
              

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

มรดกโลกช ื	อสุ่ย นํ�าตกช ื	อสุ่ย นํ�าตกสายรุ้งใหญ่ที	สุดในเอเซยี และเป็นอนัดบั $ ของจนีสูง () เมตร กว้าง +$ เมตร 

เมอืงโบราณเหมาไถ  เมอืงโบราณเก่าแก่อายุกว่าพนัปีท ี	ได้รบัการอนุรกัษ์ไว้อย่างด ี 

อุทยานอู่หลง อุทยานแห่งชาตอู่ิหลง หลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ ระเบยีงกระจกชมววิ 

มหานครฉงช ิ	ง  $ ใน 7 มหานครของจนี หงหยา้ต้ง ศาลาประชาคม 

กาํหนดการเดนิทาง  สิงหาคม-ธันวาคม ����  ( � วนั � คืน ) 
 



              

 

    

 

วนัแรก   สนามบินดอนเมือง – ฉงชิ ง – ชื อสุ่ย – นํ$าตก & คูหา – เมืองโบราณปิ งอนั 

��.�� น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร + ชั$น �  เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย เจา้หน้าที�ของบริษทัฯ คอย
อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านก่อนเดินทางขึ'นเครื�อง 

06.15 น. นาํท่านเหิรฟ้าสู่ เมืองฉงชิ ง โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที ยวบินที  FD 556   
10.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานมหานครฉงชิ�ง หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ เดินทางเขา้สู่ตวัเมือง    
กลางวนั � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมืองชื อสุ่ย ตั'งอยู่ในภาคตะวนัตกเฉียง

เหนือของ มณฑลกุย้โจว เป็นแถบเปลี�ยนผา่นระหว่างที�ราบสูงยนูนาน-กุย้โจวกบัแอ่งกะทะเสฉวน นครนี' ไดชื้�อว่า 
“ชื�อสุ่ย” เพราะมีแม่นํ' าชื�อสุ่ยที�สวยงามไหลผ่านตลอดทั'งเมือง ชื�อสุ่ยเป็นสายสัมพนัธ์สําคญัของการคา้พรมแดน
ระหว่างเสฉวน-กุย้โจวมาโดยตลอด เป็นเมืองสาํคญัในดา้นเศรษฐกิจวฒันธรรม นาํท่านชม อุทยานนํ$าตกสี ถํ$า (รวม
รถกอล์ฟ) อุทยานที�มีนํ' าตกถึง 4 แห่งในอุทยานเดียว  1.นํ' าตกผา้ม่าน  2.นํ' าตกซุนหงอคง 3.นํ' าตกกบบิน  4.นํ' าตกมา้
ขาว ให้ท่านสัมผสักับวิวทิวทศัน์ที�แตกต่างกัน ด้วยสายนํ' าที�เยน็ฉํ� า อากาศที�ร่มรื�นตลอดทั' งปี เดินชมพืชพรรณ
ธรรมชาติที�หาชมที�อื�นไม่ได ้เช่น ตน้เฟิร์นป่าดึกดาํบรรพ ์และพืชทอ้งถิ�นที�แปลกตา พร้อมกบัถ่ายรูปกบัธรรมชาติที�
สวยตามอธัยาศยั  จากนั'นนาํท่านชม เมืองโบราณปิ งอนั เมืองโบราณแห่งนี'สร้างในราชวงศห์นานซ่งมีอายปุระมาณ 
1000 กว่าปีมาแลว้ ลกัษณะเด่นของเมืองคือ เป็นเมืองที�สร้างอยูบ่นหนา้ผาสูงชนั ในตวัเมืองจะมีแค่ถนนเลก็ๆ 1สาย 
ทางดา้นเหนือจะมีสะพานแขวนสาํหรับขา้มแม่นํ' าชื�อฉุ่ย เมืองโบราณแห่งนี' ไดถู้กการรักษามาเป็นอยา่งดี ซึ� งจะเห็น
ไดว้่าพื'นถนนดา้นในของเมืองโบราณจะไม่เป็นทางเรียบซึ�งยงัคงความเป็นแบบฉบบัของเมืองนี'และไม่เคยผา่นการ
ซ่อมแซมหรือปรับปรุงใดๆ ในประวติัศาสตร์เมืองโบราณนี' เป็นจุดที�มีการแยง่ชิง โดยมีการแยง่ชิงระหวา่งกองทพัจา
กาเช่และกองทพัทหารแดงของท่านประทานเหมาเจ๋อตุง และยงัไดมี้การสร้างสะพานโซ่แขวนขา้มฝั�งในช่วงการทาํ
สงคราม และยงัคงอยูจ่นถึงปัจจุบนันี'  นอกจากนี'ยงัมีร้านคา้ของที�ระลึกไวใ้หน้กัท่องเที�ยวไดซื้'อหาเป็นของฝากดว้ย 

คํ�า รับประทานอาหารคํ า ณ ภตัตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านกลบัที�พกั   
        พกัที เมืองปิ งอนั  JURASSIC HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที สอง  นํ$าตกชื อสุ่ย (สายรุ้ง) – เมืองถู่เฉิง  

เชา้ �บริการอาหารเช้า ณ ที พัก  หลงัอาหารนาํท่านชม นํ$าตกใหญ่ชื อสุ่ย ที�เป็นอนัดบั Kของประเทศจีน ซึ� งมีความสูง
LMเมตร กวา้งNK เมตร เป็นนํ' าตกที�ใหญ่ที�สุดในเอเชีย และเป็นนํ' าตกแห่งเดียวในโลกที�ไหลผา่นภูเขาสายรุ้ง (Danxia 
landform)   นํ' าไหลลงจากหนา้ผาสูง ส่งเสียงอึกทึกกึกกอ้งไปหลายกิโลเมตร ทิ'งละอองนํ'ากระจายเป็นหมอกเป็นฝน 
หลายร้อยตารางวา กระทบเป็นสายรุ้งอนัสวยงาม   

เที ยง �รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาํท่านเดินทางสู่ เมืองถู่เฉิง เมืองโบราณอายุกว่า 2,000 ปี ตั'งอยู่ใน

มณฑลซีสุ่ย ทางตอนเหนือของกุย้โจว ปี ค.ศ. 1987 ไดส้ร้างสะพานทางด่วนขา้มแม่นํ' าชื�อสุ่ย ซึ� งถือไดว้่าเป็นทาง

ด่วนมหศัจรรยม์าก ผา่นเสน้ทางหุบเขากบัป่าไผที่�หนาแน่นทั'งสองฝั�งระยะทางกวา่ร้อยกิโลเมตร  

คํ�า �รับประทานอาหารคํ า ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านกลบัที�พกั   
       พกัที เมืองถู่เฉิง TU CHENG KEZHAN HOTEL หรือเทยีบเท่า 



              

 

    

 

วนัที สาม  เมืองโบราณเหมาไถ – พพิธิภัณฑ์เหมาไถ – ฉงชิ ง  

เช้า  � บริการอาหารเช้า ณ ที พัก หลงัอาหารนาํท่านชม เมืองโบราณเหมาไถ ตั'งอยู่บนฝั�งของแม่นํ' าชื�อสุ่ย ตั'งอยู่ทาง
ตะวนัตกเฉียงเหนือของที�ราบสูงกุย้โจวทางดา้นตะวนัตกของเทือกเขา ตาไต กบัจุนยี� ทางเหนือและทางใตข้อง 
มณฑลเสฉวน เป็นสถานที�ตั'ง “สุสานของกองทพัแดง” และอนุสาวรียก์องทพัแดงขา้มแม่นํ' า เป็นเสน้ทางเชื�อมโยงที�
สาํคญัสู่มณฑลเสฉวนและฉงชิ�ง ชมเมืองโบราณที�มีกลิ�นอายวฒันธรรมของกองทพัแดง ชมบา้นเรือนแบบเก่าสไตล์
เหมาไถที�ทรงคุนค่าและเตม็ไปดว้ยเสน่ห์ให้ผูค้นเขา้ไปเยือน นอกจากนี' ยงัมีชื�อเสียงเรื�องการผลิตซีอิ\วจีนและเหลา้
เหมาไถที�มีชื�อเสียงมายาวนาน จนเป็นที�รู้จกักนัในชื�อ “เมืองไวน์แห่งแรกของจีน” จากนั'นนาํท่านชมพิพิธภัณฑ์
เหมาไถ ชมวิวฒันาการของเหลา้เหมาไถโบราณจนมาถึงปัจจุบนัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑไ์ปหลายรูปแบบ 

เที ยง  �รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางกลบัสู่ มหานครฉงชิ ง เป็นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 
ของจีนที�ขึ'นตรงต่อส่วนกลาง โดยไดถู้กขนานนามว่าเป็น “เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก” อนัเป็นแหล่งกาํเนิด
ของชนเผา่ปาหยโีบราณ มีประวติัศาสตร์อนัเนิ�นนานกวา่ 3,000 ปี 

คํ า รับประทานอาหารคํ า ณ ภตัตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านกลบัที�พกั   
        พกัที เมืองฉงชิ ง XIN XI YA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที สี   ฉงชิ ง – อู่หลง - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (นั งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี  – สะพานแก้วสวรรค์)  

เช้า  � บริการอาหารเช้า ณ ที พัก หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง ตั'งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใตข้อง เมืองฉงชิ�ง 
เป็นเมืองที�อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง ทาํให้เมืองนี' มีป่าไม ้และพื'นที�สีเขียวเยอะและอากาศดี มีแม่นํ' าอู่เจียง
ไหลตดัผา่นกลางเมือง เมืองอู่หลงอยูห่่างจากเมืองฉงชิ�งประมาณ 130 กิโลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพิเศษตลอดเส้นทาง  

เที ยง  �รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า - สะพานสวรรค์ 
มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ที� เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทาํให้เกิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ที�ลึก
ประมาณ 300-500 เมตร และมีบางส่วนเป็น โพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดขา้มระหว่างภูเขา ภายในอุทยาน
แห่งชาติหลุมฟ้า -สะพานสวรรค ์ยงัมีโรงเตียมเก่าๆ ซึ� งเป็นจุดแวะพกัของคนเดินทางในสมยัก่อนตั'งแต่ในสมยั
ราชวงศถ์งั (ค.ศ. 618-907) และจุดนี' เองที�จางอี'โหมวใชเ้ป็นฉากในหนงัการถ่ายทาํหนงัเรื�อง "ศึกโค่นบลัลงักว์งัทอง  
ล่าสุดใช้เป็นฉากในหนังฮอลิวู๊ดฟอร์มยักษ์ TRANFORMER4 ที โด่งดังไปทั วโลก  จากนั'นนาํท่านสู่ที�เที�ยวใหม่
ล่าสุด กับสะพานแก้วสวรรค์ หรือ ระเบียงกระจกชมวิวที ใหญ่ที สุดในเอเซียออกแบบโดยผูเ้ชี�ยวกว่า 20 คนจากทั'ง
ในและนอกจีน ตั' งอยู่ 11 เมตรเหนือขอบหน้าผาสูงในเมืองเซียนหนู่ชาน กวา้งอีก 26 เมตร หรือถา้หากวดัจาก
ระดบันํ'าทะเลกสู็ง 1,200 เมตร วา่กนัว่าน่าจะเป็นระเบียงจุดชมวิวกระจกที�ใหญ่ที�สุดในเอเชียแลว้ยงัสามารถมองชม
วิวมุมสูงไดท้ะลุถึงกน้อุทยานกนัเลยทีเดียวใหท่้านไดว้ดัใจเดินชมวิวและเกบ็ภาพไดต้ามอธัยาศยั 

คํ�า รับประทานอาหารคํ า ณ ภตัตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านกลบัที�พกั   
       พกัที เมืองอู่หลง  MOUNTIAN VIEW HOTEL หรือเทยีบเท่า 



              

 

    

 

วนัที ห้า อู่หลง – ภูเขานางฟ้า – ฉงชิ ง – ถนนคนเดินเจี$ยฟางเป่ย    

เชา้ �บริการอาหารเช้า ณ ที พัก  หลงัอาหารนาํท่านชมอุทยานเขานางฟ้า อุทยานท่องเที�ยวทางธรรมชาติระดบั 4 A ของ
ประเทศจีน อยูท่างตอนเหนือของแม่นํ' าอวู่เจียงในระดบัความสูง 1900 เมตรจากระดบันํ' าทะเล มียอดเขาสูงสุดที� 2033 เมตร 
อุทยานเขานางฟ้ามีชื�อเสียงในเรื�องความสวยงามทางธรรมชาติที�แตกต่างกนัไปในแต่ละฤดู จนไดรั้บการขนานนามว่าเป็น
ดินแดนแห่ง 4 สิ�งมหศัจรรย ์คือ มีป่าไมห้นาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญา้เลี'ยงสัตว ์และมีลานหิมะในฤดูหนาว ปกติ

ภูเขานางฟ้าเป็นทุ่งหญา้เลี'ยงสัตวอ์นัดบั 1 ทางภาคใตข้องประเทศจีน  นาํท่านไปผอ่นคลายความเมื�อยลา้ดว้ยการนวดฝ่า
เทา้ เป็นการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที� “ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ” ฟังเรื�องราว
เกี�ยวกบัการแพทยโ์บราณตั'งแต่อดีตถึงปัจจุบนัการส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีน ที�มีมานานนบัพนัปี พร้อมรับฟังกา
วินิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญและซื'อยาแกน้ํ' าร้อนลวกเป่าฟู่ หลิง “ยาบัวหิมะ”    

เที ยง  �รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางกลบัสู่ มหานครฉงชิ ง นาํท่านชม ร้าน
ยางพารา ใหท่้านเลือกชมผลิตภณัฑเ์พื�อสุขภาพอาทิ หมอนจากยางพารา ที�นอน เป็นของฝาก  นาํท่านสู่  ถนนคนเดิน
เจี ยฟางเป่ย (ถนนคนเดนิเมืองฉงชิ ง) หรือที�รับรู้กนัวา่เป็นเสมือนฮ่องกง e มีสินคา้เบรนดเ์นมใหท่้านไดเ้ลือกชอ้ปปิ' งจุ
ใจ ตั'งอยูบ่ริเวณอนุสาวรียป์ลดแอก ซึ�งสร้างขึ'นเพื�อรําลึกถึงชยัชนะในการทาํสงครามกบัญี�ปุ่น แต่ปัจจุบนักลายเป็น
ศูนยก์ลางทางการคา้ขนาดใหญ่ใจกลางเมือง  เตม็ไปดว้ยร้านคา้ กวา่ f,���  ร้านอาหาร ชอ้ปปิ' งมอลลข์นาดใหญ่   

คํ�า รับประทานอาหารคํ า ณ ภตัตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านกลบัที�พกั   
        พกัที เมืองฉงชิ ง  XIN XI YA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที หก   ฉงชิ ง – มหาศาลาประชาคม (ด้านนอก) – พพิธิภัณฑ์ซานเสีย – หงหยาต้ง – ฉงชิ ง – กรุงเทพฯ    

เชา้ �บริการอาหารเช้า ณ ที พัก  หลงัอาหาร นาํท่านเที�ยวชม มหาศาลาประชาคม ( ต้าหลี ถัง ) ที�สร้างโดยนายพลเฮด
หลงแห่งกองทพัคอมมิวนิสต ์สร้างหลงัจากการปฎิวติัสาํเร็จในปี e�h� จุคนไดก้ว่า �,��� คน ใชเ้ป็นที�ประชุมสภา
ผูแ้ทน และโรงละครของประชาชน จาํลองแบบมาจากหอฟ้าเทียนถานจากปักกิ�ง จากนั'นนาํท่านชม พพิธิภัณฑ์ซาน
เสีย ซึ� งเป็นพิพิธภณัฑที์�เกบ็เรื�องราวของการสร้างเขื�อนยกัษที์� ใหญ่ที�สุดในโลก ซานเสียตา้ป้า ที�ขวางกั'นแม่นํ' าแยงซี
เกียง นาํท่านชม โรงงานผ้าไหม ชมการผลิตผา้นวมจากรังไหม และผลิตภณัฑ์ที�ทาํจากผา้ไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื'อผา้ 
ผา้พนัคอ นาํท่านสู่ “หงหยาต้ง” คอมเพล็กซ์ในรูปทรงอาคารโบราณขนาดใหญ่ ภายในมีร้านคา้ ร้านอาหาร  ร้าน
ขายสินคา้ที�ระลึก ฯลฯ ที�นี�ถือเป็นจุดนดัพบพกัผอ่นของชาวเมือง และจุดชมวิวชั'นดี อีกทั'งยงัเป็นจุดถ่ายรูปที�สาํคญั
ของนกัท่องเที�ยวอีกดว้ย สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน  

***อสิระอาหารกลางวนัเพื อความสะดวกในการช้อปปิ$ ง*** 
K8.55 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที ยวบินที  FD 553  
21.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพทุกท่าน   

    
อตัราค่าบริการ **ราคาพเิศษ ไม่มรีาคาเดก็ ไม่มแีจกของสมนาคุณ *** 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ ** ไม่มีราคาเดก็** พกัเดี ยว 



              

 

    

 

หมายเหตุ :  รายการทวัร์สามารถเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดย
มิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั 

เนื องจากเป็นราคาพเิศษ เมื อท่านเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที ยวตามรายการ ซึ งอาจจะมีการ
เปลี ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที จะไม่ท่องเที ยวตามรายการในแต่ละวนั ทางบริษทัฯ ขอความกรุณาให้ท่านชําระเงนิ

เพิ ม �,eee บาท ต่อร้านต่อท่าน เนื องจากราคาทวัร์ เป็นราคาพเิศษซี งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที ยวและร้านค้าต่างๆ 

รายการนี$จะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเที ยวจนี เพื อโปรโมทการท่องเที ยว ร้านสมุนไพรจนี , โรงงานผ้าไหม , ร้าน
ยางพารา แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ &�-ge นาท ี

 

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตัhวภายในประเทศ (เครื องบนิ รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที เจ้าหน้าที ก่อนทุกครั$ง หากไม่มีการสอบถาม
เจ้าหน้าที บริษัทก่อนทาํการซื$อบตัรโดยสารภายในประเทศที กล่าวไว้ข้างต้น ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั$งสิ$น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวงั ท่านใดที มีพาสปอร์ต � เล่มหรือเปลี ยนพาสปอร์ตเล่มใหม่โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที   
กรณทีี เดนิทางไม่ได้ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั$งสิ$น  
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ตก่อนส่งให้เจ้าหน้าที และก่อนการเดนิทาง 

 

อตัราค่าบริการนี$รวม 

- ค่าตัiวเครื�องบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั'นประหยดั - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมที�พกั        - ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานที�ทุกแห่งตามที�ระบุไวใ้นรายการ   - ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท    
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามที�ระบุไวใ้นรายการ     
*** ค่านํ$าหนักกระเป๋า ท่านละ �e กโิลกรัม/ ท่าน  กรณทีี นํ$าหนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํ$าหนักที เกนิเอง *** 

 

อตัราค่าบริการนี$ไม่รวม 
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม L% ภาษีหกั ณ ที�จ่าย f%    -ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  

�g ส.ค.-l ก.ย., �-++, m-+l, +l-+m, +�-�e, +�-�+, �e-��, ��-�n พ.ย. �� 
�l-�m พ.ย., �n พ.ย.-� ธ.ค., �g พ.ย.- & ธ.ค. �� 
&-g, �-++, ++-+�, +m-�l, �e-�� ธ.ค. �� 

+n,ggg.- l,gee.- 

&-g, �-+e, +�-+n, +l-+m, +g-�&, �e-�� ก.ย. �� +m,ggg.- l,gee.- 
+e-+�, ++-+�, +�-+n, +l-+m, +&-+g, +�-�e, +�-�+, +n-��, +m-�l ต.ค. �� 
+g-�&, �l-�m, �&-�g ต.ค., le ต.ค.-& พ.ย. �� 

+g,ggg.- &,gee.- 



              

 

    

 

-ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วีดีโอ  
 -ทิปเดก็ยกกระเป๋าประมาณ k หยวนต่อหอ้ง 
- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปทวัร์ +,�ee บาท ชําระพร้อมค่าทวัร์ // วซ่ีาเดี ยว �,eee บาท  
**กรณส่ีงเอกสารยื นวซ่ีากรุ๊ปไม่ทนัก่อนการเดินทาง �e วนั  
- ค่าทปิไกด์ , คนขับรถ และ หัวหน้าทวัร์ไทย ตลอดการเดินทาง +,�ee บาท **ขอสงวนสิทธิoเกบ็เป็นเงินไทยเท่านั$น** 

 

เงื อนไขการสารองที นั ง 

- การจอง ชําระมัดจํา 8,eee บาท ส่วนเหลือชําระก่อนการเดินทาง �e วนั พร้อมส่งรายชื�อสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพื�อยื�นขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  

เงื อนไขในการให้บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย 

เนื องจากราคานี$เป็นราคาโปรโมชั น ตัhวเครื องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม +ee% ซึ งเมื อท่านจองและจ่ายมัดจําแล้ว ถ้าผู้
จองยกเลกิจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั$งสิ$น และในกรณีที ออกตัhวเครื องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื อนการเดินทาง ผู้
จองจะไม่สามารถทาํเรื องขอคืนค่าตัhวหรือขอคืนค่าทวัร์ทั$งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัiวเครื�องบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั'งสิ'น ถา้ยงัไม่มีการยื�นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื�นใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัiวเครื�องบิน แต่มีการยื�นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่

จ่ายอื�นใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที�จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั'น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัiวเครื�องบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ในวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผิดชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อตัiว / ตัiว K ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ' ามนัเชื'อเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑที์�สายการ
บินกาํหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอื�นๆ เฉพาะเท่าที�ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้      

4. กรณีที�ท่านซื'อตัiวเพิ�ม เกินจากจาํนวนตัiวที�มีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัiวผา่นอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถเปลี�ยน
ชื�อผูเ้ดินทาง หรือเปลี�ยนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามกาํหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัiวเตม็ใบ  

 
 

@ @  เอกสารสําหรับยื นวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป @ @ 
1. สาํเนาพาสปอร์ต  

 
 
 
 
 
 



              

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที ต้องจ่ายเพิ มให้สถานฑูตจีน เมื อท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า 
- พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี e นิ'ว e ใบ 
- สาํเนาบตัรประชาชน 
- ยื�นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ�ม ท่านละ K,k00 บาท       

หมายเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที กาํหนด อาจมีการเปลี ยนแปลงได้ขึ$นอยู่กบัอตัราแลกเปลี ยนเงินตราและสายการบินกาํหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธิo  เลื�อน, เปลี�ยนแปลง, สับเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีที�มีผูร่้วมคณะไม่ถึง Kk ท่าน หรือเกิด
ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่นาํสิ�งของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหวา่งการเดินทาง  
กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเครื�องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ'นอยูก่บัดุลยพินิจของ
สายการบินที�จะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธิo ในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั'นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที�ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที�ทาํให้มิสามารถ
เดินทางได ้รวมถึงกรณียื�นวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามที�เห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หน้าที� ต.ม. อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื�นๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั'งสิ'น 
-เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธิo  
ไม่อาจเรียกค่าบริการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พาสปอร์ตควรมีอายุใช้งานเหลือเกนิ 6 เดือน 

มิฉะนั'นบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณี ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

� หา้มนาํของเหลวและครีมทุกชนิดที�มีปริมาตรเกินกวา่ 1000 มิลลิลิตรต่อท่าน นาํติดตวัขึ'นเครื�องและขนาดของ
บรรจุภณัฑแ์ต่ละชิ'นหา้มเกินกวา่ 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภณัฑ ์

� สาํหรับท่านที�ตอ้งซื'อบตัรโดยสารภายในประเทศจากกรุงเทพฯเพื�อเดินทางกลบัสู่ต่างจงัหวดั 
         กรุณาเลือกซื$อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที สามารถเลื อนวนัและเวลาในการเดินทางได้  
         ทั'งนี' เพื�อป้องกนัปัญหาเที�ยวบินล่าชา้ทาํใหต้อ้งซื'อบตัรโดยสารเพื�อเดินทางใบใหม่  



              

 

    

 

 
 
 
 
 

 

บริษทัฯมีประกนัอบัุตเิหตุท่านละๆ +,eee,eee บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอบุัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ �ee,eee บาท 

 


