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กาํหนดการเดินทาง           วันที� ��-�� / ��-�� / ��-�� / ��-�� ตุลาคม ����     ( � วนั  � คืน ) 

 วนัแรก     กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)  – เฉิงตู  -เม่าเสี-ยน  
��.�� น. คณะพร้อมกันที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกชั"น # ประตูทางเข้าที� 

(-*  เคาน์เตอร์ D สายการบนิไทย [TG]   โดยมีเจ้าหน้าที�ของบริษัทคอยอํานวยความสะดวก 

3�.34 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เที�ยวบินที� TG >3� 
3#.(4 น. เดินทางถึง นครเฉินต ูเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที�สดุของประเทศจีน 

ที�มีภมิูประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภมิูอากาศที�เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยมีฤดรู้อนที�อบอุ่นฤดหูนาวที�ไม่หนาวนกั และมีปริมาณความชื 0นสงู มีพื 0นที�
ประมาณ 218,920 ตารางไมล์ (567,000 ตารางกิโลเมตร) ประชากรส่วนหนึ�งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื 0อ
ชาติต่างๆ ได้แก่ชาวยี�, ธิเบต, เมี 0ยว, หยุ และเซี�ยง ชนกลุ่มน้อยเหล่านี 0ส่วนใหญ่มีถิ�นฐานอยู่ในเขต
ปกครองตนเองของมณฑลเฉิงต ูและยงัเป็นศนูย์กลางของการเดินทางทั 0งทางอากาศและทางรถไฟ
รวมไปถึงการเป็นศนูย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ, วฒันธรรมและการปกครอง อีกทั 0งยงัเป็นเมืองที�มี
ความเป็น “เมืองจีน” อย่างที�ผู้คนได้จินตนาการไว้ 
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หลงัจากผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดินทางสู่เมือง เม่าเสี "ยน (ใช้เวลาในการ
เดินทางประมาณ 3-4 ชั�วโมง) 

คํ�า  �บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม หลงัอาหารเช็คอินเข้าสู่ที�พกั 
  พกั MAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าL* 

วนัที�สอง อุทยานหวงหลง (ไม่รวมค่ากระเช้า)  -  จิ�วจ้ายโกว 
เช้า  �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ อุทยานหวง

หลง  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ N-L ชั�วโมง)  
เที�ยง �บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนําท่านสู่เขต อทุยานแห่งชาติหวงหลง ชม

ความงามของธรรมชาติที�สร้างสรรค์อทุยานแห่งชาติหวงหลง เป็นลําธารสายหนึ�งไหลมาจากภเูขา
หิมะนบัพนัๆ ปี จนหินปนูเกิดตกตะกอนเป็นแอ่งเป็นชั 0น ทั 0งเล็กและใหญ่กว่า 4,000 ชั 0น สงูตั 0งแต่ 
1.5 - 4.5 เมตร นํ 0าสีรุ้งในอ่าง เปรียบเปรยเป็นที�เล่นนํ 0าของนางฟ้าชั 0นสวรรค์ ลําธารเรียงราย
ลดหลั�นเป็นระยะกว่า 3,000 เมตร เป็นรูปร่างต่างๆ แสนมหศัจรรย์และงดงาม ไม่มีที�ใดในโลก
เทียบได้ จนมีชื�อว่า หวงหลง หรือ อทุยานแห่งชาติมงักรเหลือง (รายการไม่รวมกระเช้าขึ 0นอทุยาน
หวงหลง) จากนั 0นเดินทางต่อสู ่จิ�วจ้ายโกว ท่านจะได้สมัผสักบักลิ�นไอธรรมชาติบนผืนป่าที�อดุม
สมบรูณ์ที�หาดไูด้ยาก ต้นไม้นานาพนัธุ์ โดยเฉพาะการเดินทางของท่านอยู่ในระหว่างเดือน
กนัยายน-เดือนพฤศจิกายน ซึ�งเป็นช่วงฤดใูบไม้ร่วง ท่านจะได้สมัผสักบัต้นไม้เปลี�ยนสี สีของใบไม้
มีหลากหลายสีสนัผสมผสานกบั ละอองหิมะที�โปรยปรายลงมาเพิ�มความงามและเสน่ห์ให้กบัจิ�ว
จ้ายโกวมากขึ 0น 

คํ�า �บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนําท่านเข้าสู่ที�พกั 
 JIU YUAN HOTEL หรือเทียบเท่า L* 

วนัที�สาม อุทยานธารสวรรค์จิ�วจ้ายโกว   - โชว์ทิเบต 
เช้า �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหารนําท่านเดินทางสู่ อทุยานแห่งชาติ

แห่งชาติจิ�วจ้ายโกวนําท่านเปลี�ยนขึ 0น รถโดยสารของอทุยาน (ไม่รวมรถเหมาเข้าอทุยานจิ�วจ้าย
โกว) เพื�อชมมรดกโลกอทุยานแห่งชาติธารสวรรค์ ท่านจะได้พบกบัความมหศัจรรย์ของอทุยานแห่ง
นี 0 ชมสภาพของนํ 0าในทะเลสาบมีสีสนัที�พสิดารหลากหลาย ประกอบด้วยฤดกูาลที�เปลี�ยนแปลงจน
ทําไห้เกิดสีสนั อนัมหศัจรรย์จนได้ฉายาว่า “7 แดนเทพนิยาย”ท่านจะได้ชมความงาม เริ�มตั 0งแต่ นํ 0า
ตกโน่ยื�อหล่าง สงูจากระดบันํ 0าทะเล 2,365 เมตร กว้าง 320 เมตร สงู 25 เมตร เป็นนํ 0าตกหินปนูที�
กว้างที�สดุของอทุยานจิ�วจ้ายโกว และกว้างที�สดุในประเทศจีน 
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ต่อด้วย ทะเลสาบกระจก สงูจากระดบันํ 0าทะเล 2,390 เมตร นํ 0าลกึโดยเฉลี�ย 11 เมตร ลกึที�สดุ 
243 เมตร ครอบคลมุพื 0นที� 1.9 แสนตารางเมตร เงาสะท้อนของทะเลสาบกระจก เสมือนกระจก
บานใหญ่สะท้อนเงาจากท้องฟ้า ทําให้เกิดภาพพเิศษขึ 0นมา คือมีปลาว่ายกลางเมฆหมอก มีนกบิน
กลางสายนํ 0า ริมทะเลสาบมีต้นไม้สองต้นพนักนัสงูระฟ้า ทําให้คู่รักนิยมมาถ่ายรูปคู่ที�นี� เพราะเชื�อ
กนัว่าจะซื�อสตัย์ต่อความรักตลอดไป จากนั 0นนําท่านไปยงัไฮไลท์ของจิ�วจ้ายโกว ทะเลสาบ

ดอกไม้ห้าสี หรือ ทะเลสาบนกยูง (เป็นทะเลสาบนกยงู เมื�อมองลงมาจากด้านบน) สงูจาก
ระดบันํ 0าทะเล 2,472 เมตร ลกึ 5 เมตร เป็นทะเลสาบที�มีวิวสวยอนัดบัต้นๆ ของอทุยานจิ�วจ้ายโกว 
เนื�องมาจากการกระจายตวัของตะกอนหินปนู สาหร่าย และพืชนํ 0า ทําให้เกิดสีหลายสีสวยงาม
มาก เป็นจดุที�คนนิยมมาถ่าย Pre-Wedding กนัมากที�สดุ เพราะมีวิวที�สวยงาม และมีจดุถ่ายรูป
มากมายเลยทีเดียวต่อด้วย ทะเลสาบหมีแพนด้า ซึ�งท่านจะตลงึกบัความงดงามที�ธรรมชาติได้
บรรจงสร้างไว้อย่างวิจิตพิสดาร ดั�งภาพวาดในจินตนาการ 
จากนั 0นนําท่านชม นํ "าตกธารไข่มุก สงูจากระดบันํ 0าทะเล 2,433 เมตร ยอดนํ 0าตกกว้าง 310 เมตร 
ความสงู 40 เมตร มีสายนํ 0าที�ทอดธารลดหลั�นยาวเป็นระยะยาวถึง 310 เมตร ไม่ขาดสายส่อง
ประกายระยิบระยบั เป็นนํ 0าตกที�มีความงามราวกบัเส้นไข่มกุ 

เที�ยง  �บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ในอทุยานจิ�วจ้ายโกว 
นําท่านชมความงดงามของอทุยานจิ�วจ้ายโกวกนัต่อในภาคบ่าย โดยนั�งรถยาวตามเส้นทางจือจา
วาเพื�อขึ 0นไปชม ทะเลสาบยาว ซึ�งเป็นทะเลสาบที�อยู่สงูที�สดุและกว้างที�สดุ ของอทุยานจิ�วจ้ายโกว 
ระดบันํ 0าลกึที�สดุ 100 กว่าเมตรจากนั 0นไปต่อกนัที� ทะเลสาบห้าสี ในอทุยานจิ�วจ้ายโกว ทะเลสาบ
ห้าสี ถือเป็นจดุไฮไลท์อีกแห่งหนึ�งที�ไม่ควรพลาดจากนั 0นนั�งรถกลบัตามเส้นทางเดิม เพื�อลงไป
ด้านล่างของอทุยานจิ�วจ้ายโกว นําท่านชม ทะเลสาบเสือ นํ 0าตกซูเ่จิ 0น และ หมู่ทะเลสาบซูเ่จิ 0น ให้
ท่านได้อิสระกบัการบนัทึกถ่ายภาพและดื�มดํ�ากบัธรรมชาติ ที�สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที�สมควร
แก่เวลา นําท่านกลบัสู่ที�พกั 

คํ�า �บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนําท่านชม โชว์ทเิบต ชมการฟ้อนรําอนั
ตระการตาและชมการแสดงวฒันธรรมประเพณีอนั น่าตื�นตาตื�นใจของชนเผ่าจ้าง (ทิเบต) ในโรง
ละครที�เพรียบพร้อม ด้วยแสงสีที�ตกแต่งในแบบทิเบต   สมควรแก่เวลานําท่านเข้าสู่ที�พกั 

 JIU YUAN HOTEL หรือเทียบเท่า L* 

วนัที�สี�      จิ�วจ้ายโกว –  ซงพาน – ทะเลสาบเต๋อซี  – เฉินตู  
เช้า �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อําลาอทุยานจิ�วจ้ายโกว ดินแดนมรดกโลก

ทางธรรมชาติ นําท่านออกเดินทางสู่เฉินต ูระหว่างทางท่านจะได้พบกบัความงามของธรรมชาติ ที�
ท่านสมัผสัจากที�ไหนไม่ได้นําท่านแวะ ชิมชาต้นกาํเนิด ซึ�งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื 0อ
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เป็นของฝากผ่านชมเมืองโบราณซงพาน สมยัราชวงศ์หมิง เมืองที�ใช้แลกเปลี�ยนสินค้าชาวฮั�นและ
ชาวทิเบต สมยันั 0น ชาวฮั�นนิยมนําใบชา ผ้าแพร เกลือและของใช้ประจําวนั มาแลกเปลี�ยนม้า แกะ 
ขนแกะ และหนงัสตัว์ 

เที�ยง  �บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนําท่านเดินทางสู่เมืองเฉินต ูนําท่านผ่าน

ชมทะเลสาบเตีKยซี ที�มีนํ 0าสีเขียวดั�งเทอคอว์ยบนที�ราบสงู สลบัด้วยแนวทิวเขา ทะเลสาบแห่งนี 0
เกิดขึ 0นจากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงบ่อยครั 0งและได้กลืนเมืองทั 0งเมืองอยู่ใต้ทะเลสาบ จากนั 0นนํา
ท่านเดินทางต่อ เมืองเฉิงตตูั 0งอยู่ที�ก้นกระทะซื�อชวน กลางลุ่มแม่นํ 0าหมินเจียง ตะวนัออกมี
เทือกเขาหลงเฉวียน ใกล้กบัชลประทานเขื�อนตเูจียงเยี 0ยน ซึ�งสร้างบนแม่นํ 0าหมินเจียง เป็น
ชลประทานแยกสายนํ 0ากระจายออกไปเป็นรูปพดัเพื�อทดนํ 0าเข้าสู่ที�ราบเฉินต ูเมืองนี 0จงึเป็นพื 0นที�
อดุมสมบรูณ์จนได้ฉายาว่า “เมืองสวรรค์ของจีน” อีกทั 0งยงัมีชื�อเสียงทางประวตัิศาสตร์ ก่อนคริสต
ศกัราช 500 กว่าปี จากนั 0นนําท่านเข้าชมร้านผ้าไหมที�ขึ 0นชื�อ ให้ท่านเลือกซื 0อตามอธัยาศยั 

คํ�า �บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนําท่านเข้าสู่ที�พกั HUAN HUA XI 

HOLIDAYINN EXPRESS หรือเทียบเท่า L* 

วนัที�ห้า ศาลเจ้าสามก๊ก – ร้านชา –   ถนนคนเดนิชุนซีลู –  โชว์เปลี�ยนหน้ากาก 
เช้า �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหารนําท่านสู่อูโ่หวฉือ หรือ ศาลเจ้าสาม

ก๊ก สร้าง ขึ 0นโดยพระบญัชาของกษัตริย์ แห่งอาณาจกัรเฉิง ปลาย ราชวงศ์จิfน ประมาณ 1,800 
กว่าปีมาแล้ว ภายใน ศาลเจ้ามีรูปปั 0นเล่าปี� ,ขงเบ้ง,กวนอ,ูเตียวหยุ พร้อมทั 0ง 14 ทหารเอก และ 14 
เสนาบดีเอก ชมสสุานเล่าปี�  และมเหสี 2 องค์  จากนั 0นนําท่าสู่ร้านชา ที�มีชื�อเสียงของประเทศจีน 

กลางวนั �บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนําท่านสู่ย่าน WALKING STREET 

STREET หรือ ถนนคนเดนิซุนซีลู่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื 0อสินค้าต่างๆ ทั 0งแบรนด์ต่างประเทศ
และในประเทศ อาทิ เสื 0อผ้า รองเท้า เครื�องหนงั กระเป๋าเดินทาง นาฬกิา เกมส์ ของที�ระลกึต่างๆ 
ตามอธัยาศยั มากมาย   

 คํ�า �บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนําท่านชม โชว์เปลี�ยนหน้ากาก เป็นการแสดงที�
ขึ 0นชื�อที�สดุในเมืองจีน ไม่รับลกูศิษย์ในการเรียนไม่ว่าจะมีเงินเท่าไหร่ก็ตาม ผู้ ที�สืบทอดได้ก็จะเป็น
ทายาทเท่านั 0น จากนั 0นนําท่านเข้าสู่ที�พกั HUAN HUA XI HOLIDAYINN EXPRESS หรือ
เทียบเท่า #* 
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วนัที�หก   เฉิงตู – ช้อปปิ- งถนนโบราณจิ�นหล ี– อาหารสมุนไพรจนี – สนามบนิสุวรรณภูม ิ
เช้า �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหารนําท่านเดินทางสู่ร้านบวัหิมะ ที�มี

ชื�อเสียงและขึ 0นชื�อของประเทศจีน  จากนั 0นนําท่านสู่ถนนโบราณจิ�นหลี เป็นถนนคนเดินที�รักษา
บรรยากาศสมยัโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าตตา่งๆมากมายให้ท่านเลือกซื 0อได้ตามอธัยาศยั 

เที�ยง  �บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** พเิศษ อาหารสมุนไพรจีน  **  
ที�ขึ 0นชื�อของเสฉวน หลงัอาหารนําท่านเดินทางสู่สนามบิน 

34.*� น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที�ยวบินที� � TG>3T 

3U.*4 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
************************************************** 

*** เข้าร้านช้อปปิ- งรัฐบาลจนี A ร้าน ร้านนวดฝ่าเท้า / ร้านผ้าไหม / ร้านใบชา / ร้านหยก *** 
หมายเหตุ :  รายการทวัร์สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ 

 อตัราค่าบริการ  

ผู้ใหญ่ท่านละ       J�,�KK.- บาท 

พกัเดี�ยวจ่ายท่านละ          �,�KK.- บาท 
อตัรานี-รวม 

� ค่าตั�วเครื�องบินไป-กลบั (BKK-CTU-BKK) โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL *ตั�วกรุ๊ป* 
� ค่าโรงแรมที�พกัตามรายการที�ระบุ  
� ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ 
� ค่าอาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบุ 
� ค่ารถรับส่งและระหวา่งนาํเที�ยวตามรายการที�ระบุ 
� ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที�มี 
� ค่าธรรมเนียมการยื�นขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน 4 วนัทาํการ 
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  
อตัรานี-ไม่รวม 
� กระเป๋าเดินทางในกรณีที�นํJาหนกัเกินกวา่ที�สายการบินกาํหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน  
� ค่าทาํหนงัสือเดินทาง (Passport) 
� ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื�องดื�ม, ค่าอาหารที�สั�งเพิ�มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด   ฯลฯ 
� ค่าอาหารที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
� ค่าทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
� ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี) และค่าภาษีบริการหกั ณ ที�จ่าย 3% 
� ค่าทิปเบล ใบละ Y หยวน / ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถิ�น  และไกดท์อ้งถิ�น 
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การยกเลกิ 
[.สาํหรับผูโ้ดยสารที�ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯ เป็นผูย้ื�นวซ่ีาให ้เมื�อผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ_ ในการคืนค่ามดัจาํทัJงหมด 
`. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึJนไป คืน Yb เปอร์เซนต ์ 
ยกเวน้กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาล ที�ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํที�พกัโดยตรงหรือโดยการผา่น
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ  เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มี
การคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทัJงหมด เนื�องจากค่าตั�วเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนัJนๆ                                                                                                 

 หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ  มีสิทธิ_ ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีJ  เมื�อเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื�นๆ ที�อยูน่อกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทัฯ หรือค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมที�เกิดขึJนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ 
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิJนสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิ_ และจะไม่รับผดิชอบค่าบริการที�ท่าน
ไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัJงสิJน 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือหา้มเขา้ประเทศ อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผดิกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื�นๆ 
5. รายการนีJ เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกครัJ งหนึ�ง หลงัจากไดส้ํารองที�นั�งบนเครื�อง และโรงแรมที�
พกัในต่างประเทศเป็นที�เรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการนีJอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคานีJ คิดตามราคาตั�วเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตั�วเครื�องบินปรับสูงขึJน บริษทัฯ สงวนสิทธิ_ ที�จะปรับราคาตั�วเครื�องบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทัฯขนส่ง หรือหน่วยงานที�ใหบ้ริการ บริษทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถที�จะจดับริการทวัร์อื�นทดแทนให ้แต่จะไม่คืน
เงินใหส้าํหรับค่าบริการนัJนๆ 
8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิ_ ในการใหค้าํสัญญาใดๆ ทัJงสิJนแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านัJน 
9. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทัJงสิJน แต่ทัJงนีJทางบริษทัฯ จะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆ มาให ้โดยขอสงวนสิทธิ_ การ
จดัหานีJ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
10. เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่าน สละ
สิทธิ_  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัJงสิJน  
เอกสารในการทาํวซ่ีาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง 
1. หนงัสือเดินทางที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 2 นิJว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สติqกเกอร์ หรือรูปพริJนจากคอมพิวเตอร์  
4. สาํเนาทะเบียนบา้น พร้อมระบุอาชีพ สถานที�ทาํงาน เบอร์ติดต่อ อีเมลล ์



 7

***บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� เปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรกัษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน ์
ผูเ้ดินทางเป็นสําคญั (ราคาดงักล่าวอาจเปลี�ยนแปลงได ้ทั/งนี/ ขึ/ นอยู่กบัค่าเงินบาทและค่านํ/ามนัเพิ�มเติมที� 

สายการบินเรียกเก็บ) *** 
 

5. กรณีเด็กอายตุ ํ�ากวา่ [r ปี แนบสาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) 
6. กรณีเด็กอายตุ ํ�ากวา่ Y ปี ใชสู้ติบตัรตวัจริง 
7. นกัเรียน นกัศึกษา ขอสาํเนาบตัรสถานศึกษา 
8. กรณีที�มีเด็ก แต่ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา-มารดา  ตอ้งมีหนงัสือใหค้วามยนิยอมการเดินทางดว้ย 
9. สาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้วจีนเล่มเหลืองมีค่าธรรมเนียมเดินทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้วใชรู้ปถ่ายภาพสี 2 นิJว 5 รูป 
10. หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ�ม ขึJนอยูก่บัแต่ละกรณี (ยกเวน้ ไตห้วนั / อเมริกนั) เอกสารพาสปอร์ตพร้อมรูปถ่าย 2 
ใบ และที�อยูที่�สามารถติดต่อได ้หนงัสือเดินทางคนไตห้วนั (ตอ้งกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที�อยู)่ หนงัสือเดินทางของ
คนอเมริกนั  
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาํวซ่ีาให ้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงัต่อไปนีJ  
[.   ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที�ดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
`.   นาํรูปถ่ายเก่า ที�ถ่ายไวเ้กินกวา่ t เดือนมาใช ้
u.   นาํรูปถ่ายที�มีววิดา้นหลงั ที�ถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื�อยื�นทาํวซ่ีา 
v.   นาํรูปถ่ายที�เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที�พริJนซ์จากคอมพิวเตอร์ 
Y.   รูปที�สวมแวน่ตา ยิJมเห็นฟัน 
 
 

 


