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 พกัโรงแรมมาตรฐานระดบั 4-5 ดาว ทกุคนื !!!! 



T2G-TFU01TG หนีห่าว เฉิงต ูจิ่วจา้ยโกว หวงหลง โชวเ์ปล่ียนหนา้กาก 6D 5N (TG) 

 ทวัรไ์มล่งรา้นรฐับาลเลย !!! 

 ราคาทวัร ์รวมคา่วซีา่แลว้ 

 
วันที ่ ก ำหนดกำร เชำ้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 
สนำมบินสุวรรณภูมิ BKK-TFU  TG618 (10.55-15.05) สนำมบนิ

เฉงิต ู- เม่ำเสีย้น - เขำ้โรงแรม 
X   

Maoxian Inter Hotel 

4 ดำว หรอืเทยีบเท่ำ 

2 
เม่ำเสีย้น - อุทยำนหวงหลง (รวมกระเชำ้ ขึน้-ลงแลว้) - จิว่จำ้ย

โกว 
   

New JiuZhai Hotel 4

ดำว+ หรอืเทยีบเท่ำ 

3 อทุยำนแหง่ชำตจิิว่จำ้ยโกว (รวมรถเหมำในอทุยำนเต็มวัน)    
New JiuZhai Hotel 4

ดำว+ หรอืเทยีบเท่ำ 

4 จิว่จำ้ยโกว - เมอืงโบรำณซงพำน – ทะเลสำบเตีย๋ซ ี- เฉงิต ู    
Serengeti Hotel 5 

ดำว หรอืเทยีบเท่ำ 

5 
ศนูยอ์นุรักษ์หมแีพนดำ้ (รวมรถรำง) - ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิชนุซลีู่ 

- ชมโชวเ์ปลีย่นหนำ้กำก 
   

Serengeti Hotel 5 

ดำว หรอืเทยีบเท่ำ 

6 
ถนนคนเดินจิงหลี่ – สนำมบินเฉิงตู TFU-BKK TG619 (15.55-

18.00) – สนำมบนิสวุรรณภมู ิ
    

 

อตัราคา่บรกิาร (ราคาตอ่ทา่น) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

เด็กอายุ 2-18 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ 

27 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2566 38,999.- 41,999.- 7,900.- 

รำคำทัวรด์ังกลำ่วขำ้งตน้ ยังไมร่วมคำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขับรถ 200 หยวน/ท่ำน/ทรปิ 

สว่นหัวหนำ้ทัวรไ์ทยทีด่แูลคณะจำกเมอืงไทย สำมำรถใหท้ปิตำมแตท่่ำนจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอำจมกีำรปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล 

 
 

หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา

สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง และขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋

เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อันเนื่องมำจำก หำกเกดิควำม

ผดิพลำดจำกทำงสำยกำรบนิ ไม่ว่ำจะเป็นกำรยกเลกิเทีย่วบนิ กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ กำรยุบเทีย่วบนิรวมกัน 

ตำรำงกำรเดนิทำงมกีำรเปลีย่นแปลง ซึง่สำยกำรบนิพจิำรณำสถำนกำรณ์แลว้พบวำ่อยู่เหนือกำรควำมคมุของทำง

สำยกำรบนิ หรือจะเป็นเหตุผลเชงิพำณิชย ์หรือเป็นเหตผุลดำ้นควำมปลอดภัย ดังนัน้เหตผุลเหล่ำนี้ อยู่เหนือกำร

ควบคมุของบรษัิทฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้  

 

 

 



T2G-TFU01TG หนีห่าว เฉิงต ูจิ่วจา้ยโกว หวงหลง โชวเ์ปล่ียนหนา้กาก 6D 5N (TG) 

 
 
 
 
 
 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิซวงหลงิ เฉงิต ู- เมา่เสีย้น 
07.00 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิณ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชัน้ 4 ประต ู2-3 สาย

การบนิไทย(TG) โดยมเีจำ้หนำ้ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกใหก้ับท่ำน 

10.55 น. ออกเดนิทำงสู่ เมอืงเฉงิตู โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG618 (มีบริกำรอำหำรและเครื่องดืม่บน

เครือ่ง) 

15.05 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิซวงหลงิ นครเฉงิตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชำกรหนำแน่นที่สดุของ

ประเทศจนี หลังจำกผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงแลว้ 

 เวลาทีจ่นีเร็วกวา่ไทย 1 ช ัว่โมง กรุณาปรบัเวลาของทา่น เพือ่ใหต้รงตามเวลานดัหมาย 

เดนิทำงถงึ เมอืงเฉงิตู เมอืงเอกของมณฑลเสฉวน หลังผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมือง น ำท่ำน

เดนิทำงสู ่เมอืงเมา่เสีย้น (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชม.) ระหว่ำงกำรเดนิทำง จะผ่ำนชมหมู่บำ้น ภเูขำ 

ววิสองขำ้งทำงทีส่วยงำม  

เมอืงเม่ำเสีย้น ตัง้อยู่ทำงทศิตะวันออกเฉียงใต ้ของมณฑลเสฉวน ประชำกรสว่นใหญ่เป็นชนเผ่ำเชยีง อกีทัง้
ยังเป็นแหลง่เพำะพันธุห์มแีพนดำ้ ทีส่ ำคัญของจนีอกีแหง่หนึง่ 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

ทีพ่กั  Maoxian Inter Hotel ระดับ 4 ดำว หรอืเทยีบเท่ำ 

  หมายเหตุ : ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 

 

 

 

 

วนัที ่2 เฉงิต ู– อุทยานแหง่ชาตหิวงหลง - จิว่จา้ยโกว 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ อุทยานหวงหลง (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3-4 ชม.) ระหว่ำงทำงใหท้่ำน

พักผ่อนหรอืชืน่ชมธรรมชำต ิ2 ขำ้งทำงตำมอัธยำศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร 

แหล่งมรดกโลกทำงธรรมชำต ิน ำท่ำนชมควำมงำมของอทุยำนทีม่ลี ำธำรน ้ำไหลมำจำกยอดเขำที่

ถูกปกคลมุดว้ยหมิะตลอดทัง้ปี ซึง่เป็นสำยน ้ำทีม่สีว่นผสมของหนิปนู เมือ่ไหลลงสูท่ีร่ำบกอ่เกดิเป็น

แอ่งน ้ำขนำดใหญ่นอ้ย ท ำใหห้นิปูนตกตะกอนเกำะตัวกันเป็นแอ่งเล็กใหญ่มำกมำย น ้ำใสเรียบ

เหมอืนกระจกทีส่ะทอ้นภำพทอ้งฟ้ำ ภเูขำและตน้ไม ้(ราคารวมคา่กระเชา้ขึน้ลง) 

*** ในกรณีทีช่มอุทยานแห่งชาตหิวงหลงไม่ได  ้ เนื่องจำกสภำพอำกำศไม่เอือ้อ ำนวย ทำง

บรษัิทขอเปลีย่นโปรแกรมเป็น น ำท่ำนเดนิทำงสู่ อุทยานโหมวหนโีกว ตัง้อยู่ทำงตะวันตกของ

อ ำเภอซงพำน ภำยในหมู่บำ้นโหมวหนีโกว มีพื้นที่ 160 ตร.กม. อยู่สูงจำกระดับน ้ำทะเล 2 ,800 

เมตร จุดทีส่งูสดุสงูถงึ 4,070 เมตร อณุหภมูเิฉลีย่ตลอดทัง้ปีอยู่ที ่4 องศำ องคป์ระกอบส ำคัญของ

ทวิทัศน์คอื ภเูขำ ถ ้ำ ป่ำ ทะเลสำบ ทะเลสำบใหญ่นอ้ยมคีวำมงดงำมสำมำรถทีจ่ะประชนักับจิว่จำ้ย

โกวได ้สว่นน ้ำตกก็สำมำรถประชนักับหวงหลงได*้** 
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ขอ้แนะน ากอ่นขึน้อุทยานหวงหลง  : ทา่นควรดูแลสุขภาพรา่งกายและพกัผอ่นใหเ้พยีงพอ 

เนือ่งจากอุทยานหวงหลงอยูส่งูจากระดบัน า้ทะเล 4,500 เมตร เวลาเดนิ พูด แตล่ะอริยิาบถ

ควรท าชา้ๆ ไมค่วรเรง่รบี 

จำกนัน้ท่ำนเดนิทำงสู ่จิว่ไจโ้กว (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชม.) ใหท้่ำนไดพั้กผ่อนตำมอัธยำศัย 
จนถงึอทุยำนจิว่ไจโ้กว 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

ทีพั่ก  NEW JIUZHAI HOTEL ระดับ 4 ดำว++ หรอืเทยีบเท่ำ 

  หมายเหตุ : ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 

 

 

วนัที ่3 อุทยานแหง่ชาตจิิว่จา้ยโกว (รวมรถเหมาในอุทยานเต็มวนั) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่อุทยานแหง่ชาตจิิว่จา้ยโกว (รวมรถเหมำเวยีนในอทุยำน) เพือ่ชม แหลง่มรดก

โลกทำงธรรมชำตธิำรสวรรค ์“จิว่จำ้ยโกว” ซึง่ตัง้อยู่ที ่อ ำเภอหนำนปิง อยู่ทำงเหนือของมณฑล

เสฉวน ห่ำงจำกตัวเมอืงเฉิงตูประมำณ 500 กโิลเมตร และอยู่สูงกว่ำระดับน ้ำทะเลถงึ 2,500 เมตร 

มอีำณำบรเิวณถงึ 148,260 เอเคอร ์ใหท้่ำนสัมผัสกับควำมงำม ซึง่ไดร้ับกำรอนุรักษ์ใหเ้ป็นมรดก

โลกเมือ่ 14 ธันวำคมปี ค.ศ.1992 อุทยำนแห่งชำตจิิ่วจำ้ยโกวดนิแดนทีธ่รรมชำตไิดเ้นรมติประดจุ

ดั่งแดนสวรรค์ อุทยำนจิ่วจำ้ยโกวไดพั้ฒนำเป็นแหล่งท่องเทีย่วทำงธรรมชำตมิเีนื้อที ่40 ตำรำง

กโิลเมตร มชีนชำตจัิง้ ทัง้หมดเกำ้หมู่บำ้น ฉะนัน้จงึไดช้ือ่วำ่ จิว่จำ้ยโกว มแีม่น ้ำล ำธำร มทีะเลสำบ

ใหญ่นอ้ยมำกมำยหลำยรอ้ยกวำ่แหง่ ซึง่ชำวทอ้งถิน่เรยีกวำ่ลกูทะเล น ้ำในทะเลสำบใสสะอำดและ

สวยงำมตระกำรตำ จะเห็นเงำสะทอ้นภำพของภูเขำและป่ำดงดิบทอ้งฟ้ำเป็นสีครำม สัมผัส

ธรรมชำตบิริสุทธิท์ี่ไดร้ับกำรดูแลรักษำไวเ้ป็นอย่ำงด ีโดยไม่ถูกท ำลำยดว้ยน ้ำมือมนุษย์ ซึง่ทุก

สถำนที่ลว้นเป็นควำมงำมที่ธรรมชำตไิดบ้รรจงสรำ้งไวไ้ดด้ั่งภำพวำดในจินตนำกำรของเหล่ำกวี

ทัง้หลำย น ำท่ำนชมควำมงำม เริ่มตัง้แต่ น า้ตกโน่ยือ่หล่าง สูงจำกระดับน ้ำทะเล 2,365 เมตร 

กวำ้ง 320 เมตร สูง 25 เมตร เป็นน า้ตกหนิปูนทีก่วา้งทีสุ่ดของอุทยานจิว่จา้ยโกว และกวำ้ง

ทีสุ่ดในประเทศจีน จำกนัน้ชม หมู่ทะเลสาบซู่เจิน้ ใหท้่ำนไดอ้สิระกับกำรบันทกึถ่ำยภำพและดืม่

ด ่ำกับธรรมชำต ิทีส่วยสดงดงำมไดอ้ย่ำงเต็มที ่

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหารภายในอุทยาน 
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น ำท่ำนชม ทะเลสาบมงักรคู่ ซึง่ชื่อของทะเลสำบนี้มำจำกแนวหินปูนกน้ทะเลสำบที่มีรูปร่ำง

เหมือนมังกรสองตัว จำกนั้นน ำท่ำนชม ทะเลสาบยาว ใหญ่ทีสุ่ดในจิว่จา้ยโกว ยำวกว่ำ 7 

กโิลเมตรอยู่ท่ำมกลำงขนุเขำในบรรยำกำศทีเ่งยีบสงบแตง่ดงำม ชม ทะเลสาบหา้ส ีเป็นทะเลสำบ

ทีม่สีขีองน ้ำแปลกตำโดยเฉพำะเมือ่ยำมแสงอำทติยต์กกระทบพืน้น ้ำ สขีองน ้ำในทะเลสำบจะเปล่ง
ประกำยเป็นสรีุง้ดงูดงำม 

(ทางเดนิขึน้-ลงอุทยานเป็นบนัไดปูดว้ยไมแ้ละปูนอย่างดมีศีาลาพกัเหนือ่ยและหอ้งน า้

สะอาดไวบ้รกิาร) 

***โปรดทราบ !! หมายเหตุ: ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถเขำ้ชมอทุยำนจิว่จำ้ยโกวได ้อันเนื่องมำจำก

ประกำศของทำงอทุยำน โดยยดึถอืตำมประกำศของทำงอุทยำนเป็นส ำคัญ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้่ำนทรำบล่วงหนำ้ ทั ้งนี้จะค ำนึงถึง

ผลประโยชน์ของลกูคำ้เป็นส ำคัญ *** 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 



T2G-TFU01TG หนีห่าว เฉิงต ูจิ่วจา้ยโกว หวงหลง โชวเ์ปล่ียนหนา้กาก 6D 5N (TG) 

ทีพั่ก  NEW JIUZHAI HOTEL ระดับ 4 ดำว++ หรอืเทยีบเท่ำ 

  หมายเหตุ : ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 

วนัที ่4 จิว่จา้ยโกว - เมอืงโบราณซงพาน  - ทะเลสาบเตีย๋ซ ี- เฉงิต ู

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงไปชม เมอืงโบราณซงพาน (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชม.) ระหว่ำง

ทำงท่ำนจะไดช้มธรรมชำตแิละควำมงำมของ ทุ่งหญา้ชวนจู่ซือ่ สมัยเมื่อ 70 ปีที่แลว้ไดเ้กดิ

สงครำมเหล่ำบรรดำทหำรจีนแดงหนีมำตำมเสน้ทำงผ่ำนทุ่งหญำ้อันสวยงำมเพื่อเป็นกำรระลกึถงึ
ทหำรจนีแดง 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร 

จำกนัน้ชม ทะเลสาบเตีย๋ซไีห ่ซึง่เป็นทะเลสำบทีม่ผีวิน ้ำรำบเรยีบขำวใส ดจุกระจกเงำ ตำมต ำนำน

ที่เล่ำขำนกันมำว่ำ ทะเลสำบแห่งนี้เกดิจำกแผ่นดนิไหว ท ำใหห้มู่บำ้นทัง้หมู่บำ้นจมอันตรธำน

หำยไปทันท ีและควำมงำมทีเ่ห็นอยู่นี้เป็นควำมงำมทีเ่กดิจำกควำมหำยนะ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
   

หลังอำหำรน ำท่ำนออกเดนิทำงกลับสู่ เมอืงเฉนิตู จำกนัน้ใหท้่ำนไดพั้กผ่อนบนรถตำมอัธยำศัย

ระหวำ่งกำรเดนิทำง ใหท้่ำนไดสั้มผัสควำมเป็นธรรมชำตทิวิทัศน์สองขำ้งทำงจนถงึเมอืงเฉนิต ู
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

ทีพั่ก  SERENGETI HOTEL ระดับ 5 ดำว หรอืเทยีบเท่ำ 

  หมายเหตุ : ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 

 

วนัที ่5 ศนูยอ์นุรกัษห์มแีพนดา้ (รวมรถราง) – ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิชูลซลูี ่– 

โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 
 



T2G-TFU01TG หนีห่าว เฉิงต ูจิ่วจา้ยโกว หวงหลง โชวเ์ปล่ียนหนา้กาก 6D 5N (TG) 

 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ศูนยห์มแีพนดา้ (รวมรถแบตเตอรี)่ ทีน่ี่มหีมแีพนดำ้กว่ำ 20 ตัว หมแีพนดำ้

เป็นสัตวส์งวนหำยำกมกี ำเนดิในมณฑลเสฉวน มลีกูยำกเพรำะอณุหภมูใินร่ำงกำยทีพ่รอ้มจะตัง้ทอ้ง
มเีพยีง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลกูครัง้ละประมำณ 2 ตัว ตัวทีแ่ข็งแรงเพยีงตัวเดยีวเท่ำนัน้จะอยู่รอด 

อำหำรโปรดของหมแีพนดำ้ คอื ไผ่ลูกศร รัฐบำลจีนไดใ้ชห้มแีพนดำ้เป็นสือ่กำรผูกมติรไมตรีกับ
ประเทศตำ่งๆ 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ถนนคนเดนิชุนซลีู่ หรือ WALKING STREET ของเสฉวน ใหท้่ำนไดอ้สิระ

เลือกซื้อสนิคำ้ต่ำง ๆ มำกมำย ทัง้  แบรนด์ต่ำงประเทศ และในประเทศ อำท ิเสื้อผำ้, รองเทำ้, 

เครือ่งหนัง, กระเป๋ำเดนิทำง, นำฬกิำ, เกมส,์ ของทีร่ะลกึตำ่งๆ ฯลฯ ตำมอัธยำศัย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

จำกนัน้น ำท่ำนชม โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก ทีใ่ชศ้ลิปะพรอ้มควำมสำมำรถในกำรเปลีย่นหนำ้กำกแต่

ละฉำกภำยในเสีย้ววนิำท ีโดยทีไ่ม่สำมำรถจับตำไดท้ัน เป็นกำรแสดงทีส่งวนและสบืทอดกันมำ

ภำยในตระกลู หลำยชัว่อำยุคน ไม่ถ่ำยทอดใหบ้คุคลภำยนอกทั่วไป 
 

ทีพั่ก  SERENGETI HOTEL ระดับ 5 ดำว หรอืเทยีบเท่ำ 

  หมายเหตุ : ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 

 
 

วนัที ่6 ถนนโบราณจนิหลี ่–  สนามบนิเฉงิต ู- สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่แหล่งชอ้ปป้ิง ถนนโบราณจนิหลี ่เป็นตรอกทีอ่ยู่ขำ้งศำลเจำ้สำมก๊กอู่โหวฉือ 

เป็นถนนคนเดนิทีร่ักษำบรรยำกำศสมัยโบรำณไวไ้ดเ้ป็นอย่ำงด ีมสีนิคำ้ต่ำงๆ มำกมำยใหท้่ำนไดช้ ้

อปป้ิงเลอืกซือ้สนิคำ้ตำมอัธยำศัย   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร เมนูพเิศษ อาหารสมุนไพร 

  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่สนามบนิซวงหลงิ นครเฉงิตู เพือ่เตรยีมตัวเดนิทำงกลับกรงุเทพฯ 

15.55 น. ออกเดนิทำงสู ่สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ สายการบนิไทย THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่

TG619  (บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

18.00 น. ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิำพ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 



T2G-TFU01TG หนีห่าว เฉิงต ูจิ่วจา้ยโกว หวงหลง โชวเ์ปล่ียนหนา้กาก 6D 5N (TG) 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT ตอ้งมอีายเุหลอืไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนัขึน้

ไป กอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษวา่งอยา่งต า่ 2 หนา้ 

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบัพอ่แม ่

ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากพอ่หรอืแมแ่นบมาดว้ย 

 
หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง และขอความกรุณาใหท้่านซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ

เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจาก หากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิ

เทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่สายการบนิ
พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น

เหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่

รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิน้  

 
 

หมายเหตุ... กำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ประเภทขนม ของฝำกของไกดท์อ้งถิน่หรอืหัวหนำ้ทัวรเ์ป็นกจิกรรมสว่นตัวทีไ่ม่ได ้

เกีย่วขอ้งกับบรษัิททัวรแ์ตป่ระกำรใด กำรอดุหนุนสนิคำ้เป็นไปตำมควำมสมัครใจและควำมพงึพอใจของท่ำน หำก
เกดิกรณีสนิคำ้ทีไ่ดร้ับไม่ตรงกับทีส่ั่งไว ้หรือจ ำนวนสนิคำ้ไม่ตรงกับทส่ัีง หรือไม่ไดร้ับควำมสะดวก กรุณำตดิต่อ

ไกดผ์ูข้ำยโดยตรง หรอืผ่ำนหัวหนำ้ทัวรเ์ท่ำนัน้ บรษัิทฯ ไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ กับกำรจ ำหน่ำยขนมบนรถของไกด์
และหัวหนำ้ทัวรท์ัง้สิน้ ทำงบรษัิทฯ ของสงวนสทิธิใ์นกำรรับเปลีย่นหรอืคนืสนิคำ้แทนไกดท์อ้งถิน่ในทุกกรณี 
 

เง ือ่นไขและราคา ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมาย

ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 
 

อตัราคา่บรกิาร (ราคาตอ่ทา่น) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

เด็กอายุ 2-18 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ 

27 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2566 38,999.- 41,999.- 7,900.- 

รำคำทัวรด์ังกลำ่วขำ้งตน้ ยังไมร่วมคำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขับรถ 200 หยวน/ท่ำน/ทรปิ 

สว่นหัวหนำ้ทัวรไ์ทยทีด่แูลคณะจำกเมอืงไทย สำมำรถใหท้ปิตำมแตท่่ำนจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอำจมกีำรปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล 

 

 

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 

✓ คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั และ คำ่ภำษีสนำมบนิทุกแหง่ตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
✓ คำ่โรงแรมทีพั่กตำมรำยกำรทีร่ะบุ หรอื ระดับเทยีบเท่ำ 

• กรณีหอ้ง TWIN BED (เตยีงเดีย่ว 2 เตยีง) ซึง่โรงแรมไม่มหีรอืเต็ม ทำงบรษัิทขอปรับเป็นหอ้ง Double 
Bed แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  

• หำกตอ้งกำรหอ้งพักแบบ Double Bed ซึง่โรงแรมไม่มหีรอืเต็ม ทำงบรษัิทขอปรับเป็นหอ้ง Twin Bed 
แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  

• กรณีพักแบบ Triple Room 3 ท่ำน 1 หอ้ง ท่ำนที ่3 อำจเป็นเสรมิเตยีง หรอื Sofa Bed หรอื เสรมิฟกูที่
นอน ทัง้นี้ขึน้อยู่กับรูปแบบกำรจัดหอ้งพักของโรงแรมนัน้ๆ 

✓ คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมทีร่ำยกำรทัวรร์ะบ ุ

✓ คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมทีร่ำยกำรทัวรร์ะบ ุ
✓ คำ่รถรับสง่ระหวำ่งน ำเทีย่วตำมทีร่ำยกำรระบ ุ



T2G-TFU01TG หนีห่าว เฉิงต ูจิ่วจา้ยโกว หวงหลง โชวเ์ปล่ียนหนา้กาก 6D 5N (TG) 

✓ รวมคา่วซ่ีาจนี ปกต ิ5 วนัท าการ (ส าหรบัผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้)  

**กรณียืน่ดว่น 2 วนัท าการ ช าระคา่ส่วนตา่งเพิม่ 2,000 บาท (ช าระพรอ้มคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื) ตอ้ง

ไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป หำกยกเลกิเดนิทำง วซีำ่จะถูกยกเลกิทันท ีไม่สำมำรถน ำไปใชก้ับกำรเดนิทำงครัง้อืน่ๆ ได ้ 

กรณียกเลกิเดนิทำง ไม่สำมำรถคนืเงนิคำ่วซีำ่ไดทุ้กกรณี 
✓ คำ่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวำ่งกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว วงเงนิประกันท่ำนละ 1,000,000 บำท และประกันสขุภำพ 

วงเงินประกันท่ำนละ 500,000 บำท ครอบคลุม สุขภำพ อำกำรเจ็บป่วย อุบัตเิหตุต่ำงๆ ที่เกดิขึน้ภำยในวัน
เดินทำง (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์ แผนประกันภัยเดินทำงต่ำงประเทศ ทรำเวล พลัส TRAVEL PLUS 

INSURANCE (แผน TRAVEL ASIA JAZZ) ของบรษัิท อลอิันซ ์อยุธยำประกันภัย) 

✓ น ้ำหนักสัมภำระ ท่านละไม่เกนิ 30 กโิลกรมั จ านวน 1 ใบ  สัมภำระตดิตัวขึ้นเครื่องได ้ 1 ชิน้ ต่อท่ำน 

น ้ำหนักตอ้งไม่เกนิ 7 กโิลกรัม, คำ่ประกันวนิำศภัยเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ 

✓ คา่บรกิารดงักลา่วขา้งตน้ เป็นคา่บรกิารเฉพาะผูเ้ดนิทางทีเ่ป็นชาวไทยเทา่น ัน้!!! 

 

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 
 คำ่หนังสอืเดนิทำง และเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 
 คำ่ใชจ่้ำยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจำกรำยกำรระบ ุอำทเิชน่ เครือ่งดืม่ คำ่อำหำร คำ่โทรศัพท ์คำ่ซักรดี ฯลฯ 

• ส ำหรับท่ำนทีร่ับประทำนอำหำรพิเศษ อำหำรเจ หรือ ไม่ทำนเนื้อสัตว์ ไม่ทำนหมู ไม่ทำนไก่ และมี
ควำมจ ำเป็นใหท้ำงบรษัิทจัดเตรียมอำหำรใหท้่ำน เป็นกรณีพเิศษทีน่อกเหนือจำกทีก่รุ๊ปทัวรจั์ดไวใ้น

รำยกำรทัวร ์ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บคำ่ใชจ่้ำยเพิม่เตมิตำมจรงิหนำ้งำน 
 คำ่ภำษีน ้ำมัน ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภำยหลังจำกทำงบรษัิท ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิแลว้ 

 คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำเดนิทำง ในกรณีทีเ่กนิกวำ่ทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 30 กก./ท่ำน/ใบ 
 คำ่ด ำเนนิกำรคัดกรองตรวจหำเชือ้ RT-PCR หรอื ATK ในกรณีทีป่ระเทศจนีตอ้งใหต้รวจ 

 กรุณาเตรยีมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ รวม 200 หยวน ตอ่คน (เด็กช าระทปิเทา่ผูใ้หญ)่ ไมร่วมคา่ทปิ

ของหวัหนา้ทวัรไ์ทย คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทยใหต้ามความพงึพอใจ 

 ค่ำ VAT 7% หักภำษี ณ ที่จ่ำย 3% ในกรณีที่ลูกคำ้ตอ้งกำรใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอ้ง  จะตอ้งบวกค่ำ

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่ำย จำกยอดขำยจริงทั ้งหมดเท่ำนั้น และโปรดแจง้ทำงบริษัทฯ จะออกให ้
ภำยหลัง ขอสงวนสทิธิอ์อกใบเสร็จทีถู่กใหก้ับบรษัิททัวรเ์ท่ำนัน้ 

 

เงือ่นไขการท าการจอง และช าระเงนิ 
1. ในกำรจองครัง้แรก ช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท หรอืท ัง้หมด (ภำยใน 3 วัน หลังจำกท ำกำรจอง) 

พรอ้มสง่ส ำเนำหนังสอืเดนิทำง ใหก้ับเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยขำย 

2. ส่งหนังสือเดนิทำงตัวจริง, พรอ้มรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวขอ้ดำ้นล่ำง) และ

เอกสำรทีใ่หก้รอกทำ้ยโปรแกรมทัวร ์ใหก้ับเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยขำย กอ่นเดนิทำง 15 วัน **กรณียืน่ดว่น 2 วนัท า

การ ช าระคา่สว่นตา่งเพิม่ 2,000 บาท (อัตรำดังกลำ่วขำ้งตน้ ส ำหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทำงไทยเท่ำนัน้) 

3. ช าระสว่นทีเ่หลอื กอ่นเดนิทาง 20 วนั (ไม่นับรวมวันเสำร ์อำทติย ์และวันหยุดรำชกำร) 

 

เงือ่นไขการจอง และยกเลกิทวัร ์  

***เงือ่นไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก*์** 

1. แจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงลว่งหนำ้ ไม่นอ้ยกวำ่ 30 วัน คนืเงนิคำ่ทัวร ์โดยหักคำ่ใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คำ่ตัว๋ 
คำ่วซีำ่ 

2. แจง้ยกเลกิกำรเดนิทำง กอ่นกำรเดนิทำง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จำกยอดทีล่กูคำ้ช ำระมำ สว่นทีเ่หลอือกี 

50% หักคำ่ใชจ่้ำยตำมจรงิ (ถำ้ม)ี 
3. แจง้ยกเลกิกำรเดนิทำง นอ้ยกวำ่ 15 วัน ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิทัง้หมด 

ส าคญัมาก !!! บริษัทท ำธุรกจิเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น ไม่สนับสนุนใหลู้กคำ้เดินทำงเขำ้เมือง โดยผดิ

กฎหมำย และในขัน้ตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมอืง ทัง้ไทยและต่ำงประเทศ ขึน้อยู่กับกำรพจิำรณำของ

เจำ้หนำ้ที่เท่ำนั้น ลูกคำ้ทุกท่ำนตอ้งผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมืองดว้ยตัวของท่ำนเอง ทำงบริษัท หรือทำง

มัคคเุทศกไ์ม่สำมำรถเขำ้ไปใหค้วำมชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้สิน้ 
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4. เมือ่ท่ำนออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้ท่ำนงดกำรใชบ้รกิำรใดบรกิำรหนึง่ หรอืไม่เดนิทำงพรอ้มคณะ ถอื

วำ่ท่ำนสละสทิธิ ์ไม่อำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรหรอืเงนิมัดจ ำคนื ไม่วำ่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนี ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. หนังสอืเดนิทำงทีม่อีำยุกำรใชง้ำนไม่ต ่ำกวำ่ 6 เดอืน 

หมายเหตุ : หนงัสอืเดนิทางตอ้งไม่มกีารช ารุดใดๆ ท ัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารุด เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-

ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได ้ 

2. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมหีนำ้วำ่ง ส ำหรับประทับตรำวซีำ่และตรำเขำ้-ออก อย่ำงนอ้ย 2 หนำ้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนำ้ตรง ถ่ำยจำกรำ้นถ่ำยรูป จ านวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้!!  

ขอ้หา้ม : หำ้มแม็ครูป, หำ้มรูปเป็นรอย, หำ้มเป้ือน, หำ้มยิม้, หำ้มใส่

เสือ้สอี่อน และสขีำว (หำ้มใส่เสือ้คอกวำ้ง แขนกุด ซทีรู ลูกไม ้สำย

เดีย่ว ชุดรำชกำร ชุดยูนิฟอรม์ชุดท ำงำน ชุดนักเรียน นักศกึษำ), หำ้ม

ใส่แว่นตำสดี ำ หรือกรอบแว่นสดี ำ, หำ้มสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด 

เชน่ ตำ่งห ูสรอ้ย กิ๊ปตดิผม คำดผม เข็มกลัด เป็นตน้  

• รูปตอ้งเห็นคิว้ และใบหทูัง้ 2 ขำ้งชดัเจน หำ้มผมปิดหนำ้ 
• รูปตอ้งอัดดว้ยกระดำษสีโกดัก หรือฟูจิเท่ำนั้น และตอ้งไม่ใช่

สติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้ซจ์ำกคอมพวิเตอร ์ 

• รูปใหม่ถ่ำยมำไม่เกนิ 6 เดอืน  

**ท่ำนที่ประสงค์ใชรู้ปถ่ำยขำ้รำชกำรในกำรยื่นวีซ่ำ กรุณำเตรียม

หนังสอืรับรองตน้สังกัดจัดมำพรอ้มกับกำรสง่หนังสอืเดนิทำง  

4. เอกสำรที่ใหก้รอกทำ้ยโปรแกรมทัวร์ (กรุณำกรอกขอ้มูลจริงใหค้รบ

เพือ่ประโยชน์ของตัวท่ำนเอง)  

5. รูปถ่ำยส ำหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทำงต่ำงดำ้ว จะตอ้งท ำเรื่องแจง้เขำ้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่ำนัน้ 

โดยตอ้งท ำกอ่นกำรสง่เอกสำรยืน่วซีำ่ 

6. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น และส ำส ำเนำบัตรประชำชน ของผูเ้ดนิทำง 

7. กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี ้

  เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่/ เดนิทางพรอ้มพอ่ และ แม ่  

1. ส ำเนำสูตบิัตร (ใบเกดิ) โดยเขยีนชือ่ภำษำอังกฤษตอ่ทำ้ยชือ่ พ่อ,แม่,ลูก ท ัง้นีก้รณีเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี 
ตอ้งใชสู้ตบิตัร (ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

  2. ส ำเนำบัตรประชำชน (เด็ก)  

  3. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น (เด็ก)  

  4. กรณีชือ่ไม่ตรงกับสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชือ่ 

  เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม ่**เพิม่เอกสารจากเอกสารขา้งตน้ ดงันี*้* 

1. ส ำเนำบัตรประชำชน และส ำเนำทะเบยีนบำ้นพ่อ+แม่  

2. หนังสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงออกนอกประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง ตอ้งเป็นหนังสอืทีอ่อกโดย
หน่วยงำนรำชกำรเท่ำนัน้ 

  เดนิทางไปกบัผูอ้ ืน่ ทีไ่มใ่ชพ่อ่หรอืแม ่**เพิม่เอกสารจากเอกสารขา้งตน้ ดงันี*้* 

1. หนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงออกนอกประเทศ กับผูอ้ืน่ โดยระบคุวำมสัมพันธ ์ตอ้งเป็นหนังสอืทีอ่อก

โดยหน่วยงำนรำชกำรเท่ำนัน้ 
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8.  ผูเ้ดนิทางทีช่ ือ่เป็นชาย แตรู่ปร่าง หนา้ตาเป็นหญงิ (สาวประเภทสอง) ใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 

ดงันี ้

1. หนังสอืรับรองกำรท ำงำน เป็นภำษอังกฤษตัวจรงิเท่ำนัน้  

2. หนังสอืชีแ้จงตัวเอง เป็นภำษำอังกฤษตัวจรงิเท่ำนัน้ 

3. ส ำเนำบุ๊คแบงค ์อัพเดทยอดปัจจุบัน ขัน้ต ่ำ 100,000 บำท 

4. ส ำเนำบัตรประชำชน และส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

5. ตอ้งไปแสดงตัวตอ่หนำ้ผูร้ับยืน่วซีำ่ทีศ่นูยย์ืน่วซีำ่จนีในวันยืน่วซีำ่ 

7.  กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี ้

2. ใบอนุญำตกำรท ำงำนในประเทศไทย ตัวจริงเท่ำนั้น!! ต่ออำยุกำรท ำงำนแลว้ไม่ต ่ำกว่ำ 3 – 6 เดือน 
หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ย

ตนเอง 
3. กรณีหนังสือเดนิทำงต่ำงดำ้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทำงตอ้งไปด ำเนินกำรยื่นวีซ่ำเขำ้จีนดว้ยตนเอง 

เนื่องจำกตอ้งไปแสดงตัวทีส่ถำนทูต 
4. หนังสอืรับรองกำรท ำงำน เป็นภำษำอังกฤษ ตัวจรงิ มตีรำประทับและลำยเซ็น 
5. ส ำเนำบุ๊คแบงค ์อัพเดทยอดปัจจุบัน ขัน้ต ่ำ 100,000 บำท 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบยีนสมรสมำดว้ย 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซ่ีาหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณทีีท่างบรษิทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้

• หนังสอืเดนิทำงของคนอเมรกิัน ท่ำนละ 5,290 บำท 

• หนังสอืเดนิทำงของคนตำ่งชำตอิืน่ๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดไดท้ีเ่จา้หนา้ทีฝ่่ายขาย) 

6. เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงัน ัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งให้

บรษิทัทวัร ์อยา่ง นอ้ย 10 วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

7. โปรดท าความเขา้ใจ ศนูยย์ืน่วซีำ่จนีอยู่ในระหวำ่งกำรจัดระเบยีนกำรบยืน่วซี่ำใหม่ ดังนัน้ อำจเรยีกขอเอกสำร

เพิม่เตมิ หรอืเปลีย่นระเบยีบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสทิธิข์องสถำนทูต และบำงครัง้บรษัิททัวรไ์ม่ทรำบลว่งหนำ้   

8. ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในกำรเดนิทำง และยกเวน้กำรท ำวซี่ำจีน 

ท่ำนจะตอ้งรับผดิชอบในกำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื่องจำกบรษัิทฯ ไม่ทรำบกฎกตกิำใน

รำยละเอียดกำรยกเวน้วีซ่ำ / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณำดูแลบัตรของท่ำนเอง หำกท่ำนท ำบัตรหำยในระหว่ำง

เดนิทำง ท่ำนอำจตอ้งตกคำ้งอยู่ประเทศจนีอย่ำงนอ้ย 2 อำทติย ์

 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสัิยจนไม่อำจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยู่
นอกเหนือกำรควบคมุของทำงบรษัิทฯ หรอืคำ่ใชจ่้ำยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย, 
กำรถูกท ำรำ้ย, กำรสญูหำย, ควำมลำ่ชำ้ หรอืจำกอบุัตเิหตตุำ่งๆ 

3. หำกท่ำนถอนตัวก่อนรำยกำรท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำท่ำนสละสทิธิแ์ละจะไม่คนืเงนิค่ำบริ
กำรทีท่่ำนไดช้ ำระไวแ้ลว้ไม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่กำรหำ้มออกนอกประเทศ หรือ หำ้มเขำ้ประเทศ อันเนื่องมำจำกมสีิง่ผดิกฎหมำย 
หรอืเอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอื กำรถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รำยกำรทัวรน์ี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับกำรยนืยันจำกบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจำกไดร้ับกำรยนืยันทีน่ั่ง
จำกสำยกำรบนิ และโรงแรมทีพั่กในตำ่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลีย่นแปลงได ้
ตำมควำมเหมำะสม 

6. มัคคุเทศก ์พนักงำน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจำกมี
เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทฯ ก ำกับเท่ำนัน้ 

7. หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำชำ้ และควำม
ผดิพลำดจำกทำงสำยกำรบนิ บริษัทฯ จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทำงบริษัทฯจะจัดหำสถำนที่
ท่องเทีย่วอืน่ๆมำทดแทน โดยขอสงวนสทิธิก์ำรจัดหำนี้โดยไม่แจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  
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8. เมือ่ท่ำนออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ท่ำนงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไม่เดนิทำงพรอ้มคณะถอื

วำ่ท่ำนสละสทิธิ ์ไม่อำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำร และเงนิมัดจ ำคนื ไม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
9. ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเรียกเก็บค่ำใชจ่้ำยเพิ่มจำกท่ำน  เฉพำะกรณีทีท่่ำนไม่สำมำรถไปเขำ้ชมรำ้น

จ ำหน่ำยสนิคำ้พืน้เมอืงตำมโปรแกรมทัวร ์เชน่ รำ้นบัวหมิะ รำ้นหยก รำ้นผำ้ไหม รำ้นใบชำ และรำ้นไขมุ่ก ตำม
นโยบำยส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและสรำ้งรำยไดใ้หท้อ้งถิน่ขององคก์ำรท่องเทีย่วทอ้งถิน่ เพรำะกำรเขำ้ชม

รำ้นคำ้เหล่ำนี้จะไดร้ับกำรสนับสนุนค่ำใชจ่้ำยบำงส่วนจำกองคก์ำรท่องเที่ยวทอ้งถิน่ ซึง่มผีลท ำใหค้่ำทัวร์ที่
ท่ำนจ่ำยถูกลง  ดังนัน้หำกท่ำนไม่เขำ้ชมรำ้นใดรำ้นหนึง่ หรอืทัง้หมดย่อมสง่ผลใหค้ำ่ทัวรแ์พงขึน้เนื่องทำงทัวร์
ไม่ไดร้ับกำรสนับสนุนคำ่ใชจ่้ำยทีเ่กดิกำรเขำ้ชมรำ้นคำ้ฯ   ซึง่ทำงบรษัิทฯ จ ำเป็นตอ้งเรยีกเก็บคำ่ทัวรเ์พิ่มจำก

ท่ำน  
10. ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งซือ้ตั๋วโดยสำรรถทัวร ์หรือเครื่องบนิภำยในประเทศล่วงหนำ้ กรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ที่ของ

บริษัท ฯ พรอ้มขอค ำยืนยันว่ำกรุ๊ปสำมำรถออกเดนิทำงไดห้รือไม่ มเิช่นนั้นทำงบริษัท ฯ จะไม่รับผดิชอบ
คำ่ใชจ่้ำยใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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ผูเ้ดนิทางกรุณากรอกเอกสารดา้นลา่งนี!้!  เพือ่ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี 

**กรุณากรอกรายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น และตามความเป็นจรงิ เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชือ่-นามสกุล (ภำษำอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่ ตำมหนำ้พำสปอรต์)   

( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME........................................................... 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส

............................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภำษำอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่)    

.................................................................................................................................................................................

.............................รหสัไปรษณีย.์............... โทรศพัทบ์า้น.............................มอืถอื...................... 

ทีอ่ยูป่ัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตำมทะเบยีนบำ้น / ภำษำอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่)  

.................................................................................................................................................................................

...................................................... รหสัไปรษณีย ์....................โทรศพัทบ์า้น............................. 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภำษำอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่).... .............................................................. 

................................................................................ ................................................................................ 

ต าแหนง่งาน...................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน  / สถานศกึษา ปัจจุบนั(ภำษำอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่)  

................................................................................................................................................................. ...............

.........................................................................รหสัไปรษณีย ์.......................โทร...................... 

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัทา่น) 

กรณีปัจจุบนัทา่น เกษยีณแลว้ ตอ้งกรอกทีอ่ยูส่ถานทีท่ างานลา่สุดกอ่นเกษยีณ (ภำษำอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่) 

.................................................................................................................................................................................

.............................................................รหสัไปรษณีย ์ ...............................โทร.......................... 

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่    ไมเ่คย     เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.......... เดอืน..................ปี.....................  ถงึ วนัที.่.....................เดอืน.......................ปี................. 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ 

เมือ่วนัที.่.......... เดอืน..................ปี.....................  ถงึ วนัที.่.....................เดอืน.......................ปี................. 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์ 

ส าหรบัคนโสดขอใหร้ะบุชือ่บดิา-มารดา / ส าหรบัทา่นทีส่มรสแลว้ใหร้ะบุชือ่สาม ีหรอื ภรรยา เทา่น ัน้!! (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์
ใหญ)่ 

1. บดิา ชือ่ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................SURNAME...................................................................... 

2. มารดา ชือ่ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME.................................................................SURNAME...................................................................... 

3. สาม ีหรอื ภรรยา ชือ่ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME................................................................SURNAME.......................................................................  


