
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

WOW GLACIER  
เฉงิต ูภูเขาหมิะตา้กูปิ๋งชวน ซงผงิโกว  

5 วนั 4 คนื 



จดุเดน่ 

 อทุยานซงผงิโกว สถานททีอ่งเทยีวแหง่ใหม ่3 หบุเขา 9 ทะเลสาบ 40 ววิทวิทัศน ์
 อทุยานธารนําแข็งตา๋กู ่“ตา๋กู”่ มคีวามหมายวา่ “ธารนาํแข็งแหง่ทเิบต” 
 ศนูยว์จิยัหมแีพนดา้ 
 นําทา่นชมทะเลสาบยาว (ฉางไห)่ ทะเลสาบตน้กก (ฟางไห)่ ทะเลสาบหนิขาว (ไป๋สอืไห)่ ทะเลสาบไป๋ลา่

ไห ่(ชา่งไป๋ลา่ไห-่เซยีไป๋ลา่ไห)่ ทะเลสาบแหง่ความรัก ทะเลสาบ 5 ส ี
 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีว เพมิ วซีา่กรุป๊ 

4 - 8 เม.ย. 61 24,900.- 5,000.- รวม 

7 – 11 พ.ค. 61 23,900.- 5,000.- รวม 

25 – 29 ม.ิย. 61  23,900.- 5,000.- รวม 

ราคาขายรวม ค่าวีซ่าจีนกรุ๊ป 800 บาท, ค่าภาษีตัว (ค่าภาษีสนามบนิไทย+ค่าภาษีสนามบนิจีน CN TAX+
คา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิ YR+ค่าประกันภัยทางอากาศ YQ * หากภาษีตัวมกีารปรับขนึค่าธรรมเนียม ผูเ้ดนิทางรับทราบ
วา่จะตอ้งชําระสว่นทเีพมิขนึตามจรงิ โดยถอือตัรา ณ.วันออกตวัเป็นสําคัญ 

ราคาขายไมร่วม คา่ทปิไกดท์อ้งถนิวันละ 10 หยวน/คน/วัน และ คา่ทปิคนรถทอ้งถนิ 10 หยวน/คน/วัน และ คา่ทปิ
หัวหนา้ทัวร ์10 หยวน/คน/วนั 

หมายเหต ุรายการทอ่งเทยีวอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเทยีวบนิ ปรับเปลยีนไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอืแจง้ใหท้ราบ
ในเวลากระชนัชดิ ท่านใดทตีอ้งออกตัวภายในประเทศ (เครอืงบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาเผอืเวลาและสอบถามที
เจา้หนา้ทกีอ่นทกุครงั เพราะหากมคีวามเสยีหาย ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ  

- ผูเ้ดนิทางเขา้ใจและรับทราบวา่ รายการท่องเทยีวในเสน้ทางน ีจะขนึอยูก่ับสภาพภมูอิากาศ หากมอีปุสรรคทํ์าใหก้าร
เดนิทางลา่ชา้ และ/หรอืท่องเทยีวไมไ่ด ้เชน่ อากาศไมเ่ออือํานวยในการทอ่งเทยีวหรอืในกรณีอนืๆ บรษัิทฯ รับผดิชอบ
เพยีงคนืคา่บตัรเขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวใหเ้ท่านัน หากบตัรไดถ้กูใชไ้ปบางสว่นแลว้ จะไมม่กีารคนืคา่บรกิารใดๆ   

- การประชาสัมพันธส์นิคา้พนืเมอืงของจนี คอื บัวหมิะ+นวดฝ่าเทา้ หยก ผา้ไหม หนิตาสวรรค ์จําเป็นตอ้งบรรจุใน
รายการเพราะมผีลกบัราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทยีวทุกท่านทราบว่า ทุกรา้นจําเป็นตอ้งใหท้่านแวะชม ประมาณ 
45 นาท ีซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก  

- ใหถ้อืว่าลูกคา้ทุกท่านรับทราบว่า สําหรับท่านใดทแียกไมต่ามคณะในบางสถานทหีรอืในบางวัน โดยไม่มกีารตกลง
เรอืงการเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีหมาะสมล่วงหนา้มาจากประเทศไทย ทางบรษัิทฯจะใหเ้จา้หนา้ทเีรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึ
จากทา่นทันทเีป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก สวุรรณภมูฯิ–เฉงิต ู 

15.30 น.     พรอ้มกันทที่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เกาะ E สายการเสฉวนแอรไ์ลน ์
(จอดสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ ีอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตหูมายเลข 4-5) 

18.40 น.     นําทา่นเหริฟ้าสูน่ครเฉงิตดูว้ยเทยีวบนิ 3U 8146  

22.25 น.     ถงึนครเฉงิต ูเมอืงเอกมณฑลเสฉวน มณฑลทมีภีมูปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพ
ภมูอิากาศทเีหมาะสมตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นทอีบอุน่ ฤดหูนาวทไีมห่นาวนัก



และมปีรมิาณความชนืสงู มพีนืทปีระมาณ 567,000 ตารางกโิลเมตร ประชากรสว่นหนงึเป็นชนกลุม่นอ้ย
เชอืชาตติา่งๆ ไดแ้ก ่ชาวย ีธเิบต เมยีว หยุ เชยีง ผา่นพธิกีารตรวจ คนเขา้เมอืงแลว้ 

   นําทา่นเขา้ทพีัก HOLIDAY INN HOTEL หรอื  ARGYLE GRAND HOTEL หรอื  
  เทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทสีอง เฉงิต-ูเมา่เสยีน-อทุยานซงผงิโกว-หมูบ่า้นเผา่เชยีง 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม เดนิทางกลับสู ่เมอืงเมา่เสยีน (4ชวัโมง)   

  นําทา่นชม หมูบ่า้นชาวเซยีง ใหท้า่นไดส้มัผสัความเป็นอยู ่และสงิปลกุสรา้งของชาวเซยีง 

12.00 น. แวะรับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคารระหวา่งทาง 

   แลว้เดนิทางสู่อุทยานซงผงิโกว สถานทที่องเทยีวแห่งใหม่ อุทยานนีรวบรวมเอาความยงิใหญ ่
ความงดงาม ความพเิศษ ความแปลกใหม่ และความลลีับของธรรมชาต ิมารวมกันอยู่ใน 3 หุบเขา 9 
ทะเลสาบ 40 ววิทวิทัศน ์ 

  ถงึซงผงิโกว นําทา่นชมทะเลสาบยาว (ฉางไห่) ทะเลสาบตน้กก (ฟางไห่) ทะเลสาบหนิขาว 
(ไป๋สอืไห)่ ทะเลสาบไป๋ลา่ไห ่(ชา่งไป๋ลา่ไห-่เซยีไป๋ลา่ไห)่ ทะเลสาบแหง่ความรัก ทะเลสาบ 5 ส ีสระ
มรกต ทะเลสาบหมกึสนํีาเงนิเขม้ และนําตกธารไขม่กุ เป็นแหลง่ท่องเทยีวทางธรรมชาตแิหง่ใหมท่สีวย
งดงามไมแ่พจ้วิไจโ้กว ดนิแดนสวรรคบ์นดนิ ทนัีกทอ่งเทยีวไมค่วรพลาด 

คํา  รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

 พักทเีมา้เสยีน  XI QIANG HOMELABD HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 4 ดาว  

วนัทสีาม เมา้เสยีน-เฮยสุย่-อทุยานภผูานําแข็งตา๋กู-่เมา่เสยีน 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

   เดนิทางจากเมา่เสยีนสูเ่มอืงเฮยสุย่ (ประมาณ 100 กม.-1.30 ชวัโมง) ซงึเป็นทตีังของอุทยานธาร

นําแข็งต๋ากู่ “ต๋ากู่” มีความหมายว่า “ธารนําแข็งแห่งทเิบต” มีพืนที 210 ตารางกโิลเมตร
ประกอบดว้ยธารนําแข็งยคุใหม ่(อายปุระมาณ 100 ลา้นปี) ธารนําแข็งฟอสซลิ ป่าดกึดําบรรพ ์เขตป่า
สน ภเูขาหมิะ และเขตหมูบ่า้นทเิบต อทุยานตา๋กูเ่ป็นแหลง่กําเนดิของทะเลสาบ และนําตกมากมาย บน
ภูเขาสูงจะมหีมิะปกคลุมสวยงาม ม ี13 ธารนําแข็งยุคใหม่ หุบเขาธารนําแข็งรูปตัวยู ทะเลสาบธาร
นําแข็ง และนําตกธารนําแข็ง อทุยานต๋ากู่มพีรรณพชืกว่า 1,000 สายพันธุ ์และสัตวป่์ากว่า 150 ชนดิ 
รวมถงึ ลงิขนทองเสฉวน แพะป่าเสฉวน ฯลฯ นําท่านนังรถแบตตารชีมทวิทัศน์ของภเูขาและทะเลสาบ
เชงิเขา  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

 นําทา่นนังกระเชา้กอนโดลา่ ความจ ุ6-8 ทนัีง ความยาวเคเบลิ 1,226 เมตร ขนึไปทคีวามสงู 3,400 
เมตรจากระดับนําทะเล ผ่านชมภเูขาหมิะ 3 ลูกสวยงามตระการตา ไดเ้วลาสมควรลงจากเขา เดนิทาง
กลับเมอืงเมา่เสยีน 

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  

 พักทเีมา่เสยีน  XI QIANG HOMELABD HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 4 ดาว  

 

 

 

 

 

 



วนัทสี ี  เมา่เสยีน-เหวนิชวน-ศนูยอ์นรุกัษห์มแีพนดา้-เฉงิต-ูรา้นยางพารา-รา้นผา้ไหม 
  โชวเ์ปลยีนหนา้กาก 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

   นําท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงเฉนิต ู(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง) ระหว่างทางท่านจะไดเ้พ
ลดิ เพลนิกับธรรมชาตสิองขา้งทางทงีดงาม ระหวา่งทาง นําทา่นชม พพิธิภณัฑอ์าหาร  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

  นําทา่นไปเยยีมหมแีพนดา้ทศีนูยว์จิยั ซงึตังอยูบ่นเนอืท ี600,000 ตารางเมตร ทางตอนเหนอืของ
เมอืงเฉงิตู สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ. 1987 ทนีมีหีมแีพนดา้กว่า 20 ตัว หมแีพนดา้เป็นสัตวส์งวนหายากมี
กําเนดิในมณฑลเสฉวน มลีูกยากเพราะอณุหภมูใินร่างกายทพีรอ้มจะตังทอ้งมเีพยีง 3 วันใน 1 ปี และ
จะตกลกูครังละประมาณ 2 ตัว ตัวทแีข็งแรงเพยีงตัวเดยีวเท่านันจะอยูร่อด อาหารโปรดของหมแีพนดา้
คอืไผล่กูศร ปัจจบุนัรัฐบาลจนีไดใ้ชห้มแีพนดา้เป็นสอืการผกูมติรไมตรกีบัประเทศตา่งๆ (ราคาไดร้วมคา่
รถแบตตารแีลว้) 

 เดนิทางกลับเฉงิต ูถงึเฉงิต ูนําทา่นไปชอ้บปิงซอืของดเีมอืงจนี อาท ิผา้ไหม ยางพารา ฯลฯ 

18.30 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร 

20.00 น.  นําทา่นเขา้ชมโชวเ์ปลยีนหนา้กาก ศลิปะการแสดงชนัสงูของเสฉวน ชมการเปลยีนหนา้กากภายในเสยีว

วนิาท ีโดยทไีมส่ามารถจับตาไดทั้น เป็นการแสดงทสีงวนและสบืทอดกนัมาภายในตระกลูหลายชวัอายุ
คน ไมถ่า่ยทอดใหบ้คุคลภายนอกทัวไป  

 พักทเีฉงิต ูMINIMAX PRAMIER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทหีา้  เฉงิต-ูรา้นนวดเทา้-รา้นหยก-สวุรรณภมู ิ

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม   

     นําชมรา้นยาเป่าซูถ่าง โรงงาน ผลติยาทาแกนํ้ารอ้นลวก “เป่าฟู่ หลงิ” ทมีชีอืเสยีงรูจั้กกันดใีนนาม 

“บัวหมิะ” ใหท้่านไดรั้บฟังการบรรยายถงึสรรพคุณสมุนไพรจนีพรอ้มรับบรกิารนวดฝ่าเทา้  นําท่าน
ไปชอ้บปิงซอืของดเีมอืงจนี อาท ิหยก ฯลฯ  

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร **เมนูสมนุไพรเสฉวน 

  เดนิทางไปสนามบนิ   

14.40 น.  เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ี3U8145 

16.35 น.  กลับถงึสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

*************************** 

อตัราคา่บรกิาร      พกัหอ้งเดยีวจา่ยเพมิ 4,800/3,800 บาท  / ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก * ไมแ่จกกระเป๋า 

อตัรานรีวม    

  คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (กรุ๊ป) กรงุเทพฯ-เฉงิต-ูกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย   
  คา่ทพีัก 2 ทา่น ตอ่ หนงึหอ้งคู ่     คา่อาหารทกุมอืทรีะบใุนรายการ          
  คา่ภาษีสนามบนิจนี     คา่ภาษีสนามบนิกรงุเทพฯ 
  คา่บตัรผา่นประต ู เขา้ชมสถานทรีะบไุวใ้นรายการ   
  คา่ธรรมเนยีมวซีา่กรุ๊ป 800บาท 
 คา่ระวางนําหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ ทนํีาหนักไมเ่กนิ 30 กก.  
 คา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิ คา่ประกนัภยัทางอากาศ คา่เบยีประกนัภยัในจนี   
 คา่เบยีประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์  
 



คา่บรกิารไมร่วม  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครอืงดมื นอกจากรายการ 
 คา่ทปิคนขบัรถ อตัราวนัละ 10 หยวน / คน / วนั  
 คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ อตัราวนัละ 10 หยวน / คน / วนั 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์อตัราวนัละ 10 หยวน / คน / วนั 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / คา่ทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ดว่น 
 คา่ภาษี 7 % และ ภาษี 3% 

สํารองทนีงั ชําระเงนิมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง / สว่นทเีหลอื 
ชําระทังหมดกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

เงอืนไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน–หักคา่ใชจ้า่ยเพราะกรุ๊ปชว่งเทศกาลตอ้งการันตมีัดจํากับสายการ
บนิและมกีารการันตคีา่มดัจําทพีักโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศซงึไมอ่าจขอคนืเงนิได ้/ ยกเลกิกอ่น
การเดนิทาง 15 วันขนึไป - เก็บคา่ใชจ้า่ย 30,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน - เก็บคา่ใชจ้า่ย 75 % ของ
ราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

หมายเหต ุ รายการอาจมกีารสบัเปลยีนหรอืเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม / การไมร่ับประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีว
บางรายการ ไมส่ามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้ เพราะการชําระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บรษัิทไดทํ้าประกัน
อบุัตเิหตุใหก้ับลูกคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะรับผดิชอบใน
คา่ใชจ้า่ยทอีาจจะเกดิขนึไดอ้ันเนอืงมาจากการเปลยีนแปลง การล่าชา้การยกเลกิเทยีวบนิ เรอื รถไฟ หรอืค่าใชจ้่ายที
อาจจะเกดิขนึไดอ้นัเนอืงมาจากสาเหตขุองการสไตรค์ การนัดหยดุงาน  อบุตัเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิและกรณสีดุวสิยัอนืๆ ที
บรษัิทไมอ่าจควบคุมได ้/ บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน / บรษัิทขอ
สงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทมีกีารขนึลงของเงนิตราตา่งประเทศหรอื/
และกรณสีายการบนิประกาศขนึคา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิหรอืคา่ธรรมเนยีมอนืๆ 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไขทบีรษิทัฯไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เอกสารวซีา่กรุป๊ทวัร ์(อาจมกีารเปลยีนแปลง) 
สําเนาหนังสอืเดนิทางหนา้ทมีรีปูทังดา้นซา้ยและดา้นขวาอยา่งชดัเจนถา้ถา่ยไมช่ดั-มดื-ดํา-ซดีขาวเกนิไปอาจใชไ้มไ่ด ้
กรณุาแกไ้ขดว้ยการแสกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหมค่ะ่ 

หมายเหต ุ การยนืวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทัวรส์ามารถยนืไดท้หีลายหน่วยงานในประเทศจนีซงึกฎเกณฑก์ารยนืคา่ธรรมเนยีม
การใชเ้อกสารประกอบอาจไมเ่หมอืนกนัและอาจมกีารประกาศเปลยีนแปลงเงอืนไขบางประการโดยไมท่ราบลว่งหนา้
หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชนัชดิจงึแจง้มาเพอืทราบ 

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากว่า 6 เดอืน สัญชาตไิทย (หมายเหต:ุ หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ชํารุด
ใดๆ ทังสนิ ถา้ เกดิการชํารดุ เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง พนืหลังสขีาวเท่านัน 1.5*2 นวิ จํานวน 2 ใบ ไมใ่สเ่ครอืงประดับ ไมส่วมเสอืขาว ไมใ่สเ่สอืแขนกดุ 
ตอ้งเห็นใบหู ผมหนา้ตอ้งเหนือควิ อัดดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจูเิท่านัน และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรูปพรนิซ ์ จาก
คอมพวิเตอร ์**รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน ** ทา่นทปีระสงคใ์ชร้ปูถา่ยขา้ราชการในการยนืวซีา่ กรณุาเตรยีมหนังสอื
รับรองตน้สงักดัจัดมาพรอ้มกบัการสง่หนังสอืเดนิทาง 

4. กรณเีด็กอายตํุากวา่ 18 ปี  

 - เด็กอายตํุากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพอ่และแม ่ขอสําเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ)  

 - เด็กอายตํุากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพอ่หรอืแม ่ขอสําเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ), สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบยีนบา้น
ของพ่อและแม่ ,หนังสอืยมิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกยีวขอ้งกับผูเ้ดนิทางอย่างไร ตอ้งมี
ลายเซน็ตข์องพอ่หรอืแม ่ออกโดยทอํีาเภอหรอืเขตเท่านัน 



- เด็กอายตํุากว่า18 ปี เดนิทางพรอ้มญาต ิขอสําเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบยีนบา้น ของ
พอ่และแม,่หนังสอืยมิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพันธว์า่ เกยีวขอ้งกับผูเ้ดนิทางอยา่งไร ตอ้งมลีายเซ็นต์
ของพอ่หรอืแม ่ออกโดยทอํีาเภอหรอืเขตเท่านัน  

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- ใบเปลยีนชอื หรอื เปลยีนนามสกลุ (ถา้ม)ี       

5.  เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

6. ขอ้มลูจรงิเกยีวกับสถานทศีกึษา สถานททํีางาน ตําแหน่งงาน ทอียูปั่จจุบัน ทอียูท่ทํีางาน ญาตทิตีดิต่อไดใ้นกรณี
ฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ททํีางาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเท็จ 
อาจมกีารระงับการออกวซีา่เลม่ทมีปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดังนันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์อยา่งนอ้ย 
10 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหว่างจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีน
ระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

9. ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่จนี ท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนอืงจากบรษัิทฯ ไมท่ราบกฎกตกิาในรายระเอยีดการยกเวน้วี
ซา่ / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่
ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์

10. กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(กรณุาสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางบรษัิทฯ) 

11. อตัราคา่วซีา่ดว่น ทตีอ้งจา่ยเพมิใหส้ถานฑตูจนี เมอืทา่นสง่หนังสอืเดนิทางลา่ชา้ 

      ยนืวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ 1,100 บาท 

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการท่องเทยีว, สายการบนิและตัวแทนการท่องเทยีวต่างประเทศซงึไมอ่าจ
รับผดิชอบตอ่ 

 ความเสยีหายตา่งๆ  ทอียูเ่หนอืการควบคุมของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน  การจลาจล  เปลยีนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืค่าใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  

 การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอันเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมายหรอื  
เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

 


