
              

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



              

 

    

 

ชมความงามแห่งฤดูใบเปล ี�ยนส ีดอกไมป่้าแซมเขา ณ อุทยานธารสวรรค์จ ิ�วจา้ยโกว 
ผา่นชมความงามทะเลสาบเตี*ยซ ีกาํแพงเมอืงโบราณซงพาน 

**โชว์เปล ี�ยนหนา้กาก เอกลกัษณ์ของเมอืงเฉนิตู** 

กาํหนดการเดนิทาง   เดือน ตุลาคม-ธันวาคม ���� 
วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ฉงชิ%ง – เม่าเสี(ยน      
��.�� น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร * ชั(น +  เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย  เจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ คอย

อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านก่อนเดินทางขึ'นเครื�อง 
06.20 น. นาํท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฉงชิ%ง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที%ยวบินที% FD ���  (บริการอาหารบนเครื%อง) 
10.20 น. ถึง มหานครฉงชิ%ง เป็นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของจีนที�ขึ'นตรงต่อส่วนกลาง โดยไดถู้กขนานนามวา่เป็น “เมืองภูเขา เตา

ไฟ เมืองในหมอก” อนัเป็นแหล่งกาํเนิดของชนเผา่ปาหยโีบราณ มีประวติัศาสตร์อนัเนิ�นนานกวา่ 3,000 ปี หลงัผา่น
พิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารจากนั'นท่านเดินทางเขา้สู่ 
เมืองเม่าเสี(ยน 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ%า ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านกลบัที�พกั   
                 พกัที%เมืองเม่าเสี(ยน   XIQIANG HOMELAND HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัที%สอง เม่าเสี(ยน – อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า) – ฉวนจูซื%อ 
เช้า �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง หรืออุทยาน

มงักรเหลือง ตามเส้นทางผา่นแนวเทือกเขาสูงชนั, หนา้ผา, หุบเขา, เส้นทางคดเคี'ยว ผา่นป่าสนเลาะเลียบแม่นํ' า ชม
ทิวทศัน์สองขา้งทางอนัตระการตาและการทาํการเกษตรแบบขั'นบนัได ผา่นหมู่บา้นชาวธิเบต ท่านจะไดเ้ห็นฝงูจามรี
อยูต่ามสองขา้งทาง ดว้ยความสูงประมาณ C,��� เมตร  

กลางวนั �บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางขึ' น สู่ อุทยานแห่งชาติ หวงหลง  มรดกโลกทาง
ธรรมชาติ ที�ไดรั้บการรับรองจากองคก์าร UNESCO อุทยานแห่งชาติหวงหลงเป็นป่าไมธ้รรมชาติที�สมบูรณ์ 
ตั'งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน อุทยานแห่งชาติหวงหลงเป็นชื�อมงักรเหลือง เพราะภูมิภาค
โดยทั�วๆ ไป มีลกัษณะคลา้ย ๆกบัพญามงักรเหลืองที�หลบัอยูใ่นหุบเขาซึ�งแต่ก่อนนานมาแลว้เคยมีคนกล่าวขาน
กนัว่าเคยมีพญามงักรเหลืองอาศยัอยูใ่นที�แห่งนี' เพื�อปกปักรักษาและคุม้ครองคุม้ภยัให้กบัชาวธิเบตในอดีตกาล
ซึ�งปัจจุบนันี'  อุทยานแห่งชาติหวงหลงเปรียบประหนึ�งดงัอุทยานสรวงสวรรคบ์นโลกมนุษย ์ในช่วงฤดูหนาวจะ
มีหิมะโปรยปรายลงมาปกคลุมภูเขาทั�วบริเวณมองดูขาวสะอาดตาสวยงามซึ�งในอุทยานแห่งชาติหวงหลงนี' จะมี
บ่อนํ' าตื'นๆที�มีประกายเฉดสีที�สวยงามตามธรรมชาติเมื�อกระทบกบัแสงแดดแลว้ จะส่องแสงประกายมองดูแลว้
เหมือนเกร็ดมังกรที�มีอยู่เป็นจาํนวนมาก  ซึ� งล้อมรอบไปด้วยความเขียวขจีของป่าไม้ที� อุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติบนยอดเขาจะมีหิมะปกคลุมขาวดั�งปุยนุ่นคลอบคลุมไปทั�วบริเวณในฤดูหนาว และจะเกิดแสงสี
สะทอ้นที�สวยงามไปทั�วบริเวณในยามที�มีแสงแดดสาดส่องลงมากระทบกบัผิวนํ' ามองดูแลว้เป็นวิวทิวทศัน์ที�
สวยงามตามธรรมชาติอย่าแทจ้ริงต่อผูที้�มาพบเห็นเปรียบประหนึ� งดงัเมืองในเทพนิยายสําหรับจุดท่องเที�ยว



              

 

    

 

ภายในอุทยานหวงหลงแห่งนี' ก็จะมีวิวทิวทัศน์และจุดท่องเที�ยวคลา้ยๆกับอุทยานจิ�วไจโ้กว ซึ� งอยู่สูงกว่า
ระดบันํ' าทะเลถึง4,200เมตรภายในอุทยานแห่งชาติหวงหลงแห่งนี' ท่านก็จะไดพ้บกบัความงดงามของ ทะเลสาบ
ห้าเฉดสี ที�สวยงามจาํนวนมากเช่นกนั และภายใน ถํ'าหวงหลงก็จะมีหินงอกหินยอ้ยที�สวยงามตามธรรมชาติ
มากมาย ตลอดจนดอกไมน้านาชนิดใหท่้านไดชื้�นชม (ไม่รวมกระเช้า ขึ(น IJ หยวน /ลง LJ หยวน อุทยานฯ) นาํ
ท่านเดินทางสู่เมืองฉวนจูซื�อ 

ค ํ�า  รับประทานอาหารคํ%า ณ ภัตตาคาร     
    พกัที%จิ%วจ้ายโกว โรงแรม YARI HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 
 

วนัที%สาม ฉวนจูซื%อ – เที%ยวอุทยานจิ%วจ้ายโกว  
เช้า บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม   หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ จิ%วไจ้โกว ระหว่างทาง ชมวิวทิวทศัน์ O ขา้ง

ทางอยา่งเพลิดเพลินอาทิ ความเป็นอยู่วิถีชีวิตของชาวบา้นชนกลุ่มนอ้ยที�ปลูกพืช เกษตรกรรม นานาชนิดๆไร่อนั
กวา้งใหญ่  เทือกเขา ธารนํ' า ฯลฯและ พกัผอ่นตามอธัยาศยั นาํท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติจิ%วจ้ายโกว” เปลี�ยน
ขึ'นรถของอุทยาน เพื�อชม มรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค ์“จิ�วจา้ยโกว” ซึ� งตั'งอยู่ที�อาํเภอหนานปิง อยู่ทาง
เหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตวัเมืองเฉิงตู ประมาณ 500 กิโลเมตร และอยูสู่งกว่าระดบันํ' าทะเลถึง 2,500 เมตร 
มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ เทือกเขาเหล่านี'  มียอดเขาที�ปกคลุมดว้ยหิมะอยูห่ลายยอด    พื'นที�ป่าเขียวขจีสลบั
กบัทุ่งหญา้ , ทะเลสาบ แม่นํ' าและนํ' าตกรูปร่างแปลกตาชาวธิเบตที�อาศยัอยูใ่นพื'นที�นี'  มีตาํนานเกี�ยวกบัการเกิดของ
ภูมิประเทศจิ�วไจโ้กว “ ตา้เกอ   ผูมี้ชีวิตอนัเป็นอมตะและนางฟ้าอู่นวัเซอโหม่ ที�อาศยัอยูใ่นเทือกเขาลึกนี'ไดต้กหลุม
รักซึ�งกนัและกนั ตา้เกอจึงไดข้ดักระจกบานหนึ�งจนวาววบัดว้ยกระแสลมและหมู่เมฆ และมอบให้กบัอู่นวัเซอโหม่
เป็นของกาํนัล แต่โชคร้ายที�อู่นัวเซอโหม่ทาํหล่นและแตกเป็นชิ'นเลก็ ชิ'นน้อยถึง 108 ชิ'น ซึ� งภายหลงัจึงกลายเป็น
ทะเลสาบทั'ง 108 แห่งในหุบเขาเกา้หมู่บา้นแห่งนี'  ”  ภายในอาณาบริเวณอุทยานจิ�วจา้ยโกว ประกอบดว้ยภูเขาและ
หุบเขาอนัสลบัซับซอ้น เนื�องจากพื'นที�ส่วนใหญ่มีระดบัพื'นดินที�ลดหลั�นจึงทาํให้เกิดแอ่งนํ' าน้อยใหญ่มากมายถึง 
114 แอ่ง และกลุ่มนํ' าตกใหญ่น้อยรวมถึง  17 กลุ่ม และแม่นํ' าซึ� งไหลมาจากหุบเขารวม 5 สาย ท่านจะไดพ้บกบั
ความหัศจรรยข์องอุทยานแห่งนี'  ชมสภาพของนํ' าในทะเลสาบมีสีสันที�พิสดารหลากหลาย ประกอบดว้ยฤดูกาลที�
เปลี�ยนแปลงจนทาํไหเ้กิดสีสนั อนัมหศัจรรยจ์นไดฉ้ายาวา่  
“ 7 แดนเทพนิยาย ” ท่านจะไดเ้ดินลดัเลาะเริ�มตั'งแต่ป่าดึกดาํบรรพท่์านจะไดส้ัมผสัธรรมชาติของป่าที�ยงัคงสภาพ
เหมือนป่าดึกดาํบรรพ ์เสมือนหนึ�งท่านกาํลงัสํารวจป่าดึกดาํบรรพ ์ต่อดว้ยทะเลสาบกระจกเงาและทะเลสาบหงส์ 
ชมความใสสะอาดของนํ' าในทะเลสาบ  จากนั'นแวะชมทะเลสาบหมีแพนด้า และทะเลสาบไผ่ลูกศร ซึ� งท่านจะตลึง
กบัความงดงามที�ธรรมชาติไดบ้รรจงสร้างไวอ้ยา่งวิจิตพิสดาร ดั�งภาพวาดในจินตนาการ จากนั'นผา่นบึงหญา้ ดาด
นํ' า ชั'นของนํ' าตกนอ้ยใหญ่ ไหลลดัเลาะ ซึ� งท่านสามารถไดย้ินเสียงของนํ' าไหลภายใตบ้รรยากาศที�แสนสงบเงียบ
และงดงาม ซึ�งท่านสามารถมาเยอืนไดใ้นทุกฤดูกาล     

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ภายในอุทยาน นาํท่านชมความงดงามของ “ นํ(าตกธารไข่มุก ” ซึ� งเป็นนํ' าตกที�
ไหลผ่านถํ'าลาํธารใหญ่สลบัซบัซอ้นดุจดงัวงับาดาล มีสายนํ' าที�ทอดธารลดหลั�นยาวเป็นระยะยาวถึง 310 เมตร ไม่



              

 

    

 

ขาดสายส่องประกายระยิบระยบั เป็นนํ' าตกที�มีความงามราวกบัเส้นไข่มุก ให้ท่านไดอิ้สระกบัการบนัทึกถ่ายภาพ
และดื�มดํ�ากบัธรรมชาติ ที�สวยสดงดงามไดอ้ยา่งเตม็ที� จนไดเ้วลาสมควรนาํท่านออกจากอุทยาน 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองฉวนจูซื�อ 
หมายเหตุ : กรณีอุทยานปิดไม่ให้นักท่องเที%ยวเข้าชม ทางบริษัทขออนุญาตเปลี%ยนสถานที%ท่องเที%ยวใกล้เคียงให้โดยไม่ต้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า 
คํ�า รับประทานอาหารคํ%า ณ ห้องอาหารของโรงแรม     
    พกัที%จิ%วไจ้โกว CELEBRITTYJIUZHAIGOU HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัที%สี% จิ%วไจ้โกว – เมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี]ยซี – เฉินตู  
เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   หลงัอาหารนําท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเฉินตู แวะเยี�ยมชม หยก เป็น

เครื�องประดบัที�นิยมกนัอยา่งแพร่หลายเพราะเชื�อว่าใส่แลว้จะช่วยป้องกนัอนัตรายได ้ผา่นชม เมืองโบราณซงพาน 
เมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมยัโบราณเป็นเมืองที�ใชแ้ลกเปลี�ยนสินคา้ชาวฮั�นและชาวทิเบตซึ�งชาวฮั�นนิยมนาํใบชา 
ผา้แพร เกลือและของใชป้ระจาํวนัมาแลกเปลี�ยนมา้แกะ ขนแกะ และหนงัสัตวข์องชาวทิเบต กาํแพงเมืองซงพาน 
สร้างในสมยัราชวงศห์มิงมีพลเมือง V แสนกว่าคน ปี ค.ศ. VWXX ทหารจีนแดงเดินทางไกลผา่นซงพานนายพลหลิว
ป๋อเฉิง สาบานผูกมิตรกับหัวหน้าชาวเผ่าทิเบต เชียงอิสลาม และได้รับการสนับสนุนและได้ขา้มแดนไปทาง
ภาคเหนือเพื�อต่อตา้นชาวญี�ปุ่นที�รุกราน 

 กลางวนั �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่เมืองเฉินตู ระหวา่งทางแวะชม "ทะเลสาบเต๋อ
ซี" ตั'งอยูร่ะดบัความเกือบ 3,000 เมตร เป็นทะเลสาบสีเขียวเทอร์คอยซ์ แต่เลี'อยยาวไปตามแอ่งหุบเขา เป็นภูมิภาพ
อนัยิ�งใหญ่ตระการตาผวิดาํราบเรียบ ปราศจากริ'วคลื�น หรือแท่งตอไม ้และสีของทะเลสาปเขม้สดไร้เงาสะทอ้นจน
ดูราวเป็นกระเบื'องยาว ทะเลสาบเต๋อซี เป็นผลพวง จากการเกิดแผ่นดินใหวเมื�อปี พ.ศ. 2478 ซึ� งคราวนั'นไดก้ลืน
สิ�งก่อสร้าง และทุกสรรพชีวิตใหห้ายไปในพริบตา ความงามของธรรมชาติบางครั' งก็แฝงดว้ยความโหดร้าย  อิสระ
ใหท่้านพกัผอ่นอิริยาบท หรือถ่ายรูปคู่กบัจามรีสีขาวงามตัดกบัฟ้าสีครามและนํ าสีเขียวมรกต  จากนั'นเดินทางต่อสู่
เฉินตู  สองขา้งมีทิวทศัน์สวยๆใหท่้านชมอยา่งเพลินตา ถึงเมืองเฉินตู 

ค ํ�า  รับประทานอาหารคํ%า ณ ภัตตาคาร 
    พกัที%เฉินตู โรงแรม YIN SHENG  HOTEL หรือเทยีบเท่า L* 

วนัที%ห้า  เฉินตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ – ร้านผ้าไหม – ถนนซุนซีหลู่ – โชว์
เปลี%ยนหน้ากาก       

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที%พัก หลงัอาหารนาํท่านเที�ยวชม ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ซึ� งตั'งอยู่บนเนื'อที� Z��,��� ตาราง
เมตร ทางตอนเหนือของเมืองเฉิงตู สร้างขึ'นเมื�อปี ค.ศ. VW[\ ซึ� งใชเ้ป็นศูนยเ์พาะพนัธ์ุและอนุรักษ์รวมถึงใชเ้ป็น
สถานที�ศึกษาหมีแพนดา้ เป็นสถานที�ที�เหมาะสมที�จะศึกษาระบบนิเวศน์ , การอยู่อาศยัและการแพร่พนัธ์ุของหมี
แพนดา้  นาํท่านแวะซื'อยาแกน้ํ' าร้อนลวก เป่าฟู่หลงิ “ยาบัวหิมะ” ยาประจาํบา้นที�มีชื�อเสียง ท่านจะไดช้มการสาธิต
การนวดเทา้ ซึ�งเป็นอีกวิธีหนึ�งในการผอ่นคลายความเครียด และบาํรุงการไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ  



              

 

    

 

เที%ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั'นแวะชม โรงงานผลติผ้าไหมของจีน ชมวิธีการนาํเส้นไหมออกมาผลิต
เป็นสินคา้ทั'งใชเ้ครื�องจกัร และแรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื�อมาทาํใส้นวมผา้ห่มไหม 
ซึ�งเหมาะกบัการซื'อเป็นทั'งของฝากและใชเ้องนาํท่านไปชอ้บปิ' งที� ถนนคนเดินเทา้ปู้สิงเจีย บนถนน “ชุนซีลู่” และ 
“ซิงเหนียนลู่”ที�เตม็ไปดว้ยหา้งใหญ่และร้านรวงยอ่ยๆ มากมายขายเสื'อผา้แฟชั�นนาํสมยั รองเทา้ กระเป๋า แวน่ตา 

คํ�า บริการอาหารคํ%า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนําท่านเขา้ชม โชว์เปลี%ยนหน้ากาก การแสดงที�มีชื�อเสียงโด่งดงัของ
มณฑลเสฉวน หลงัจบการแสดงนาํท่านสู่ที�พกั พกัที%เมืองเฉินตู  YIN SHENG HOTEL หรือเทยีบเท่า L* 

วนัที%หก เฉินตู – ศูนย์หมอนยางพาราเพื%อสุขภาพ – ฉงชิ%ง – หมู่บ้านโบราณฉือซื%อโข่ว – กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นาํท่านแวะชม ศูนย์หมอนยางพาราเพื%อสุขภาพ ใหท่้านเลือกเป็นของฝาก

อีกหนึ�งสินคา้ขึ'นชื�อของจีนจากนั'นนาํท่านเดินทางสู่เมืองฉงชิ�ง  
เที%ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร นาํท่านชม หมู่บ้านโบราณฉือชี%โข่ว เป็นหมู่บา้นที�มีชนเผา่กลุ่มนอ้ยหลากหลาย

เชื'อชาติอาศยัอยู่ อาคารบา้นเรือนภายในหมู่บา้นคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั'งเดิมไว ้อิสระให้ท่านสัมผสั
กลิ�นอายยอ้นยคุสมยัราชวงศซ่์ง หมิง ชิง เลือกซื'อของที�ระลึกหรือของฝาก นาํท่านเดินทางสู่สนามบินฉงชิ�ง  

V8.C0 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที%ยวบินที% FD 553 (บริการอาหารบนเครื%อง)  
20.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพทุกท่าน   
 

อตัราค่าบริการ **ราคาพเิศษ ไม่มรีาคาเดก็ ไม่มีแจกของสมนาคุณ *** 

หมายเหตุ :  รายการทัวร์สามารถเปลี%ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื%องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะคาํนึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั 

 

*** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเงื%อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที%พอใจ 
แล้วจึงวางมดัจําเพื%อประโยชน์ของท่านเอง *** 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ ** ไม่มีราคาเดก็** พกัเดี%ยว 

�-**, I-*+, *+-*I, *�-�J, *�-�*, �J-��, ��-�f พ.ย. �� 

�+-�I พ.ย., �f พ.ย.-� ธ.ค., �h พ.ย.- L ธ.ค. �� 

L-h, �-**, **-*�, *I-�+, �J-�� ธ.ค. �� 

*h,hhh.- +,hJJ.- 

*J-*�, **-*�, *�-*f, *+-*I, *L-*h, *�-�J, *�-�*, *f-��, 

*I-�+ ต.ค., *h-�L, �+-�I, �L-�h ต.ค., +J ต.ค.-L พ.ย. �� 
�+,hhh.- L,hJJ.- 



              

 

    

 

 

เนื%องจากเป็นราคาพิเศษ เมื%อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที%ยวตามรายการ ซึ%งอาจจะมีการ
เปลี%ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที%จะไม่ท่องเที%ยวตามรายการในแต่ละวนั ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านชําระเงิน
เพิ%ม �,JJJ บาท ต่อร้านต่อท่าน เนื%องจากราคาทวัร์ เป็นราคาพเิศษซี%งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที%ยวและร้านค้าต่างๆ 

อตัราค่าบริการนี(รวม 

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

อตัราค่าบริการนี(ไม่รวม 
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม \% ภาษีหกั ณ ที�จ่าย X%     -ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
-ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วีดีโอ  
 -ทิปเดก็ยกกระเป๋าประมาณ C หยวนต่อหอ้ง 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปทวัร์ ท่านละ 1,650 บาท  
-ค่าทิปไกด,์ คนขบัรถ, หวัหนา้ทวัร์ไทย V,C�� บาทตลอดการเดินทาง 

เงื%อนไขการสารองที%นั%ง 
- การจอง ชําระมัดจํา I,JJJ บาท ส่วนเหลือชําระก่อนการเดนิทาง �J วนั พร้อมส่งรายชื�อสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพื�อยื�นขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนที�เหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย VC วนั  

@ @  เอกสารสําหรับยื%นวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป @ @ 

1. สาํเนาพาสปอร์ต  

2. สําเนาบตัรประชาชน  

 
 
 
 
 
 



              

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที%ต้องจ่ายเพิ%มให้สถานฑูตจีน เมื%อท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า 

- พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี � นิ �ว � ใบ 

- สําเนาบตัรประชาชน 

- ยื�นวีซา่ดว่น 2 วนั เสียคา่ใช้จ่ายเพิ�ม ทา่นละ �,(00 บาท           

 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน กรณทีี%ท่านส่งเอกสารวซ่ีากรุ๊ปไม่ทนั  

ยื%นวซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใช้จ่ายเพิ%ม ท่านละ �,J00 บาท 
เงื%อนไขในการให้บริการเดนิทางโดยสายการบนิแอร์เอเซีย 

เนื%องจากราคานี(เป็นราคาโปรโมชั%น ตั]วเครื%องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม *JJ% ซึ%งเมื%อท่านจองและจ่ายมัดจําแล้ว ถ้าผู้จองยกเลกิ
จะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั(งสิ(น และในกรณทีี%ออกตั]วเครื%องบินไปแล้ว หากมีการยกเลกิหรือขอเลื%อนการเดนิทาง ผู้จองจะไม่สามารถทํา
เรื%องขอคืนค่าตั]วหรือขอคืนค่าทวัร์ทั(งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 

1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตั_วเครื�องบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ ทั'งสิ'น ถา้ยงั

ไม่มีการยื�นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื�นใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตั_วเครื�องบิน แต่มีการยื�นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่ายอื�นใด 

บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที�จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั'น 



              

 

    

 

3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตั_วเครื�องบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบ

ชาํระค่าธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อตั_ว / ตั_ว V ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ' ามนัเชื'อเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ที�สายการบินกาํหนด และ

บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอื�นๆ เฉพาะเท่าที�ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้      

4. กรณีที�ท่านซื'อตั_วเพิ�ม เกินจากจาํนวนตั_วที�มีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตั_วผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถเปลี�ยนชื�อผู ้

เดินทาง หรือเปลี�ยนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามกาํหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตั_วเตม็ใบ  

หมายเหตุ 

-ราคาและเวลาเดนิทางตามรายการที%กาํหนด อาจมีการเปลี%ยนแปลงได้ขึ(นอยู่กบัอตัราแลกเปลี%ยนเงนิตราและสายการบนิกาํหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธิd  เลื�อน, เปลี�ยนแปลง, สับเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีที�มีผูร่้วมคณะไม่ถึง VC ท่าน หรือเกิดปัญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่นาํสิ�งของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง  กรณี
กระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเครื�องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ'นอยูก่บัดุลยพินิจของสายการบินที�
จะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธิd ในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั'นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที�ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที�ทาํให้มิสามารถเดินทาง
ได ้รวมถึงกรณียื�นวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามที�เห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ที� ต.ม. อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผดิกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการถูก
ปฏิเสธในกรณีอื�นๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั'งสิ'น 
-เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิd  ไม่อาจ
เรียกค่าบริการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทัฯมีประกนัอบัุตเิหตุท่านละๆ *,JJJ,JJJ บาท 

ค่ารักษาพยาบาลจากอบุัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ �JJ,JJJ บาท 
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