
 

 

        รหสัโปรแกรม : 27395 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกครัง้ทีส่อบถาม) 



 

 
     โปรแกรมทัวร์ เดินทาง  13 – 18  เมษายน  2566  (ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน) 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองเฉินตู –  เมืองเม้าเส้ียน 
07.30 น.    พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4  ประตู 2 เคาน์เตอร์ D  สาย

การบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
10.55 น. น าท่านเหินฟ้าสู่ เมืองเฉินตู โดยเท่ียวบินท่ี TG 618  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
15.05 น. ถึง ท่าอากาศยานเมืองเฉินตู (TIANFU INTERNATIONAL) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณ

ลุ่มแม่น ้ าหมิน ใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนท่ีอบอุ่น ฤดูหนาวท่ีไม่หนาวนักและมีปริมาณความช้ืนสูง ประชากร
เมืองเฉินตูมีราว 10 ลา้นคน จดัเป็นอนัดบั 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบนัเป็นทั้งศูนยก์ลางดา้นการเมือง การทหาร 
และดา้นการศึกษาของภูมิภาคตะวนัตกเฉียงใต ้หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางสู่ เมืองเม้า
เส้ียน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ช.ม.) 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร 
 ท่ีพกั  MAOXIAN INTERNATIONAL  HOTEL (ระดับดีท่ีสุด) หรือเทียบเท่า 

  

วันท่ี ก าหนดการ เช้า เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองเฉินตู  – เมืองเม้า
เส้ียน TG 618 (10.55 – 15.05น.)  13 เม.ย.66 

-   
MAOXIAN INTERNATIONAL  
HOTEL ดีท่ีสุด หรือเทียบเท่า 

2 เมืองเม่าเส้ียน – อุทยานหวงหลง (นั่งกระเช้าขึน้) - จิ่วไจ้โกว    
JIUZHAIGOU HOWARD 
JOHNSON RESORT HOTEL 
 (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

3 
อุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว (สถานท่ีไฮไลท์รวมรถเหมา

ส่วนตัว) – ชมโชว์ระบ าทิเบต   
   

JIUZHAIGOU HOWARD 
JOHNSON RESORT HOTEL 
 (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

4 จิ่วไจ้โกว –  เมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เฉินตู    
INTERCONTINENTAL HOTEL  
(5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

5 
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – สวนว่านเจียงโหลว – วังแพะ
เขียว –ถนนโบราณจิ๋นหลี ่-โชว์เปลีย่นหน้ากาก 

   
INTERCONTINENTAL HOTEL  
(5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

6 
ถนนคนเดินชุนซีลู่ – กรุงเทพฯ TG 619 (15.55 – 18.00 น.) 
18  เม.ย.66 

    



 

 

วันท่ีสอง เมืองเม่าเส้ียน – อุทยานหวงหลง (นั่งกระเช้าขึ้น) –  จิ่วไจ้โกว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานหวงหลง ระหวา่งทางใหท้่านพกัผอ่นหรือช่ืนชมธรรมชาติ2ขา้งทางตามอธัยาศยั 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเขา้สู่ อุทยานหวงหลง ถึง เขตอุทยานหวงหลง (น่ังกระเช้าขึน้) เดินชมวิวของ อุทยานมังกรเหลือง (สระ

มังกรเหลือง) ซ่ึงเป็นล าธารสายหน่ึงท่ีไหลเร่ือยจากเขาลงสู่แอ่งพื้นดา้นล่าง ผา่นภูเขาหิมะนานนบัพนัปี มีลกัษณะ
ทางธรรมชาติคือเป็นหินปูน หินปูนเกิดการตกตะกอนเป็นแอ่งเป็นชั้นตามระดบัความสูงของภูเขา หินปูนทั้งเล็ก
และใหญ่กว่า 400 ชั้น แต่ละแอ่งมีความสูงตั้งแต่ 1.5 – 4.5 เมตร ดูเหมือนสระน ้ าเล็กๆมากมาย ท่ีมีสีเขียวอมฟ้า
อ่อนแก่สลบักนัอยา่งสวยงาม กล่าวกนัวา่ท่ีน่ีเป็นท่ีอยูข่องพญามงักรเหลืองช่ืนชมธรรมชาติ 

 จนถึงเวลาอนัสมควร 
ข้อแนะน าก่อนขึน้อุทยานหวงหลง   :  ท่านควรดูแลสุขภาพร่างกายและพกัผ่อนให้เพยีงพอ เน่ืองจากอุทยานหวง
หลงอยู่สูงจากระดับน ้าทะเล 4,500 เมตร เวลาเดิน พูด แต่ละอริิยาบถควรท าช้าๆค่ะ ไม่ควรเร่งรีบ 

  จากนั้นท่านเดินทางสู่ จิ่วไจ้โกว ใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั จนถึงอุทยานจ่ิวไจโ้กว 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร   
  ท่ีพกั  JIUZHAIGOU HOWARD JOHNSON RESORT HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 
 

  



 

วันท่ีสาม อุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกวเต็มวัน (สถานท่ีไฮไลท์รวมรถเหมาส่วนตัว) – ชมโชว์ระบ าทิเบต   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

น าท่านสัมผสัธรรมชาติภายใน จิ่วไจ้โกว โดยรถเหมาส่วนตัว ให้ท่านไดช้มธรรมชาติบริสุทธ์ิท่ีได้รับการดูแล
รักษาไวเ้ป็นอย่างดีโดยไม่ถูกท าลายดว้ยน ้ ามือมนุษย ์ชมความงามของ ทะเลสาบแรด ทะเลสาบมงักรหลบั  ทะเล
สาบซูเจิง  
น าท่านแวะชม น ้าตกซูเจิง เป็นน ้ าตกท่ีไหลผ่านตามธรรมชาติท่ี ธรรมชาติไดบ้รรจงสร้างไวด้ัง่ภาพวาดเป็นอีก
หน่ึงจุดชมวิวใบไมเ้ปล่ียนสีของจ่ิวจา้ยโกวท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้เท่ียวชมและบนัทึกภาพกนัเป็นจ านวนมาก  ทุก
สถานท่ีลว้นเป็นความงามท่ีธรรมชาติ ไดบ้รรจงสร้างไวไ้ดด้ัง่ภาพท่ีจินตนาการไว ้ของเหล่านักกวีทั้งหลาย น า
ท่านชม ทะเลสาบเสือ ทะเลสาบแพนดา้ ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบฤดูกาล  ชมสีสันของน ้ าท่ีสะทอ้นภาพของ
ภูเขาทอ้งฟ้าสีคราม ป่าดงดิบอนัอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งเม่ือยามแสงอาทิตยส์าดส่องลว้นมีส่วนท าให้ จ่ิวไจโ้กว เป็น
เหมือนดัง่ดินแดนในฝันของนกัเดินทาง 

  น าท่านชม ทะเลสาบยาว (LONG LAKE) เป็นทะเลสาบใหญ่ท่ีสุดในจ่ิวไจโ้กว ยาวกวา่ 7 กม.อยูท่่ามกลาง 
 ขนุเขาในบรรยากาศท่ีเงียบสงบแต่งดงามดุจภาพวาด 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบ BUFFET 
บ่าย จากนั้นน าท่านชม ทะเลสาบห้าสี (COLORFUL POND) เป็นทะเลสาบท่ีมีสีของน ้ าแปลกตาโดยเฉพาะเม่ือยาม

แสงอาทิตยส่์องกระทบกบัพื้นน ้า จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สีของน ้าในทะเลสาบจะเปล่งประกายมี 5 เฉด
สี สะทอ้นขึ้นมา คือ เขียว ขาว เทา น ้ าเงินและม่วงดูงดงาม จากนั้นน าท่านชม ทะเลสาบนกยูง เป็นทะเลสาบท่ีมี
สีสันของสายน ้ าท่ีเป็นสีฟ้าเขม้-อ่อนสลบักนัขึ้นอยู่กบัระดบัความลึกของน ้ า และรูปร่างของทะเลสาบคลา้ยนกยงู 
จึงเป็นท่ีมาของช่ือนัน่เอง และในยามใบไมเ้ปล่ียนสี เม่ือใบไมสี้ต่างๆ ร่วงหล่นบนผืนน ้า ก็จะแผก่ระจายออกคลา้ย
นกยงูก าลงัร าแพน จนเป็นท่ีร ่าลือวา่หากไดช้มความงามของทะเลสาบน้ี ก็ไม่อาจเห็นทะเลสาบอ่ืนใดงดงามไดอี้ก 

 จากนั้นน าท่านชม น ้าตกธารไข่มุก (PEARL SHOAL) ซ่ึงเป็นน ้ าตกท่ีไหลผ่านถ ้าล าธารใหญ่นอ้ยท่ีสลบัซบัซอ้น
ดุจดังวงับาดดาล โดยมีสายน ้ าทอดยาวลดหลั่นกันมาเป็นระยะทางถึง 310 เมตรโดยไม่ขาดช่วงสายธารส่อง
ประกายระยบิระยบัราวกบัความงามของเส้นไข่มุกให้ท่านไดส้นุกกบัการบนัทึกถ่ายภาพและด่ืมด ่ากบัธรรมชาติท่ี
สวยสดงดงาม (ทางเดินขึ้น-ลงอุทยานเป็นบนัไดปูดว้ยไมแ้ละปูนอย่างดีมีศาลาพกัเหน่ือยและห้องน ้ าสะอาดไว้
บริการ) 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 



 

พเิศษ.......น าท่าน ชมการแสดงโชว์ทิเบต ในโรงละครท่ีทนัสมยัภายในโรงแรมตกแต่งในแบบทิเบต               ชม
การแสดงฟ้อนร าอนัสวยงามตระการตาชมการแสดงวฒันธรรมประเพณีอนัน่าต่ืนตาของชนกลุ่มนอ้ยเผา่จา้ง
(ทิเบต) 

   ท่ีพกั  JIUZHAIGOU HOWARD JOHNSON RESORT HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 
 
วันท่ีส่ี   จิ่วไจ้โกว – เมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เฉินตู 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเฉินตู  จากนั้นน าท่านเดินทางต่อน าท่านชม เมืองโบราณซงพาน เมืองท่ีใช้
แลกเปล่ียนสินคา้ชาวฮัน่และชาวทิเบต สมยันั้น ชาวฮัน่นิยมน าใบชา ผา้แพร เกลือและของใชป้ระจ าวนัมา
แลกเปล่ียนมา้ แกะ ขนแกะ และหนงัสัตว ์ผา่นชมก าแพงเมืองโบราณสมยัราชวงศห์มิง 
ระหว่างทางผ่าน ทะเลสาบเตี๋ยซี สถานท่ีท่องเท่ียวอนังดงาม ซ่ึงตั้งอยู่ระดบัความสูงเกือบ 3,000 เมตร มองลงไป
ยงัหุบเขาเบ้ืองล่างจะแลเห็นทะเลสาบสีเขียว เทอร์คอยซ์ทาบยาวไปตามซอกหุบเขา เขม้สด ไร้เงาสะทอ้นจนดูราว
เป็นกระเบ้ืองยาวขนาดใหญ่ "ทะเลสาบเต๋ียซี " มีเร่ืองเล่าว่าเกิดจากมีแผ่นดินไหว เม่ือปี พ.ศ. 2478 ได้กลืน
ส่ิงก่อสร้างและทุกสรรพส่ิงให้หายไปในพริบตา ความงามของธรรมชาติบางคร้ังก็แฝงไวด้ว้ยความโหดร้ายอยา่ง
เหลือเช่ือ  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ระหว่างการเดินทาง 
หลังอาหารน าท่านออกเดินทางกลบัสู่ เมืองเฉินตู จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัยระหว่างการ
เดินทาง ใหท้่านไดส้ัมผสัความเป็นธรรมชาติทิวทศัน์สองขา้งทางจนถึงเมืองเฉินตู  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
  ท่ีพกั INTERCONTINENTAL HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

  



 

 
วันท่ีห้า เมืองเฉินตู - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ) - สวนว่านเจียงโหลว – วังแพะเขียว – ถนนโบราณจิ๋น 
 หลี–่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

 น าท่านสู่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมค่ารถกอลฟ์) ตั้งอยูท่ี่เมืองเฉินตู ตั้งอยูท่างตะวนัตก  เฉียงใตข้องมณฑลเสฉ
วน ประเทศจีน เป็นสถานท่ีเพาะพนัธุ์และบา้นของหมีแพนดา้กว่าร้อยละ 30 ของหมีแพนดา้ทัว่โลก และเป็นบา้น
เกิดของช่วงช่วง-หลินฮุ่ย    

น าท่านสู่ สวนว่านเจียงโหลว เป็นสวนท่ีเตม็ไปดว้ยไมไ้ผ่ท่ีใหญ่ท่ีสุดในแผ่นดินจีน มีพนัธุ์ไมไ้ผเ่ป็นร้อยๆชนิด 
สวนน้ีตั้งอยูท่างตะวนัออกริมแม่น ้าจ่ินเจียง เช่ือกนัวา่เป็นบา้นพกัเก่าของนกักวีชาวซินเทา ในสมยัราชวงศถ์งั 
บุคคลมีความสามารถเช่ียวชาญในเร่ือง ของดนตรี การขบัร้อง แต่งบทกวี ใหท้่านสัมผสับรรยากาศร่มร่ืน
ภายในสวน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วังแพะเขียว ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของนครเฉินตู  ถือวา่เป็นส านกัท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

ลทัธิเต๋าในภาคตะวนัตกเฉียงใต ้น าท่านชม ส่ิงก่อสร้างส าคญั มี ต าหนกัหลินจู่ ต าหนกัเฉียนคุน 
ต าหนกัซานซิน ต าหนกัถงัอ่องและศาลายนัตแ์ปดทิศ ภายในต าหนกัประดิษฐานรูปป้ันเทวดาท่ีคนจีน
นบัถือส่ิงท่ีน่าสนใจมากท่ีสุดคือ ต าหนกัซานเซิน  มีแพะทองเหลืองท่ีศกัด์ิสิทธ์ิสองตวัตั้งตระหง่านอยู่
ตั้งแต่สมยัราชวงศเ์ชง  ตวัหน่ึงน่าประหลาดใจมาก “มีเขาข้างเดียว” กล่าววา่อวยัวะส่วนต่างๆ ของแพะ 
จะมีความเก่ียวขอ้งกบัสัตวสิ์บสองราศี  มีลกัษณะดงัน้ี มีหูเหมือนหนู  ตาเหมือนไก่ จมูกเหมือนววั กีบ
เลบ็เหมือนเสือ  ปากเหมือนกระต่าย  เขาเหมือนมงักร  หางเหมือนงู  หนา้เหมือนมา้  คอเหมือนลิง  
หนวดแพะ ทอ้งเหมือนหมา กน้เหมือนหมู  ซ่ึงคนจีนมีเช่ือวา่ถา้หากเจ็บป่วยไม่สบายอวยัวะส่วนได
ของร่างกายใหน้ ามือไปลูบจบัส่วนนั้นของแพะแลว้จะหายจากอาการป่วยทนัที และวงัแพะเขียวยงัเป็น
ส านกัลทัธิเต๋าท่ีระลึกถึงท่านเล่าจ้ือ 

 จากนั้นน าท่านสู่ ถนนโบราณจิ๋นหลี ่ เป็นตรอกท่ีอยู่ขา้งศาลเจา้สามก๊กอู่โหวฉือ ถนนสายน้ีมีความเก่าแก่กว่า 2000 
ปี ปัจจุบันเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในเมืองเฉิงตู เป็นถนนคนเดินขนาดใหญ่ท่ีมี
บรรยากาศโบราณและมีเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมทอ้งถ่ินมากมาย มีร้านน ้ าชา ร้านขายอาหารและสินคา้ของฝาก
หลากหลาย สามารถไปเท่ียวไดท้ั้งกลางวนัและกลางคืน  



 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นน าท่านสัมผสัความต่ืนเตน้เร้าใจ ของโชว์ประจ ามณฑลเสฉวน โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ซ่ึงท่านไม่อยากจะลุก
จากเกา้อ้ีเลย โชวเ์ปล่ียนหนา้กากท่ีผูแ้สดงสะบดัหนา้เพียงคร้ังเดียวก็ สามารถเปล่ียนหนา้ไดเ้พียงเส้ียววินาที เป็น
ศิลปะของคนจีนตั้งแต่สมยัโบราณ ในอดีตเทคนิคการแสดงจะถูกปิดเป็นความลบัและจะถ่ายทอดเฉพาะคนใน
ตระกูลเท่านั้น 

  ท่ีพกั INTERCONTINENTAL HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 
วันท่ีหก ถนนคนเดินชุนซีลู่ – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
  จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิง ถนนคนเดินชุนซีลู่ หรือ WALKING STREET ของเสฉวน เป็นยา่นท่ีขาย

สินคา้ท่ีทนัสมยัเป็นถนนปิดไม่สามารถใหร้ถว่ิงผา่นได ้อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้และถ่ายรูปแต่
ละสถานท่ีตามอธัยาศยั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
หลงัรับประทานอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

15.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินไทย  เท่ียวบินที่ TG 619 
 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

18.00 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจในการท่องเท่ียวและการบริการ 

 
 
 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์ผู้ใหญ่ / เด็ก 

ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน 
พกัเดี่ยวจ่ายเพิม่ 

13 – 18  เมษายน 2566 49,900 บาท / ท่าน 8,000 บาท / ท่าน 

             ****คณะเดินทาง  15 - 19  ท่าน**** 
                          “คุ้มค่า รู้จริง เราดีท่ีสุด ส าหรับคุณ” 

  

รายการท่องเที่ยวนีอ้าจเปลีย่นแปลง หรือ สลบักนัได้ตามความเหมาะสม  
ท้ังนีถื้อเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จัด โดยยดึถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เง่ือนไข    รายการและราคาทวัร์น้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีจะตอ้งไดรั้บการยืนยนั จากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากท่ีบริษทัฯ 
ไดรั้บการส ารอง ท่ีนัง่จากสายการบินและโรงแรมท่ีพกัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเปล่ียนราคาตัว๋
เคร่ืองบิน หากราคาตัว๋เคร่ืองบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบนั และในกรณีท่ีไม่สามารถไปเท่ียวตามสถานท่ีท่ีระบุใน
รายการ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน  ทางบริษทัฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งส้ิน รายการและราคาทวัร์ขา้งตน้น้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม  
➢ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบัเท่ียวบินตามรายการ  
➢ ค่าอาหาร-โรงแรมตามท่ีรายการก าหนด  
➢ ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน  
➢ ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  
➢ ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ  
➢ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ  
➢ น ้าด่ืมวนัละ1 ขวด/ท่าน   
➢ ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
➢ ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนกัเกิน 20 กิโลกรัม   
➢ ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รีดผา้ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ   
➢ ค่าธรรมเนียมเดินทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว  
➢ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี)  
➢ ทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 10 หยวน / คน / วัน 
➢ ทิปไกด์คนขับรถ  วันละ 10 หยวน / คน / วัน 
➢ ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยตามความพงึพอใจของท่าน 

เง่ือนไขการจอง  วางเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท  
เง่ือนไขยกเลกิ  
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั    คืนค่าทวัร์หลงัหกัค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง 
➢ ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วนั   ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทวัร์ในทุกกรณี 
➢ ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วนั  คิดค่าใชจ่้าย 80 เปอร์เซ็นต ์ของราคาทวัร์ในทุกกรณี  
➢ ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วนั   ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 

  



 

 

หากสนใจจองกรณุาตดิต่อ 

➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
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