
 

 

 
 
วันท่ีหนึ่ง กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ  
23.30 น. พร�อมกัน ณ ท าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูทางเข�าหมาย 7 เค�าเตอร, Q สายการบิน 

LUCKY AIR (8L) พบเจ�าหน�าท่ีคอยต�อนรับ และบริการเรื่องกระเป=าเดินทาง เช็คอินรับบัตรท่ีนั่ง
บนเครื่องบิน 

วันท่ีสอง เฉินตู - เมืองโบราณเจียจื่อ - วัดผู เจ�า – เมืองตูเจียงเย่ียน 
03.50 น. เหินฟ�าสู
 นครเฉินตู ประเทศจีน โดยสายการบิน LUCKY AIR (8L) เท่ียวบินท่ี 8L812  (ใช�

ระยะเวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง) 



 

 

06.50 น. เดินทางถึง ท าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว ประเทศเทศจีน (เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกว
า
ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ
านข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล-ว รับกระเป/า
สัมภาระ  

เช�า บริการอาหารเช�า ณ ภัตตาคาร 
ท
านเดินทางสู
 เมืองโบราณเจียจือ อายุกว
า 1,000 ป3 ต้ังอยู
เมืองฉ
งโจว ด-านทิศใต-ของวัดผู
เจ-า ห
าง
กันเพียง 10 กม. เป8นเมืองท่ีมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมชนบท บ-านไม- รอบๆเมืองมีคลองท่ีหล
อเลี้ยง
ชาวเมือง และสะพานไม-กระดานท่ีชาวบ-าน ใช-ในการข-ามคลอง นอกจากนี้ยังมีวัดท่ีมีคุณค
าทาง
ประวัติศาสตร>เป8นจํานวนมาก เช
น วัดกว
างเยียน สร-างข้ึนในสมัยราชวงศ>ถัง, เจดีย>หิน สมัยราชวงศ>
ชิง เป8นต-น แล-วนําท
านเข-าชม วัดผู เจ�า เดิมชื่อวัดหญ่ิงฮวBา สร-างข้ึนในสมัยราชวงศ>หยวน ช
วงปลาย
ราชวงศ>หมิงระหว
างสงครามได-เกิดไฟไหม- จนในสมัยราชวงศ>ชิง ได-ใช-เวลาในการซ
อมแซมกว
า 205 
ป3 มีพระพุทธรูปศักดิสิทธิ์มากมาย เป8นวัดท่ีนักวิชาการใช-ในการศึกษาค-นคว-าเก่ียวกับวิถีชีวิต รวมไป
ถึงวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาในช
วงราชวงศ>ชิง วัดนี้มีชื่อเสียงมากในหมู
ดาราผู-กํากับดังๆ จาก
ฮ
องกง, นักธุรกิจ และผู-นําผู-บริหาร อาทิ เฉินหลง มากราบไหว-เป8นประจําทุกป3 เพราะวัดนี้ศักดิสิทธิ์
ในด-านความเจริญก-าวหน-าในหน-าท่ีการงาน ความมีชื่อเสียง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นนําท
านเดินทางสู
 เมืองตูเจียงเย่ียน อยู
ห
างจากนครเฉิงตูประมาน 75 กิโลเมตร เมืองตูเจียง
เยี่ยนมีชื่อเสียงมาจากการสร-างเข่ือนชลประทานท่ียิ่งใหญ
สมัยกว
า 2,600 ป3ก
อน ถือว
าเป8นเข่ือน
ชลประทานดินเก
าแก
ท่ีสุดในโลก และยังใช-งานได-จนถึงปJจจุบัน  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 



 

 

พักท่ี MAIXIAN INTER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท า 
วันท่ีสาม เมืองตูเจียงเอ้ียน - อุทยานสวรรค,ภูผาหิมะการ,เซียต�ากูQปRงชวน  (รวมกระเช�าข้ึน-ลง) ทะเลสํา

บจิงโหวไห  - ทะเลสาบน้ํามนต,ขอพร - เม าเส้ียน  
เช�า  บริการอาหารเช�า ณ ภัตตาคาร 

นําท
านเดเนทางสู
 อุทยานสวรรค,ภูผาหิมะการ,เซีย“ตQากู ปRงชวน” อุทยานทางธรรมชาติท่ีล้ําค
าของ
มณฑลเสฉวน ท่ีมีความสวยงามของภูเขาหิมะและทะเลสาบบนยอดเขาท่ีมีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลประมาณ 5,286 เมตร เป8นภูเขาธารน้ําแข็งท่ีศักด์ิสิทธิ์ ชาวบ-านและชาวทิเบตเชื่อว
ามี
เทพเจ-าพิทักษ>ภูเขาแห
งนี้อยู
 ทําให-ภูผาแห
งนี้ยังมิเคยมีใครพิชิตยอดเขาได- ระหว
างเส-นทางจากเม่ือง
เม
าเสี่ยนไปตMากู
ปNงชวนมีหมู
บ-านทิเบต มีธงมนตราเรียงรายระหว
างเส-นทาง ซ่ึงชาวทิเบตแถวนี้เป8น
ชาวทิเบตนิกายหมวกแดง (เกลุปะ) 

 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําท
าน ชมทะเลสาบท่ีเปรียบได-ว
าเป�นสวรรค>บนดิน อย
างแท-จริงซ่ึงงดงามไม
แพ-จิ่วจ-ายโกว ทะเลสํา
บจิงโหวไห  ทะเลสาบหงษ>ลําธารคู
รักท่ีถือได-ว
าเป8นจุดท่ีสําคัญท่ีสุดของอุทธยานแห
งนี้  ทะเล
สําบต๋ํากู  หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว
า ทะเลสาบน้ํามนต,ขอพรเพราะชาวเผามี ได-มีการเล
าขานว
า เม่ือใด
ท่ีมีเรื่องเดือดร-อนใจให-มากราบไหว-ขอพรจากเทพเจ-าท่ีคุ-มครองทะเลสาบแห
งนี้ จะทําให-เรื่องท่ี
เดือนดร-อนใจได-คลายลง หรือถ-าต-องการขอพรจากท
านก-จะสมหวัง 
 



 

 

 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักท่ี JINNIU HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท า 
 

วันท่ีส่ี เฉินตู - ร�านยางพารา - ร�านบัวหิมะ - ถนนคนเดินชุนซีลู   
 
เช�า  บริการอาหารเช�า ณ ห�องอาหารโรงแรม 

นําท
านเดินทางกลับสู
 เมืองเฉินตู คําว
าเฉิงตูมีความหมายว
า ค
อย ๆ กลายเป8นเมือง เนื่องจาก นํา
ทุกท
านเดินทางสู
 ร�านผลิตภัณฑ,ยางโอโซน ให-ท
านได-เลือกชมสินค-าและผลิตภัณฑ>เครื่องนอนเพ่ือ
สุขภาพในรูปแบบต
างๆมากมาย จากนั้น นําท
านเดินทางสู
 ร�านนวดเท�าเพ่ือสุขภาพ ผ
อนคลาย
ความเม่ือยล-า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม
ซํ้าใคร พร-อมชมครีมเปOาซู
ถัง หรือท่ีรู-จักกันดีในชื่อ 
“บัวหิมะ” สรรพคุณเป8นเลิศในด-านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต
อย เป8นยาสามัญประจํา
บ-าน  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท านด�วย เมนูสุกี้สมุนไพร 
จากนั้นนําท
านเดินทางสู
 ถนนคนเดินชุนซีลู  หรือ WALKING STREET ของเมืองเฉินตู ซ่ึงเป8นย
าน
ขายสินค-าของวัยรุ
น ร-านค-าแบรนด>เนม และขายสินค-าทันสมัยต
างๆ นับเป8นแหล
งชุมนุมของหนุ
ม
สาวเมืองเฉินตูท่ีเต็มไปด-วยห-างน-อยใหญ
 และร-านอาหารมากมาย ให-ท
านได-ช-อปปN]งลิ้นค-าและของท่ี
ระลึกต
างๆ อาทิเช
น เสื้อผ-า กระเป/า รองเท-ากีฬา เป8น 
 
 
 



 

 

 
เย็น บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร 

สมควรแก
เวลานําท
านเดินทางสู
 ท าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว 
 

วันท่ีห�า เฉินตู - กรุงเทพ  (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
 
00.50 น. นําทุกท
านเหินฟ�ากลับสู
ประเทศไทย โดยสายการบิน โดยสายการบิน LUCKY AIR (8L) เท่ียวบิน

ท่ี 8L811 
03.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร-อมความประทับใจ... 
 

************************************** 
** หากท านท่ีต�องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร, ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจ�าหน�าท่ีทุกครั้ง 

ก อนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล,ท หรือ เวลาบิน  
โดยไม ได�แจ�งให�ทราบล วงหน�า ** 

**สถานท่ีท องเท่ียว และโรงแรมท่ีพัก อาจจะมีการสลับปรับเปล่ียนข้ึนอยู กับความเหมาะสมเปbนหลัก  
โดยคํานึงถึงผลประโยชน,ลูกค�าเปbนสําคัญ** 



 

 

** การท องเท่ียวภายในอุทยาน ไกด,และหัวหน�าทัวร,จะใช�วิจารณญาณในการนําท านเดินทางท องเท่ียวตามจุด
ต างๆภายในอุทยาน ซ่ึงจะได�มากหรือน�อย ข้ึนอยู กับการใช�เวลาในแต ละสถานท่ี และการรักษาเวลาของคณะทัวร,

นั้นๆ ** 
 

*** ขอบพระคุณทุกท านท่ีใช�บริการ ***   
 

อัตราค าบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผู�ใหญ  
ห�องละ  

2-3 ท าน 

1 เด็ก 2 ผู�ใหญ   
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม เกิน12ปe) 
พักเดี่ยวเพ่ิม 

ราคา 
ไม รวม 

ตั๋ว 

04 – 08 มกราคม 2562 11,999 14,999 2,000 6,900 

10 – 14 มกราคม 2562 11,999 14,999 2,000 6,900 

11 – 15 มกราคม 2562 11,999 14,999 2,000 6,900 

17 – 21 มกราคม 2562 12,999 15,999 2,000 6,900 

18 – 22 มกราคม 2562 11,999 14,999 2,000 6,900 

24 – 28 มกราคม 2562 12,999 15,999 2,000 6,900 

25 – 29 มกราคม 2562 12,999 15,999 2,000 6,900 

***ค าบริการข�างต�น ยังไม รวมค าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก,ท�องถ่ินและหัวหน�าทัวร, 
ท านละ 200 หยวน/ทริป/ต อท าน*** 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพ่ือร วมโปรโมทสินค�าพ้ืนเมือง ในนามของร�านรัฐบาล คือ ใบชา, หยก, 
บัวหิมะ, ผลิตภัณฑ,จากผ�าไหม, ร�านไข มุก ซ่ึงจําเปbนต�องระบุไว�ในโปรแกรมทัวร, เพราะมีผลกับราคาทัวร, ทาง
บริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกค�าทุกท านว า ร�านรัฐบาลทุกร�านจําเปbนต�องรบกวนทุกท านแวะชม ซ้ือหรือไม ซ้ือ
ข้ึนอยู กับความพอใจของลูกค�าเปbนหลัก ไม มีการบังคับใดๆ ท้ังส้ิน และถ�าหากลูกค�าไม มีความประสงค,จะเข�าร�าน
รัฐบาลทุกเมือง หรือหากท านต�องการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค าใช�จ ายท่ี
เกิดข้ึนจากท านเปbนจํานวนเงิน 300 หยวน/ร�าน/ท าน 

 ณ สถานท่ีท
องเท่ียวต
างๆ จะมีช
างภาพมาถ
ายรูปแล-วมาจําหน
ายในวันสุดท-าย ลูกทัวร>ท
านใดสนใจสามารถ
ซ้ือได- แต
ถ-าท
านใดไม
สนใจก็ไม
ต-องซ้ือ โดยไม
มีการบังคับลูกทัวร>ท้ังสิ้น แต
เป8นการบอกกล
าวล
วงหน-า 

 



 

 

อัตราค าบริการนี้รวม 
� ค
าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พร-อมคณะ      
� ค
าภาษีสนามบินทุกแห
งท่ีมี 
� ค
าน้ําหนักกระเป/าสัมภาระท
านละไม
เกิน 20 กก.      
� ค
ารถรับ-ส
ง และนําเท่ียวตามรายการ 
� ค
าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห-องละ 2 ท
านหรือ  3 ท
าน  
� ค
าเข-าชมสถานท่ีต
างๆ ตามราย  
� ค
าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     
� ค
าจ-างมัคคุเทศก>คอยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค
าประกันอุบัติเหตุระหว
างเดินทาง วงเงินท
านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม>) 
อัตราค าบริการนี้ไม รวม 
� ค าวีซ ากรุlปท องเท่ียวเข�าประเทศจีน ท านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต>ไทย และต-องเดินทางไปกลับพร-อม
กรุBปเท
านั้น !!!!   
� ค
าธรรมเนียมวีซ
าเด่ียวเข-าประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ
ากรุBปท
องเท่ียว ผู-เดินทาง
จะต-องเสียค
าใช-จ
ายในการทําวีซ
าเพ่ิม ท
านละ 1,800 บาท** 
� ค
าทิปคนขับรถ หัวหน-าทัวร> และมัคคุเทศก>ท-องถ่ิน ท
านละ 200 หยวน/ทริป/ต
อท
าน 
� ค
าภาษีมูลค
าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ
าย 3% 
� ค
าใช-จ
ายส
วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช
น ค
าทําหนังสือเดินทาง ค
าโทรศัพท> ค
าโทรศัพท>ทางไกล ค
า
อินเตอร>เน็ต ค
าซักรีด มินิบาร>ในห-อง รวมถึงค
าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ    (กรุณาสอบถาม
จากหัวหน�าทัวร,ก อนการใช�บริการ) 
เง่ือนไขการชําระค าบริการ 
1. นักท องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต�องชําระเงินมัดจําเปbนเงินจํานวน 10,000 บาทต อท านเพ่ือสํารองท่ีนั่ง  
2. นักท
องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต-องชําระเงินค
าบริการส
วนท่ีเหลือท้ังหมดก
อนวันเดินทางอย
างน-อย 21 วัน กรณี

นักท
องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม
ชําระเงิน หรือชําระเงินไม
ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท
านถูกปฏิเสธ
การจ
ายเงินไม
ว
ากรณีใดๆ ให-ถือว
านักท
องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร>นั้นๆ 

3. การติดต
อใดๆ กับทางบริษัทเช
น แฟกซ> อีเมล> หรือจดหมายฯ ต-องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ 
วันจันทร> ถึงศุกร> เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร> เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล
าว
และวันหยุดนักขัตฤกษ>ท่ีรัฐบาลประกาศในป3นั้นๆถือว
าเป8นวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท
องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต-องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท
องเท่ียวหรือเอเจน

ซ่ี(ผู-มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต-องแฟกซ> อีเมล> หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย
างใดอย
าง



 

 

หนึ่งเพ่ือแจ-งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป8นลายลักษณ>อักษร ทางบริษัทไม
รับยกเลิกการจองผ
านทาง
โทรศัพท>ไม
ว
ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท
องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต-องการขอรับเงินค
าบริการคืน นักท
องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู-มีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต-องแฟกซ> อีเมล> หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย
างใดอย
างหนึ่งเพ่ือทําเรื่อง
ขอรับเงินค
าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร-อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการ
ชําระเงินค
าบริการต
างๆ และหน-าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต-องการให-นําเงินเข-าให-ครบถ-วน โดยมีเง่ือนไขการคืน
เงินค
าบริการดังนี้ 
2.1 ยกเลิกก
อนวันเดินทางไม
น-อยกว
า 30 วัน คืนเงินค
าบริการร-อยละ 100 ของค
าบริการท่ีชําระแล-ว 
2.2 ยกเลิกก
อนวันเดินทางไม
น-อยกว
า 15 วัน คืนเงินค
าบริการร-อยละ 50 ของค
าบริการท่ีชําระแล-ว 
2.3 ยกเลิกก
อนวันเดินทางน-อยกว
า 15 วัน ไม
คืนเงินค
าบริการท่ีชําระแล-วท้ังหมด 
ท้ังนี้ ทางบริษัทจะหักค
าใช-จ
ายท่ีได-จ
ายจริงจากค
าบริการท่ีชําระแล-วเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเท่ียว
ให-แก
นักท
องเท่ียว เช
น การสํารองท่ีนั่งต๋ัวเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ 
**เนื่องจากราคานี้เป8นราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครื่องบินต-องเดินทางตามวันท่ี ท่ีระบุบนหน-าต๋ัวเท
านั้น จึงไม

สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ท้ังสิ้น ถ-ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม คืนเงินท้ังหมดให�กับท านทุกกรณี** 

3. การเดินทางท่ีต-องการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน หรือผ
านตัวแทนในประเทศหรือต
างประเทศ  จะไม
มีการคืนเงินมัดจําหรือค
าบริการ
ท้ังหมด   

4. การติดต
อใดๆ กับทางบริษัทเช
น แฟกซ> อีเมล> หรือจดหมายฯ ต-องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ 
วันจันทร> ถึงศุกร> เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร> เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล
าว
และวันหยุดนักขัตฤกษ>ท่ีรัฐบาลประกาศในป3นั้นๆถือว
าเป8นวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท
องเท่ียวเดินทางไม
ถึง 15 คน  
 
เง่ือนไขและข�อกําหนดอ่ืนๆ 

1. ทัวร>นี้สําหรับผู-มีวัตถุประสงค>เพ่ือการท
องเท่ียวเท
านั้น 
2. ทัวร>นี้เป8นทัวร>แบบเหมา หากท
านไม
ได-ร
วมเดินทางหรือใช-บริการตามท่ีระบุไว-ในรายการไม
ว
าบางส
วนหรือ

ท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข-า-ออกเมืองด-วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม
คืนเงินค
าบริการไม
ว
าบางส
วนหรือ
ท้ังหมดให-แก
ท
าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท
องเท่ียวร
วมเดินทางน-อยกว
า 15 ท
าน โดย
จะแจ-งให-กับนักท
องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล
วงหน-าอย
างน-อย 7 วันก
อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไม
มีวี
ซ
า  และอย
างน-อย 10 วันก
อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซ
า  แต
หากทางนักท
องเท่ียวทุกท
านยินดีท่ีจะ
ชําระค
าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท
องเท่ียวร
วมเดินทางน-อยกว
าท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือให-คณะเดินทางได-  
ทางเรายินดีท่ีจะให-บริการต
อไป 



 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
รับผิดชอบค
าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน-าชื่อ 
เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช-ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท
องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได-ส
งหน-า
หนังสือเดินทางให-กับทางบริษัทพร-อมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให-สอดคล-องกับ
สถานการณ> ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท
องเท่ียวส
วนใหญ
เป8นสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
รับผิดชอบใดๆ ต
อความเสียหายหรือค
าใช-จ
ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท
องเท่ียวท่ีมิได-
เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช
น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความ
เจ็บปOวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล
าช-า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน 
เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป8นต-น 

7. อัตราค
าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต
างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค
าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต
างประเทศ ค
าต๋ัวเครื่องบิน ค
าภาษีเชื้อเพลิง ค
าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก> พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม
มีอํานาจในการให-คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว-นแต
มี
เอกสารลงนามโดยผู-มีอํานาจของบริษัทกํากับเท
านั้น  

 
ข�อแนะนําก อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย> ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเครื่องบิน ต-องมีขนาดบรรจุภัณฑ>ไม
เกิน 100 มิลลิลิตรต
อ

ชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม
เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส
ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปNดสนิท และสามารถนํา
ออกมาให-เจ-าหน-าท่ีตรวจได-อย
างสะดวก ณ จุดเอ็กซ>เรย> อนุญาตให-ถือได-ท
านละ 1 ใบเท
านั้น ถ-าสิ่งของ
ดังกล
าวมีขนาดบรรจุภัณฑ>มากกว
าท่ีกําหนดจะต-องใส
กระเป/าใบใหญ
และฝากเจ-าหน-าท่ีโหลดใต-ท-อง
เครื่องบินเท
านั้น  

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล-ายกับอาวุธ เช
น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ>กีฬาฯ จะต-องใส
กระเป/าใบใหญ

และฝากเจ-าหน-าท่ีโหลดใต-ท-องเครื่องบินเท
านั้น  

3. กรุณาเตรียมของใช ส วนตัว เช น แปรงสีฟmน ยาสีฟmน สบู แชมพู ของตัวส วนตัวไปเอง เนื่องจากรัฐบาล
ท�องถ่ินต�องการรักษาส่ิงแวดล�อมและลดการท้ิงขยะ จึงไม มีบริการท่ีโรงแรม 

4. ผู�ท่ีประสงค,จะใช�หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช�บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว�นการทํา   วีซาจีน
ท านจะต�องรับผิดชอบในการอนุญาตให�เข�า-ออกประเทศด�วยตนเอง เนื่องจากทางบริษัทไม ทราบกฎและ
กติกาในรายละเอียดการยกเว�นวีซ า/ผู�ใช�บัตร APEC และโปรดดูแลรักษาบัตรของท าน หากท านทําบัตร
หายในระหว างการเดินทาง ท านอาจต�องตกค�างอยู ประเทศจีนอย างน�อย 2 สัปดาห, เพ่ือดําเนินการเรื่อง
ต างๆ 

5. IATA ได�กําหนดมาตรการเก่ียวกับการนําแบตเตอรี่สํารองข้ึนไปบนเครื่องบินดังนี้ 
แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใส
กระเป/าติดตัวถือข้ึนเครื่องบินได-ในจํานวนและปริมาณท่ีจํากัด ได-แก
 



 

 

4.1 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟ�าน-อยกว
า 20,000 mAh หรือน-อยกว
า 100 Wh สามารถนําข้ึนเครื่องได-ไม
มี
การจํากัดจํานวน  
4.2 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟ�า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําข้ึนเครื่องได-ไม
เกิน
คนละ 2 ก-อน 
4.3 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟ�ามากกว
า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห-ามนําข้ึนเครื่องในทุกกรณี 
5. ห-ามนําแบตเตอรี่สํารองใส
กระเป/าเดินทางโหลดใต-เครื่องในทุกกรณี 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ าท องเท่ียวประเทศจีนแบบกรุlป 
เฉพาะพาสสปอต,ไทยเท านั้น!! 

 

 สําเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกว
า 6 เดือน  

 สําเนาสูติบัตร  เฉพาะผู�เดินทางอายุต่ํากว า 18 ปe 

 รูปถ ายสี ฉากหลังสีขาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถ ายคู กับพาสปอต,)  
 

การทําวีซ ากรุlปท องเท่ียวใช�แค เพียงสําเนาพาสสปอต, และรูปถ ายท่ีชัดเจน ลูกค�าไม ต�องส งเล มพาสสปอต,เล มจริง
มา  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
หมายเหตุ : เอกสารท่ีใช-ในการทําวีซ
ากรุBป สามารถเปลี่ยนแปลงได-ตลอดเวลา ท้ังนี้ข้ึนอยู
กับตํารวจตรวจคนเข-าเมือง

นั่นๆกําหนด จึงอาจทําให-มีการเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพ่ิมเต่ิมกะทันหั 
 
 
 


