
 
 

สมัผสัความงาม 3 อทุยาน ท่ีสวยงามไม่แพ้จ่ิวจ้ายโกว 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 ชมอทุยาน "ป้ีเผิงโกว" 1 ใน 6 อทุยานสดุสวยในเขตหม่ีญ่าโหลว 
 อทุยานภผูาหิมะการเ์ซียสวรรค ์“ต๋ากู่ปิงชวน ” งดงามไม่แพ้อทุยานใดใด

บนพ้ืนพิภพ 
 ชม“อทุยานซงผิงโกว” สวรรคบ์นดิน งดงามไม่แพ้จ่ิวจ้ายโกว  
 ชม โชว ์TOP SHOW OF SICHUAN การแสดง โชวเ์ปล่ียนหน้ากาก (ท่ีนัง่VIP)    
 ศนูยวิ์จยัหมีแพนด้า สตัวส์งวนหายากถือก าเนิดในมณฑลเสฉวน 
 ช้อปป้ิง ถนนจินหล่ี ถนนคนเดินท่ีรกัษาบรรยากาศสมยัโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี 
 สายการบินไทย  TG 
ก าหนดการเดินทาง   10-15 ,13-18, 17-22 , 23-29 ตุลาคม  2561  

20-25 ตุลาคม 2561 (วันหยุดปิยมหาราช )   

วันแรก           (1)กรุงเทพฯ –  เฉินตู – ศาลเจ้าสามก๊ก(อู่โหวฉือ) - เมืองตูเจียงเย่ียน         

08.00 น. พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ (ประตท่ีู 2-3 ) เคาท์
เตอร์ D  สายการบิน THAI AIRWAYS  INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอย
อํานวยความสะดวกแก่ทา่น  

10.05 น.  ออกเดินทางสูเ่มืองเฉินต ูโดยเที่ยวบินที่ TG618 



14.00 น. ถึงเมืองเฉินต ู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน  หลงั
ผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้นําทา่นชม ศาล

เจ้าสามก๊ก(อู่โหวฉือ)  ซึง่สร้างขึน้โดยพระราช
บญัชาของกษัตริย์แหง่อาณาจกัรเฉิง สมยัปลาย
ราชวงศ์จิน้ตะวนัออก  ประมาณ 1,000 กวา่ปี 
มาแล้ว ชมรูปปัน้ เลา่ป่ี ขงเบ้ง  กวนอู เต๊ียวหยุ 14 
ทหารเอก และ 14 เสนาบดีของเลา่ป่ี สสุานเลา่ป่ี พร้อม 2 มเหส ี เช่น พระโพธ์ิสตัว์กวนอิมปางพนัมือ 4 
ทิศท่ีงดงาม     จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่เมืองตูเจียงเย่ียน     เมืองขนาดกลาง ๆ กําลงันา่เท่ียวและนา่
ค้นหา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งได้ช่ือวา่เป็นเมืองท่ีมีการจดัการกบั "นํา้" ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ยงัดี
ท่ีสดุเมืองหนึง่ของจีน สามารถแก้ปัญหานํา้ทว่มเมืองจนกลายมาเป็น "แดนสวรรค์" ของชาวเมืองแทน  

 ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัเมืองตเูจียงเยี่ยน  智选假日酒店 Holiday Inn Express Dujiangyan Ancient City   ระดบั 4 ดาว หรือเทียมเทา่ 

 

วันที่สอง        (2)  เมืองตเูจียงเย่ียน  -  อุทยานป้ีเผิงโกว - เมืองเม่าเสีย้น 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลงัอาหารนําทา่นสูอ้่อมกอดของขนุเขา ท่ีเต็มไปด้วยป่าไม้
สมบูรณ์แหลง่ออกซิเจนบริสทุธ์ิ กู๋เออ่ร์โกว เพ่ือชมอุทยาน "ป้ี
เผิงโกว" 1 ใน 6 อุทยานสดุสวยในเขตหม่ีญ่าโหลว ท่ีเพิ่งเปิด
ตวัรับนกัทอ่งเท่ียว เส้นทางนีเ้ป็นเส้นทางแนะนําท่ีนกัเดิน
ทศันาจรหลายคนช่ืนชอบมากๆ  ถึงอุทยาน ปีเ้ผิงโกว นําทา่น
ขึน้เขาตามเส้นทางท่ีคดเคีย้วไปเร่ือย ๆวิวสองข้างทางสวยกวา่ท่ี
คิด ลาํธารสวยใส ป่าหลากสีสวยงาม แถมได้เห็นภเูขาหิมะใน
ระยะใกล้กวา่ท่ีอ่ืน ๆ  

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
คณะเท่ียวชมตอ่ อุทยานป้ีเผิงโกว ยาว 45 กม. กว้าง 4 กม. 
ครอบคลมุพืน้ท่ี 180 ตารางกิโลเมตร มีสภาพแวดล้อมป่าไม้
สายนํา้สมบูรณ์ มียอดเขาหิมะสงู 3,000-6,000 เมตรขนาบอยู่
สองข้าง มีธารนํา้แข็ง นํา้ตก และ ทะเลสาบ "หลงหวงั" นํา้ใสสี
เขียวแปลกตาอยูบ่นเขาในความสงูระดบั 3,000 เมตร สมัผสั
ทะเลเมฆ ทะเลหมอก  (รวมรถอุทยาน  + รถแบตเตอร่ีไป
ทะเลสาบ Yangyang)ได้เวลาสมควรลงจากเขา เดินทางกลบัเมืองเม่าเสีย้น  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัเมืองเม่าเสีย้น茂县凤凰阁大酒店 FengHuangGe Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียมเทา่ 
 



วันที่สาม        (3)  เมืองเม่าเสีย้น  - น า้แข็งต๋ากู่ หรือ "ธารน า้แข็งแห่งทิเบต" - เมืองเม่าเสีย้น 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลงัอาหารนําทา่นเดินทางจากเม่าเสีย้น สูเ่มืองเฮยสุ่ย 
(ประมาณ 100 กม.-1.30 ชัว่โมง) ซึง่เป็นท่ีตัง้ของอุทยาน
ธารนํา้แข็งตา๋กู่ "ตา๋กู่" มีความหมายวา่ "ธารนํา้แข็งแหง่
ทิเบต" มีพืน้ท่ี 210 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยธาร
นํา้แข็งยคุใหม่ (อายปุระมาณ 100 ล้านปี) ธารนํา้แข็ง
ฟอสซิล ป่าดกึดําบรรพ์ เขตป่าสน ภเูขาหิมะ และเขต
หมู่บ้านทิเบต อุทยานตา๋กู่เป็นแหลง่กําเนิดของทะเลสาบ และนํา้ตกมากมาย บนภเูขาสงูจะมีหิมะปก
คลมุสวยงาม มี 13 ธารนํา้แข็งยคุใหม่ หบุเขาธารนํา้แข็งรูปตวัย ูทะเลสาบธารนํา้แข็ง และนํา้ตกธาร 
นํา้แข็ง อุทยานตา๋กู่มีพรรณพืชกวา่ 1,000 สายพนัธ์ุ และ
สตัว์ป่ากวา่ 150 ชนิด รวมถึง ลงิขนทองเสฉวน แพะป่า
เสฉวน ฯลฯ  
* * * นําทา่นนัง่รถแบตตาร่ี ชมทิวทศัน์ของภเูขาและ
ทะเลสาบเชิงเขา * * * 

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
นําทา่นนัง่กระเช้ากอนโดลา่ ความจุ 6-8 ท่ี นัง่ ความยาว

เคเบิล้ 1,226 เมตร ขึน้ไปท่ีความสงู 3,400 เมตรจาก
ระดบันํา้ทะเลผา่นชมภเูขาหิมะ 3 ลกูท่ีเช่ือวา่เป็น   สนัหลงั
มงักรท่ีมีความงดงามฉากเบือ้งหน้าเป็นภเูขาท่ีสงูชนัตดักบั
ท้องฟ้าท่ีมีสฟ้ีาครามสดใสและพระอาทิตย์สะท้อนการ์เซีย
คล้ายดัง่ภเูขาเงินระยิบระยบัสะท้อนเข้าสูส่ายตาดัง่ได้นัง่
กระเช้าชมภเูขาสวรรค์ท่ีหาชมได้ยากยิ่งนกั จากนัน้นําทา่น
ชม 3 ทะเลสาบสวรรค์ท่ีงดงามไม่แพ้จ่ิวจ้ายโกว  ทะเลสาบ
สาบจินโฮวไห ่ ทะเลสาบหงษ์  ลาํธารคูรั่ก ทะเลสาบตา๋กู่ 
และทะเ  ลสาบท่ีถือได้วา่เป็นจุดท่ีสาํคญัท่ีสดุในอุทยาน
แหง่นี ้ “ ทะเลสาบตา๋กู่ ” หรือเรียกอีกช่ือหนึง่วา่ ทะเลสาบ
นํา้มนต์ขอพร เพราะชาวเผา่มีการเลา่ขานวา่ เม่ือใดท่ีมี
เร่ืองเดือดร้อนใจ ให้มากราบไหว้เทพเจ้าศกัด์ิสทิธ์ิท่ี
คุ้มครองทะเลสาบนามแูหง่นีจ้ะทําให้เร่ืองท่ีเดือดเนือ้ร้อน
ใจคลายลงหรือต้องการขอพรตอ่องค์เทพเจ้าก็จะสมหวงั
ดัง่ใจหมาย  ทําให้ทะเลสาบนีถื้อเป็นทะเลสาบท่ีมี
ความสาํคญัยิ่งนกั มีประวติัความเป็นมากวา่ 1,000 ปีผา่น
มา นํา้ทะเลสาบนัน้จะมีสสีนัท่ีแตกตา่งกนัไปแล้วแตช่่วงฤดกูาล ในช่วงฤดรู้อนและช่วงใบไม้ผลนิัน้นํา้



ทะเลสาบจะมีสเีขียวเข้มคล้ายดัง่หยกท่ีจมอยูก้่นแม่นํา้ ในช่วงใบไม้ร่วงนัน้ทะเลสาบจะเต็มไปด้วย
สสีนัของใบไม้หลากหลายสท่ีีร่วงหลน่ลงจากต้นมาท่ีทะเลสาบ ในช่วงหน้าหนาวจะเป็นสขีาวเต็มไป
ด้วยหิมะนํา้แข็งท่ีดแูล้วคล้ายดัง่ยืนอยูใ่นยุโรปไม่เหมือนอยูใ่นเมืองจีน   

   ได้เวลาสมควรลงจากเขา เดินทางกลบัเมืองเม่าเสีย้น 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัเมืองเม่าเสีย้น茂县凤凰阁大酒店 FengHuangGe Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียมเทา่ 
 

วันที่ส่ี         (4)  เมืองเม่าเสีย้น  - เมืองโบราณกู่เชียง – อุทยานซงผิงโกว – เมืองเม่าเสีย้น  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลงัอาหารนําทา่นเดินทางสเูมืองโบราณกู่เชียง ในมณฑลเสฉวน ตัง้อยูท่างฝ่ังตะวนัตกของแม่นํา้ห
มิงเจียงเมืองโบราณครอบคลมุพืน้ท่ีกวา่ 3,000 เอเคอร์มีพืน้ท่ีประมาณ 2.15 ล้านตารางเมตรพืน้ท่ี
ก่อสร้าง 250,000 ตารางเมตรประกอบด้วย 12 กลุม่  มีรูปแบบสถาปัตยกรรมดัง้เดิม ประเพณีพืน้บ้าน
และพิธีกรรมของชนกลุม่น้อยYi สะท้อนถึงสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาเดิมของวฒันธรรม Yi  เมือง
โบราณได้รับความเสยีหายในช่วงเกิดแผน่ดินไหว Wenchuan ในปี 2008 เพื่อฟืน้ฟูรูปลกัษณ์เดิม 
วฒันธรรมชนเผา่ดัง้เดิม ได้รับการลงทนุจากรัฐเป็นจํานวนมากเพื่อสร้างกองทนุใหม่ เป็นรูปแบบหลงั
การฟืน้ฟู ในเดือนพฤศจิกายนปี พ. ศ. 2560 ได้รับการอนมุติัอยา่งเป็นทางการวา่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
ระดบัประเทศ 4A     จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่อุทยานซงผิงโกว ตัง้อยูใ่นเขตแผน่ดินไหวเก่า
ทะเลสาบเต๋ียซี ทะเลสาบป่าดงดิบและ ขนุเขาระหวา่งรอยตะเข็บ อําเภอซงพาน อําเภอเฮยสุย่ และ
อําเภอเม่าเสีย้น ใจกลางกวา่ 30 ตารางกิโลเมตร โดยล้อมรอบด้วยอุทยานป่าดงดิบสงวน กวา่ 160 
ตารางกิโลเมตร แถบต้นนํา้หมินเจียง ขนุเขาหมินซาน สงูกวา่ระดบันํา้ทะเล 2500 เมตร เป็นทางลดัตดั
ตรงของทางเดินกองคาราวานม้า จากใจกลางจงหยวนสูต่ะวนัตกเฉียงใต้-ทิเบต หา่งจากอําเภอเม่า
เสีย้น 63 กิโลเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

หลงัอาหารเดินทางเข้าสู ่อุทยานซงผิง
โกว สถานท่ีทอ่งเท่ียวแหง่ใหม่ อุทยานนี ้
รวบรวมเอาความยิ่งใหญ่ ความงดงาม ความ
พิเศษ ความแปลกใหม่ และความลีล้บัของ
ธรรมชาติ มารวมกนัอยูใ่น 3 หบุเขา 9 



ทะเลสาบ 40 วิวทิวทศัน์  นําทา่นชมทะเลสาบยาว(ฉางไห)่ ทะเลสาบต้นกก (ฟางไห่) ทะเลสาบหิน
ขาว (ไป๋สอืไห)่ ทะเลสาบไป๋ลา่ไห ่ (ซา่งไป๋ลา่ไห่-เซี่ยไป๋ลา่ไห)่ ทะเลสาบแหง่ความรัก ทะเลสาบ 5 ส ี
สระมรกต ทะเลสาบหมึกสีนํา้เงินเข้ม และนํา้ตกธารไขม่กุ เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติแหง่ใหม่ท่ี
สวยงดงามดินแดนสวรรค์บนดิน ท่ีนกัทอ่งเท่ียวไม่ควรพลาด จากนัน้นําทา่นเดินทางสูเ่มืองเม่าเสีย้น   

 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัเมืองเม่าเสีย้น茂县凤凰阁大酒店 FengHuangGe Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียมเทา่ 
 

วันที่ห้า         (5)  เมืองเม่าเสีย้น  - เมืองเฉินต ู– ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า – โชว์เปล่ียนหน้ากาก 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางกลบัสู ่เมืองเฉินต ูตัง้อยูบ่ริเวณลุม่แม่นํา้ห
มิงใจกลางมณฑล  เป็นเมืองท่ีเป็นศนูย์กลางของการ
เดินทางทัง้ทางอากาศและทางรถไฟ รวมไปถึงเป็นทัง้
ศนูย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศกึษาของ
ภมิูภาคตะวนัตกเฉียงใต้   เฉิงต ูมีความหมายวา่ “คอ่ย ๆ 
กลายเป็นเมือง” เน่ืองจากย้อนไปเม่ือราว 2,000 ปีท่ีแล้ว 
ในสมยัจ๋ินซีฮ่องเต้ ได้มีการจดัการชลประทานขึน้ เพื่อแก้ไข
ปัญหานํา้ทว่มท่ีเกิดเป็นประจําทกุปี เม่ือแก้ไขปัญหานํา้ทว่มได้ ชาวนาชาวไร่เพาะปลกูได้ดี ชีวติความ
เป็นอยูดี่ขึน้ คนจึงเร่ิมอพยพมาท่ีเมืองนีม้ากขึน้เร่ือย ๆ จึงได้ช่ือวา่ เฉิงตู   เฉิงตู มีพืน้ท่ีลกัษณะทาง
ภมิูศาสตร์แบบแอ่งกระทะ คือพืน้ท่ีโดยรอบถกูโอบล้อมด้วยภเูขาสงู 4 ด้าน ตรงกลางเป็นท่ีราบ 
ลกัษณะภมิูอากาศอบอุ่นไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป มีพืน้ท่ีโดยรวมกวา่ 485,000 ตารางกิโลเมตร 

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
นําทา่นสูเ่มืองเฉินตชูมศูนย์อนุรักษ์แพนด้าเป็น
สถานอภิบาลแพนด้าขนาดใหญ่ ภายใต้การดแูล
ของผู้ เช่ียวชาญและเจ้าหน้าท่ีอยา่งเคร่งครัด  
ภายในศนูย์ฯประกอบด้วยห้องอภิบาลตัง้แตแ่รก
เกิด ห้องปฐมพยาบาล ห้องเตรียม อาหารของ
แพนด้า   



ภายในได้รับการจดัสภาพแวดล้อม
กลมกลนืกบัป่าธรรมชาติ ท่ีน่ีมีแพนด้า
ประมาณ 20 ตวั นอกจากนัน้ยงัมีแพนด้า
แดง และสตัว์สงวนอีกหลายชนิด  นํา
ทา่นชมวีดีทศัน์ตอนกําเนิดแพนด้าน้อย     

 ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้นําทา่นชม โชว์ TOP SHOW OF SICHUAN การแสดงโชว์เปล่ียนหน้ากาก(ที่น่ังVIP)   โชว์
เปลีย่นหน้ากาก เป็นเอกลกัษณ์และไฮไลน์ของเมืองเฉิงต ูมีคํากลา่ววา่ “ถ้ามาเฉิงต ูแล้วไม่ได้ดโูชว์ 
เปลีย่นหน้ากาก ถือวา่ยงัมาไม่ถึงเฉิงตู” และเป็นการโชว์ท่ีผู้แสดงสะบดัหน้าเพียงครัง้เดียวก็สามารถ
เปลีย่นหน้าได้เพียงเสีย้ววินาที เป็นศิลปะของคนจีนตัง้แตส่มยัโบราณ ในอดีตเทคนิคการแสดงจะถกู
ปิดเป็นความลบัและจะถ่ายทอดเฉพาะคนในตระกลูเทา่นัน้ 

 
 
 
 
 

พักเมืองเฉินตู  成都温江皇冠假日酒店 Crowne Plaza Chengdu Wenjiang ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 
  

วันที่หก          (6)   หมอนโอโซน - ร้านยา – ช้อปป้ิง ถนนจินหล่ี - เฉินตู – กรุงเทพฯ  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลงัอาหารนําทา่นชมร้านหมอนโอโซน   จากนัน้นําทา่นสูศ่นูย์สขุภาพให้ทา่นชม ศูนย์วิจัยแพทย์
แผนโบราณนวดฝ่าเท้าเพื่อสขุภาพ ผอ่นคลาย
ความเม่ือยล้า พร้อมทัง้ซือ้ยาบวัหิมะยาสามญั
ประจําบ้านของจีน  ได้เวลาอนัสมควรนําทา่น
เดินทางสูแ่หลง่ช้อปปิง้ ถนนจินหล่ี เป็นถนนคน
เดินท่ีรักษาบรรยากาศสมยัโบราณไว้ได้เป็นอยา่งดี 
มีสนิค้าตา่งๆมากมายให้ทา่นได้ช้อปปิง้เลอืกซือ้
สนิค้าตามอธัยาศยั 

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
  ได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองเฉินตู 
15.05น.   บินลดัฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG619 
17.20น.   ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมิูฯ โดยสวสัดิภาพ 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
 

 
 



อัตราค่าบริการ     เข้า 2 ร้าน 
ก าหนดการเดินทาง 

ตุลาคม 2561 

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป         33,800  บาท  4,800 บาท  

 
อัตรานีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน 30  กก. 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)      คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
   คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวกรุ๊ปหนงัสอืเดินทางไทย   บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์  

อัตรานีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
   คา่นํา้หนกัเกิน 30  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 
 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน                                             

เอกสารวีซ่า 1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ต่ํากวา่ 6 เดือน 2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่งสาํหรับ
ประทบัตราอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม       3.  รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ 2 ใบ  ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อดัภาพด้วยกระดาษ
ปกติ 

สถานทตูจีน ไม่รับเลม่ของทา่นวีซา่ในกรณีดงันีคื้อ 

1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง ไว้ผมยาว แตง่หน้า ทาปาก  
2. นํารูปเก่าท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. นํารูปถ่ายเลน่ๆ มีวิวด้านหลงั ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตดัใช้ เพื่อยื่นวีซา่ 
4. นํารูปท่ีเป็นกระดาษสติคเกอร์  หรือ  รูปท่ีใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

  อตัราค่าวีซ่าด่วน เม่ือส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้ 

     ยืน่วีซ่าด่วน 2-3 วนั จ่ายเพ่ิมท่านละ 1,100 บาท 
 

หมายเหตุ   
-บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้/ ขอสงวนสิทธ์ิท่ี

จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่
เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษทัไดท้  าประกนัอุบติัเหตุให้กบัลูกคา้
ในวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
เงื่อนไขและความรับผดิชอบ 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบิน  และ ตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ท่ีอยู่
เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือ
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่
ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


