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บิวตีฟู้ล สปริง จิ่วจ้ายโกว-มู่น่ีโกว 
แถม!!! โชว์ทิเบต 5 วนั 4 คืน *ไม่เข้าร้านช๊อปป้ิง 
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ไฮไลท:์  

- ชม อทุยานจิว่จา้ยโกวเต็มวัน!รวมรถเวยีนในอทุยาน ! 

- ชม อทุยานมูน่ี่โกว   

- ดืม่ด า่บรรยกาศทะเลสาบเตอ๋ซ ี

- เมนูพเิศษ! อาหารสมนุไพร 

- โรงแรมมาตรฐานด ี4 ดาว 

- เทีย่วครบทกุวันทัวร,์ อาหารครบทกุมือ้ 

- คา่ประกันอบุัตเิหต ุวงเงนิ 1 ลา้นบาท **เงือ่นไขตามกรมธรรม ์
 

วนัเดนิทาง ราคาโปรโมช ัน่ พกัเดีย่ว เพิม่ วซีา่จนี 

13 – 17 ม.ีค. 2563 23,900.- 3,800.- รวม 

 

**ไมล่งรา้น **ไมม่รีาคาเด็ก **ไมแ่จกกระเป๋า 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก กรงุเทพฯ-เฉงิตู 

15.00 น. พรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เกาะ U สายการบนิแอรไ์ชน่่าแอรไ์ลส ์
(จอดสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ี ่อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 9-10) 

17.55 น. น าทา่นเหนิฟ้าสูน่ครเฉงิตดูว้ยเทีย่วบนิ CA472 

22.20 น.     ถงึนครเฉงิต ู เมอืงเอกมณฑลเสฉวน มณฑลทีม่ภีมูปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพ
ภมูอิากาศทีเ่หมาะสมตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นทีอ่บอุน่ ฤดหูนาวทีไ่มห่นาวนักและ
มปีรมิาณความชืน้สงู มพีืน้ทีป่ระมาณ 567,000 ตารางกโิลเมตร ประชากรสว่นหนึง่เป็นชนกลุม่นอ้ยเชือ้
ชาตติา่งๆ ไดแ้ก ่ชาวยีธ่เิบตเมีย้วหยุ เชยีง น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เดนิทางสูต่เูจยีงเยีย่น  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ัก  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL (4 ดาวลบ) หรอืเทยีบเทา่   

วนัทีส่อง ตเูจยีงเยีย่น-อทุยานมูน่ ีโ่กว-จิว่ไจ้โกว ** วนันี้ว ิง่รถทางไกล 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูอ่ทุยานมูน่ี่โกว เขตซงพานใชเ้วลาเดนิประมาณ 5 ชัว่โมง ชมววิทวิศส์องขา้งทาง 

เทีย่ง ถงึอทุยานมูน่ี่โกว รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ตัตาคาร 

 ☺ น าทา่นเขา้สูอ่ทุยานมูน่ีโ่กว ตัง้อยูท่างตะวันตกของอ าเภอซงพาน ภายในหมูบ่า้นมูน่ี่โกว มพีืน้ที ่160 
ตร.กม. อยูส่งูจากระดบัน ้าทะเล 2,800 เมตร จดุทีส่งูสดุสงูถงึ 4,070 เมตร อณุหภมูเิฉลีย่ตลอดทัง้ปีอยู่
ที ่4 องศา องคป์ระกอบส าคัญของทวิทัศนค์อื ภเูขา ถ ้า ป่า ทะเลสาบ ทะเลสาบใหญน่อ้ยมคีวามงดงาม
สามารถทีจ่ะประชนักบัจิว่จา้ยโกวได ้สว่นน ้าตกก็สามารถประชนักับหวงหลงได ้

   แลว้เดนิทางตอ่สูจ่ ิว่ไจโ้กว อทุยานมรดกโลก (ประกาศปี ค.ศ. 1992)  

19.00 น. ถงึจิว่ไจโ้กว รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร 

 พักที ่JINLONG HOTEL หรอื XING YU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
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วนัทีส่าม จิว่จา้ยโกว(เต็มวนั) รวมรถเวยีนในอทุยาน-โชวท์เิบต 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าท่านสัมผัสอุทยานจิว่จา้ยโกวความงามในดนิแดนทีธ่รรมชาตไิดเ้นรมติไวป้ระดุจดั่งแดนสวรรค ์ชม
ธรรมชาตทิี่ไดรั้บการอนุรักษ์โดยไม่ถูกท าลายดว้ยน ้ามอืมนุษย ์เสน้ทางในอุทยานจิว่ไจโ้กวมลีักษณะ
เหมอืนตัว Y การชมความงามของแดนสวรรคน้ี์เริม่ตน้จากขาของตัว Y ดา้นล่างไล่ขึน้ไปดา้นบนทางทศิ
ตะวันตกของอุทยาน น าชมทะเลสาบแรดทะเลสาบมงักรหลบัทะเลสาบชูเจงิทะเลสาบเสือ 
ทะเลสาบไมรู่ ้สนี ้าในทะเลสาบแต่ละแห่งจะใสสวยจนสดุบรรยาย จนมคี าบอกเลา่วา่ มบีุคคลสองอาชพี
ทีไ่ม่กลา้มายังสถานทีน้ี่ คอืนักวาดและนักกว ีเชญิทา่นเก็บภาพอันสวยงามเหลา่น้ีไดจ้นจุใจพรอ้มพสิจูน์
ค ากลา่วทีว่า่“ดนู า้ใสดจุกระจกสคีรามทีจ่ ิว่จา้ยโกวแลว้ลมืน า้ทีอ่ ืน่แนน่อน“ 

น าท่านสู่ทะเลสาบยาว ทะเลสาบที่มี
ความสูง 3,150 เมตรจากระดับน ้าทะเล 
ฉากหลังเป็นภูเขาหิมะสูงสีขาวป่าสน
เขยีวและเบือ้งล่างเป็นทะเลสาบสฟ้ีาสด 
ภาพคุน้ตาเหมอืนรูปววิทีส่วติเซอรแ์ลนด ์
หลายท่านอาจไม่เชื่อว่าท่านจะไดพ้บ
เห็นววิเช่นน้ีในประเทศจีน ชมทะเล 3 
ฤ ดู ก าล  ซึ่ ง สี สั น ข อ งทิ วทั ศ น์ จ ะ
เปลีย่นแปลงไปตามฤดูกาล เป็นอุทยาน
ทีม่าเทีย่วไดต้ลอดปี 

เทีย่ง           รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคารในจิว่
ไจโ้กว 

 ชมอุทยานอีกฝากหนึ่งของขุนเขา (ฝ่ัง
ตะวันออก) ชมทะเลสาบต่างๆ เช่น 
ทะเลสาบแพนดา้ ทะเลดอกไมห้า้ส ี
และ ทะเลสายธารนกยูง ซึง่สายน ้าใส
สลับกับสสีันของขุนเขาคลา้ยดั่งหางนกยูง ชมน า้ตกธารไข่มุกที่สวยงาม ชมน า้ตกน ัว่เย่อหล่าน 
น ้าตกทีใ่หญท่ีส่ดุในจิว่ไจโ้กว กวา้ง 300 เมตร 

 หมายเหต ุการชมทะเลสาบไดม้ากนอ้ยขึน้อยูก่ับควิรถเร็วชา้ และความวอ่งไวของคณะทัวร ์

18.30 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร  

☺ ชมการแสดงโชวท์เิบตชมการฟ้อนร าอันตระการตาและชมการแสดงวัฒนธรรม 

ประเพณีอันน่าตื่นตาตื่นใจของชนเผ่าจา้ง(ทเิบต)ในโรงละครที่เพียบพรอ้มดว้ยแสงสีที่

ตกแต่งในแบบทเิบต      

 พักที ่JINLONG HOTEL หรอื XING YU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ จิว่ไจโ้กว-เสน้ทางซงพาน-ทะเลสาบเตอ๋ซ-ีเฉงิต ู 

เชา้ รับประอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
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 หลังอาหารน าทา่นเดนิทางกลับเฉงิต ูโดยใช ้เสน้ทางซงพาน-เมา่เสีย้น-ตเูจยีงเยีย่น  

 ☺ แวะพักอริยิาบถที่เดี๋ยชไีห่เจนิ ทะเลสาบบนระดับความสูง 3,000 เมตร เป็นทะเลสาบสเีทอคอยซ ์
ทอดยาวไปตามแอ่งในหุบเขา ผวิน ้าเรียบปราศจากคลื่นริว้ สีทะเลสาบเขม้สดและเรียบเหมือนแผ่น
กระเบือ้งขนาดใหญ่ ทะเลสาบเต๋อซเีป็นผลพวงของการเกดิแผ่นดนิไหวอย่างรุนแรงในปี ค.ศ. 1933 ซึง่
ท าใหม้ผีูเ้สยีชวีติถงึ 6,865 ราย และสิง่กอ่สรา้งทัง้หลายถกูกลืน่หายไปในพรบิตา 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร  

 ☺ ผ่านเมอืงโบราณซงพาน เมอืงชายแดนจนี-ทเิบตในสมัยโบราณ เป็นเมอืงทีใ่ชแ้ลกเปลีย่นสนิคา้ชาว
ฮั่นและชาวทเิบต ซึง่ชาวฮั่นนิยมน าใบชา ผา้แพร เกลอื และของใชป้ระจ าวันมาแลกเปลีย่นมา้แกะ ขน
แกะ และหนังสัตวข์องชาวทเิบต ก าแพงเมอืงซงพาน สรา้งในสมัยราชวงศห์มงิ มพีลเมอืง 1 แสนกวา่คน 
ปี ค.ศ. 1933 ทหารจนีแดงเดนิทางไกลผ่านเมอืงซงพาน นายพลหลวิป๋อเฉงิ สาบานผูกมติรกับหัวหนา้
ชาวเผ่าทเิบต และเผ่าเชยีงอสิลาม และไดรั้บการสนับสนุนใหข้า้มแดนไปทางภาคเหนือเพือ่ตอ่ตา้นชาว
ญีปุ่่ นทีรุ่กราน 

19.00 น. ถงึเฉงิต ูรับประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้ทีพ่ัก YAJUE HOTEL หรอื SPRING DOWNTOWN HOTEL (4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ เฉงิต-ูวดัมญัชูศร-ีกรงุเทพฯ   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 ☺ ชมตัวเมอืงเฉงิต ูชมวดัมญัชุศร ีวัดพุทธทีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืงเฉงิตู มเีน้ือทีป่ระมาณ 50 ไร่ สรา้งขึน้ใน
สมัยราชวงศ์สุย (ปี ค.ศ. 605-617) เดมิชื่อวัด “สนิเซี่ยงจื้อ” แต่โดนท าลายเพราะสงครามในปลาย
ราชวงศห์มงิ ต่อมาในรัชการคังซ ีราชวงศเ์ช็ง ไดโ้ปรดใหม้กีารบูรณะวัดขึน้มาใหม่โดยมหีลวงพ่อฉือตู่
เป็นแกนน า ซึง่ชาวบา้นเชือ่ว่าเป็นภาคหนึง่ของพระโพธสิัตยมั์ญชศุร ีภายหลังมกีารเปลีย่นชือ่วัดเป็นวัด
เหวนิซูซึง่มคีวาม หมายเดยีวกับ “มัญชุศร”ี ภายในวัดมวีหิารทา้วจตุรมหาโลกบาล วหิารไตรมหาโพธิ
สัตย ์(มัญชุศรี / สมัตภัทร / อวโลกเิตศวร) และวหิารรัตนมหาชาต ิ(ศากยมุณีเจา้) น าท่านนมัสการสิง่
ศักดิ ์ขอพรเพือ่เป็นสริมิงคล  

   

 

 

 

  

   

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร **เมนูสมนุไพรเสฉวน  ไดเ้วลาเดนิทางไปสนามบนิ 

14.05 น. เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่CA 471 

17.05 น.     กลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีใ่นวันจองทัวรห์ากท่านมตีอ่เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่ประโยชของตัวท่านเอง 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ 

ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

กรุป๊ออกเดนิทางไดต้อ้งมผีูร้ว่มคณะ 10 ทา่นขึน้ไป(ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

 

อตัรานีร้วม 
  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-เฉงิต-ูกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรไ์ชน่า 
  คา่ทีพ่ัก 2 ทา่นตอ่หนึง่หอ้งคู ่

  คา่วซีา่จนี 1,650 บาท  

  คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ  

  คา่ภาษีสนามบนิไทย และ จนี 
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  คา่บัตรผา่นประต ู เขา้ชมสถานทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ ทีน่ ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. 

 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยทางอากาศคา่เบีย้ประกันภัยในจนี   

 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

คา่บรกิารไมร่วม  
➢ คา่ใชจ่้ายสว่นตัว 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 ไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บรษัิทไดท้ าประกัน

อุบัตเิหตุใหก้ับลูกคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รับผดิชอบใน

ค่าใชจ่้ายทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดอ้ันเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลง การล่าชา้การยกเลกิเทีย่วบนิ เรอื รถไฟ หรอืค่าใชจ่้ายที่

อาจจะเกดิขึน้ไดอ้ันเน่ืองมาจากสาเหตขุองการสไตรค์ การนัดหยดุงาน  อบุัตเิหต ุ ภัยธรรมชาต ิและกรณีสดุวสิยัอืน่ๆ ที่

บรษัิทไม่อาจควบคุมได ้/ บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน / บรษัิทขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศหรอื/

และกรณีสายการบนิประกาศขึน้คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิหรอืค่าธรรมเนียมอืน่ๆ / บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออก

นอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธ

ในกรณีอืน่ๆ / ราคาน้ีคดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว /  

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

ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 20 วัน 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

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

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรงไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นใบหทูัง้ 2 ขา้ง / พืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ / ขนาด 1.5*2 นิว้ จ านวน 2 ใบ / ไมใ่ส่

เครือ่งประดับ ไม่ใสเ่สือ้แขนกุด ไม่ใส่เสือ้สขีาวหรอืสอี่อน / ผมหนา้ตอ้งเหนือคิว้ / รูปอัดดว้ยกระดาษสโีกดักและฟูจิ

เท่านัน้ และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์**รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน ** ทา่นทีป่ระสงคใ์ชรู้ป

ถา่ยขา้ราชการในการยืน่วซีา่ กรุณาเตรยีมหนังสอืรับรองตน้สงักัดจัดมาพรอ้มกับการสง่หนังสอืเดนิทาง 

4. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

- เด็กอายตุ ่ากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพ่อและแม ่ขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ)  

- เด็กอายุต ่ากว่า18 ปี เดนิทางพรอ้มพ่อหรอืแม่ ขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบยีนบา้น

ของพ่อและแม ่,หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพันธว์า่ เกีย่วขอ้งกับผูเ้ดนิทางอยา่งไร ตอ้งม ี

ลายเซ็นของพ่อหรอืแม ่ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่นัน้ 

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

พ่อและแม,่ หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธว์่า เกีย่วขอ้งกับผูเ้ดนิทางอย่างไร ตอ้งมลีายเซ็น

ของพ่อหรอืแม ่ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่นัน้  

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- ใบเปลีย่นชือ่ หรอื เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี       

5.  เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
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6. ขอ้มูลจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้นกรณี

ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จ 

อาจมกีารระงับการออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 

15 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยู่ในระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น

ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

9. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซี่าจีน ท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบรษัิทฯ ไม่ทราบกฎกตกิาในรายระเอยีดการยกเวน้วี

ซ่า / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่

ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น
ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

ผูท้ี่ประสงค์จะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบเอง 

11. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(กรุณาสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกับทางบรษัิทฯ) 

-ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศ
ไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เน่ืองจากผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

12. อัตราค่าวซีา่ด่วน ทีต่อ้งจ่ายเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เมือ่ท่านสง่หนังสอืเดนิทางล่าชา้ยืน่วซีา่ด่วน 2 วัน เสยีค่าใชจ่้าย

เพิม่ทา่นละ 1,200 บาท 

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

มัดจ ากับสายการบนิและมกีารการันตคี่ามัดจ าทีพ่ักโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศซึง่ไมอ่าจขอคนืเงนิ

ได ้/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป - เก็บค่าใชจ่้าย 50 % / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใชจ่้าย 

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

ความรบัผดิชอบ  บรษัิทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเทีย่ว,สายการบนิและตัวแทนการท่องเทีย่วต่างประเทศซึง่ไม่อาจ

รับผดิชอบตอ่ 

 ความเสยีหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ที่บรษัิทฯ อาท ิการนัดหยุดงานการจลาจลเปลี่ยนแปลง

ก าหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาต ิฯลฯ  หรือค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  

 การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอันเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอื

เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 การน าสง่หนังเดนิทาง กรุณาถอดซองหุม้ปกทุกชนดิออก มฉิะนัน้สถานทูตจะถอดทิง้ท าลาย เรยีกรอ้งคนื

ไมไ่ดท้กุกรณี 

 


