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ราคารวม คา่ตวัเครอืงบนิกรุ๊ป (ชนัประหยัด) + คา่ธรรมเนียมตัว (คา่ประกันภัยทางอากาศ + คา่ธรรมเนียม
เชอืเพลงิ +ภาษีสนามบนิไทย+ภาษีสนามบนิจีน * ผูเ้ดนิทางทราบว่าหากค่าธรรมเนียมมีการปรับเพมิ
จะตอ้งชําระสว่นตา่งทเีพมิขนึตามจรงิโดยถอือัตราวนัออกตวัเป็นสําคัญ) 

หมายเหตุ บรกิารนําดืมทุกวันท่องเทียว, ทุกทีนังมีประกันอุบัตเิหตุวงเงนิหนึงลา้นบาท *เงอืนไขตาม
กรมธรรม ์

ราคาไมร่วม ค่าวซีา่จนี 1,650 บาท/ ค่าทปิไกดท์อ้งถนิทปิคนรถทอ้งถนิและค่าทปิหวัหนา้ทัวร ์(รวม 
250 หยวนตอ่ทา่นตอ่ทรปิ), รายการอาจมกีารสบัเปลยีนหรอืเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม 
 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก กรงุเทพฯ-เฉงิต-ูตเูจยีงเยยีน 

15.00 น. พรอ้มกันทที่าอากาศยานสุวรรณภูมฯิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เกาะ Uสายการบนิแอรไ์ชน่่าแอร์
ไลส ์(จอดสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ ีอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตหูมายเลข 9-10) 

17.55 น. นําทา่นเหนิฟ้าสูน่ครเฉงิตดูว้ยเทยีวบนิCA472 

22.20 น. ถงึนครเฉงิตู เมอืงเอกมณฑลเสฉวน มณฑลทีมภีูมปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมีสภาพ
ภมูอิากาศทเีหมาะสมตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นทอีบอุน่ ฤดหูนาวทไีมห่นาวนักและ
มปีรมิาณความชนืสงู มพีนืทปีระมาณ 567,000 ตารางกโิลเมตร ประชากรสว่นหนงึเป็นชนกลุ่มนอ้ยเชอื
ชาตติา่งๆ ไดแ้ก ่ชาวยธีเิบตเมยีวหยุเชยีง  

 นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงนําทา่นเขา้เมอืงเฉงิตสููท่พีกั 

 พักท ีSPRING DOWN TOWN HOTELเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทสีอง  เฉงิต-ูคงัตงิ-อทุยานมูเ่กอ้ชวั(รวมรถอทุยาน) 

07.00 น.     รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

08.00 น.     ออกเดนิทางสูเ่มอืงคงัตงิ(ทางดว่นประมาณ 4 ชวัโมง) “คังตงิ” เป็นชอืทชีาวฮนัตังขนึแปลว่า “สถานที
แห่งความมันคง”คังตงิในอดตีเป็นสถานทคีา้ขายแลกเปลยีนสนิคา้ของสองวัฒนธรรมทเิบต-จนีมานาน
หลายรอ้ยปี มเีพลงพนืบา้นทโีดง่ดัง คอื"คงัตงิฉงิเกอ" (KANGDING LOVE SONG) บรรยายถงึเมฆขาว
บนทอ้งฟ้า ทุง่หญา้ ป่าสน และฝงูมา้เสน้ทางจะเลาะเลยีบภเูขาลําธารและนําตกทสีวยงาม นําทา่นลอด 
“เออ้รห์ลงัซาน” อโุมงคท์ตีังอยูใ่นทรีาบสงู เป็นอุโมงคท์ยีาวทสีดุในประเทศจนี มคีวามยาวถงึ 4,175 
เมตร อุโมงคน์ีเชอืมระหว่างหย่าอันกับเขตชนกลุ่มนอ้ยเผ่าจา้งทเิบต ววิทวิทัศน์เมอืก่อนและหลังจาก
ผา่นอโุมงคไ์ปแลว้จะตา่งกนัโดยสนิเชงิ เป็นทน่ีาอศัจรรยเ์สมอืนแบง่แยกภมูปิระเทศออกจากกนั 

12.30 น. แวะรับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

  นําทา่นสูอ่ทุยานมูเ่กอโชว่ (ทะเลสาบคนป่า) เนอืงจากเป็นเขตทมีรีอยต่อระหว่างเขตอณุหภมูริอ้น-
อบอุน่ จงึทําให ้“มูเ่กอชวั” รายลอ้มดว้ยเทอืกเขา ป่าไมด้กึดําบรรพ ์ทุง่หญา้ มทีะเลสาบนําใสแจ๋วนับสบิ

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีวเพมิ วซีา่เดยีว 

13 – 17 ก.ค. 2562 21,900.- 4,600.- ไมร่วม 

10 – 14 ต.ค. 2562 23,900.- 5,000.- ไมร่วม 

1 – 5 พ.ย. 2562 21,900.- 4,600.- ไมร่วม 
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แห่ง  บนพนืทกีว่า 350 ตารางกโิลเมตร มตีน้กุหลาบพันปีมากนับ 100,000 ตน้ รวม 68 สายพันธุใ์น
บรเิวณอทุยานแห่งนี ในชว่งเดอืน 4–9 จะเรมิออกดอกบานสะพรังรายลอ้มหุบเขาไล่จากระดับความสูง 
2,800 เมตรขนึไป นําทา่นเปลยีนรถภายในอทุยานเพอืตระเวนชมตามจดุตา่ง ๆ เรมิตน้ไต่ระดับจากความ
สงู 2,800 เมตร รถเรมิวงิตามเสน้ทางขนึไปจนถงึจุดทคีวามสงู 3,780 เมตร มนํีาตกนอ้ยใหญ่สลับกับ
โขดหนิรปูรา่งแปลกตา ระยะทาง 18 กโิลเมตร สมัผสัความงดงามของหบุเขาตูเ้จยีน หบุเขาความยาว  8 
ก.ม. ทีเกดิจากการสรรสรา้งของธรรมชาต ิเวลาลมแรงพัดโบกโบยผ่านหุบเขา จะเกดิเสียงรอ้งฟัง
ประหนงึธรรมชาตกํิาลังเปลง่เสยีงรอ้งตอ้นรับการมาเยอืนของเรา แลว้นําท่านชมสูท่ะเลสาบมูเ่กอชวั ซงึ
สงูจากระดับนําทะเลประมาณ 3,780เมตร กนิเนือทปีระมาณ 40 ตร.กม. ดา้นหนงึของทะเลสาบมหีาด
ทรายสทีองเรยีกว่าหาดแห่งความรัก เม็ดทรายละเอยีดเป็นสเีหลอืงทองขนาดของหาดเปลยีนแปลงไป
ตามความสงูตําของระดับนําในทะเลสาบ นําท่านล่องเรอืในทะเลสาบทอียูใ่จกลางอุทยานรายลอ้มดว้ย
หุบเขาตูเ้จียน ตรงขา้มของทะเลสาบคือทุ่งหญา้ทะเลแดง ไกลสุดลูกหูลูกตาความกวา้งไกลของ
ทะเลสาบทําใหเ้ห็นเหมอืนเป็นทะเลอยู่ในท่ามกลางทุ่งหญา้ นําท่านไต่ระดับลงมาสู่บรเิวณ บ่อนําแร่
สมนุไพร  ซงึอดุมไปดว้ยแรกํ่ามะถันในนําเป็นยารักษาโรคได ้นําท่านแชเ่ทา้ 30 นาท ีเพอืชว่ยผอ่นคลาย
หายเครยีด (นังแชแ่คห่ัวเขา่) ทา่มกลางธรรมชาต ิแชเ่ทา้ไปชมิไขต่ม้นําพุรอ้นไป ลันลา..ลันลา แลว้นํา
ทา่นสูจ่ดุชมววิ ภเูขาดอกบวั ซงึมองดคูลา้ยดอกบวัเรยีงรายอยูนํ่าทา่นสูบ่รเิวณ ทะเลสาบ 7 ส ีทะเลสาบ 

  

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

 พกัทLีAMUZHELIKA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 บนทรีาบสงูทงีดงามเกนิคําบรรยายจนสมควรแกเ่วลาแลว้ลงจากอทุยาน(รวมรถอทุยาน) 

วนัทสีาม คงัตงิ-เชงิเขาเขางอ้ไบ-๊วดัตา้ฝอ 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 นําทา่นเดนิสูเ่ชงิเขางอ้ไบ(๊ประมาณ 4 ชวัโมง)  

เทยีง ถงึเชงิเขางอ้ไบ ๊รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

 นําชมวดัตา้ฝอฉานย่วน ตังอยู่ใกลเ้ชงิเขางอ้ไบ ้ชอืเดมิวัดตา้ฝอซอื (วัดพระใหญ่)  ตามตํานาน
บันทกึไวว้่า ในสมัยราชวงศ์หมงิ พระหวูฉงไดใ้ชเ้วลา 15 ปี สรา้งวัดนี แลว้ประดษิฐานองค์เจา้แม่
กวนอมิสหัสหัตถส์หัสเนตร สูง 12 เมตร พระพุทธรูปองคม์หมึาทหีล่อดว้ยทองสัมฤทธทิังองคป์ระณีต
งดงามฮองไทเฮาของจักรพรรดวิา่นลใีนสมยัราชวงศห์มงิ ทรงพระราชทานชอืใหว้ัดนวี่า "วดัตา้ฝอซอื" 
ต่อมาองคเ์จา้แมก่วนอมิพันตาพันมอืสงู 12 เมตรนันถูกทําลายไปในปี ค.ศ.1958 ซงึเป็นชว่งเวลาทคีน
จนีนําโลหะทุกอยา่งไปถลุงรวมกับเหล็กกลา้ วัดนีไดก้่อสรา้งขนึและเปิดเป็นทางการอกีครังในปี ค.ศ. 
2008 บนเนอืท ี200 กวา่ไร ่แบง่เป็น 3 เขต ทศิเหนอืเป็นเขตไหวพ้ระขอพร  เขตกลางเป็นเขตวัฒนธรรม
และศลิปะในการทําสวนจนี และเขตทศิใตเ้ป็นสถาบนัการศกึษาทางพทุธศาสนา วหิารหลักในวัดน ีไดแ้ก ่
วหิารพระสงัขจาย วหิารพระโพธสิตัวต์จัีง วหิารพระโพธสิตัวเ์หวนิซ ูวหิารพระไภษัชครุ ุวหิารพระโพธสิตัว์
เจา้แมก่วนอมิ วหิารพระโพธสิตัวผ์ูเ่สยีน วหิารตา้สงเป่าเตยีน เป็นตน้ 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร 
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 พักท ีHOLIDAY INN EXPRESS HOTELหรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทสี ี เชงิเขางอ้ไบ-๊เลอ่ซาน-ลอ่งเรอืเลอ่ซาน-เฉงิต-ูซอยหวานใจ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 นําท่านเดนิสู่เล่อซาน นําท่านลงเรอืชมเกาะเลอ่ซานซงึมรีูปพรรณดังพระนอนกลางทะเลจากบนเรือ
ท่านจะเห็นหลวงพ่อโตเลอ่ซานซงึเป็นพระแกะสลักภูผาทใีหญ่ แกะสกัดเขา้ไปในหนา้ผาหนิสูง 71 
เมตรเฉพาะพระเศยีรสงู 14.7 เมตร กวา้ง 10 เมตร พระกรรณยาว 7 เมตร พระเนตรยาว 3.3 เมตร หลัง
พระบาทกวา้ง 8.5 เมตร นวิพระบาทแตล่ะนวิสงูทว่มหัวคน (ซานซอืยจีนุโฝ โฝซอืยจัีวซาน–ภเูป็นพระรูป
หนงึ พระคอืภลููกหนงึ) ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 90 ปี (ปีค.ศ. 713-803) โดยการนําของหลวงพ่อไห่ทง 
โดยใชเ้งนิบรจิาคของชาวบา้นพระพักตรจ์ะหันออกมาทางแมนํ่าหมงิเจยีง เพอืเป็นสริมิงคลปกป้องภัยนํา
ทว่มจากการเออ่ลน้ของแมนํ่า 3 สาย (หมงิ เจยีงซงิอเีจยีงตูเ้จยีง) ทมีาบรรจบพอดทีเีมอืงเลอ่ซาน 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

  

 เดนิทางกลับเฉงิตู(ประมาณ 3 ชัวโมง)นําท่านไปเทยีวท ี“ซอยหวานใจ” ชมชวีติความเป็นอยูข่อง
ชาวจนีรุน่เกา่ นังจบินําชา จับกว๊นคยุกนั เล่นไพ่นกกระจอก สังสรรคก์ับเพอืนฝูง นัดทานขา้ว จับจ่ายซอื
ของฝากคุณนายทบีา้น ในซอยกวา้ง และพบกับชาวจนีรุ่นใหม่ ทรีา้นกาแฟเท่ห์ๆ รา้นเบยีรจ์๊าบๆ รา้น
ไอศครมีเก๋ๆ  ชวิ...ชวิ ในซอยแคบ 

19.00น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

 พกัท ีSPRING DOWN TOWN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทหีา้ เฉงิต-ูวดัมญัชศูร-ีกรงุเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 นําชมวดัมญัชุศรวีัดพทุธทใีหญ่ทสีดุในเมอืงเฉงิตูมเีนือ
ทปีระมาณ 50 ไร่สรา้งขนึในสมัยราชวงศส์ยุ (ปีค.ศ. 605-
617) เดมิชอืวัด“สนิเซยีงจอื” แต่โดนทําลายเพราะสงคราม
ในปลายราชวงศ์หมงิต่อมาในรัชการคังซรีาชวงศ์เช็งได ้
โปรดใหม้ีการบูรณะวัดขนึมาใหม่โดยมหีลวงพ่อฉือตู่เป็น
แกนนําซงึชาวบา้นเชอืว่าเป็นภาคหนึงของพระโพธสิัตย์
มัญชุศรีภายหลังมีการเปลียนชือวัดเป็นวัดเหวินซูซงึมี
ความหมายเดยีวกับ “มัญชศุร”ี ภายในวัดมวีหิารทา้วจตุร
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มหาโลกบาลวหิารไตรมหาโพธสิัตย ์(มัญชุศรี / สมัตภัทร / อวโลกเิตศวร) และวหิารรัตนมหาชาต ิ
(ศากยมณีุเจา้)นําทา่นนมสัการสงิศักดขิอพรเพอืเป็นสริมิงคล 

11.00น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร **เมนูสมนุไพรเสฉวน ไดเ้วลาเดนิทางไปสนามบนิ 

14.20 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีCA 471 

16.30 น.     กลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

กรณุาแจง้เจา้หนา้ทใีนวนัจองทวัรห์ากทา่นมตีอ่เครอืงบนิภายในประเทศ เพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

อตัรานรีวม 
  คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (กรุ๊ป) กรงุเทพฯ-เฉงิต-ูกรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรไ์ชน่า 
  คา่ทพีัก 2 ทา่นตอ่หนงึหอ้งคู ่
  คา่อาหารทกุมอืทรีะบใุนรายการ  
  คา่ภาษีสนามบนิกรงุเทพฯ / คา่ภาษีสนามบนิจนี 
  คา่บตัรผา่นประต ูเขา้ชมสถานทรีะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ระวางนําหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ ทนํีาหนักไมเ่กนิ 23 กก. 
 คา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิ คา่ประกนัภยัทางอากาศคา่เบยีประกนัภยัในจนี   
 คา่เบยีประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
 
คา่บรกิารไมร่วม  
 คา่วซีา่จนีแบบเดยีว 1,650 บาท 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครอืงดมื นอกจากรายการ 
 คา่ทปิคนขบัรถ+ คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ + คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์รวม 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / คา่ทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ดว่น 
 คา่ภาษี 7 % และ ภาษี 3% 

หมายเหต ุรายการอาจมกีารสับเปลยีนหรอืเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมอืไม่
เทยีวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการชําระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บรษัิทไดทํ้า
ประกันอบุัตเิหตุใหก้ับลูกคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะรับผดิชอบ
ในคา่ใชจ้า่ยทอีาจจะเกดิขนึไดอ้นัเนอืงมาจากการเปลยีนแปลง การลา่ชา้การยกเลกิเทยีวบนิ เรอื รถไฟ หรอืคา่ใชจ้า่ย
ทอีาจจะเกดิขนึไดอ้ันเนืองมาจากสาเหตุของการสไตรค์ การนัดหยดุงาน  อุบัตเิหตุ  ภัยธรรมชาต ิและกรณีสุดวสิัย
อนืๆ ทบีรษัิทไม่อาจควบคุมได ้/ บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / 
บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีทมีกีารขนึลงของเงนิตรา
ตา่งประเทศหรอื/และกรณีสายการบนิประกาศขนึคา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิหรอืคา่ธรรมเนยีมอนืๆ 

สํารองทนีงัชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง / สว่นทเีหลอื 
ชําระทังหมดกอ่นการเดนิทาง 20 วัน 

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

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

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง พนืหลังสขีาวเท่านัน ขนาด 1.5*2 นวิ จํานวน 2 ใบ ไมใ่สเ่ครอืงประดับ ไมใ่สเ่สอืแขนกดุ ไมใ่ส่
เสอืสขีาว ตอ้งเห็นใบห ูผมหนา้ตอ้งเหนอืควิ อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจูเิทา่นัน และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรูปป
รนิจากคอมพวิเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดือน ** ท่านทปีระสงค์ใชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยนืวีซา่ กรุณา
เตรยีมหนังสอืรับรองตน้สงักดัจัดมาพรอ้มกบัการสง่หนังสอืเดนิทาง 

4. กรณีเด็กอายุตาํกวา่ 18 ปี 
- เด็กอายตํุากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพอ่และแม ่ขอสําเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ)  



2562CH-CTUCA6D/  เฉิงต-ูคงัติง-ลอ่งเรือเลอ่ซาน 5 วนั 4 คืน   6 

 

 

- เด็กอายตํุากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพอ่หรอืแม ่ขอสําเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ), สําเนาบตัรประชาชน, สําเนาทะเบยีนบา้น
ของพอ่และแม ่,หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพันธว์า่ เกยีวขอ้งกบัผูเ้ดนิทางอยา่งไร ตอ้งมี
ลายเซน็ของพอ่หรอืแม ่ออกโดยทอํีาเภอหรอืเขตเทา่นัน 
- เด็กอายตํุากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มญาต ิขอสําเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ), สําเนาบตัรประชาชน, สําเนาทะเบยีนบา้น ของ
พอ่และแม,่ หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพันธว์า่ เกยีวขอ้งกบัผูเ้ดนิทางอยา่งไร ตอ้งมลีายเซน็
ของพอ่หรอืแม ่ออกโดยทอํีาเภอหรอืเขตเทา่นัน  
- สําเนาทะเบยีนบา้น 
- ใบเปลยีนชอื หรอื เปลยีนนามสกลุ (ถา้ม)ี       

5.  เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

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

7. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดังนันกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่ง
นอ้ย 15 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีน
ระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

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

10. กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(กรณุาสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางบรษัิทฯ) 

11. อตัราคา่วซีา่ดว่น ทตีอ้งจา่ยเพมิใหส้ถานฑตูจนี เมอืทา่นสง่หนังสอืเดนิทางลา่ชา้ยนืวซีา่ด่วน 2 วัน เสยีค่าใชจ้่าย
เพมิทา่นละ 1,200 บาท 

เงอืนไขการยกเลกิ  ยกเลกิหลังจากวางมัดจํา-หักค่าใชจ้่าย 5,000บาท, ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วัน–หัก
คา่ใชจ้า่ย 10,000บาท เพราะกรุ๊ปตอ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิและมกีารการันตคี่ามัดจําทพีักโดยการผ่านตัวแทน
ในประเทศหรอืต่างประเทศซงึไม่อาจขอคนืเงนิได ้/ ยกเลกิก่อนการเดนิทาง20วันขนึไป - เก็บค่าใชจ้่าย 50 % / 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง10-19 วัน - เก็บค่าใชจ้่าย 75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-9วัน - เก็บ
คา่บรกิารทังหมด 100 % 

ความรบัผดิชอบบรษัิทเป็นเพยีงตวัแทนการทอ่งเทยีว,สายการบนิและตวัแทนการท่องเทยีวตา่งประเทศซงึไมอ่าจ
รับผดิชอบตอ่ 

 ความเสยีหายต่างๆทอียู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ อาท ิการนัดหยุดงานการจลาจลเปลยีนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาต ิฯลฯ หรอืค่าใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่างๆ ฯลฯ  

 การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอันเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมายหรอื
เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

 

 


