้) 

   นําทา่นไปเทยีวท ี“ซอยหวานใจ” ชมชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีรุน่เกา่ นังจบินําชา  
 จับกว๊นคยุกัน เลน่ไพ่นกกระจอก สงัสรรคก์ับเพอืนฝงู นัดทานขา้ว จับจา่ยซอืของฝากคณุนายที
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บา้น ในซอยกวา้ง และพบกับชาวจนีรุน่ใหม ่ทรีา้นกาแฟเทห่์ๆ  รา้นเบยีรจ์๊าบๆ  รา้นไอศครมีเก๋ๆ  
ชวิ...ชวิ ในซอยแคบ 

คํา   รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร 

   พักท ีSPRING DOWN TOWN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
 

วนัทหีก เฉงิต ู– รา้นยางพารา – อาหารสมนุไพร - กรงุเทพฯ   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม   

    นําทา่นไปชอ้บปิงซอืผลติภัณฑย์างพารา ของดเีมอืงจนี  

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีัตตาคาร **เมนูสมนุไพรเสฉวน ไดเ้วลาเดนิทางไปสนามบนิ 

14.20 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีCA 471 

16.30 น.      กลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

############################### 

กรณุาแจง้เจา้หนา้ทใีนวันจองทัวรห์ากทา่นมตีอ่เครอืงบนิภายในประเทศ 
เพอืประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

อตัรานรีวม 
  คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (กรุ๊ป) กรงุเทพฯ-เฉงิต-ูกรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรไ์ชน่า 
  คา่ทพีัก 2 ทา่นตอ่หนงึหอ้งคู ่
  คา่อาหารทกุมอืทรีะบใุนรายการ  
  คา่ภาษีสนามบนิกรงุเทพฯ 
  คา่ภาษีสนามบนิจนี 
  คา่วซีา่จนี 1,500 บาท 
  คา่บตัรผา่นประต ู เขา้ชมสถานทรีะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ระวางนําหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ ทนํีาหนักไมเ่กนิ 23 กก. 
 คา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิ คา่ประกนัภยัทางอากาศคา่เบยีประกนัภยัในจนี   
 คา่เบยีประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
 

คา่บรกิารไมร่วม  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครอืงดมื นอกจากรายการ 
 คา่ทปิคนขบัรถ+ คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ + คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์รวม 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / คา่ทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ดว่น 
 คา่ภาษี 7 % และ ภาษี 3% 

หมายเหต ุรายการอาจมกีารสับเปลยีนหรอืเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม / การไมร่ับประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีว
บางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการชําระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บรษัิทไดทํ้าประกัน
อบุตัเิหตใุหก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะรับผดิชอบในคา่ใชจ้า่ย
ทอีาจจะเกดิขนึไดอ้นัเนอืงมาจากการเปลยีนแปลง การลา่ชา้การยกเลกิเทยีวบนิ เรอื รถไฟ หรอืคา่ใชจ้า่ยทอีาจจะเกดิขนึ
ไดอ้นัเนอืงมาจากสาเหตุของการสไตรค์ การนัดหยดุงาน  อบุัตเิหตุ  ภัยธรรมชาต ิและกรณีสดุวสิัยอนืๆ ทบีรษัิทไมอ่าจ
ควบคุมได ้/ บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะมี
การเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทมีกีารขนึลงของเงนิตราตา่งประเทศหรอื/และกรณีสายการ
บนิประกาศขนึคา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิหรอืคา่ธรรมเนยีมอนืๆ 

สํารองทนีงั ชําระเงนิมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง / ส่วนทเีหลอื 
ชําระทังหมดกอ่นการเดนิทาง 20 วัน 

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทาง 
1. หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน สญัชาตไิทย (หมายเหต:ุ หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ชํารดุใดๆ 
ทังสนิ ถา้ เกดิการชํารดุ เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้  
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
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3. รปูถา่ยหนา้ตรง พนืหลังสขีาวเทา่นัน ขนาด 1.5*2 นวิ จํานวน 2 ใบ ไมใ่สเ่ครอืงประดับ ไมใ่สเ่สอืแขนกดุ ไมใ่สเ่สอืสี
ขาว ตอ้งเห็นใบห ูผมหนา้ตอ้งเหนอืควิ อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจูเิทา่นัน และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรปู 
ปรนิจากคอมพวิเตอร ์**รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน ** ทา่นทปีระสงคใ์ชร้ปูถา่ยขา้ราชการในการยนืวซีา่ กรุณาเตรยีม
หนังสอืรับรองตน้สงักดัจัดมาพรอ้มกบัการสง่หนังสอืเดนิทาง 
4. กรณีเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปี 

- เด็กอายตํุากว่า18 ปี เดนิทางพรอ้มพ่อหรอืแม ่ขอสําเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบยีนบา้น
ของพ่อและแม่ ,หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกยีวขอ้งกับผูเ้ดนิทางอย่างไร ตอ้งมี
ลายเซน็ของพอ่หรอืแม ่ออกโดยทอํีาเภอหรอืเขตเท่านัน 

- เด็กอายตํุากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มญาต ิขอสําเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ), สําเนาบตัรประชาชน, สําเนาทะเบยีนบา้น ของพ่อ
และแม,่ หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธว์่า เกยีวขอ้งกับผูเ้ดนิทางอยา่งไร ตอ้งมลีายเซ็นของ
พอ่หรอืแม ่ออกโดยทอํีาเภอหรอืเขตเท่านัน  

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- ใบเปลยีนชอื หรอื เปลยีนนามสกลุ (ถา้ม)ี       

5.  เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. ขอ้มูลจรงิเกยีวกับสถานทศีกึษา สถานทีทํางาน ตําแหน่งงาน ทอียู่ปัจจุบัน ทอียู่ททํีางาน ญาตทิตีดิต่อไดใ้นกรณี
ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ททํีางาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จ 
อาจมกีารระงับการออกวซีา่เลม่ทมีปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 
7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดังนันกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 
15 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 
8. โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีน
ระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   
9. ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่จนี ท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนอืงจากบรษัิทฯ ไมท่ราบกฎกตกิาในรายระเอยีดการยกเวน้วซีา่ 
/ ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเอง หากทา่นทําบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนี
อยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์
10. กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(กรณุาสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางบรษัิทฯ) 

11. อตัราคา่วซีา่ดว่น ทตีอ้งจา่ยเพมิใหส้ถานฑตูจนี เมอืทา่นสง่หนังสอืเดนิทางลา่ชา้ยนืวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิ
ทา่นละ 1,100 บาท 

เงอืนไขการยกเลกิ  ยกเลกิหลังวางมัดจํา หักค่าใชจ้่ายท่านละ 5,000 บาท – ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วัน–หัก
ค่าใชจ้่ายค่ามัดจําตัวและทพีัก ท่านละ 10,000.- เพราะกรุ๊ปตอ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิและมกีารการันตคี่ามัดจําที
พักโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศซงึไมอ่าจขอคนืเงนิได ้/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วันขนึไป - เก็บ
คา่ใชจ้า่ย 50 % / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน - เก็บคา่ใชจ้า่ย 75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 
วัน - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

ความรบัผดิชอบบรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการท่องเทยีว,สายการบนิและตัวแทนการท่องเทยีวต่างประเทศซงึไม่อาจ
รับผดิชอบตอ่ 

 ความเสียหายต่างๆทีอยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ทีบรษัิทฯ อาท ิการนัดหยุดงานการจลาจลเปลียนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืค่าใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่างๆ ฯลฯ  

 การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอันเนืองมาจากมสีงิผดิกฎหมายหรอื
เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

 

 


