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ก ำหนดกำรเดนิทำง   13 – 18 เมษำยน 2566 
    11 - 16 พฤษภำคม / 1 -6  มถุินำยน / 22 - 27 มถุินำยน2566  
 
 

 

07.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมิู  ชัน้ 4 เคาทเ์ตอรส์ายการบินไทย( TG ) 
  โดยมีเจา้หนา้ท่ีบรษิัทฯ คอยอ านวยความสะดวกทา่น 
10.15 น. โดยเท่ียวบินท่ี TG618  สูเ่มืองเฉินต ู

  ใชเ้วลาบิน 3.10 ชั่วโมง  อิสระพกัผอ่นบนเครื่อง 

เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี คังติง้ ตันปา 6วัน 

วันแรก          1 
                 กรุงเทพฯ สนำมบินสุวรรณภมูิ –  เมอืงเฉิงตู – เมืองหย่ำอัน 
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 เวลาท่ีประเทศไทย ชา้กวา่ประเทศจีน 1 ชั่วโมง 

   บรกิารอาหารกลางวนั บนเครื่อง 
14.25 น. ถึงสนามบินนครเฉิงต ู นครเฉิงตเูป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนซึ่งตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใต้

ของสาธารณรฐัประชาชนจีน  
 หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง น าทา่นสูเ่ดินทางสูเ่มืองหย่ำอัน ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง )  
เมืองหยา่อนั ตัง้อยูท่างภาคกลางของมณฑลเสฉวน ในภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน หา่งจากเมืองเฉิง
ตซูึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวนราว 120 กิโลเมตร เมืองหยา่อนัมีภเูขาท่ีสวยงาม มี
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีงดงาม เป็นพืน้ท่ีท่ีมีอากาศสะอาดสดช่ืน ปรมิาณน า้ฝนโดยเฉลี่ย 
1,800 มิลลเิมตรตอ่ปี จนไดร้บัการขนานนามวา่ "เมืองแหง่ฝน" เพราะเป็นเขตท่ีมีปรมิาณน า้ฝนมาก
ท่ีสดุของมณฑลเสฉวน เมืองหยา่อนัเป็นเมืองทอ่งเท่ียวดีเดน่ของจีน และเป็น "หนึ่งใน 10 เมืองแหง่
มนตเ์สน่หข์องจีน" ประจ าปี 2006 เมืองหยา่อนัเป็นสถานท่ีคน้พบหมีแพนดา้ตวัแรกของโลก และเป็น
ตน้แบบการเพาะพนัธุห์มีแพนดา้ของโลก ถึงเมืองหยา่อนัแลว้  จากนัน้น าทา่นสูภ่ตัตาคาร 

 ค  ่า    รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
     เมืองหยา่อนั พกั 蜀天星月宾馆 Shutian Moon Star Hotel หรอืเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

 

07.00 น.     รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
เชา้  น าทา่นเดินทางสูเ่มืองหลูติง้ ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง )  ระหวา่งทาง ทา่นจะไดผ้า่นและชมความคดเคีย้วเลีย้ว
ลดของทำงด่วนสำยหย่ำอัน-คังติง้ ในมณฑลซื่อชวน (เสฉวน) 
ทางภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน ซึ่งเป็นถนนชั่วคราวยาว 8.9 
กิโลเมตร สรา้งขึน้เพื่อเป็นเสน้ทางสูเ่ขตงานก่อสรา้ง โดยตัง้แต่
ตน้ทางจนถึงปลายทางบนยอดเขาสงู 630 เมตร มีทางโคง้และ
ทางตรงสลบัฟันปลากวา่ 24 สาย ทัง้หมดใชเ้วลาก่อสรา้ง 14 
เดือน และงบประมาณ 54 ลา้นหยวน หรอืราว 270 ลา้นบาท น าทา่นเดินทางสูโ่ม๋ซีต  าบลเลก็ๆท่ียงัคง
รกัษารูปแบบวิถีชีวิตดัง้เดิมของคนในทอ้งถ่ินนีเ้อาไวจ้นถึงปัจจบุนั และมีประวติัศาสตรท่ี์นา่สนใจคือ 
เม่ือ ค.ศ.1935 ต าบลโม๋ซีเคย 
 

 

วันที่สอง             2 
                  เมืองหย่ำอัน – เมืองหลูติง้ - สะพำนหลู่ติง้เฉียว – เมืองคังติง้ - อุทยำนมู่เกอโช่ว 
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ถึงเมืองหลูติง้ จงัหวดัปกครองตนเองทิเบตในมณฑลเสฉวนตัง้อยูใ่นทิศตะวนัออกเฉียงใต ้  มณฑล

เสฉวน ชมสะพานแขวนเก่าแก่ท่ีสดุของจีน สะพำนหลู่ติง้เฉียว ซึ่งเป็นสะพานแขวนเก่าแก่ท่ีสดุของ

จีน สรา้งเม่ือปี 1705 สมยัจกัรพรรดิคงัซี แหง่ราชวงศชิ์ง ความยาว 103 เมตร กวา้ง 2.8 เมตร ใชโ้ซ่

เหลก็ 13 เสน้ขงึระหวา่งสองฝ่ัง พืน้สะพานปดูว้ยไมก้ระดาน สะพานแหง่นีมี้ความส าคญัใน

ประวติัศาสตรย์คุใกลข้องจีน เม่ือกองทพัแดงสูร้บกบักองทพัของรฐับาลเจียงไคเช็คในปี 1935 และได้

สรา้งวีรกรรมพลชีีพในการแยง่ยดึสะพานนีม้าจากกองทพัก๊กม่ินตั๋ง   

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นเดินทางเมืองคังติง้ Kangding 
 ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง )   เป็นประตู
เขา้สูห่ลงัคาโลกท่ีส  าคญัท่ีสดุแหง่หนึ่ง อยูม่ณฑล
เสฉวน เป็นเมืองหลวงจงัหวดักนัจือชาวทิเบต
ปกครองตนเอง เป็นเมืองมีช่ือเสยีงดงัมากใน
ประเทศฝรั่งมานาน มีชาวทิเบตอาศยัอยูม่ากท่ีสดุ
รองลงมาจากทิเบต หา่งจากเมืองเฉินต ู 320 กม.(นั่งรถตอ้ง 7 ชม.) เน่ืองจากเมืองคงัติง้นัน้มีสถาน
ทอ่งเท่ียวมากมาย(รวมทัง้แชงกรลีา่แหง่สดุทา้ยเตา้เฉิน) ทางการจีนจึงไดส้รา้งสนามบินขึน้มาเพื่อ
ความสะดวกสบายในกานเดินทางสูเ่มืองคงัติง้ สนามบินหา่งจากตวัเมืองคงัติง้ 38 กม. ทางวิ่งของ
เครื่องบิน 4200 เมตร ลงทนุ 1 พนัลา้นหยวนจีน สงูจากระดบัน า้ทะเล 4290 เมตร เป็นสนามบินสงู
ท่ีสดุของโลก ใชเ้วลาก่อสรา้งเป็นเวลาสองปีจึงจะแลว้เสรจ็ 

เท่ียง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
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บา่ย น าทา่นสู ่อุทยำนมู่เกอโช่ว หรอื ทะเลสาบคนป่า  เปลี่ยนรถในอุทยานแลว้ น าทา่นชมความ สดุยอด
อุทยานความงามท่ีไม่เป็นรองใคร ไม่แพอุ้ทยานระดบั 5 ดาว “จ่ิวจา้ยโกว” ไดร้บัสมญานามวา่ สวรรค์
งามแหง่ทะเลสาบบนพืน้พิภพเน่ืองจากเป็นเขตท่ีมีรอยตอ่ระหวา่งเขตอุณภมิูรอ้น-อบอุ่น  จึงท าให ้มู่
เกอโช่ว รายลอ้มดว้ยเทือกเขา ป่าไม ้ ดกึด าบรรพ ์ ทุง่หญ้า ทะเลสาบน า้ใสแจ๋วนบัสบิแหง่ บนพืน้ท่ี
กวา่ 350 ตร.กม. และสถานท่ีแหง่นีย้งัมีกหุลาบ 1,000 ปี ท่ีมีมากนบั 100,000 ตน้ มีทัง้หมด 68 สาย
พนัธุท่ี์อยูใ่นบรเิวณอุทยานแหง่นี ้ในช่วงเดือน 4 – 9 จะเริ่มออกดอกบานสะพั่งรายลอ้มหบุเขาไลจ่าก
ระดบัความสงู 2,800 เมตรขึน้ไป ซึ่งหาชมไดย้ากในปัจจุบนันี ้  
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า           รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัคงัติง้ 格桑花大酒店 Liuluicheng Galsang Flower Hotel โรงแรมดีท่ีสดุของทอ้งถ่ิน หรือเทียบเทา่ 

 

 

07.00 น.      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
เชา้ น าทา่นสูเ่มืองตันปำ  ระหวา่งทางผา่นความอศัจรรยท่ี์นา่ชวนมอง ทุ่งหญ้ำถ่ำกง ไดร้บัการขนาน

นามวา่ ทุง่หญา้สวรรคส์รา้ง จากนัน้น าทา่นแวะชม วดัถ่ำกง วดัพทุธนิกายมหายานแบบทิเบต 
ภายในวดัมีองคพ์ระศรศีากยะมนีุ เช่นเดียวกบัท่ีวดัตาเจา ในเมืองลาซา และมีเจดียท์อง ท่ีสรา้งจาก
ทองค าหนกักวา่ 100 กิโลกรมั มองออกไปเบือ้งหลงัของเจดียท์องคือยอดเขายาลา ถ่ากง มี
ความหมายตามภาษาทิเบตวา่ “ดินแดนอนัเป็นท่ีสงิสถิตยแ์หง่องคพ์ระโพธิสตัว”์ ซึ่งทุง่หญา้แหง่นีอ้ยู่
ท่ีความสงู 3,500 เมตร จากระดบัน า้ทะเล 

 
 
 
 
 
 

วันที่สำม            3 
                    เมืองคังติง้ - เมืองตนัปำ - ทุง่หญ้ำถ่ำกง – วัดถ่ำกง – ผ่ำนเมืองซินตเูฉียว - เมอืงตันปำ 
โหลว     
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เท่ียง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ย น าทา่นเดินทางตอ่ ระหวา่งทางผา่น เมืองซินตูเฉียว เรยีกไดว้า่เป็นเมืองของนกัถ่ายภาพเพราะเมือง

นีมี้สถานท่ีท่ีงดงามราวกบัดินแดนเทพนิยาย ทกุๆปีจะมีการจดังานใหญ่เป็นการประกวดการ
ถ่ายภาพนานาชาติ เป็นดินแดนในฝันของช่างภาพทัง้มวลเรยีกวา่ใครท่ีชอบถ่ายภาพนัน้ควรจะตอ้ง
ไปดินแดนแหง่นีเ้ป็นอยา่งยิ่ง ด่ืมด ่าไปกบัวิวทิวทศันท่ี์สวยงามตามฤดกูาลของเมือง  

จากนัน้เดินทางสู ่ เมืองตันปำ หบุเขาแหง่สาวงาม ตัง้อยูร่มิ
โตรกผาสงูตระหงา่นดา้นหนึ่งคือแม่น  า้ตา้ตท่ีูเช่ียวกราก อีกดา้น
คือภผูาสงู เป็นเมืองท่ีมีพืน้ท่ีหลากหลายรูปแบบ ตวัเมืองตนัปา
ถือไดว้า่เป็นเมืองท่ีมีความเจรญิมากเมืองหนึ่งเม่ือเทียบกบั
เมืองอ่ืนๆ ตนัปาในอดีตเป็นเมืองหนา้ดา่นท่ีส  าคญัมากของ
แควน้คามทิเบต มีสมญาวา่ “อาณาจกัรพนัปอ้ม” ตนัปาเริ่ม
สรา้งปอ้มปราการตัง้แตส่มยัราชวงศฮ์ั่นเม่ือค.ศ. 1,700 ปีก่อน 
ซึ่งเคยมีปอ้มปราการมากกวา่ 3,000 แหง่ หมูบ่า้นขนาดใหญ่
บางหมู่บา้นก็มีปอ้มมากกวา่ 100 แหง่ ปัจจุบนัมีปอ้มปราการเหลอือยู ่ 562 แหง่ ทา่นจะไดเ้ห็นหอ
สงัเกตกุารณแ์บบทิเบตตัง้กระจายอยูท่ั่วไป นอกจากตนัปามีหบุเขาท่ีสวยงามแลว้ ยงัมีหญิงสาวสวย 
จนเป็นท่ีรบัรูก้นัทัง้แผ่นดินจีนวา่ ชมหมู่บา้นทิเบตท่ีสวยท่ีสดุตอ้งมาท่ีตนัปา ชมหญิงทิเบตสวยท่ีสดุก็
ตอ้งมาท่ีตนัปาเช่นกนั 

ค ่า           รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัเมืองตนัปา 澜峰大酒店 Lanfeng Hotel โรงแรมดีทีสุ่ดของท้องถ่ิน หรือเทียบเท่ำ 

 
 

 

07.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

วันที่ส่ี            4 
                 เมืองตันปำ – หมู่บ้ำนชำวทเิบต – หอเตียวโหลว - อุทยำนภเูขำส่ีดรุณี      
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เชา้ น าทา่นเท่ียวชม หมู่บา้นเจียจจูงัไช ่หมู่บ้ำนชำว
ทิเบต ท่ีตัง้อยูใ่นหบุเขาหมู่บา้นเจียจจูงัไช่ สรา้งขึน้
จากไมแ้ละหิน โดยชัน้ลา่งสดุเป็นพืน้ท่ีเลีย้งสตัว ์ ชัน้
ถดัมาจะเป็นท่ีอยูอ่าศยัของเจา้บา้น สว่นดาดฟา้
ดา้นบนใชส้  าหรบัตากพืชผลทางการเกษตร บาน
หนา้ตา่งประตขูองบา้นแตล่ะหลงัท าจากไมท่ี้ไดร้บั
การแกะสลกัและลงสไีวอ้ยา่งงดงาม ลกัษณะบา้นสวยโดดเดน่กวา่หมู่บา้นอ่ืนในตนัปา ชม หอเตียว
โหลว ปอ้มโบราณของตนัปา หอเตียวโหลว มีรูปทรงหลายหลาก สี่เหลี่ยม หา้เหลี่ยม หกเหลี่ยม แปด
เหลี่ยม สบิสองเหลี่ยม สบิสามเหลี่ยม โดยปอ้มสี่เหลี่ยมนบัวา่เดน่ท่ีสดุ เม่ือพิจารณาในดา้น
ประโยชนใ์ชส้อย แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ ปอ้มประจ าบา้นและปอ้มประจ าหมู่บา้น ซึ่งจะสรา้ง
ตามจุดชยัภมิูรมิเสน้ทางท่ีส  าคญัและท่ีสงูบนสนัเขา ปอ้มประจ าหมู่บา้น แบง่เป็น ปอ้มจุดไฟแจง้เหตุ 
ปอ้มปราการเพื่อการสูร้บ ปอ้มโบราณของตนัปามีลกัษณะตรงด่ิง มมุแหลมเหมือนดั่งปลายมีด พืน้
ก าแพงเรยีบเป็นระเบียบ ตวัก าแพงกอ่ดว้ยกอ้นหินแนน่หนาและแข็งแรง 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ย น าทา่นเดินทางสู ่ อุทยำนภเูขำส่ีดรุณี ( ใช่เวลา

เดินทาง ประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที ) ผา่นเขต วั่ว
หลง  ชมวิวสองขา้งทางทศันียภาพอนังดงามของ
ภเูขาซื่อกเูหนียง(สี่ดรุณี) และทิวเขาเจียจิน (หมี
แพนดา้) มีแพนดา้ยกัษ ์ กวา่รอ้ยละ 30 ทั่วโลก 
สตัวใ์กลศ้นูยพ์นัธุห์ลากหลายสายพนัธุอ่ื์น ๆ   
ประมาณ 5,000 ถึง 6,000 สปีชีส ์และคาดวา่มีความใกลเ้คียงกบัป่ายคุเทอรเ์ชีย อุทยานภเูขาสี่ดรุณี 
ทิวทศันป์ระกอบดว้ยหบุเขา 3 แหง่ (ซวงเฉียวโกว, ฉางผิงโกว, ไหจ่ือโกว)  

ค ่า    รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

       พกัสี่ดรุณี 悦山度假酒店 Mt,Yue Hotel หรอืเทียบเทา่ระดบั  4 ดาว 
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07.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
เชา้ น าทา่นนั่งรถของอุทยานเขา้ชมซวงเฉียวโกว หรอืหบุ

เขาสะพานคู ่ มีระยะทาง 34.8 กม. มีพืน้ท่ีรวม 216 

ตารางกิโลเมตร จุดทอ่งเท่ียวแบง่ออกเป็น 3 สว่น สว่น

แรก หุบเขำหยินหยำง ทุง่ตน้หยาง แลว้เดินทางเขา้สู่

สว่นลกึสดุทา่นจะไดเ้ห็นธารน า้แข็ง ภเูขำกระจกแก้ว 

ภเูขาดวงอาทิตย ์ภเูขาดวงจนัทร ์ยอดเขากระตา่ย สว่นกลาง น าทา่นยอ้นกลบัมาชมทะเลสาบ สว่นท่ี

สาม  ชมยอดเขารูปรา่งแปลกตา เช่น ยอดเขาพราน ยอดวงัโปตาลา ยอดเขา เพชร ภเูขาหญิงตัง้ครรภ ์

ถ่ายรูปกนัอยา่งจุใจกบัทอ้งทุง่กวา้งท่ีมีฉากหลงัเป็นภเูขาสงูปกคลมุดว้ยหิมะขาวในหบุเขาจะมีล  า

ธารใสสะอาดและสนสงูสเีขียวเขม้สลบัดว้ยตน้ไมห้ลายหลากเฉดส ีเช่น เขียวอ่อน เขียวแก่ เหลอืงสม้ 

แดง น า้ตาลเขม้ เน่ืองจากฤดกูาลใบไมร้ว่งท่ีก าลงัมาเยือน    

 

 

 

 

เท่ียง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ย จากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัเมืองเฉินตู ระหวา่งทางทา่น

จะไดด่ื้มด ่าไปกบัววิทิวทศันท่ี์สวยงามตามฤดกูาลของ
เมือง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในฤดใูบไมร้ว่ง ในช่วงปลาย
กนัยายนถึงตน้เดือนพฤศจิกายน ทศันียภาพของท่ีนี ้จะมี
ความสวยงามมาก  รอบๆ ตวัเมืองถกูลอ้มรอบไปดว้ยทุง่
หญา้และภเูขาสงูตระหงา่น  

ค ่า    รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
                พกั เฉิงตู温江费尔顿凯莱大酒店 Felton Gloria Grand Hotel Wenjiang   หรอืเทียบเทา่ระดบั  5 ดาว 

  

วันที่ห้ำ            5 
                 อุทยำนภเูขำส่ีดรุณี – ซวงเฉียวโกว - ภเูขำกระจกแก้ว - เมืองเฉินตู   
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07.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
เชา้ น าทา่นเดินทางสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงถนนโบรำณจินหลี    ถนน

ยาวประมาณ 550 เมตร อยูติ่ดกบัศาลเจา้สามก๊ก หรอื
ศาลเจา้ขงเบง้(จูกดัเหลยีง) บุคคลส าคญัในยคุสามก๊ก 
(ค.ศ. 220-280) ใครท่ีชอบบา้นเมืองแบบจีนโบราณ และ
เป็นแฟนสามก๊กไม่ควรพลาดถนนคนเดินเก่าแก่แหง่นี ้
ประตทูางเขา้จะสามารถท าใหเ้ห็นถึงบรรยากาศเหมือน
เดินในหมู่บา้นหนงัจีนสมยัก่อน ท่ีน่ีมีรา้นคา้มากมายท่ี  ตกแตง่อยูใ่นบา้นหลงัเก่าของจีน มีสนิคา้
พืน้เมืองและขนมตา่ง ๆ รวมทัง้ของฝากของขายเป็นจ านวนมาก  
  

 
 
 
 
 
 
เท่ียง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
  สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองเฉินตู 
15.55 น. น าทา่นสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมิูโดยเท่ียวบินท่ี TG619 

17.35 น. ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมิูฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

ขอบคุณท่ำนที่ใช้บริกำร 

  

วันที่หก            6 
                 ถนนโบรำณจินหลี  - เมืองเฉินตู – กรุงเทพฯ    
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อัตรำค่ำบริกำร   เฉิงตู ส่ีดรุณี ตันปำ 6วัน    

ก ำหนดกำรเดินทำง   ผู้ใหญ่ พักเดี่ยวเพิ่ม 

มีนำคม - มิถุนำยน  38,800บำท/ท่ำน 5,800 บำท/ท่ำน 

13 – 18 เมษำยน 2566 42,800บำท/ท่ำน    5,800 บำท/ท่ำน 

อัตรำนีร้วม  
  คา่ตั๋วเครื่องบินไปกลบั (ตั๋วกรุป๊)  คา่น า้หนกักระเป๋า ไม่เกินท่ีสายการบินก าหนด 
  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/หอ้ง)    คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  

    คา่วีซา่ ทอ่งเท่ียวจีน    บตัรเขา้ชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  
  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
  คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนั่งๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ตามกรมธรรม ์

อัตรำนีไ้ม่รวม   คา่ใชจ้่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่อาหารและเครื่องด่ืมนอกรายการ  เป็นตน้. 
  คา่น า้หนกัเกินท่ีสายการบินก าหนด 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถา้มี ) 
   คา่ทิปไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถ่ิน 30RMB/วนั/ทา่น 

เอกสำรวีซ่ำ  1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  
2.  รูปถา่ยสขีนาด 2 นิว้ 2 ใบ  ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อดัภาพดว้ยกระดาษปกติ 

        ฉากหลงัสขีาว เปิดหนา้ เปิดใบห ู หา้มใสเ่ครื่องประดบั หา้มใสเ่สือ้สขีาว  
สถำนทูตจีน ไม่รับเล่มของท่ำนวีซ่ำในกรณีดังนีคื้อ 
ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง ไวผ้มยาว แตง่หนา้ ทาปาก  
น ารูปเก่าท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
น ารูปถ่ายเลน่ๆ มีวิวดา้นหลงั ยืนเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพื่อยื่นวีซา่ 
น ารูปท่ีเป็นกระดาษสติคเกอร ์ หรอื  รูปท่ีใชก้ระดาษพรนิซจ์ากคอมพิวเตอร ์
 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 

1. การช าระเงิน 
- ช าระคา่มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท   ภายใน 7 วนั หลงัจากท าการจอง พรอ้มสง่ส  าเนาหนา้หนงัสอืเดินทาง ( มีอายุ

เหลอืมากกวา่ 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง ) 

- คา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  
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2. การยกเลกิการจอง 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั ก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายตามจริงท่ีเกิดขึน้ อาทิเช่น ค่าตั๋ว ค่าวีซ่า ค่า

โรงแรม 

ยกเลกิการเดินทางมากกวา่  30 วนั แตน่อ้ยกวา่ 45 วนั ยดึคา่มดัจ าเต็มจ านวน  

ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกวา่  21 วนั เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์

       หมำยเหตุ 

1. จ านวนผูเ้ดินทางขัน้ต ่าผูใ้หญ่ 16 ทา่นขึน้ไป ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2.  รายการท่องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็น
ส  าคญั กรณีท่ีทา่นตอ้งการออกตั๋วเครื่องบินเอง กรุณาสอบถามเท่ียวบินท่ีแนน่อนกบัเจา้หนา้ท่ีก่อนออกตั๋ว 
3. บริษัทฯ ไม่ร ับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ  ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น ภยัธรรมชาติ ,
การประทว้ง,การก่อจลาจล , โรคระบาด , การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ยจากก่อการรา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ 
ของสายการบิน ทัง้นีห้ากเกิดเหตุขึน้ทางบรษิัทฯจะช่วยด าเนินการประสานงานแก่ท่าน โดยยึดผลประโยชนข์อง
ทา่นสงูสดุ 

4  . ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิคืนเงินบางสว่น กรณีทา่นสละสทิธ์ิการใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียว
บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้  าระค่าใชจ้่ายแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
5. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
6. การอนุญาตใหท้่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเขา้ประเทศ  เพื่อการ
ทอ่งเท่ียว เป็นอ านาจของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้ออกเมืองของประเทศไทยหรอืประเทศนัน้ๆ ในการพิจารณาและ
อนญุาตใหเ้ดินทางออกจากประเทศไทย หรอื ใหพ้  านกัอยูใ่นประเทศนัน้ๆเพื่อการทอ่งเท่ียว ทางผูจ้ดัไม่มีอ านาจ
และไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

7.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัใน
เงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 
 

 


