
 
 
 
 
 

 
 

วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  
 

23.30 น.  นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 7 
เคาน์เตอร์ Q สายการบินลัคกีแ้อร์ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการช่วยเหลือเร่ืองของกระเป๋า
เดินทาง พร้อมทัง้เช็คอินรับบตัรที่นัง่บนเคร่ืองบิน 

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว – เมืองโบราณตูเจียง
เยี่ยน – เมืองจิ่วจ้ายโกว 

 

03.20 น.  บินลดัฟ้าสูป่ระเทศจีน เมืองเฉิงต ูโดย สายการบินลัคกีแ้อร์ เที่ยวบินที ่8L812  



07.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว ประเทศจีน เมืองเฉิงต ูหลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจ
หนงัสือเดินทางและศลุกากรแล้ว รับกระเป๋าสมัภาระพร้อมออกเดินทางตามโปรแกรม *ใช้ระยะเวลาบิน 2 
ชั่วโมง 45 นาท ีไม่มีอาหารบริการบนเคร่ือง* 

 

 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ด้วยเมนู SET BOX (1) 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่เมืองตูเจียงเย่ียน อยู่ห่างจากเมืองเฉิงตปูระมาณ 75 กิโลเมตร เมืองตเูจียงเยี่ยน

มีชื่อเสียงมาจากการสร้างเขื่อนชลประทานที่ยิ่งใหญ่สมยักว่า 2,600 ปีก่อน ถือว่าเป็นเขื่อนชลประทานดิน
เก่าแก่ที่สุดในโลก และยังใช้งานได้จนถึงปัจจุบัน  น าท่านเดินทางไปยัง เมืองโบราณตูเจียงเย่ียน 

(Dujiangyan Old Street) ภายในบริเวณเมืองเก่ามีทัง้ร้านค้าขายของที่ระลกึ ร้านอาหารมากมายให้ท่านได้
เลือกซือ้เลือกชิม ชมศิลปะ สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลกึ 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองจิ่วจ้ายโกว (Jiuzhaigou) (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 8 ชั่วโมง) เมืองจิ่ว

จ้ายโกวตัง้อยู่ท่ีจงัหวดัอาป้า ทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน อยู่ห่างจากเมืองเฉิงตปูระมาณ 
330 กิโลเมตร แต่เดิมนัน้เมืองจิ่วจ้ายโกวมีหมู่บ้านชาวทิเบตอยู่  9 หมู่บ้าน อาศัยอยู่ริมธารน า้เหล่านี  ้
เนื่องจากชาวทิเบตนับถือภูเขา ธารน า้ เพราะเหตุนีจ้ิ่วจ้ายโกวจึงได้รับการเคารพจากชาวทิเบตว่าเป็น 
“ขุนเขาธารน า้อันศักดิ์สิทธิ์” น าท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองจิ่วจ้ายโกว (Jiuzhaigou) ระหว่างทางท่าน
สามารถ ชมความงดงามของธรรมชาติที่แท้จริง อาทิ ภเูขาหิมะ หน้าผาสงูชนั แม่น า้ที่คดเคีย้ว ใบไม้เปลี่ยน
ส ีหากยิ่งเดินทางเข้าใกล้จิ่วจ้ายโกวมากเท่าไหร่ ยิ่งเห็นใบไม้เปลี่ยนสีได้มากขึน้เร่ือยๆ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (3) 
พักที่ JIUYUAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจ าทางภายในอุทยาน) – โชว์ทเิบต (OPTION)  
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
 เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (Jiuzhaigou National Park) ตัง้อยู่ในบริเวณทางทิศเหนือของ

มณฑลเสฉวน ซึง่เป็นสว่นหนึ่งในบริเวณตอนใต้ของเทือกเขาหมิงซาน ห่างออกไปจากตวัเมืองเฉิงตรูาว 500 
กิโลเมตร จิ่วจ้ายโกวมีชื่อเสียงด้านความงามแห่งสีสนัที่แปลกเปลี่ยนไม่รู้จบ ทะเลสาบผุดขึน้ท่ามกลางหมู่
แมกไม้เขียวขจี น า้ใสเป็นประกายชุ่มฉ ่า ยอดเขาหิมะตดักบัท้องฟ้าสีคราม เกิดเป็นภาพธรรมชาติอนังดงาม
ที่แปรเปลี่ยนไปตามฤดกูาลผลิ ด้วยความสวยงามจึงท าให้อทุยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ได้ถกูขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกทางธรรมชาติ ในปีค.ศ. 1992 *หมายเหต ุ: หิมะภายในอทุยานขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละปี* 
น าท่านชม ทะเลสาบแรด สงูจากระดบัน า้ทะเล 2,315 เมตร น า้ลกึโดยเฉลี่ย 12 เมตร ยาวราว 2 กิโลเมตร 
มีพืน้ที่ 200,000 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ เสน่ห์อันน่าประทับใจของ
ทะเลสาบนีคื้อ หมู่เมฆและสายหมอกที่สะท้อนทะเลสาบแรดจนแยกไม่ออกว่าส่วนไหนที่เป็นท้องฟ้า ความ
เปลี่ยนแปลงของทัง้เมฆและหมอกในทุกๆ เช้า ให้ความงดงามที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันอย่างน่า



ประทบัใจ นอกจากนีท้ะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบเดียวท่ีอนญุาตให้นักท่องเที่ยวลอ่งเรือยอชต์ได้ น าท่านชม 
ทะเลสาบซู่ เจิง้ (Shuzheng Lake) เป็นทะเลสาบน้อยใหญ่ 19 แห่งไหลลดหลั่นกันลงมาราวขัน้บันได 
สลบักบัแอ่งน า้และแนวต้นหญ้าสีสดใส น าท่านชม ทะเลสาบมังกรคู่ (Double Dragon Lake) อยู่ใกล้กบั
ทะเลสาบประกายไฟ มักมีหงส์และเป็ดแมนดารินมาเล่นน า้ที่ทะเลสาบนี ้ชื่อของทะเลสาบนีม้าจากแนว
หินปูนก้นทะเลสาบที่มีรูปร่างเหมือนมังกรสองตัว ต านานโบราณของชาวธิเบตกล่าวไว้ว่า ในอดีตมีมังกร
ร้ายสองตวัเข้ามาท าร้ายชาวธิเบตในดินแดนจิ่วจ้ายโกวนี ้โดยพ่นลกูเห็บและพายหุิมะมายงัหมู่บ้านในที่สดุ
เทพเจ้ากีซา ซึง่เป็นที่เคารพนบัถือของชาวธิเบตได้มาปราบมงักรทัง้สองตวันี ้และลา่มโซ่มงักรทัง้สองนีไ้ว้ใต้
ทะเลสาบ ตัง้แต่นัน้มาชาวธิเบตในจิ่วจ้ายโกวนีก้็อยู่อย่างสงบสขุ  น าท่านชม น า้ตกธารไข่มุก หรือ ซึง่เป็น
ภาษาทิเบต แปลว่ายิ่งใหญ่และอัศจรรย์ น า้ตกธารไข่มกุสงูจากระดับน า้ทะเล 2,433 เมตร กว้างราว 160 
เมตร มีพืน้ที่ 9.5 หมื่นตารางเมตร เป็นน า้ตกธารหินปูน มีรูปทรงเป็นรูปพดั เป็นน า้ตกที่ไหลผ่านถ า้ล าธาร
ใหญ่ มีสายน า้ที่ทอดธารลดหลัน่ยาวถึง 310 เมตร เป็นน า้ตกที่มีความงามราวกบัเส้นไข่มกุ และเคยเป็นจุด
ที่เคยถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองไซอ๋ิว น า้ตกนีถื้อเป็นน า้ตกที่กว้างทีสดุในจิ่วจ้ายโกว นอกจากนีย้งัมีน า้ตก และ
ทะเลสาบอ่ืนๆอีกมากมายภายในอทุยานจิ่วจ้ายโกว ชม ทะเลสาบนกยูง มีความยาว 310 เมตร มีรูปร่าง
ลกัษณะคล้ายนกยงู มีน า้สีฟ้าอมน า้เงินในบริเวณน า้ลึก และสีเขียวมรกตในบริเวณน า้ตืน้ และสอ่งประกาย
เป็นสีทองยามสะท้อนกับแสงแดดพราย ตวัทะเลสาบนัน้ตัง้อยู่ภายในหุบเขาที่เต็มไปด้วยด้วยต้นไม้นานา
ชนิด ยิ่งในยามฤดใูบไม้เปลี่ยนสีนัน้ สีสนัของทะเลสาบแห่งนีจ้ะเต็มไปด้วย สีแดง สีเหลืองของใบไม้ที่ร่วง
หล่นในทะเลสาบ แต่หากเป็นช่วงฟดูหนาวก็จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะให้บรรยากาศที่สวยงามไปในอีก
รูปแบบหน่ึง 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (5) 
 น าท่านชม ทะเลสาบห้าสี สีสนัที่สวยงามของน า้ในทะเลสาบห้าสี เกิดจากแคลเซียม คาร์บอเนต และ

บรรดาพืชน า้ชนิดต่างๆ ที่เจริญเติบโตอยู่ในทะเลสาบ ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความสวยงาม ท าให้น า้เป็นสีฟ้า
และสีเขียวเท่านัน้ หากยงัท าให้น า้ใสแจ๋วราวกบักระจก นกัท่องเที่ยวจึงสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่ใต้น า้
ได้อย่างชัดเจน และยังมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเบือ้งหน้าสะท้อนลงบนผิวน า้จนปรากฏเป็นภาพที่
สวยงามแปลกตา ชม ทะเลสาบยาว เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว ครอบคลุมพืน้ที่ 930,000 
ตารางเมตร ความยาวกว่า 7 กิโลเมตร น า้ในทะเลสาบมาจากหิมะที่ละลายลงมาจากภูเขา มีต้นสนซีดาร์
ขึน้อยู่บนภเูขารอบๆทะเลสาบ เมื่อมองจากระยะไกลสะท้อนเป็นทิวทศัน์อนังดงาม ในฤดหูนาวทะเลสาบจะ
จับตัวแข็งหนาถึง 60 เซนติเมตร จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะส าหรับการเล่นสเก็ต *หมายเหตุ : การท่องเที่ยว
ภายในอุทยานนัน้ไกด์และหัวหน้าทัวร์ จะใช้วิจารณญาณในการน าท่านเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ ภายใน
อุทยาน อาจท าให้เก็บบางสถานที่ไม่ครบ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการใช้เวลาในแต่ละสถานที่ การรักษาเวลาของคณะ
ทัวร์ และสภาพอากาศในวันนัน้ๆ และณ วันเดินทาง หากคณะไม่สามารถเดินทางไปชมอุทยานจิ่วจ้ายโกวได้ ไม่
ว่าเน่ืองจากสภาพอากาศ หรือเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวเป็น “อุทยาน
แห่งชาติซงผิงโกว” แทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่คืนค่าบริการใดๆทัง้สิน้ อุทยานแห่งชาติซงผิง
โกว (Shongpinggou National Park) อุทยานแห่งนีเ้ป็นสถานที่ ท่องเที่ ยวแห่งใหม่ที่ ว่ากันว่ามีความสวยงาม
เสมือนอุทยานแห่งชาติจ่ิวจ้ายโกว ตัง้อยู่บริเวณที่ราบสูงเม่าเสีย้น สู่จากระดับน า้ทะเลประมาณ 2,500 เมตร กิน
พืน้ที่ทัง้หมด 160 ตารางกิโลเมตร มีทัง้ทะเลสาบสีสันสวยงาม หุบเขารูปร่างแปลกตา สายธารน า้ตก ใบไม้

เปลี่ยนสี และหมิะตามฤดูกาล ที่น่ียังมีคนนักท่องเที่ยวมาเยือนไม่มากนัก*  ชม ทะเลสาบแพนด้า มีความลึก



โดยเฉลี่ย 14 เมตร สงูจากระดบัน า้ทะเล 2,587 เมตร ทะเลสาบแพนด้าจึงเป็นหนึ่งในสองทะเลสาบของจิ่ว
จ้ายโกวท่ีผิวน า้จบัตวัเป็นน า้แข็งในฤดหูนาว ระดบัน า้ของ ทะเลสาบมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ  

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (6) 
พักที่ Dazaqngfeng Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 หลงัจากรับประทานอาหารค ่า ทุกท่านสามารถเลือกชม โชว์ทิเบต (Tibet Show) ซึ่งโชว์ทิเบต เป็นการ

แสดงเก่ียวกบัการฟ้อนร า และการแสดงวฒันธรรมประเพณีของชนเผ่าจ้าง ด้วยความงดงามตระการตา ท า
ให้เป็นอีกหนึ่งโชว์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากมายหากได้มาเยือนยงัเมืองจิ่วจ้ายโกว *ทัง้นีส้ าหรับลูกค้าที่
สนใจชมโชว์ทเิบตสามารถแจ้งความประสงค์ได้กับทางหัวหน้าทัวร์ หรือไกด์ท้องถิ่นโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่าน
ละ 240 หยวน/ท่าน และส าหรับลูกค้าที่ไม่มีความประสงค์หรือสนใจในการชมโชว์ทิเบต ทางหัวหน้าทัวร์จะน า
ทุกท่านเข้าสู่ที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย* 

 

วันที่สี่ เมืองจิ่วจ้ายโกว – เมืองเฉิงตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่ 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 
 น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเฉิงต ูผ่านเส้นทางเดิมระหว่างทางน าท่านชมสินค้า ร้านหยก(Jade Shop) ซึ่ง

เป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ให้ท่านได้เลือกซือ้เป็นของฝากอนัล า้ค่าแก่คนที่ท่านรัก 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) 
 น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู (Chengdu) เป็นเมืองย่อยจงัหวดัที่ได้ท าหน้าที่เป็นเมืองหลวงของมณฑล

เสฉวนของจีน ตัง้อยู่บริเวณลุม่แม่น า้หมินใจกลางมณฑล ประชากรเมืองเฉิงตมูีราว 10 ล้านคน เป็นหนึ่งใน
สามของเมืองที่มีประชากรมากที่สดุในภาคตะวนัตกของจีน (อีกสองแห่งคือฉงชิ่งและซีอาน) ในปัจจบุนัเป็น
ทัง้ศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้  ค าว่าเฉิงตูมี
ความหมายว่า ค่อย ๆ กลายเป็นเมือง เนื่องจากย้อนไปเมื่อราว 2,000 ปีที่แล้ว ในสมยัจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้มีการ
จัดการชลประทานขึน้ เพื่อแก้ไขปัญหาน า้ท่วมที่เกิดเป็นประจ าทุกปี เมื่อแก้ไขปัญหาน า้ท่วมได้  ชาวนา
ชาวไร่เพาะปลูกได้ดี ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึน้ คนจึงเร่ิมอพยพมาที่เมืองนีม้ากขึน้เร่ือย ๆ จึงได้ชื่อว่าเฉิงตู 
หลงัจากนัน้น าท่านสูย่่านช้อปปิง้ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ของเฉิงต ูนอกจากช็อปไฮสตรีททัง้แบรนด์จีนแบรนด์
นอกตรงถนนสายหลักแล้ว ยังมีห้างสรรพสินค้า (Parkson หวังฝูจิ่ง ไท่ผิงหยาง อิเซตัน อิโตะโยะกะโดะ 
ฯลฯ) ตรอกซอกซอย และห้างแบบยูเนียนมอลอีกมากมาย ส าหรับสายชิมที่นี่ก็มีร้านอาหารและของกินเล่น
กระจายเป็นหย่อม ๆ ไม่ว่าจะเป็นหมาลา่ ชานมไข่มกุหลากยี่ห้อ ที่แม้แต่ชาวจีนก็ยงัเป็นที่นิยมเช่นกนั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูซีฟู๊ ด+กุ้ง+ปลากระพง+ปูขนท่านละ 1 ตัว+หอยเป่าฮือ้
ท่านละ 1 ตัว (9) 

พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า เมืองเฉิงตู – วัดเหวินซู – ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่  – ร้านยางพารา – ร้านบัวหิมะ – โชว์เปลี่ยน
หน้ากาก (รวมค่าขมการแสดงแล้ว) – สนามบินเฉิงตูซวงหลิว 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10) 
 น าท่านชม วัดเหวินซู (Wenshu Monastery) เป็นวดัพทุธเก่าแก่ที่คงความดัง้เดิมที่สดุในนครเฉิงตู  รวมทัง้

ยังเป็นศูนย์กลางของสมาคมชาวพุทธของมณฑลเสฉวน สร้างขึน้ในสมัยราชวงศ์ถัง เดิมทีเรียกว่า วัดซิ
นเซียง ในปี ค.ศ.1681 ช่วงรัชสมยั จกัรพรรดิคงัซี แห่งราชวงศ์ชิง (1644-1911) พระอรหนัต์ซีตู้ ได้เดินทาง



มาอารามแห่งนี ้ และได้สร้างกระท่อมเพื่อบ าเพ็ญเพียรตบะจนสิน้ชีวิต ต านานเล่าว่า ได้ปรากฏรูปของ
โพธิสตัว์มญัชูศรีในเปลวเพลิงขณะที่ศพท่านถกูเผาเป็นเวลานาน ดงันัน้ผู้คนจึงกล่าวขานกนัว่าพระอรหนัต์
ซีตู้ คือ พระโพธิสัตว์มัญชูศรีกลับชาติมาเกิด  วัดซินเซียงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นอารามเหวินชูนับแต่นัน้มา 
นอกจากความศักด์ิสิทธ์ิตามต านานดังกล่าวแล้ว ศิลปะอันล า้ค่า สมัยราชวงศ์ถังและซ้อง อันรวมถึง 
ภาพเขียนกว่า 500 ชิน้ งานเขียนลายมือในงานส าคญัๆ ซึง่ถกูเก็บไว้ที่นี่ รวมถึงความร่มร่ืนภายในวดั ก็เป็น
สิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่น้อยได้เดินทางมาเยี่ยมชม หลงัจากนัน้น าทุกท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณสถาน

จิ๋งหลี่ (Jinli Ancient Street) เป็นถนนโบราณที่จะน าทุกท่านเพลิดเพลินไปกบัสินค้าต่างๆมากมาย ทัง้ของ
กิน ของที่ระลึก อีกทัง้ทุกท่านสามารถซึบซบับรรยากาศที่จะเนรมิตให้ทุกท่านได้เห็นและรู้สึกเหมือนอยู่ใน
หนงัจีนสมยัก่อน 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ…เมนูอาหารตุ๋นยาจีน (11) 
 น าทุกท่านแวะเลือกซือ้ของฝาก ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา (Rubber Product Shop) ให้ท่านได้เลือก

ชมสินค้าและผลิตภณัฑ์เคร่ืองนอนเพื่อสขุภาพต่างๆที่ผลิตจากยางพารา จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ร้านยา
บั วหิมะ  (Beijing Bao Shu Tang Bao Fu Ling Compound Camphor Cream) หรือ ครีมเ ป่าซู่ ถั ง 
สรรพคณุเป็นเลิศในด้านการรักษาแผลไฟไหม ผพุอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบ้านแก้ชาวจีน
ทุกบ้านมาแต่โบราณ  หลงัจากนัน้น าท่านชม การแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก โชว์เปลี่ยนหน้ากากหรือ 
“เปีย้นเหลี่ยน” เป็นการแสดงที่ประเทศจีน ให้ความส าคัญ และยกย่องให้การแสดงนีแ้ถบจะเป็นปริศนา
ความลบัของประเทศ ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชัน้สูงของเสฉวน เพียงแค่การสบดัหน้าก็เปลี่ยนหน้ากากได้ 
หรือแม้แต่การสลดัพดัในมือก็สามารถเปลี่ยนหน้ากากได้อย่างรวดเร็ว การแสดงนีส้ืบทอดกนัมาหลายช่วง
อายุคน ห้ามสอบเคล็ดลับวิธีการเปลี่ยนหน้ากากนีก้ับผู้ อ่ืน โชว์เปลี่ยนหน้ากาก จึงถือเป็นมรดกทาง
วฒันธรรมอนัยิ่งใหญ่ของชาวจีนเมืองเฉิงต ู

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (12) 
 หลงัอาหารค ่าสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสูส่นามบินเพื่อเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
วันที่หก ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ  
 

00.35 น.  บินลดัฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินลัคกีแ้อร์ เที่ยวบินท่ี 8L811  
02.20 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ…พร้อมความประทบัใจ 

***************************************** 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออก

ตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาทัวร์ผู้ใหญ่/เด็ก 
ห้องละ 2-3 ท่าน 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ราคาไม่รวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 

07 – 12 มกราคม 2563 13,999 4,000 9,599 

08 – 13 มกราคม 2563 13,999 4,000 9,599 

09 – 14 มกราคม 2563 13,999 4,000 9,599 

10 – 15 มกราคม 2563 12,999 4,000 9,599 



06 – 11 กุมภาพันธ์ 2563(วันมาฆบูชา) 16,999 4,000 12,599 

07 – 12 กุมภาพันธ์ 2563(วันมาฆบูชา) 15,999 4,000 11,599 

13 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 14,999 4,000 10,999 

14 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 14,999 4,000 10,999 

18 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 14,999 4,000 10,999 

19 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 14,999 4,000 10,999 

20 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 14,999 4,000 10,999 

21 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 14,999 4,000 10,999 

25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 14,999 4,000 10,999 

26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 14,999 4,000 10,999 

27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 15,999 4,000 11,599 

28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2563 15,999 4,000 11,599 

03 – 08 มีนาคม 2563 13,999 4,000 9,599 

04 – 09 มีนาคม 2563 13,999 4,000 9,599 

05 – 10 มีนาคม 2563 13,999 4,000 9,599 

06 – 11 มีนาคม 2563 13,999 4,000 9,599 

10 – 15 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

11 – 16 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

12 – 16 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

13 – 18 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

17 – 22 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

18 – 23 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

19 – 24 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

20 – 25 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

24 – 29 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

25 – 30 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

26 – 31 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

27 มี.ค. – 01 เม.ย. 2563 14,999 4,000 10,999 

31 มี.ค. – 05 เม.ย. 2563 14,999 4,000 10,999 

01 – 06 เมษายน 2563(วันจักรี) 15,999 4,000 11,599 

02 – 07 เมษายน 2563(วันจักรี) 15,999 4,000 11,599 

03 – 08 เมษายน 2563(วันจักรี) 15,999 4,000 11,599 



** อัตรานี ้ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 
** อัตรานีย้ังไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน  

ท่านละ 1,800บาท/ท่าน/ทริป** 
 

ส าหรับเด็กอายุ 2-18 ปี ต้องช าระค่าทัวร์เพิ่มจากราคาทัวร์ข้างต้น 3,000 บาท 
 

(ส าหรับหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านัน้) 
 

** อัตราค่าบริการ ส าหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท ** 
 

• โรงแรมที่พกัอาจมีการสลบัปรับเปลี่ยนขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลกูค้าเป็นหลกั 
 ** ส าหรับอัตราค่าบริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่ มีผู้เดินทางไม่ถึงตาม

จ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ  (ปรับราคาเพิ่มขึน้ 
เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการของผู้เดินทาง) ** 

 

หมายเหต ุ:  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสินค้าพืน้เมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านขายเสือ้กนัหนาว, ร้านศิลปะ
รัสเซีย, ร้านสินค้าพืน้เมือง ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จงลกูค้าทกุท่านว่า 
ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ และ
ถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน/ท่าน/ร้าน 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งที่มี   
 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      ค่ารถรับ-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ   
 ค่าที่พกัตามที่ระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    
 ค่าอาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ     ค่าจ้างมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง    
 ค่าประกนัอบุติัเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)   
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม   
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจาก
หวัหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ)   

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท  
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเที่ยว กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 25 วัน  
2. พร้อมช าระเงนิมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 1 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอย่างเช่น ท่านท าจองวนัที่ 1 กรุณา

ระเงินมัดจ า ส่วนนีภ้ายในวันที่ 2 ก่อนเวลา 15.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับ
ยอดเงินมดัจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องเช็คที่ว่าง



และท าจองเข้ามาใหม่อีกครัง้ กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการให้สิทธ์ิลูกค้า
รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ที่ท ารายการจองเข้ามาตามล าดบั เนื่องจากทกุพีเรียดทางบริษัทมีที่
นัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

3. นักท่องเที่ยว กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน กรณี
นกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็ค
ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมติัวีซ่า รอนดัสมัภาษณ์วี
ซ่า ที่ท าให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่ก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั ให้ถือ
ว่านกัท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นัน้ๆทนัที 

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนั
จนัทร์ ถึง ศกุร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด
นกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง 

นกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อักษรเท่านัน้  ทางบริษัทไม่รับ
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน 
โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู้ เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน 
หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้ เดินทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ รับมอบ
อ านาจ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี ้

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องจากการจดัเตรียม การจดัการน าเที่ยว
ให้แก่นกัท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกั เป็นต้น ** 
**เนื่องจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเคร่ืองบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านัน้ จึงไม่สามารถ
ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทัง้สิน้ ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไม่คืนเงนิทัง้หมดให้กับท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมดไม่ว่า กรณี
ใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราค่าบริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้ เดินทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้ เดินทางไม่ถึงตาม
จ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ 
เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กบันกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า



อย่างน้อย 10 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศ
ที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนั กท่องเที่ยวร่วม
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลกูค้าด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ท่ีลกูค้าช าระมาแล้วไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีนีท้างบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้
จริงทัง้หมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี ้วัน
จนัทร์ ถึงศกุร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด
นกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 
 

ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ การย่ืนค าร้องขอวีซ่า ท่ีท่านควรทราบ 
1. ผู้สมคัรทกุท่าน ไม่จ าเป็นต้องมาแสดงตน ณ ศนูย์ยื่นรับค าร้องขอวีซ่า ยกเว้นสาวประเภทสอง จะต้องมาแสดงตน ณ ศนูย์

ยื่นรับค าร้องขอวีซ่า 
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 7 วนั ท าการเป็นอย่างน้อย (อาจไม่รวมเสาร์ - อาทิตย์ ในบาง

กรณี) ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัจ านวนของผู้สมคัรในแต่ละช่วงเป็นส าคญั  
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ก าหนดการนัดหมายวันและเวลาการ

รวบรวมเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวจีน หากท่านไม่สะดวกมาด าเนินการยื่นวีซ่าวันใดบ้าง รวมไปถึงมีความ
จ าเป็นต้องใช้หนงัสือเดินทางเพื่อกิจธุระสว่นตวัของท่านในช่วงใดบ้าง ซึง่อาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า หรือ 
ซึง่อาจท าให้ให้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เลม่หนงัสือเดินทางอยู่ในระหว่างการพิจารณาที่สถานทตู) ท่านจ าเป็นจะต้องแจ้ง
ลว่งหน้าก่อน ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรือ ก่อนช าระเงินมดัจ า  

4. กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ จะต้องยื่นก่อน หรือ หลงั คณะ และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่าน
จ าเป็นจะต้องช าระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ตามจริงทัง้หมด เช่น ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) จะต้องออกก่อนแต่วีซ่ายังไม่
ออก เนื่องจากท่านยื่นหลงัคณะ  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทัว่ไปคือ 15 วนัท าการ (เป็นอย่างน้อย) ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัจ านวนผู้สมคัรในช่วงนัน้ๆ ซึง่
หากอยู่ในช่วงฤดกูาลท่องเที่ยว ที่มีผู้สมคัรเป็นจ านวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ 

6. หลังจากที่ผู้ สมัครได้ท าการยื่นขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว  ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัครท าการยืมหนังสือเดินทางจาก
สถานทูตออกมาใช้ระหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดงันัน้หากท่านมีความจ าเป็นในการใช้เลม่ฯเพื่อ
เดินทาง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อวางแผนลว่งหน้า กรณีที่ต้องการใช้หนงัสือเดินทางกะทนัหนั ท าให้ต้องร้อง
ขอหนงัสือเดินทางกลบัคืนด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวีซ่า อาจท าให้สถานทตูปฏิเสธวีซ่า และ ท่านจ าเป็นต้องสมคัร
เข้าไปใหม่ นัน่หมายถึงจะต้องเสียค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการใหม่ทัง้หมด โดยค านึงถึงระยะเวลาการพิจารณาเป็นส าคญั
ก่อนด าเนินการ 

7. กรณีที่ท่านมีวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้นชนิดที่สามารถเข้าออกได้หลายครัง้โดยยังไม่หมดอายุอยู่แล้ว และต้องการใช้เดินทาง
ท่องเที่ยวกบัคณะนี ้สามารถใช้ได้ หากวีซ่านัน้ถกูใช้มาแล้วตามเงื่อนไขของกลุม่เชงเก้น คือ วีซ่าออกจากประเทศใด จะต้อง
พ านกัประเทศนัน้ๆมากที่สดุ มาก่อนแล้วอย่างน้อยหนึ่งครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลกูค้ายืนยนัเดินทาง ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบเก่ียวกบัความเสียหาย และ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้ในทุกกรณี เช่น กรณีถกูปฏิเสธจากด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง หรือ ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางที่สามารถเข้าออกได้หลายครัง้ และยงัไม่หมดอาย ุจ าเป็นจะต้องเป็นวีซ่าชนิดท่องเที่ยว
เท่านัน้ โดยจะต้องอยู่ในหนงัสือเดินทางเลม่ปัจจบุนัที่มีอายคุงเหลืออย่างน้อง 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั รวมถึงวีซ่าชนิดที่



อนุมตัิโดยระบุวนัที่สามารถพ านกัในประเทศเชงเก้น จะต้องไม่เกินกว่าก าหนดที่อนุมตัิในหน้าวีซ่า ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับประเทศ
ปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหน้าวีซ่าและหน้าที่มีการประทับตราเข้าประเทศมาแล้วให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อความ
ถูกต้อง หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขและลูกค้ายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบเก่ียวกับความ
เสียหาย และ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้ในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการบินไม่อนุญาตให้เช็ คอินได้เนื่องจากอายุหนังสือ
เดินทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถกูปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้าเมือง และ ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง เป็นต้น 

9. การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมลูเท็จแก่สถานทตูฯ อาจถกูระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ใน
กรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมลูเท็จแก่สถานทตูฯ 
อาจถูกระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่เชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืน
ค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอให้มาแสดงตน หลงัจากกลบัจากประเทศปลายทางแล้ว ซึ่งขอให้ท่านให้ความร่วมมือในส่วนนี ้
เพื่อให้การยื่นค าร้องในครัง้ต่อๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัดลุยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทตูเป็นส าคญั 

 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ท่ีท่านควรทราบ 
1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ 
2. ทวัร์นีข้อสงวนสิทธ์ิส าหรับผู้ เดินทางที่ถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน า้ตาล / เลือดหม)ู เท่านัน้ กรณีที่ท่าน

ถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน า้เงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไป
พร้อมคณะทวัร์อนัมีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเก่ียวกบัการขอ
อนุญาตการใช้หนงัสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ฝ่ัง
ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบความ
ผิดพลาดท่ีจะเกิดขึน้ในสว่นนี ้และ ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุ
ไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นีเ้ป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่
ว่าบางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขท่ี
หนงัสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้า
หนงัสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ าหรือสว่นที่เหลือทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี ้ทางบริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภยั และ ประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีไม่ได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอ่ืน เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 



ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีน า้มนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ท าให้
ต้นทนุสงูขึน้ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่านัน้ 

9. นกัท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตสุดุวิสยัใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนัไม่ใช่
เหตุที่เก่ียวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบติัภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและ
คาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทวัร์เฉพาะสว่นที่บริษัทยงัไม่ได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้อง
ช าระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลกัปฏิบติัเท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจภุณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และ
รวมกันทุกชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดังกลา่วมีขนาดบรรจุ
ภณัฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านัน้ 

11. สิ่งของที่มีลกัษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านัน้ 

12. คณะทวัร์นี ้เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกบัตวัแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ 
กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมดกบั
ผู้ เดินทาง กรณีที่เกิดเหตกุารณ์นีข้ึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
  

** สั่งซือ้ซิมกับเราสะดวกไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยาก รอรับได้เลยที่สนามบิน ** 
มีจ าหน่ายแล้ววันนี ้TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่ น เกาหลีใต้ ฮ่องกง มาเก๊า 

ไต้หวัน จีน สิงคโปร์ พม่า อินโดนีเซีย โดยมี DATA ให้ใช้งาน 4GB สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องสงูสดุ 8 วนั หากสนใจสัง่ซือ้ซิมกบัทาง
บริษัท หากท่านใดสนใจสั่งซือ้ซิม สามารถสั่งซือ้กับเจ้าหน้าที่ และช าระเงนิพร้อมกับมัดจ าค่าทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

 


