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เฉงิต ูจ ิว่จา้ยโกว-หวงหลง 
ซอยหวานใจ 6 วนั 5 คนื ** ไมเ่ขา้รา้น 
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ไฮไลท:์  

- ชม อทุยานจิว่จา้ยโกวเต็มวนั!รวมรถเวยีนในอทุยาน ! 

- ชม อทุยานหวงหลง(รวมกระเชา้ ขาขึน้)  

- ดืม่ด า่บรรยกาศทะเลสาบเตอ๋ซ ี

- เมนูพเิศษ! อาหารสมนุไพร 

- โรงแรมมาตรฐานด ี4 ดาว 

- เทีย่วครบทกุวันทัวร,์ อาหารครบทกุมือ้ 

- คา่ประกนัอบุตัเิหต ุวงเงนิ 1 ลา้นบาท **เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

 

วนัเดนิทาง ราคาโปรโมช ัน่ พกัเดีย่ว เพิม่ วซีา่จนี 

11 – 16 ต.ค. 2562 31,900.- 5,600.- รวม 

18 – 23 ต.ค. 2562 31,900.- 5,600.- รวม 

 

**ไมล่งรา้น **ไมม่รีาคาเด็ก **ไมแ่จกกระเป๋า 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก กรงุเทพฯ-เฉงิต ู

15.00 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เกาะ U สายการบนิแอรไ์ชน่่าแอรไ์ลส ์

(จอดสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ี ่อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 9-10) 

17.55 น. น าทา่นเหนิฟ้าสูน่ครเฉงิตดูว้ยเทีย่วบนิ CA472 

22.20 น.     ถงึนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมีสภาพ

ภมูอิากาศทีเ่หมาะสมต่อการประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นทีอ่บอุน่ ฤดูหนาวทีไ่มห่นาวนักและ

มปีรมิาณความชืน้สูง มพีืน้ทีป่ระมาณ 567,000 ตารางกโิลเมตร ประชากรสว่นหนึง่เป็นชนกลุ่มนอ้ยเชือ้

ชาตติา่งๆ ไดแ้ก ่ชาวยีธ่เิบตเมีย้วหยุ เชยีง น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เดนิทางสูต่เูจยีงเยีย่น  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ัก  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL (4 ดาวลบ) หรอืเทยีบเทา่   

วนัทีส่อง ตเูจยีงเยีย่น-หวงหลง(รวมกระเชา้ขาขึน้)-จิว่ไจโ้กว ** วนันีว้ ิง่รถทางไกล 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูอ่ทุยานหวงหลง ชมววิทวิศส์องขา้งทาง 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ตัตาคาร 

   ☺ น าท่านน่ังกระเชา้ลอยฟ้าจากสถานีเชงิเขาขึน้สูส่ถานีบนเขา (* รวมกระเชา้ขาขึน้ * กระเชา้ขึน้เขาใช ้

เวลา 3.12 นาท ี/ สถานบีนเขาแมจ้ะอยู่ประมาณครึง่ของเสน้ทางซึง่มรีะยะทางทัง้หมดรวม 4 ก.ม. แต่จะ

ชว่ยใหท้่านเหนื่อยนอ้ยลง และมโีอกาสทีจ่ะเดนิไปเทีย่วจนถงึจุดสงูสดุทีส่วยทีส่ดุไดค้อื “อูไ๋ฉ่สอื”) ลง

จากกระเชา้น าท่านเดนิชมววิของอทุยานมังกรเหลอืง ซึง่เป็นล าธารสายหนึง่ทีไ่หลเรือ่ยจากเขาลงสูแ่อ่ง

พืน้ดา้นล่าง ผ่านภูเขาหมิะนานนับพันปี หนิปูนเกดิการตกตะกอนเป็นแอ่งเป็นชัน้หนิปูนทัง้เล็กและใหญ่

กวา่ 400 ชัน้ แต่ละแอง่มคีวามสงูตัง้แต ่1.5–4.5 เมตร ดูเหมอืนสระน ้าเล็กๆมากมายทีม่สีเีขยีวอมฟ้าออ่น

แก่สลับกันอยา่งสวยงาม กล่าวกันว่าที่นี่เป็นทีอ่ยูข่องพญามังกรเหลอืง (ทางเดนิลงอุทยานเป็นบันไดปู

ดว้ยไมแ้ละปนูอยา่งดมีศีาลาพักเหนื่อย และมหีอ้งน ้าสะอาดไวบ้รกิาร * ท่านใดทีไ่มส่ามารถเดนิเทีย่วถงึ
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จุดสูงสุดได ้สามารถเดนิจนถงึจุดที่ท่านพอใจ แลว้เดนิกลับลงชมววิตลอดทางมารอคณะไดท้ี่ลอ้บบี ้

โรงแรมหวงหลง ซึง่อยูใ่กลป้ระตทูางเขา้อทุยานฯ (ทา่นมเีวลาทีอ่ทุยานหวงหลง 4-5 ชัว่โมง)  

     

 แลว้เดนิทางตอ่สูจ่ ิว่ไจโ้กว อทุยานมรดกโลก (ประกาศปี ค.ศ. 1992)  

19.00 น. ถงึจิว่ไจโ้กว รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 พักที ่XING YU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีส่าม จิว่จา้ยโกว(เต็มวนั) รวมรถเวยีนในอทุยาน-โชวท์เิบต 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าท่านสัมผัสอุทยานจิว่จา้ยโกวความงามในดนิแดนทีธ่รรมชาตไิดเ้นรมติไวป้ระดุจดั่งแดนสวรรค ์ชม

ธรรมชาตทิี่ไดรั้บการอนุรักษ์โดยไม่ถูกท าลายดว้ยน ้ามอืมนุษย ์เสน้ทางในอุทยานจิว่ไจโ้กวมลีักษณะ

เหมอืนตัว Y การชมความงามของแดนสวรรคน์ี้เริม่ตน้จากขาของตัว Y ดา้นลา่งไล่ขึน้ไปดา้นบนทางทศิ

ตะวันตกของอุทยาน น าชมทะเลสาบแรดทะเลสาบมงักรหลบัทะเลสาบชูเจงิทะเลสาบเสือ 

ทะเลสาบไมรู่ ้สนี ้าในทะเลสาบแตล่ะแหง่จะใสสวยจนสดุบรรยาย จนมคี าบอกเลา่วา่ มบีคุคลสองอาชพี

ทีไ่มก่ลา้มายังสถานทีน่ี ้คอืนักวาดและนักกว ีเชญิทา่นเก็บภาพอนัสวยงามเหล่านี้ไดจ้นจใุจพรอ้มพสิจูน์

ค ากลา่วทีว่า่“ดนู า้ใสดจุกระจกสคีรามทีจ่ ิว่จา้ยโกวแลว้ลมืน า้ทีอ่ ืน่แนน่อน“ 

น าทา่นสูท่ะเลสาบยาว ทะเลสาบทีม่คีวามสงู 3,150 เมตรจากระดับน ้าทะเล ฉากหลังเป็นภเูขาหมิะสงูสี

ขาวป่าสนเขยีวและเบือ้งล่างเป็นทะเลสาบสฟ้ีาสด ภาพคุน้ตาเหมอืนรูปววิทีส่วติเซอรแ์ลนด ์หลายท่าน
อาจไม่เชือ่ว่าท่านจะไดพ้บเห็นววิเช่นนี้ในประเทศจีน ชมทะเล 3 ฤดูกาล ซึง่สีสันของทิวทัศน์จะ
เปลีย่นแปลงไปตามฤดกูาล เป็นอทุยานทีม่าเทีย่วไดต้ลอดปี 

เทีย่ง           รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคารในจิว่ไจโ้กว 

 ชมอุทยานอกีฝากหนึ่งของขุนเขา (ฝ่ังตะวันออก) ชมทะเลสาบต่างๆ เช่น ทะเลสาบแพนดา้ ทะเล
ดอกไมห้า้ส ีและ ทะเลสายธารนกยูง ซึง่สายน ้าใสสลับกับสสีันของขุนเขาคลา้ยดั่งหางนกยูง ชม
น า้ตกธารไขม่กุทีส่วยงาม ชมน า้ตกน ัว่เยอ่หลา่น น ้าตกทีใ่หญท่ีส่ดุในจิว่ไจโ้กว กวา้ง 300 เมตร 

 หมายเหต ุการชมทะเลสาบไดม้ากนอ้ยขึน้อยูก่บัควิรถเร็วชา้ และความวอ่งไวของคณะทัวร ์
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18.30 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร  

 ☺ ชมการแสดงโชวท์เิบตชมการฟ้อนร าอันตระการตาและชมการแสดงวัฒนธรรมประเพณีอัน

น่าตื่นตาตื่นใจของชนเผ่าจา้ง(ทเิบต) ในโรงละครที่เพียบพรอ้มดว้ยแสงสีที่ตกแต่งในแบบทเิบต      

 พักที ่XING YU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ จิว่ไจโ้กว-เสน้ทางซงพาน-ทะเลสาบเตอ๋ซ-ีตเูจยีงเยีย่น 

เชา้ รับประอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 หลังอาหารน าทา่นเดนิทางกลับเฉงิต ูโดยใชเ้สน้ทางซงพาน-เมา่เสีย้น-ตเูจยีงเยีย่น  

 ☺ แวะพักอริยิาบถที่เดี๋ยชไีห่เจนิ ทะเลสาบบนระดับความสูง 3,000 เมตร เป็นทะเลสาบสเีทอคอยซ ์

ทอดยาวไปตามแอ่งในหุบเขา ผวิน ้าเรียบปราศจากคลื่นริว้ สีทะเลสาบเขม้สดและเรยีบเหมอืนแผ่น

กระเบือ้งขนาดใหญ่ ทะเลสาบเต๋อซเีป็นผลพวงของการเกดิแผ่นดนิไหวอยา่งรุนแรงในปี ค.ศ. 1933 ซึง่

ท าใหม้ผีูเ้สยีชวีติถงึ 6,865 ราย และสิง่กอ่สรา้งทัง้หลายถกูกลืน่หายไปในพรบิตา 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ตัตาคาร  

 ☺ ผ่านเมอืงโบราณซงพาน เมอืงชายแดนจนี-ทเิบตในสมัยโบราณ เป็นเมอืงทีใ่ชแ้ลกเปลีย่นสนิคา้ชาว

ฮั่นและชาวทเิบต ซึง่ชาวฮั่นนยิมน าใบชา ผา้แพร เกลอื และของใชป้ระจ าวันมาแลกเปลีย่นมา้แกะ ขน

แกะ และหนังสัตวข์องชาวทเิบต ก าแพงเมอืงซงพาน สรา้งในสมยัราชวงศห์มงิ มพีลเมอืง 1 แสนกวา่คน 

ปี ค.ศ. 1933 ทหารจนีแดงเดนิทางไกลผ่านเมอืงซงพาน นายพลหลวิป๋อเฉงิ สาบานผูกมติรกับหัวหนา้

ชาวเผ่าทเิบต และเผ่าเชยีงอสิลาม และไดรั้บการสนับสนุนใหข้า้มแดนไปทางภาคเหนือเพือ่ตอ่ตา้นชาว

ญีปุ่่ นทีร่กุราน 

18.00 น. ถงึตูเ้จยีงเอีย้น รับประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร 

☺ อสิระเดนิเลน่ทีต่ลาดกลางคนืตจูยีงเยีย่น  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ัก  HOLIDAY INN EXPRESS DUJIAGYAN HOTEL (4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ ตูเ้จยีงเยีย่น-เฉงิต-ูวดัมญัชูศร-ีNEW CENTURY GLOBAL MALL   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าทา่นเดนิทางกลับเฉงิต ู ☺ ชมตัวเมอืงเฉงิตู ชมวดัมญัชุศร ีวัดพทุธทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงเฉงิตู มเีนือ้ที่

ประมาณ 50 ไร่ สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศส์ยุ (ปี ค.ศ. 605-617) เดมิชือ่วัด “สนิเซีย่งจือ้” แต่โดนท าลาย

เพราะสงครามในปลายราชวงศห์มงิ ตอ่มาในรัชการคงัซ ีราชวงศเ์ชง็ ไดโ้ปรดใหม้กีารบรูณะวัดขึน้มาใหม่

โดยมหีลวงพ่อฉือตู่เป็นแกนน า ซึง่ชาวบา้นเชือ่ว่าเป็นภาคหนึง่ของพระโพธสิัตยม์ัญชศุร ีภายหลังมกีาร

เปลีย่นชือ่วัดเป็นวัดเหวนิซซู ึง่มคีวาม หมายเดยีวกับ “มัญชศุร”ี ภายในวัดมวีหิารทา้วจตุรมหาโลกบาล 

วหิารไตรมหาโพธสิตัย ์(มญัชศุร ี/ สมตัภทัร / อวโลกเิตศวร) และวหิารรัตนมหาชาต ิ(ศากยมณีุเจา้) น า

ทา่นนมสัการสิง่ศักดิ ์ขอพรเพือ่เป็นสริมิงคล  

   

 

 

 

  

   

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ตัตาคาร 

 ☺ น าท่านสู่เขตชอ้ปป้ิงแห่งใหม่แบบครบวงจร ที่ New Century Global Mall หา้งสรรพสนิคา้ที่

ใหญ่ที่สุดในโลกตัง้อยู่ในเมอืงเฉิงตู เปิดใหบ้รกิารในเดือนกันยายน 2556 และเป็นแหล่งท่องเที่ยว
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ระดับภมูภิาคแหง่ใหม ่นักทอ่งเทีย่วตอ้งการดวูา่อาคารทีใ่หญ่

ทีส่ดุในโลกนัน้มลีักษณะเป็นอยา่งไร และสถานบันเทงิ ทีพ่ัก

และรา้นคา้ มีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของหา้งสรรพสนิคา้ที่

ดูไบและหา้งสรรพสินคา้ที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลกวางตุง้ที่

เรียกว่า  New South China Mall ถูกออกแบบมาให เ้ป็น

เมอืงๆหนึง่ มโีรงแรมนขนาด 2,000 หอ้ง มพีืน้ทีช่ายหาดใน

ร่มที่มีความยาวมากกว่าหนึ่งกิโลเมตร อาคารครอบคลุม

มากกว่า 1.7 ลา้นตารางเมตร และพื้นที่แหล่งชอ้ปป้ิงกว่า 

400,000 ตารางเมตร รา้นคา้มากกวา่รอ้ยแหง่ 

 พักที ่SPRING DOWTOWN HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 4 ดาว    

วนัทีห่ก      เฉงิต-ูชอ้ปป้ิงถนนจิง่หลี-่สวุรรณภูม ิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 อสิระชอ้ปป้ิงทีถ่นนจิน่หลี ่   

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ตัตาคาร **เมนูสมนุไพรเสฉวน  ไดเ้วลาเดนิทางไปสนามบนิ 

14.05 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่CA 471 

17.05 น.     กลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีใ่นวันจองทวัรห์ากทา่นมตีอ่เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่ประโยชของตวัทา่นเอง 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ 

ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง ือ่นไขทีบ่รษิทัฯไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

 
อตัรานีร้วม 
  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ (กรุ๊ป) กรงุเทพฯ-เฉงิต-ูกรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรไ์ชน่า 
  คา่ทีพ่ัก 2 ทา่นตอ่หนึง่หอ้งคู ่

  คา่วซีา่จนี(เดีย่ว 1,650 บาท) 

  คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ  

  คา่ภาษีสนามบนิกรงุเทพฯ 

  คา่ภาษีสนามบนิจนี 

  คา่บตัรผา่นประต ู เขา้ชมสถานทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ ทีน่ ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. 

 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัทางอากาศคา่เบีย้ประกนัภยัในจนี   

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

คา่บรกิารไมร่วม  
➢ คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่ นอกจากรายการ 

➢ คา่ทปิคนขบัรถ+ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ + คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์รวม 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

➢ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / คา่ท าเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ดว่น 

➢ คา่ภาษี 7 % และ ภาษี 3% 

หมายเหต ุ รายการอาจมกีารสบัเปลีย่นหรอืเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม / การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่ว

บางรายการ ไมส่ามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บรษัิทไดท้ าประกัน

อุบัติเหตุใหก้ับลูกคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ี่จะรับผดิชอบใน

ค่าใชจ้่ายทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดอ้ันเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลง การล่าชา้การยกเลกิเทีย่วบนิ เรอื รถไฟ หรอืค่าใชจ้่ายที่

อาจจะเกดิขึน้ไดอ้นัเนือ่งมาจากสาเหตขุองการสไตรค์ การนัดหยดุงาน  อบุตัเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิและกรณีสดุวสิยัอืน่ๆ ที่

บรษัิทไม่อาจควบคุมได ้/ บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / บรษัิทขอ
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สงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศหรอื/

และกรณีสายการบนิประกาศขึน้คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิหรอืคา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ 

ส ารองทีน่ ัง่ ช าระเงนิมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง / สว่นทีเ่หลอื 

ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 20 วัน 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน สัญชาตไิทย (หมายเหตุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารุด
ใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้ เกดิการช ารดุ เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง พืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ ขนาด 1.5*2 นิว้ จ านวน 2 ใบ ไมใ่สเ่ครือ่งประดับ ไมใ่สเ่สือ้แขนกดุ ไมใ่สเ่สือ้สี

ขาว ตอ้งเห็นใบห ูผมหนา้ตอ้งเหนอืคิว้ อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจูเิท่านัน้ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จาก

คอมพวิเตอร ์**รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน ** ทา่นทีป่ระสงคใ์ชร้ปูถา่ยขา้ราชการในการยืน่วซีา่ กรณุาเตรยีมหนังสอื

รับรองตน้สงักดัจัดมาพรอ้มกบัการสง่หนังสอืเดนิทาง 

4. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

- เด็กอายตุ ่ากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพอ่และแม ่ขอส าเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ)  

- เด็กอายตุ ่ากว่า18 ปี เดนิทางพรอ้มพ่อหรอืแม่ ขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบยีนบา้น

ของพ่อและแม่ ,หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธว์่า เกีย่วขอ้งกับผูเ้ดนิทางอย่างไร ตอ้งมี

ลายเซน็ของพอ่หรอืแม ่ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่นัน้ 

- เด็กอายตุ ่ากว่า18 ปี เดนิทางพรอ้มญาต ิขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบยีนบา้น ของ

พ่อและแม,่ หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธว์่า เกีย่วขอ้งกับผูเ้ดนิทางอยา่งไร ตอ้งมลีายเซ็น

ของพอ่หรอืแม ่ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่นัน้  

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- ใบเปลีย่นชือ่ หรอื เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี       

5.  เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้นกรณี

ฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเท็จ 

อาจมกีารระงับการออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 

15 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น

ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

9. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่จนี ท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิทฯ ไมท่ราบกฎกตกิาในรายระเอยีดการยกเวน้วี

ซ่า / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่

ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์

10. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(กรณุาสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทฯ) 

11. อัตราค่าวซีา่ด่วน ทีต่อ้งจ่ายเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เมือ่ท่านสง่หนังสอืเดนิทางล่าชา้ยืน่วซีา่ด่วน 2 วัน เสยีค่าใชจ้่าย

เพิม่ทา่นละ 1,200 บาท 

เงือ่นไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน–หักค่าใชจ้่ายค่ามัดจ าตั๋ว ท่านละ 5,000.- เพราะกรุ๊ปตอ้งการันตี

มดัจ ากับสายการบนิและมกีารการันตคี่ามัดจ าทีพั่กโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศซึง่ไมอ่าจขอคนืเงนิ
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ได ้/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป - เก็บค่าใชจ้่าย 50 % / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใชจ้่าย 

75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

ความรบัผดิชอบบรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการท่องเทีย่ว,สายการบนิและตัวแทนการท่องเทีย่วต่างประเทศซึง่ไม่อาจ

รับผดิชอบตอ่ 

 ความเสยีหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ที่บรษัิทฯ อาท ิการนัดหยุดงานการจลาจลเปลี่ยนแปลง

ก าหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  

 การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอื

เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 


