
 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

12 - 16  ตลุาคม 62 (วนัคลา้ยสวรรคต ร.9) 19,991 5,500 

13 - 17 ตลุาคม 62 (วนัคลา้ยสวรรคต ร.9) 19,991 5,500 

21 - 25 ตลุาคม 62 (วนัปิยะมหาราช) 18,881 5,500 

26 - 30 ตลุาคม  62 17,771 5,500 

28 ตลุาคม - 01 พฤศจกิายน 62 17,771 5,500 

 

 

เฉนิต ู จ ิว่ไจโ้กว  หวงหลง  5 วนั 3 คนื 

มรดกโลก . . ธรรมชาตสิรา้งสรรค ์. .  สวรรคบ์นดนิ 

  วนอทุยานแหง่ชาตทิีย่ ิง่ใหญข่องจนี ชมทะเลสาบ,นํา้ตก ทีส่วยงามวนอทุยานแหง่ชาตทิีย่ ิง่ใหญข่องจนี ชมทะเลสาบ,นํา้ตก ทีส่วยงาม   

ชอ้ปป้ิงถนนสายวฒันธรรมโบราณ ยอ้นสูส่มยัสามกก๊ “ถนนจิน๋หลี”่ 

เดนิทางโดยสายการบนิไชนา่อสีตเ์ทรินแ์อรไ์ลน ์(MU) 

*ปล.ทัวรร์าคาพเิศษไมม่รีาคาเด็ก/ ราคานี้ไมร่วมคา่วซีา่แบบหมูค่ณะ 1,650และคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขับรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  
 

 
ขอ้แนะนําสําหรับเสน้ทางนี้ :  ท่านควรดูแลสขุภาพร่างกายและพักผ่อนใหเ้พยีงพอ เนื่องจากเสน้ทางท่องเทีย่วนี้มคีวามสงู
จากระดับน้ําทะเล 2,000-3,000 เมตร เวลาเดนิ พดู แตล่ะอริยิาบถควรทําชา้ๆคะ่ ไมค่วรเรง่รบี 



 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิซวงหลวิ(เฉนิต)ู – จ ิว่ไจโ้กว – ทะเลสาบเตีย๋ซ ี– ผา่นชมเมอืงโบราณ

ซงพาน 

เทีย่งคนืครึง่ คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคาทเ์ตอร ์U ประต ู10 สายการ

บนิไชนา่อสีตเ์ทรินแ์อรไ์ลน ์(MU) โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก

ดา้นสมัภาระและเอกสารใหก้บัทา่น  

03.25 น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงเฉนิต ูโดยสายการบนิไชนา่อสีตเ์ทรินแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่MU5036 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

07.20 น. ถงึสนามบนิซวงหลวิ เมอืงเฉนิตู เมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้อยูบ่รเิวณลุ่มแมน้ํ่าหมนิใจกลางมณฑล มภีมู ิ

ประเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพภมูอิากาศทีเ่หมาะสมต่อการประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดู

รอ้นทีอ่บอุน่ ฤดหูนาวทีไ่มห่นาวนักและมปีรมิาณความชืน้สงู ประชากรเมอืงเฉนิตมูรีาว 10 ลา้นคน จัดเป็นอนัดับ 

3 ของประเทศจนี ในปัจจุบันเป็นทัง้ศูนยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร และดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวันตก

เฉียงใต  ้ นําท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง (เนื่องจากวีซ่าเป็นวีซ่าหมู่คณะ การดําเนินการใหทุ้กท่าน

เรยีงลําดับแถวตามรายชือ่ผูเ้ดนิทาง/ในสว่นท่านทีม่วีซีา่ท่องเทีย่วตดิเล่มขอความกรุณาแจง้เจา้หนา้ทีก่อ่นการ

เดนิทาง เพือ่ความสะดวกและไมม่กีารยกเวน้คา่ธรรมเนยีมใดๆทัง้สิน้)  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดนิทางสู ่จิว่จา้ยโกว (Jiuzhaigou) หุบเขาเกา้

หมู่บา้นเป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติทางตอนเหนือของ

มณฑลเสฉวนประเทศจีน มีชื่อเสียงจากน้ําตกหลาย

ระดับชัน้และทะเลสาบที่มีสีสันงดงาม และไดรั้บการ

ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ปี พ.ศ.2535 ระหวา่งทาง ใหท้่านไดช้ม ทะเลสาบเตีย๋

ซ ีทีม่น้ํีาสเีขยีวดั่งเทอคอวย์บนทีร่าบสงู สลับดว้ยแนวทวิเขา ทะเลสาบแหง่นีเ้กดิขึน้

จากแผน่ดนิไหวอยา่งรนุแรงบอ่ยครัง้และไดก้ลนืเมอืงทัง้เมอืงอยูใ่ตท้ะเลสาบ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านผ่านชม เมอืงโบราณซงพาน เมอืงที่ใชแ้ลกเปลี่ยนสนิคา้ชาวฮั่นและชาว

ทิเบต สมัยนั้น ชาวฮั่นนิยมนําใบชา ผา้แพร เกลือและของใชป้ระจําวันมา

แลกเปลีย่นมา้ แกะ ขนแกะและหนังสตัว ์ผ่านชมกําแพงเมอืงโบราณสมัยราชวงศห์

มงิ จากนัน้ใหท้่านไดพั้กผ่อนตามอัธยาศัยระหว่างการเดนิทาง ใหท้่านไดส้ัมผัส

ความเป็นธรรมชาตทิวิทัศน์สองขา้งทาง ท่านจะรูส้กึเพลดิเพลนิไปกับธรรมชาตจิน

ลมืความเหน็ดเหนือ่ยในการเดนิทาง จนเดนิทางถงึ เมอืงจิว่จา้ยโกว 

คํ่า  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร    

   นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั CELEBRTTY JIUZHAIGOU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีส่อง อทุยานธารสวรรคจ์ ิว่ไจโ้กว (ท ัง้วนั) 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  ไฮไลท ์ อุทยานจิว่ไจโ้กว  นําท่านไปสัมผัสกับความงามของ

มรดกโลกจิว่ไจโ้กว สวรรค์บนดนิที่กล่าวขานกันว่าสวยที่สุดในโลก เป็น

หนึง่ในดนิแดนทีข่ ึน้ชือ่วา่ตอ้งมาสกัครัง้ในชวีติ เป็นสถานทีไ่มก่ีแ่หง่ทีเ่ทีย่ว

ไดท้กุฤด ูในความสวยงามทีแ่ตกตา่งกนัออกไป อทุยานทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์

เป็นอยา่งด ีพร่ังพรอ้มไปดว้ยมวลหมูต่น้ไมบ้นเทอืกเขาสงู สัมผัสธรรมชาติ

ภายใน “จิว่ไจโ้กว” โดยรถอุทยาน ใหท้่านไดช้มธรรมชาตบิรสิุทธิ ์ ชม

ความงามของ ทะเลสาบตา่งๆ ทกุสถานทีล่ว้นเป็นความงามทีธ่รรมชาต ิได ้

บรรจงสรา้งไวไ้ดด้ั่งภาพทีจ่นิตนาการไว ้ของเหลา่นักกวทีัง้หลาย ชม ทะเลสาบกระจก ทะเลสาบเสอื ทะเลสาบ

แพนดา้ ฯลฯ ชมสสีันของน้ําทีส่ะทอ้นภาพของภูเขาทอ้งฟ้าสคีราม ป่าดงดบิอันอุดมสมบูรณ์ รวมทัง้เมือ่ยาม

แสงอาทติยส์าดสอ่งลว้นมสีว่นทําให ้จิว่ไจโ้กว เป็นเหมอืนดั่งดนิแดนในฝัน

ของนักเดนิทาง 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารบฟุเฟ่ตใ์นอทุยาน) 
นําชม ทะเลสาบยาว (LONG LAKE) เป็นทะเลสาบใหญท่ีส่ดุในจิว่ไจโ้กว มี

ความยาวกวา่ 7 กม.อยูท่า่มกลางขนุเขาในบรรยากาศทีเ่งยีบสงบแตง่ดงาม

ดจุภาพวาด มหีมิะขาวโพลนปกคลุมบนยอดเขาอยูเ่บือ้งหนา้สะทอ้นผนืน้ํา

ของแมน้ํ่าลําธารนอ้ยใหญ่กว่ารอ้ยแห่ง น้ําในทะเลสาบใสสะอาดดุจดั่งอัญ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%89%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%89%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2535


มณีทีส่อ่งสวา่งใหเ้ห็นความสวยงามใตน้ํ้า สวยสดตระการตาแกผู่พ้บเห็นยิง่นัก ไมเ่พยีงเทา่นี้ทา่นยงัจะไดเ้ห็นเงา

สะทอ้นภาพของภเูขาและตน้ไมน้านาพรรณ ทอ้งฟ้าสคีรามทีน่่าชืน่ชมเป็นอยา่งยิง่  

นําท่านชม ทะเลสาบหา้สี(COLORFUL POND) เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ําแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยาม

แสงอาทติยส์อ่งกระทบกบัพืน้น้ํา จะเกดิปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิสขีองน้ําในทะเลสาบจะเปลง่ประกายม ี5 เฉด

ส ีสะทอ้นขึน้มา เป็นทะเลสาบทีไ่ดรั้บการกลา่วขานวา่เป็นทะเลสาบสรีุง้ โดยเฉพาะตอนทีแ่สงอาทติยต์กกระทบ

ผนืน้ําจะเห็นสสีนัเปลง่ประกายงดงามสะดดุตาไมน่อ้ย  

จากนัน้นําท่านชม น้ําตกธารไขม่กุ (PEARL SHOAL) น้ําตกทีไ่หลผ่านถ้ํา

ลําธารใหญ่นอ้ยที่สลับซับซอ้นดุจดังวังบาดาล โดยมีสายน้ําทอดยาว

ลดหลั่นกันมาเป็นระยะทางถงึ 310 เมตรโดยไม่ขาดช่วงสายธารส่อง

ประกายระยบิระยับราวกับความงามของเสน้ไข่มุกใหท้่านไดส้นุกกับการ

บันทกึถ่ายภาพและดื่มดํ่ากับธรรมชาตทิี่สวยสดงดงาม (ทางเดนิขึน้-ลง

อทุยานเป็นบนัไดปดูว้ยไมแ้ละปนูอยา่งดมีศีาลาพักเหนือ่ย)  

คํ่า  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร    

   นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั CELEBRTTY JIUZHAIGOU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

หมายเหต ุ: หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ หรอืเหตุผลทางการเมอืงและรัฐบาล จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการ

เทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

วนัทีส่าม จิว่ไจโ้กว – อทุยานแหง่ชาตหิวงหลง – เมอืงเมา่เสีย้น 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเขา้ชม อุทยานแห่งชาตหิวงหลง (Huanglong National Park)  

อทุยานแห่งชาตหิวงหลงมคีวามกวา้งใหญ่ถงึ 1,340 ตารางกโิลเมตร อยู่

สงูจากระดับน้ําทะเลกว่า 5,000 เมตร มคีวามยาวกว่า 4 กโิลเมตร ไดรั้บ

การขึน้ทะเบยีนมรดกโลกในปี 1992 บรเิวณอุทยานเป็นภูเขาสูงปกคลุม

ดว้ยหมิะมแีอ่งน้ําลําธารไหลลงจากภูเขาสู่แอ่งพืน้ดา้นล่าง เกดิลักษณะ

ทางธรรมชาตเิป็นหนิปนูตกตะกอนหลายชัน้ตามระดับความสงูของภเูขาไล่

ลงสูพ่ืน้มหีนิปนูเล็ก,ใหญ่กว่า 400 ชัน้แต่ละแอ่งมคีวามสูง 1.5-4.5 เมตร 

กลายเป็นสระน้ําเล็กๆมากมายและสน้ํีาทีส่วยงามเป็นสเีขยีวอมฟ้าออ่น,ฟ้า

แก่สลับกันอย่างสวยงาม เชญิท่านชืน่ชมธรรมชาตทิี่สวยงามพรอ้มเก็บ

ภาพประทับใจ จนถงึเวลานัดหมาย. ขอ้แนะนํากอ่นขึน้อทุยานหวงหลง   :  

ทา่นควรดแูลสขุภาพรา่งกายและพักผอ่นใหเ้พยีงพอ เนือ่งจากอทุยานหวง

หลงอยูส่งูจากระดับน้ําทะเล 4,500 เมตร เวลาเดนิ พูด แต่ละอริยิาบถควร

ทําชา้ๆค่ะ ไมค่วรเร่งรบี (หมายเหตุ : หากท่านไมส่ะดวกในการเดนิเทีย่ว

ชมอทุยาน ทางอทุยานมกีระเชา้บรกิารทัง้ไปและกลับ ทา่นสามารถตดิตอ่สอบถามคา่บรกิารกระเชา้ไดท้ีไ่กดแ์ละ

หัวหนา้ทัวรค์ะ) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเมา่เสีย้น ระหว่างทางชมววิทวิทัศน์ 2 ขา้งทางอยา่งเพลดิเพลนิ ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่

ของชาวบา้นชนกลุ่มนอ้ยที่ปลูกพืชเกษตรกรรมนานาชนิดๆ ไร่อันกวา้งใหญ่ เทือกเขา ธารน้ํา ฯลฯ ผ่านชม

ธรรมชาตแิละความงามของ อ.ชวนจูซ่ ือ่ สมยัเมือ่ 70 ปี ทีแ่ลว้ไดเ้กดิสงครามเหลา่บรรดาทหารจนีแดงหนีมาตาม

เสน้ทางผ่านทุ่งหญา้อันสวยงามเพื่อเป็นการระลกึถงึทหารจีนแดง ใหท้่านไดพ้ักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย จน

เดนิทางถงึเมา่เสีย้น. 

 คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร    

   นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั WEST QIANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีส่ ี ่ เมา่เสีย้น – เฉนิต ู– รา้นหมอนยางพารา – รา้นบวัหมิะ – ถนนโบราณจิน๋หลี ่– สนามบนิเฉนิต ู

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงเฉนิต ู(ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 3 ชม.) ใหท้า่นไดพั้กผ่อนบนรถ พรอ้มทัง้ชืน่

ชมทัศนยีภาพระหวา่งสองขา้งทาง จนเดนิทางถงึเมอืงเฉนิต ูนําทา่นแวะ รา้นหมอนยางพารา ใหท้่านไดเ้ลอืกชม

สนิคา้ภายในรา้น ฟังบรรยายสรรพคณุของสนิคา้ จนถงึเวลาอนัสมควร 

 
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



นําท่านเดนิทางสู่ ศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนี นวดฝ่าเทา้เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้กับยานวด

ขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซ้ํ่าใคร เป่าพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ัง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “ครมีบัวหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิ

ในดา้นรักษาแผลไฟไหม ้ผพุอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามญัประจําบา้นจนี 

นําท่านสู ่ถนนโบราณจิน๋หลี ่(Jinli Ancient Street) ถนนสายวัฒนธรรมทีไ่ดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงามแบบ

ยอ้นยุคสมัยสามก๊ก ม ีโรงเตี๊ ยม,โรงน้ําชา,โรงงิว้,รา้นอาหาร,รา้นขายของฝากของทีร่ะลกึและยังเป็นทีต่ัง้ของ

สถานที่แสดงโชว์เปลี่ยนหนา้กากที่โด่งดังของเมอืงเฉินตู อสิระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของฝากของที่ระลกึตาม

อธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื่อทําการเช็คอนิก่อนขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉินทีอ่าจ

เกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึน้เครื่องกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

23.30 น. เหนิฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไชนา่อสีตเ์ทรินแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่MU5035 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

 

วนัทีห่า้ สนามบนิสวุรรณภมู(ิกรงุเทพ) 

02.25 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ...............     

 

บริษัทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอื่นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร,

การตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

สาํคญั...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทําการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลท์

บนิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตุอนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

ทางบรษัิทเริม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศและจะสาํรองตัว๋เครือ่งบนิหรอืพาหนะอยา่ง

ใดอยา่งหนึง่ทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีเ้พราะเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม

การเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทีจ่ะสาํรองพาหนะ 

 

ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ 

การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกํ้าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ แตจ่ะทําการ REQUEST ใหไ้ด ้

เทา่นัน้ งดการคนืบตัรโดยสารและการยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

 

หากผูโ้ดยสารถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมือง ทั้งในและต่างประเทศตามในรายการทวัรข์้างต้น  จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอื

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงในประเทศ,ตา่งประเทศ  ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทุก

กรณี ผู้โดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศนั้นๆ ก าหนดดว้ยตัวทา่นเอง และผูโ้ดยสายตอ้งรอกลบัประเทศไทยใน

เทีย่วบนิถดัไปที่มทีีน่ัง่วา่งหรอืตามวนัเดินทางของต ัว๋เครือ่งบนิ  ท ัง้นีข้ึ้นอยูก่ับทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเข้าเมืองและ 

สายการบนิเป็นผู้ก าหนด ทางผู้จดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได.้ 

 

** หมายเหต ุ1：โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีจ่ัดทํานี ้เป็นโปรแกรมเทีย่วชว่งฤดหูนาวเทา่นัน้ ดงันัน้สภาพอากาศในแตล่ะวันจะมหีมิะตก เป็นเหตุ

ใหถ้นนหนทางเต็มไปดว้ยหมิะ พนักงานขบัรถจําเป็นตอ้งขบัรถชา้กวา่ปกต ิอาจสง่ผลถงึจํานวนสถานทีเ่ทีย่วทีส่ามารถเขา้ชมได ้หากมหีมิะ

ตกหนัก ลมแรง หรอืเหตกุารณ์อืน่ทีเ่ป็นเหตใุหเ้จา้หนา้ทีปิ่ดสถานทีเ่ทีย่วตา่งๆ ทัง้นี้เพือ่สวัสดภิาพของผูเ้ดนิทางเป็นหลักกรณีดังกลา่วไม่

เป็นเหตใุหค้นืเงนิไดท้กุกรณี 
 

** หมายเหต ุ2 : ตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกับการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนีทกุเมอืง กําหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงให ้

นักทอ่งเทีย่วทัว่ไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นหยก รา้นยาจนี รา้นไขมุ่ก รา้นนวดเทา้ รา้นผา้ไหม เป็นตน้ ซึง่จําเป็นตอ้งบรรจุใน

โปรแกรมทัวรด์ว้ย เนื่องจากทําใหม้ผีลต่อราคาทัวร ์จงึเรียนใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทราบเบือ้งตน้วา่ รา้นรัฐบาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุก

ทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคบัใดๆทัง้ส ิน้ 
 

ฤดหูนาวมขีอ้ควรทราบ : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆจะปิดเร็วไป 1 ชม. และถา้

เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แวน่ควรจะตอ้งม ีเมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

 

 



 

หมายเหตุ : โปรดแจง้ในวันจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่สําหรับตา่งชาตแิละลกูคา้

เป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษัิททัวรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที ่

มไิดร้ะบใุนรายการ 
× ไมร่วมคา่ทําวซีา่ชาวตา่งชาตทิ ีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้ย ืน่วซีา่หมูค่ณะ  

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่วซีา่แบบหมูค่ณะ 1,650 บาท (เฉพาะคนไทย) 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ชําระพรอ้มคา่ทวัร)์ 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ตํา่ 20 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ 
ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวนั 

อืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 2 วนั  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอ 

สงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่าํระมดัจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวนและ/หรอืวนัทีกํ่าหนด บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิ 

ใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ

คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ่า 2 หนา้ หากไมม่ัน่ใจ 

โปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่อง 

ตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ 
ไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง 

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 ยกเลกิกอ่นเดนิทางมากกวา่ 30 วนั  ยนิดคีนืเงนิคา่มดัจํา 

 ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 21 – 29 วนั  เก็บเงนิ 50 % จากยอดเต็ม 

 ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 11 – 20 วนั  เก็บเงนิ 80 % จากยอดเต็ม 

 ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 1 – 10 วนั  สงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทัวร ์100 % 

 
เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออก 

เมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน 

ซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หาก
ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีทีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทกําหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ 

ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่
ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที่
เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 



6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท 

เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ เนือ่งจากอยูน่อกเหนอืการควบคมุ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา
คา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การ

เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิท
กํากบัเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืได ้

ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีกํ่าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ
เทา่นัน้  

2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้  


