
#15278 ทัวรจีน เฉิงตู จ่ิวจายโกว 6 วัน 4 คืน อุทยานจ่ิวจา
ยโกว ทะเลสาบเตอซี บิน SL
ทัวรจีน เฉิงตู เมืองโบราณซงพาน ทะเลสาบไผลูกศร ทะเลสาบแพนดา ทะเลสาบ
กระจก ทะเลสาบยาว ทะเลสาบหาสี นํ้าตกธารไขมุก อุทยานโหมวหนีโกว ศูนย
อนุรักษหมีแพนดา ถนนโบราณจ่ินหลี ถนนคนเดินชุนซีลู โชวเปล่ียนหนากาก



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานเฉิงตู   
Hangcheng
Inter Hotel
หรือเทียบเทา

2 ทะเลสาบเต๋ียซี - เมืองโบราณซงพาน   
Jiuyuan
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว - ทะเลสาบไผลูกศร - ทะเลสาบแพนดา - ทะเลสาบกระจก -
ทะเลสาบแรด - ทะเลสาบวูหลง (ทะเลสาบมังกรหลับ) - ทะเลสาบซูเจิง - ทะเลสาบยาว -
ทะเลสาบหาสี - น้ําตกธารไขมุก

  
Jiuyuan
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 อุทยานมูน่ีโกว - เฉิงตู   
Hangcheng
Inter Hotel
หรือเทียบเทา       

5 ศูนยอนุรักษหมีแพนดา - ถนนจินหลี่ - ถนนคนเดินซุนซีลู - โชวเปลี่ยนหนากาก - ทา
อากาศยานเฉิงตู    -

6 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

17 ธ.ค. 65 - 22 ธ.ค. 65 ฿30,900 ฿30,900 ฿30,900 ฿4,000

27 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 ฿32,900 ฿32,900 ฿32,900 ฿4,000

18 ก.พ. 66 - 23 ก.พ. 66 ฿39,900 ฿39,900 ฿39,900 ฿4,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานเฉิงตู

 หมายเหตุ

กําหนดการทั้งหมด

เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่อง
ออก 30 นาที

***ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง***

เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 1 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

19.30 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสายขาออกระหวางประเทศ ชั้น 3 ประตูทางเขา 8 เคานเตอร
เช็คอิน สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็ค
อินรับบัตรโดยสาร

**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่อง
กอนเวลาเครื่องออก 30 นาที

22.30 น. บินลัดฟาสู เมืองเฉิงตู โดย สายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินท่ี SL932 ***ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง***

02.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติซวงหลิว นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแนน
ท่ีสุดของประเทศจีน ท่ีมีภูมิประเทศรายลอมไปดวยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
(เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 1 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากนําทานผาน
พิธีตรวจคนเขาเมืองแลว สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพัก

พักท่ี Hangcheng Inter Hotel ระดับ 3* หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดอนเมือง

ทาอากาศยานเฉิงตู

 คํ่า

 Hangcheng Inter Hotel หรือเทียบเทา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญ ตั้งอยูในเมืองเฉิงตู ประเทศจีน โดยอยูหางจากตัวเมืองไป
ทางตะวันตกเฉียงใตประมาณ 16 กิโลเมตร ในเขตซวงหลิว ในปี 2552 ทาอากาศยาน
แหงน้ีไดกลายเป็นทาอากาศยานท่ีวุนวายท่ีสุดในภาคตะวันตกของจีน มีผูโดยสารมาใช
บริการท้ังสิ้นกวา 22,637,762 คน



วันท่ี 2 ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองโบราณซงพาน

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานออกเดินทางสู อุทยานจ่ิวจายโกว ระหวางเดินทางใหทานไดสัมผัสกับทัศนียภาพของสองขางทางท่ีมีท้ังวิถีชีวิตของ
ชาวชนบทท่ีพํานักอยูตามหมูบาน และทิวทัศนอันงดงามของฤดูใบไมเปล่ียนสีตลอดสองขางทาง

จากนั้นผานชม ทะเลสาบเตอซี ทะเลสาบบนท่ีราบสูงท่ีรายลอมไปดวยภูเขาท่ีมีน้ําสีเขียวดังมรกต ทะเลสาบแหงน้ีเกิดขึ้น
จากการเคล่ือนตัวของเปลือกโลก ในปี ค.ศ. 1935 ซ่ึงคราวนั้นเป็นการเกิดแผนดินไหวครั้งรุนแรงท่ีไดกลืนหมูบานท้ังหมูบาน
จมอยูใตทะเลสาบและมีผูเสียชีวิตกวา 6,000 ราย อิสระใหทานพักผอนอิริยาบท เก็บภาพความประทับใจกับจามจุรีสีขาวงามตัด
กับฟาสีครามและน้ําสีเขียวมรกต

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางเขาสู เมืองโบราณซงพาน เมืองท่ีเคยเป็นแหลงซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคาตามแนวชายแดนและปอม ปราการ
ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ท่ีมีอายุเกาแกกวา 500 ปี ถือวาเป็นเขตแดนรอยตอและตลาดชายแดนระหวางชาวฮ่ันและชาวธิเบต
ในอดีต ซ่ึงชาวฮ่ันจะนําสินคาจําพวกใบชา ขาวสารและผาทอ ไปแลกกับสินคาจําพวกมา วัว หนังและขนสัตวท่ีมาจากธิเบต

นําทานผานชม ซุมประตูและแนวกําแพงเมือง ท่ีสรางในสมัยราชวงศหมิงมีพลเมือง 1 แสนกวาคน ปี ค.ศ. 1933 ทหารจีน
แดงเดินทางไกลผานซงพานนายพลหลิวปอเฉิงผูกมิตรกับหัวหนาชาวเผาทิเบต เชียงอิสลาม และไดรับการสนับสนุนและไดขาม
แดนไปทางภาคเหนือเพ่ือตอตานชาวญ่ีป ุนท่ีรุกราน

จากนั้นเดินทางตอสู จ่ิวจายโกว ซ่ึงมีเน้ือท่ีกวา 40 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูระดับความสูง 2,500 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล
อุทยานท่ีไดรับการขนานนามในความสวยงามมากมายท้ัง สวรรคบนดิน อุทยานธารสวรรค ท้ังน้ีองคการยูเนสโกประกาศใหเป็น
มรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1992 มีเทือกเขาท่ีปกคลุมดวยหิมะอยูหลายยอด พ้ืนท่ีปาเขียวขจีอยูสลับกับทุงหญา ทะเลสาบ แมน้ํา และ
น้ําตกมีรูปรางท่ีแปลกตา

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Jiuyuan Hotel ระดับ 3* หรือเทียบเทา

ทะเลสาบเต๋ียซี
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นทะเลสาบท่ีมีเรื่องราวจากสถานท่ีท่ีเคยเป็นหมูบาน จนกระท่ังเมื่อปี 2478 ก็เกิดแผน
ดินไหวรุนแรงจนกระท่ังหมูบานท้ังหมูบานจมลงไปกลายเป็นทะเลสาบมาจนปัจจุบันน้ี
ทําใหเป็นทะเลสาบท่ีอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง ๓ พันกวาเมตร

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เมืองโบราณซงพาน บาย

เป็นเมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมัยโบราณ และเป็นเมืองท่ีใชแลกเปล่ียนสินคาชาวฮ่ันแ
ละชาวทิเบต ซ่ึงชาวฮ่ันนิยมนําใบชา ผาแพร เกลือและของใชประจําวันมาแลกเปล่ียนมา
แกะ ขนแกะ และหนังสัตวของชาวทิเบต



วันท่ี 3 อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว - ทะเลสาบไผลูกศร - ทะเลสาบ
แพนดา - ทะเลสาบกระจก - ทะเลสาบแรด - ทะเลสาบวูหลง
(ทะเลสาบมังกรหลับ) - ทะเลสาบซูเจิง - ทะเลสาบยาว - ทะเลสาบ
หาสี - น้ําตกธารไขมุก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Jiuyuan Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชมความมหัศจรรย จ่ิวจายโกว (รถเมลในอุทยาน) มรดกโลกอุทยานแหงชาติธารสวรรค “จ่ิวจายโกว” ซ่ึงตั้งอยูท่ี อําเภอ
หนานปิง ในเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตและเชียงอาปา คําวา จ่ิวจายโกว ในภาษาจีนนั้นหมายถึง ธารน้ําเกาหมูบาน
เน่ืองจากแตเดิมนั้นมีหมูบานชาวทิเบตอยู 9 หมูบาน อาศัยอยูริมธารน้ําเหลาน้ี และชาวทิเบตมีความเชื่อนับถือภูเขา ธารน้ํา จ่ิว
จายโกว จึงไดรับการเคารพจากชาวทิเบตวาเป็นขุนเขาธารน้ําอันศักดิส์ิทธิ ์

นําทานชม ทะเลสาบไผลูกศร ทะเลสาบไดชื่อมาจากไผลูกศรซ่ึงเป็นอาหารโปรดของหมีแพนดาในแหงน้ี ในฤดูหนาวทะเล
สาลไผลูกศร น้ําทะเลสาบมีสีเขียวใส ในขณะท่ี ทะเลสาบแพนดา นั้นแข็งตัวอยางหนาแน ทะเลสาบแพนดา หน่ึงในสอง
ทะเลสาบของจ่ิวจายโกวท่ีผิวน้ําจับตัวเป็นน้ําแข็งในฤดูหนาว น้ําในทะเลสาบท่ีใสโทนเขียวและน้ําเงินสลับกันอยางลงตัว ในวัน
ท่ีแสงแดดดี ฟาและเมฆขาวสะทอนในทะเลสาบ

นําทานสู ทะเลสาบกระจก เงาสะทอนของทะเลสาบกระจก เสมือนกระจกบานใหญสะทอนเงาจากทองฟา ทําใหคูรักนิยมมา
ถายรูปคูท่ีน่ี เพราะเชื่อกันวาจะซ่ือสัตยตอความรักตลอดไป จ่ิวจายโกว มีแมน้ําลําธาร มีทะเลสาบใหญนอยมากมาย หลายรอย
กวาแหง ซ่ึงชาวทองถิ่นเรียกวาลูกทะเล น้ําในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะทอนภาพของภูเขาและ
ปาดงดิบทองฟาเป็นสีคราม

นําทานชมความงามของ ทะเลสาบแรด ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบซูเจิง ทุกสถานท่ีลวนเป็นความงามท่ีธรรมชาติได
บรรจงสรางไวไดด่ังภาพวาดในจินตนาการของเหลากวีท้ังหลาย ชมสีสันของน้ําท่ีสะทอนภาพของภูเขาทองฟาสีคราม ปาดงดิบอัน
อุดมสมบูรณ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารอุทยานจ่ิงจายโกว

นําทานสู ทะเลสาบยาว ทะเลสาบท่ีใหญท่ีสุดในอุทยานจ่ิวจายโกว เป็นหิมะละลายจากภูเขา โดยมีความยาวกวา 7 กิโลเมตร
ตั้งอยูทามกลางขุนเขาถูกลอมรอบดวยตนสนซีดารเกิดเป็นทัศนียภาพอันงดงาม นําทานชม ทะเลสาบหาสี เป็นทะเลสาบท่ีมีสี
ของน้ําแปลกตาไลระดับสีฟาเขียวอยางสวยงาม โดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตยตกกระทบพ้ืนน้ํา สีของน้ําในทะเลสาบจะเปลง
ประกายเป็นสีรุงดูงดงาม แลว

นําทานชม น้ําตกธารไขมุก ซ่ึงเป็นน้ําตกท่ีไหลผานถํ้าลําธารใหญ โดยมีสายน้ําทอดยาวลดหล่ันกันมาเป็นระยะทางถึง 310
เมตร โดยไมขาดชวงสายธารสองประกายระยิบระยับราวกับความงามของเสนไขมุก และเคยเป็นจุดท่ีเคยถายทําภาพยนตรเรื่อง
ไซอ๋ิว น้ําตกน้ีถือเป็นน้ําตกท่ีกวางทีสุดในจ่ิวจายโกว

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Jiuyuan Hotel ระดับ 3* หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



อุทยานแหงชาติจ่ิวจายโกว

ทะเลสาบไผลูกศร

ทะเลสาบแพนดา

ทะเลสาบกระจก

ทะเลสาบแรด

ทะเลสาบวูหลง (ทะเลสาบมังกรหลับ)

เป็นอุทยานระดับโลกซ่ึงตั้งอยูท่ีอําเภอหนานปิง อยูทางเหนือของมณฑลเสฉวน หางจาก
ตัวเมืองเฉิงตู ประมาณ 500 กิโลเมตร และอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 2,500 เมตร
ความสวยงามของท่ีน่ีไดรับการอนุรักษใหเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1992 มีแมน้ําลําธาร มี
ทะเลสาบใหญนอยมากมายหลายรอยแหง ซ่ึงชาวทองถิ่นเรียกวาลูกทะเล น้ําในทะเลสาบ
ใสท่ีน่ีมีความสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะทอนภาพของภูเขาและปาดงดิบ
ทองฟาเป็นสีคราม สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิท่ี์ไดรับการดูแลรักษาไวเป็นอยางดี

ทะเลสาบน้ีไดชื่อมาจากไผลูกศรซ่ึงเป็นอาหารโปรดของหมีแพนดาในแหงน้ี โดยเป็น
ทะเลสาบท่ีเป็นสวนหน่ึงของอุทยานจ่ิวจายโกว ตั้งอยูบนระดับความสูง 2,618 เมตร
เหนือระดับน้ําทะเล ความลึก 6 เมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีกวา 170,000 ตารางเมตร น้ํา
ทะเลสาบมีสีเขียวใสสวยงามดุจมรกต

ทะเลสาบน้ีตั้งชื่อตามตํานานเรื่องราวของหมีแพนดาท่ีเคยเกิดขึ้นท่ีน่ี ตั้งอยูท่ีระดับความ
สูง 2,587 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ครอบคลุมพ้ืนท่ีกวา 90,000 ตารางเมตร มีความลึก
เฉล่ียอยูท่ี 14 เมตร ท่ีพ้ืนสีดําท่ีดานลางของทะเลสาบนั้นมีความพิเศษตรงท่ีเหมือนรูป
หมีแพนดา ซ่ึงไดรับการยกยองใหเป็นเสมือนเครื่องรางศักดิส์ิทธิข์องชาวทิเบตในทองถิ่น

ทะเลสาบกระจกเป็นทะเลสาบแนวแคบในอุทยานจ่ิวจายโกว มีความยาวตลอดแนว
ประมาณ 1,000 เมตร มีภูเขาท่ีอยูฝ่ังตรงขามเป็นเหมือนฉากศิลาขนาดใหญ ในชวงน้ํา
น่ิง ทะเลสาบน้ีจะมีความใสราวกับกระจกตามชื่อ ท่ีสะทอนเงาจากทองฟาและบรรยากาศ
โดยรอบอันสุดสวยงาม เป็นสถานท่ีท่ีคูรักมักจะชอบมาถายรูป

ทะเลสาบแรด สูงจากระดับน้ําทะเล 2,315 เมตร น้ําลึกโดยเฉล่ีย 12 เมตร ยาว 2
กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 2 แสนตารางเมตร เป็นทะเลสาบขนาดใหญอันดับ 2 ของอุท
ยานจ่ิวจายโกว รองจากทะเลสาบยาว และเป็นทะเลสาบท่ีมีวิวเปล่ียนเยอะท่ีสุด เงาสะทอน
สวยงามอันดับ 1 รอบทะเลสาบเต็มไปดวยดอกไมนานาชนิด ฤดูใบไมผลิกับฤดูรอนจะ
เป็นสีเขียวท้ังหมด ฤดูใบไมรวง ใบไมจะเป็นสีแดง สวนตนสนจะเป็นสีเขียว สองเงาสะ
ทอนนํา้ย่ิงสวยงาม โดยเฉพาะ สีครามผืนใหญกลางทะเลสาบ

เป็นทะเลสาบในพ้ืนท่ีราบตํ่าของอุทยานจ่ิวจายโกว มีความลึกเฉล่ียประมาณ 20 เมตร สิ่ง
ท่ีนาสนใจคือคันกั้นน้ําในทะเลสาบท่ีสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน ซ่ึงมีความคลายคลึง
กับมังกรท่ีหลับไหลอยูเบื้องลาง



วันท่ี 4 อุทยานมูน่ีโกว - เฉิงตู

ทะเลสาบซูเจิง
เป็นทะเลสาบท่ีมีลักษณะเป็นน้ําตกท่ีตั้งอยูสูงจากระดับน้ําทะเล 2,295 เมตร มีลักษณะ
เหมือนกับดอกบัว น้ําท่ีไหลมาจากทะเลสาบขางบน ถูกตนไมแยกเป็นสายน้ําเล็กๆ หลาย
พันสาย สุดทายก็มารวมกันท่ียอดน้ําตกเทลงมาท่ีเดียว สงางามมาก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทะเลสาบยาว

ทะเลสาบหาสี

นํ้าตกธารไขมุก

 บาย

เป็นทะเลสาบท่ีใหญท่ีสุดในอุทยานจ่ิวจายโกว ครอบคลุมพ้ืนท่ี 930,000 ตารางเมตร
(ประมาณ 581 ไร) ทะเลสาบยาวเป็นหิมะละลายจากภูเขา มีตนสนซีดารท่ัวภูเขาลอมรอบ
ทะเลสาบ เมื่อมองจากระยะไกลสะทอนเป็นทิวทัศนอันงดงามเปรียบไดกับพระราชวัง
หยกในชั้นฟา ท่ีดานขางของทะเลสาบมีตนไมเกาท่ีเชื่อวาเป็นเทพผูพิทักษทะเลสาบยาว

ทะเลสาบ 5 สี เป็นทะสาบท่ีมีสีของน้ําแปลกตา โดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตยตกกระทบ
พ้ืน สีของน้ําในทะเลสาบจะเปลงประกายเป็นสีรุงดูงดงาม

น้ําตกธารไขมุกเป็นน้ําตกท่ีไหลผานถํ้าลําธารใหญนอยท่ีสลับซับซอนดุจดังวังบาดาล โดย
มีสายน้ําทอดยาวลดหล่ันกันมาเป็นระยะทางถึง 310 เมตร โดยไมขาดชวงสายธารสอง
ประกายระยิบระยับราวกับความงามของเสนไขมุก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Jiuyuan Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู อุทยานโหมวหนีโกว ตั้งอยูทางตะวันตกของอําเภอซงพาน ภายในหมูบานโหมวหนีโกว มีพ้ืนท่ี 160
ตร.กม. อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 2,800 เมตร จุดท่ีสูงสุดสูงถึง 4,070 เมตร นําทานเท่ียวชมทิวทัศนของ ภูเขา ผืนปา
ทะเลสาบท่ีมีความสวยงาม ไฮไลตของโหมวหนีโกว คือ น้ําตกจากา น้ําตกท่ีสูงท่ีสุดในจีน ดวยความสูงเกือบ 100 เมตร น้ําท่ี
ตกลงมาจึงลดหล่ันเป็นชั้นสวยงาม

บาย



วันท่ี 5 ศูนยอนุรักษหมีแพนดา - ถนนจินหล่ี - ถนนคนเดินซุนซีลู - โชว
เปล่ียนหนากาก - ทาอากาศยานเฉิงตู

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางกลับสู เมืองเฉิงตู โดยรถบัสปรับอากาศ ระหวางเดินทางใหทานไดสัมผัสกับทัศนียภาพของสองขางทางท่ีมี
ท้ังวิถีชีวิตของชาวชนบทท่ีพํานักอยูตามหมูบานและทิวทัศน ท่ีสวยงาม

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Hangcheng Inter Hotel ระดับ 3* หรือเทียบเทา

อุทยานมูนี่โกว
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อุทยานโหมวหนีโกว ตั้งอยูทางตะวันตกของอําเภอซงพาน ภายในหมูบานโหมวหนีโกว มี
พ้ืนท่ี 160 ตร.กม. อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 2,800 เมตร จุดท่ีสูงสุดสูงถึง 4,070 เมตร
อุณหภูมิเฉล่ียตลอดท้ังปีอยูท่ี 4 องศา องคประกอบสําคัญของทิวทัศนคือ ภูเขา ถํ้า ปา
ทะเลสาบ ทะเลสาบใหญนอยมีความงดงามสามารถท่ีจะประชันกับจ่ิวจายโกวได สวน
น้ําตกก็สามารถประชันกับหวงหลงได

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เฉิงตู บาย

เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ในปัจจุบันเป็นท้ังศูนยกลางดานการเมือง การทหาร
และดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต ในสมัยจ๋ินซีฮองเต ไดมีการจัดการ
ชลประทานขึ้น เพ่ือแกไขปัญหาน้ําทวมท่ีเกิดเป็นประจําทุกปี เมื่อแกไขปัญหาน้ําทวมได
ชาวนาชาวไรเพาะปลูกไดดี ชีวิตความเป็นอยูดีขึ้น คนจึงเริ่มอพยพมาท่ีเมืองน้ีมากขึ้น
เรื่อยๆ จึงไดชื่อวาเฉิงตู

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Hangcheng Inter Hotel หรือเทียบเทา       

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม ศูนยอนุรักษหมีแพนดา ตั้งอยูท่ีเมืองเฉิงตู หมีแพนดาถือวาเป็นสัตวสงวนหายากของประเทศจีน ทาง ประเทศ
จีนใหความสําคัญกับหมีแพนดาท่ีเป็นสัตวหายาก และใกลสูญพันธุแลวตามธรรมชาติ จึงไดกอตั้งศูนยอนุรักษและศึกษาหมี
แพนดา หมีแพนดาใชเวลาสวนใหญกับการกินและการนอน จัดเป็นสัตวกินจุโดยสามารถกินตนไผไดวันละ 50 กก

จากนั้นนําชม ถนนโบราณจ่ินหลี Jin Li Pedestrian Street เป็นถนนท่ีอยูติดกับศาลขงเบง ถือเป็นถนนวัฒนธรรม
ตกแตงแบบยอน เต็มไปดวยกล่ินอายของสามกก ตัวถนนมีการตกแตงอยางสวยงาม

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานอิสระชอปป้ิง ถนนคนเดินชุนซีลู เป็นถนนท่ีมีชื่อเสียงของเฉิงตู เป็นแหลงศูนยรวมวัยรุนชื่อดัง และเป็นท่ีตั้งของ
ตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย สองฟากฝ่ังของถนนมีรานคา รานรวงขายสินคามากมาย ตั้งแตรานแบรนดเนมชื่อดัง สินคา

่ ้



แบรนดจีน อาทิ เชน ZARA, H & M, UNIQLO รวมถึงหางสรรพสินคาชื่อดัง เชน ISETAN ใหทานไดเดินเลือกซ้ือสินคา
ตามใจชอบกันอยางเพลิดเพลินสําราญใจ

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นําทาน โชวเปล่ียนหนากาก ซ่ึงเป็นการแสดงของคนจีนตั้งแตสมัยโบราณ ในเมืองเฉิงตูนั้นการแสดงโชวเปล่ียนหนากาก
มีชื่อเสียงมากท่ีสุดเปรียบเสมือนเป็นตนกําเนิด การแสดงโชวเปล่ียนหนากากน้ีเป็นการแสดงท่ีสงวนและสืบทอดกันมาภายใน
ตระกูล หลายชั่วอายุคน ไมถายทอดใหบุคคลภายนอกท่ัวไปโดยจะมีผูท่ีสืบทอดจะเป็นทายาทเทานั้น

นําทานเตรียมตัวขึ้นรถบัส เพ่ือออกเดินทางไปยังสนามบิน ทาอากาศยานนานาชาติซวงหลิว นครเฉิงตู

ศูนยอนุรักษหมีแพนดา

ถนนจินหลี่

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ศูนยอนุรักษหมีแพนดา ตั้งอยูทางตอนเหนือของเมืองเฉิงตูบนพ้ืนท่ีกวา 600,000
ตารางเมตร ถูกสรางขึ้นเมื่อปี 1987 ซ่ึงใชเป็นศูนยเพาะพันธุและอนุรักษ รวมถึงใชเป็น
สถานท่ีศึกษาหมีแพนดา เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมท่ีจะศึกษาระบบนิเวศน การอยูอาศัย
และการแพรพันธุของหมีแพนดา ภายในไดรับการจัดสภาพแวดลอมใหกลมกลืนกับปา
ธรรมชาติ ท้ังยังเป็นเขตอนุรักษพันธุสัตวหายากของมณฑลเสฉวนอีกดวย

เป็นถนนโบราณท่ีมีสินคาใหทานชอปป้ิงไดท้ังของรับประทาน และของฝากของท่ีระลึก
เชนหนากากเฉิงตูเพราะถนนจินหลีน้ีเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีแสดงโชวเปล่ียนหนากากอัน
โงดังของเมืองเฉิงตู แคประตูทางเขากอสามารถทําใหทานเห็นถึงบรรยากาศแหงเหมือน
เดินในหนังจีนสมัยกอนไดเลยทีเดียว

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ถนนคนเดินซุนซีลู บาย

เป็นถนนคนเดินในเมืองเฉิงตู มีอีกชื่อนึงวาถนนทองคํา100 ปี ถนนคนเดินเสนน้ีมีราน
คา หางสรรพสินคา ซ่ึงมีสินคาท้ังแบรนดตางประเทศและในประเทศ อาทิ เสื้อผา,
รองเทา, เครื่องหนัง, กระเปาเดินทาง, นาฬิกา, เกมส, รวมถึงรานอาหารมากมาย

โชวเปลี่ยนหนากาก คํ่า

โชวเปล่ียนหนากาก เป็นโชวท่ีใชศิลปะพรอมความสามารถในการเปล่ียนหนากากแตละ
ฉากภายในเสี้ยววินาที โดยท่ีไมสามารถจับตาไดทัน เป็นการแสดงท่ีสงวนและสืบทอดกัน
มาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน ไมถายทอดใหบุคคลภายนอกท่ัวไป



วันท่ี 6 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ ***ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง***

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานเฉิงตู

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญ ตั้งอยูในเมืองเฉิงตู ประเทศจีน โดยอยูหางจากตัวเมืองไป
ทางตะวันตกเฉียงใตประมาณ 16 กิโลเมตร ในเขตซวงหลิว ในปี 2552 ทาอากาศยาน
แหงน้ีไดกลายเป็นทาอากาศยานท่ีวุนวายท่ีสุดในภาคตะวันตกของจีน มีผูโดยสารมาใช
บริการท้ังสิ้นกวา 22,637,762 คน

 กิจกรรม เชา

03.25 น. บินลัดฟาเดินทาง กลับกรุงเทพ โดย สายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินท่ี SL933 ***ไมมีบริการอาหารบน
เครื่อง***

05.33 น. เดินทางถึง กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพและดวยความประทับใจ

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของไทยไมอนุญาตใหเดิน

ทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุม
ได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

5. คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขี้นไปจึงออกเดินทางได ในกรณีท่ีมีจํานวนผูเดินทางไมถึง 15 ทาน จะไมมีหัวหนาทัวรไทยรวม
เดินทางดวยโดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยท่ีไมสามารถแกไขได

2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆ ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯ หรือคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย หรือความลาชา 

3. หากทานถอนตัวกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมคืนเงินคาบริการท่ีทานไดชําระ
ไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดิน
ทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ

5. รายการทัวรน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดรับการยืนยันท่ีน่ังจากสายการบิน
และโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเป็นท่ีเรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม

6. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

7. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน บริษัทฯ จะไมมีการคืนเงินใดๆ ท้ังสิ้น แตท้ังน้ีทางบริษัทฯจะจัดหาสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆมาทดแทน โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ี
โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

8. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

9. ในกรณีท่ีลูกคาตองซ้ือตั๋วโดยสารรถทัวร หรือเครื่องบินภายในประเทศลวงหนา กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท ฯ พรอมขอคํา
ยืนยันวากรุปสามารถออกเดินทางไดหรือไม มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น
 

การชําระเงิน
1. แจงจํานวนผูเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจํางวดแรก ทานละ 15,000.- บาท ขึ้นอยูกับโปรแกรมทัวรท่ีทานเลือกจอง หากทาน

ยกเลิกหลังการชําระคามัดจําแลว ทางบริษัทฯ ไมสามารถคืนคามัดจําใหทานในทุกกรณี แตทานสามารถหาผูเดินทางใหมมาใชสิทธิ ์
แทนได โดยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ    

2. ชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ กอนการเดินทาง 20 วัน หากทานยกเลิกหลังการชําระคาทัวรท้ังหมดแลว ทางบริษัทฯ ไมสามารถคืน
คาทัวรท้ังหมด หรือบางสวนใหทานในทุกกรณี แตทานสามารถหาผูเดินทางใหมมาใชสิทธิแ์ทนได โดยเสียคาใชจายบางสวนเพ่ิม เชน
คาวีซาสําหรับผูท่ีมาแทนทาน และคาเปล่ียนชื่อท่ีตองจายใหกับสายการบิน 
 

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด และ คาภาษีสนามบินทุกแหง 

2. คาโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ ( หองพักได 2 ทาน ในกรณีท่ีเดินทางดวยกัน 3 ทาน ทางโรงแรมจัดหองพักใหทานแบบ 2
เตียงและมีเตียงเสริมใหทาน 1 เตียง )

3. คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามท่ีรายการทัวรระบุ

4. คาอาหารและเครื่องด่ืมตามท่ีรายการทัวรระบุ

5. คารถรับสงระหวางนําเท่ียวตามท่ีรายการระบุ



6. คาวีซาเขาประเทศจีนเป็นแบบหมูคณะ หรือ Group Visa on arrival 
** วีซาแบบหมูคณะ ตองไป-กลับพรอมกรุป หากยกเลิกเดินทาง วีซาจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางครั้งอ่ืนๆ

ได  กรณียกเลิกเดินทาง ไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี ลูกคาท่ีมีวีซาจีนอยูแลวไมสามารถหักคืนคาวีซาได และทางบริษัทไมมีการ
ลดราคาทัวรในสวนของลูกคาท่ีมีวีซาจีนแลว ทุกกรณี**  กรณีลูกคามีวีซาแลวกรุณาแจงใหทราบลวงหนา

หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทําวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆท้ังสิ้น ทําใหไมสามารถย่ืนวีซากรุป
ไดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์เรียกเก็บเงินเพ่ิม ทานละ 1,850 บาท พรอมเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือทําการย่ืนขอวีซาเด่ียวผานศูนยรับย่ืน

 7. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คา รักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 

8. กระเปาเดินทางน้ําหนักตามท่ีสายการบินกําหนด ทานละ 20 กิโลกรัม 
 

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาหองพักเด่ียวตามอัตรา

2. คาน้ําหนักกระเปาเฉพาะสวนท่ีเกินจาก 20 กิโลกรัมตามท่ีสายการบินกําหนด

3. คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง

4. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากท่ีรายการทัวรระบุ เชน คาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมเอง, คาโทรศัพท, คาเชาพอกเกตไวไฟ
ฯลฯ

5. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว

6. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีบริการหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีตองการใบกํากับภาษี)

7. คาทิปไกด คนขับรถ หัวหนาทัวร 1,500.-บาทตอคน ตอทริป   
 

วีซา
เอกสารท่ีใชในการย่ืนขอวีซาเขาจีนแบบหมูคณะ

1. หนังสือเดินทางตัวจริงท่ีมีอายุของหนังสือเดินทางไมนอยกวา 6 เดือน โดยนับจากวันเดินทาง และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด

2. ในกรณีท่ีใชสําเนาหนังสือเดินทางแทนตัวจริงโดยการสงแฟ็กซ สงอีเมล หรือสงทางไลน ทางบริษัทฯ ไมสามารถการันตีไดวา
ขอมูลท่ีไดรับจากทานนั้นมีความชัดเจนถูกตองหรือไม และทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในกรณีท่ีขอมูลท่ีได
รับไมตรงกับขอมูลในหนังสือเดินทางจริงของทาน  

3. การย่ืนวีซาจีนแบบหมูคณะ ทานตองเขาและออกจากประเทศจีนตามกําหนดเวลาโดยพรอมเพียงกัน กรณีท่ีทานไมสามารถเขา
และออกจากประเทศจีนตามเวลาท่ีกําหนด ทานจะตองย่ืนวีซาเด่ียวเทานั้น

4. วีซาแบบหมูคณะจะใชไดสําหรับหนังสือเดินทางไทยเทานั้น ( สําหรับผูท่ีถือหนังสือเดินทางตางชาติตองขอย่ืนวีซาท่ีสถานฑูต
จีนหรือหนวยงานตัวแทนท่ีไดรับการมอบหมายจากสถานฑูตจีนเทานั้น ) 

5. สําหรับผูท่ีถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวยตนเองเทานั้นกอนการสงเอกสารย่ืน
วีซา

6. กรณีหนังสือเดินทางคนตางชาติ บริษัทฯ ไมสามารถย่ืนวีซาจีนแทนผูเดินทางตางชาติทุกสัญชาติ และหนังสือเดินทางตางดาว
(เลมเหลือง) ได เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน

7. ผูท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบใน
การอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC
กรุณาดูแลบัตรของทานเป็นอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย

หนังสือเดินทางท่ีไมสามารถใชเดินทางได 

หนังสือเดินทางท่ีมีอายุเหลือไมถึง 6 เดือน  หมายถึงหนังสือเดินทางท่ีใกลจะหมดอายุ หากนับจากวันท่ีตองใชเดินทางจนถึงวัน
หมดอายุ ถานอยกวา 6 เดือนถือวาใชเดินทางไมได ทานตองไปทําเลมใหมทันที

หนังสือเดินทางท่ีชํารุด หมายถึงหนังสือเดินทางท่ีมีสวนใดสวนหน่ึงขาดหายหรือชํารุด เชน หนาแรกท่ีมีรูปและรายละเอียดของผู
เดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขูดขีด หรือมีการแตมสีหรือหมึกจนทําใหไมสามารถมองเห็นรายละเอียดไดครบถวน  หนาในเลม
หนังสือเดินทางขาดหายท้ังหนา หรือบางสวน ใชกาวติดหนาใดหนาหน่ึงในเลมจนไมสามารถเปิดดูรายละเอียดได ลวนถือวาเป็น
หนังสือเดินทางชํารุดท่ีไมสามารถใชเดินทางได 

ตัวอยางการนับอายุหนังสือเดินทาง

่ ้ ่ ้ ่



นับจากวันท่ีสิ้นสุดการเดินทางไป 6 เดือน กับอีก 1 วัน (บวกอีก 1 วัน ของวันท่ีสิ้นสุดการเดินทาง) เชน ลูกคาเดินทางวันท่ี 01-
05 มกราคม 2561 หนังสือเดินทางจะตองไมหมดอายุกอน วันท่ี 06 กรกฏาคม 2561

หมายเหตุ เพ่ือหลีกเล่ียงขอผิดพลาดในเรื่องเอกสารการเดินทาง ซ่ึงอาจสงผลใหผูเดินทางไมสามารถเดินทางตามกําหนดได
 กรุณาสงหนังสือเดินทางเลมจริงของผูเดินทางมาใหบริษัทฯ ตรวจสอบและจัดเตรียมแบบฟอรมเขา-ออกประเทศใหเรียบรอย โดยเจา
หนาท่ีจะคืนหนังสือเดินทางใหทานท่ีสนามบินในวันเดินทาง  สําหรับทานผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางติดตัวไปสนามบินในวันเดิน
ทาง กรุณาตรวจเช็คอีกครั้งกอนเดินทางไปสนามบิน วาไมหยิบผิดเลม ไมหมดอายุ และไมชํารุด บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ หาก
หนังสือเดินทางของทานมีปัญหาดังกลาวจนทําใหทานเดินทางไมได  

หมายเหตุ
หมายเหตุ...ลูกคาทานใดท่ีจะจองตั๋วภายในประเทศ จะตองแจงเจาหนาท่ีหรือเซลลท่ีทานติดตอใหทราบกอนออกตั๋วทุกครั้ง มิเชน

นั้นถาเกิดความผิดพลาดขึ้น ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีใดๆท้ังสิ้น

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตางๆ ท่ีไมสามารถ
คาดการณ ลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ

เงื่อนไขและราคา สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตาง
ประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

หมายเหตุ...การจําหนายสินคาประเภทขนม ของฝากของไกดทองถิ่นหรือหัวหนาทัวรเป็นกิจกรรมสวนตัวท่ีไมไดเกี่ยวของกับ
บริษัททัวรแตประการใด การอุดหนุนสินคาเป็นไปตามความสมัครใจและความพึงพอใจของทาน  หากเกิดกรณีสินคาท่ีไดรับไมตรงกับ
ท่ีสั่งไว หรือจํานวนสินคาไมตรงกับทีสั่ง หรือไมไดรับความสะดวก กรุณาติดตอไกดผูขายโดยตรง หรือผานหัวหนาทัวรเทานั้น
 บริษัทฯ ไมมีสวนเกี่ยวของใด ๆ กับการจําหนายขนมบนรถของไกดและหัวหนาทัวรท้ังสิ้น  ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิไ์มรับเปล่ียน
หรือคืนสินคาในทุกกรณี
 

การยกเลิก
เมื่อทานเลือกวันเดินทาง และไดวางเงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมดแลว ทานไมสามารถเล่ือนการเดินทางได หรือเปล่ียนโปรแกรม

ทัวรได การเล่ือนหรือเปล่ียนโปรแกรมทัวรเทากับการยกเลิกทัวร ซ่ึงทางบริษัทฯ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวร หรือเงินมัดจําทัวรใหทาน
ได       


