
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชมความงามแห่งฤดูใบเปล ีย่นส ีดอกไมป่้าแซมเขา ณ อุทยานธารสวรรค์จ ิว่จา้ยโกว 
ผา่นชมความงามทะเลสาบเตีย๋ซ ีก าแพงเมอืงโบราณซงพาน 
**โชว์เปล ีย่นหนา้กาก เอกลกัษณ์ของเมอืงเฉนิตู** 

 



ก าหนดการเดนิทาง   เดอืน ตุลาคม-ธันวาคม 2562 
วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมอืง) – ฉงช่ิง – เม่าเส้ียน      
04.00 น. คณะพร้อมกนั  ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3  เคาน์เตอร์  สายการบิน แอร์เอเชีย   เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ  

คอยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านก่อนเดินทางข้ึนเคร่ือง 
06.20 น. นาํท่านเหิ นฟ้าสู่ เมืองฉงช่ิง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เทีย่วบินที่ FD 556  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
10.20 น. ถึง มหานครฉงช่ิง เป็นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของจีนท่ีข้ึนตรงต่อส่วนกลาง โดยไดถู้กขนานนามวา่เป็น “เมืองภูเขา 

เตาไฟ เมืองในหมอก” อนัเป็นแหล่งกาํเนิดของชนเผา่ปาหยโีบราณ มีประวติัศาสตร์อนัเน่ินนานกวา่ 3,000 ปี 
หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารจากนั้นท่านเดิน
ทางเขา้สู่ เมืองเม่าเส้ียน 

คํ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านกลบัท่ีพกั   
                 พกัทีเ่มืองเม่าเส้ียน   XIQIANG HOMELAND HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัทีส่อง เม่าเส้ียน – อทุยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า) – ฉวนจูซ่ือ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง  หรือ

อุทยานมงักรเหลือง ตามเส้นทางผา่นแนวเทือกเขาสูงชนั, หนา้ผา, หุบเขา, เส้นทางคดเค้ียว ผา่นป่าสนเลาะเลียบ
แม่นํ้า ชมทิวทศัน์สองขา้งทางอนัตระการตาและการทาํการเกษตรแบบขั้นบนัได ผา่นหมู่บา้นชาวธิเบต ท่านจะ
ไดเ้ห็นฝงูจามรีอยูต่ามสองขา้งทาง ดว้ยความสูงประมาณ 5,000 เมตร  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  นาํท่านเดินทางข้ึน สู่ อุทยานแห่งชาติ หวงหลง   มรดกโลกทาง
ธรรมชาติ ท่ีไดรั้บการรับรองจากองคก์าร UNESCO อุทยานแห่งชาติหวงหลงเป็นป่าไมธ้รรมชาติท่ีสมบูรณ์ 
ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน  อุทยานแห่งชาติหวงหลงเป็นช่ือมงักรเหลือง เพราะ
ภูมิภาคโดยทัว่ๆ ไป มีลกัษณะคลา้ย  ๆกบัพญามงักรเหลืองท่ีหลบัอยูใ่นหุบเขาซ่ึงแต่ก่อนนานมาแลว้เคยมี
คนกล่าวขานกนัวา่เคยมีพญามงักรเหลืองอาศยัอยูใ่นท่ีแห่งน้ีเพื่อปกปักรักษาและคุม้ครองคุม้ภยัใหก้บัชาวธิ
เบตในอดีตกาลซ่ึงปัจจุบนัน้ี  อุทยานแห่งชาติหวงหลงเปรียบประหน่ึงดงัอุทยานสรวงสวรรคบ์นโลกมนุษย์  
ในช่วงฤดูหนาวจะมีหิมะโปรยปรายลงมาปกคลุมภูเขาทัว่บริเวณมองดูขาวสะอาดตาสวยงามซ่ึงในอุทยาน
แห่งชาติหวงหลงน้ีจะมีบ่อนํ้าต้ืนๆท่ีมีประกายเฉดสีท่ีสวยงามตามธรรมชาติเม่ือกระทบกบัแสงแดดแลว้ จะ
ส่องแสงประกายมองดูแลว้เหมือนเกร็ดมงักรท่ีมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก  ซ่ึงลอ้มรอบไปดว้ยความเขียวขจีของป่า
ไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติบนยอดเขาจะมีหิมะปกคลุมขาวดัง่ปุยนุ่นคลอบคลุมไปทัว่บริเวณในฤดู
หนาว และจะเกิดแสงสีสะทอ้นท่ีสวยงามไปทัว่บริเวณในยามท่ีมีแสงแดดสาดส่องลงมากระทบกบัผวินํ้า
มองดูแลว้เป็นววิทิวทศัน์ท่ีสวยงามตามธรรมชาติอยา่แทจ้ริงต่อผูท่ี้มาพบเห็นเปรียบประหน่ึงดงัเมืองในเทพ
นิยายสาํหรับจุดท่องเท่ียวภายในอุทยานหวงหลงแห่งน้ีก็จะมีววิทิวทศัน์และจุดท่องเท่ียวคลา้ยๆกบัอุทยาน
จ่ิวไจโ้กว ซ่ึงอยูสู่งกวา่ระดบันํ้าทะเลถึง4,200เมตรภายในอุทยานแห่งชาติหวงหลงแห่งน้ีท่านก็จะไดพ้บกบั
ความงดงามของ ทะเลสาบหา้เฉดสี  ท่ีสวยงามจาํนวนมากเช่นกนั และภายใน  ถํ้าหวงหลงก็จะมีหินงอกหิน
ยอ้ยท่ีสวยงามตามธรรมชาติมากมาย  ตลอดจนดอกไมน้านาชนิดใหท้่านไดช่ื้นชม (ไม่รวมกระเช้า  ขึน้ 80 
หยวน /ลง 40 หยวน อุทยานฯ) นาํท่านเดินทางสู่เมืองฉวนจูซ่ือ 

คํ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร     
    พกัทีจ่ิ่วจ้ายโกว โรงแรม YARI HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 



 

วนัทีส่าม ฉวนจูซ่ือ – เทีย่วอทุยานจิ่วจ้ายโกว  
เช้า บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ จ่ิวไจ้โกว  ระหวา่งทาง ชมววิทิวทศัน์ 2 

ขา้งทางอยา่งเพลิดเพลินอาทิ ความเป็นอยูว่ถีิชีวติของชาวบา้นชนกลุ่มนอ้ยท่ีปลูกพืช เกษตรกรรม นานาชนิดๆ
ไร่อนักวา้งใหญ่  เทือกเขา ธารนํ้า ฯลฯและ พกัผอ่นตามอธัยาศยั นาํท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติจ่ิวจ้ายโกว ” 
เปล่ียนข้ึนรถของอุทยาน เพื่อชม มรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์  “จ่ิวจา้ยโกว” ซ่ึงตั้งอยูท่ี่อาํเภอหนานปิง  
อยูท่างเหนือของมณฑลเสฉวน  ห่างจากตวัเมืองเฉิงตู  ประมาณ 500 กิโลเมตร  และอยูสู่งกวา่ระดบันํ้าทะเลถึง  
2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ เทือกเขาเหล่าน้ี มียอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะอยูห่ลายยอด     พื้นท่ี
ป่าเขียวขจีสลบักบัทุ่งหญา้  , ทะเลสาบ  แม่นํ้าและนํ้าตกรูปร่างแปลกตาชาวธิเบตท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีน้ี มีตาํนาน
เก่ียวกบัการเกิดของภูมิประเทศจ่ิวไจโ้กว “ ตา้เกอ   ผูมี้ชีวติอนัเป็นอมตะและนางฟ้าอู่นวัเซอโหม่  ท่ีอาศยัอยูใ่น
เทือกเขาลึกน้ีไดต้กหลุมรักซ่ึงกนัและกนั  ตา้เกอจึงไดข้ดักระจกบานหน่ึงจนวาววบัดว้ยกระแสลมและหมู่เมฆ  
และมอบใหก้บัอู่นวัเซอโหม่เป็นของกาํนลั  แต่โชคร้ายท่ีอู่นวัเซอโหม่ทาํหล่นและแตกเป็นช้ินเล็ก  ช้ินนอ้ยถึง  
108 ช้ิน ซ่ึงภายหลงัจึงกลายเป็นทะเลสาบทั้ง 108 แห่งในหุบเขาเกา้หมู่บา้นแห่งน้ี ”  ภายในอาณาบริเวณอุทยาน
จ่ิวจา้ยโกว ประกอบดว้ยภูเขาและหุบเขาอนัสลบัซบัซอ้น เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่มีระดบัพื้นดินท่ีลดหลัน่จึงทาํ
ใหเ้กิดแอ่งนํ้านอ้ยใหญ่มากมายถึง  114 แอ่ง และกลุ่มนํ้าตกใหญ่นอ้ยรวมถึง   17 กลุ่ม และแม่นํ้าซ่ึงไหลมาจาก
หุบเขารวม  5 สาย ท่านจะไดพ้บกบัความหศัจรรยข์องอุทยานแห่งน้ี  ชมสภาพของนํ้าในทะเลสาบมีสีสันท่ี
พิสดารหลากหลาย ประกอบดว้ยฤดูกาลท่ีเปล่ียนแปลงจนทาํไหเ้กิดสีสัน อนัมหศัจรรยจ์นไดฉ้ายาวา่  
“ 7 แดนเทพนิยาย  ” ท่านจะไดเ้ดินลดัเลาะเร่ิมตั้งแต่ป่าดึกดาํบรรพท์่านจะไดส้ัมผสัธรรมชาติของป่าท่ียงัคง
สภาพเหมือนป่าดึกดาํบรรพ์  เสมือนหน่ึงท่านกาํลงัสาํรวจป่าดึกดาํบรรพ์  ต่อดว้ยทะเลสาบกระจกเงาและ
ทะเลสาบหงส์  ชมความใสสะอาดของนํ้าในทะเลสาบ   จากนั้นแวะชมทะเลสาบหมีแพนด้า  และทะเลสาบไผ่
ลูกศร ซ่ึงท่านจะตลึงกบัความงดงามท่ีธรรมชาติไดบ้รรจงสร้างไวอ้ยา่งวจิิตพิสดาร  ดัง่ภาพวาดในจินตนาการ  
จากนั้นผา่นบึงหญา้  ดาดนํ้า ชั้นของนํ้าตกนอ้ยใหญ่  ไหลลดัเลาะ  ซ่ึงท่านสามารถไดย้นิเสียงของนํ้าไหลภายใต้
บรรยากาศท่ีแสนสงบเงียบและงดงาม ซ่ึงท่านสามารถมาเยอืนไดใ้นทุกฤดูกาล     

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  ภายในอุทยาน นาํท่านชมความงดงามของ “ น า้ตกธารไข่มุก  ” ซ่ึงเป็นนํ้าตก
ท่ีไหลผา่นถํ้าลาํธารใหญ่สลบัซบัซอ้นดุจดงัวงับาดาล มีสายนํ้าท่ีทอดธารลดหลัน่ยาวเป็นระยะยาวถึง  310 เมตร 
ไม่ขาดสายส่องประกายระยบิระยบั  เป็นนํ้าตกท่ีมีความงามราวกบัเส้นไข่มุก  ใหท้่านไดอิ้สระกบัการบนัทึก
ถ่ายภาพและด่ืมดํ่ากบัธรรมชาติ ท่ีสวยสดงดงามไดอ้ยา่งเตม็ท่ี จนไดเ้วลาสมควรนาํท่านออกจากอุทยาน 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองฉวนจูซ่ือ 
หมายเหตุ : กรณอีุทยานปิดไม่ให้นักท่องเทีย่วเข้าชม ทางบริษัทขออนุญาตเปลีย่นสถานทีท่่องเทีย่วใกล้เคียงให้โดยไม่ต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
คํ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม     
    พกัทีจ่ิ่วไจ้โกว CELEBRITTYJIUZHAIGOU HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัทีส่ี่ จิ่วไจ้โกว – เมอืงโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เฉินตู  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเฉินตู แวะเยีย่ม ชม หยก เป็น

เคร่ืองประดบัท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายเพราะเช่ือวา่ใส่แลว้จะช่วยป้องกนัอนัตรายได้  ผา่นชม เมืองโบราณซง



พาน เมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมยัโบราณเป็นเมืองท่ีใชแ้ลกเปล่ียนสินคา้ชาวฮัน่และชาวทิเบตซ่ึงชาวฮัน่นิยม
นาํใบชา ผา้แพร เกลือและของใชป้ระจาํวนัมาแลกเปล่ียนมา้แกะ ขนแกะ และหนงัสัตวข์องชาวทิเบต กาํแพง
เมืองซงพาน สร้างในสมยัราชวงศห์มิงมีพลเมือง 1 แสนกวา่คน ปี ค.ศ. 1933 ทหารจีนแดงเดินทางไกลผา่นซง
พานนายพลหลิวป๋อเฉิง สาบานผกูมิตรกบัหวัหนา้ชาวเผา่ทิเบต เชียงอิสลาม และไดรั้บการสนบัสนุนและได้
ขา้มแดนไปทางภาคเหนือเพื่อต่อตา้นชาวญ่ีปุ่นท่ีรุกราน 

 กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่เมืองเฉินตู ระหวา่งทางแวะชม "ทะเลสาบ
เต๋อซี" ตั้งอยูร่ะดบัความเกือบ 3,000 เมตร เป็นทะเลสาบสีเขียวเทอร์คอยซ์  แต่เล้ีอยยาวไปตามแอ่งหุบเขา  เป็น
ภูมิภาพอนัยิง่ใหญ่ตระการตาผวิดาํราบเรียบ ปราศจากร้ิวคล่ืน หรือแท่งตอไม้  และสีของทะเลสาปเขม้สดไร้เงา
สะทอ้นจนดูราวเป็นกระเบ้ืองยาว ทะเลสาบเต๋อซี เป็นผลพวง จากการเกิดแผน่ดินใหวเม่ือปี พ.ศ. 2478 ซ่ึงคราว
นั้นไดก้ลืนส่ิงก่อสร้าง  และทุกสรรพชีวติใหห้ายไปในพริบตา  ความงามของธรรมชาติบางคร้ังก็แฝงดว้ยความ
โหดร้าย  อิสระใหท้่านพกัผอ่นอิริยาบท หรือถ่ายรูปคู่กบัจามรีสีขาวงามตัดกบัฟ้าสีครามและน ้าสีเขียวมรกต   
จากนั้นเดินทางต่อสู่เฉินตู  สองขา้งมีทิวทศัน์สวยๆใหท้่านชมอยา่งเพลินตา ถึงเมืองเฉินตู 

คํ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
    พกัทีเ่ฉินตู โรงแรม YIN SHENG  HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัทีห้่า  เฉินตู – ศูนย์อนุรักษ์หมแีพนด้า – ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ – ร้านผ้าไหม – ถนนซุนซีหลู่ – โชว์
เปลีย่นหน้ากาก       

เช้า บริการอาหาร เช้า ณ ทีพ่กั หลงัอาหารนาํท่านเท่ียวชม ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ซ่ึงตั้งอยูบ่นเน้ือท่ี 600 ,000 ตาราง
เมตร ทางตอนเหนือของเมืองเฉิงตู สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1987 ซ่ึงใชเ้ป็นศูนยเ์พาะพนัธ์ุและอนุรักษร์วมถึงใชเ้ป็น
สถานท่ีศึกษาหมีแพนดา้ เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมท่ีจะศึกษาระบบนิเวศน์ , การอยูอ่าศยัและการแพร่พนัธ์ุของ
หมีแพนดา้   นาํท่านแวะซ้ือยาแกน้ํ้าร้อนลวก  เป่าฟู่หลงิ “ยาบัวหิมะ” ยาประจาํบา้นท่ีมีช่ือเสียง ท่านจะไดช้ม
การสาธิตการนวดเทา้ ซ่ึงเป็นอีกวธีิหน่ึงในการผอ่นคลายความเครียด และบาํรุงการไหลเวยีนของโลหิตดว้ยวธีิ
ธรรมชาติ  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  จากนั้นแวะชม โรงงานผลติผ้าไหมของจีน  ชมวธีิการนาํเส้นไหมออกมา
ผลิตเป็นสินคา้ทั้งใชเ้คร่ืองจกัร และแรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาทาํใส้นวมผา้
ห่มไหม ซ่ึงเหมาะกบัการซ้ือเป็นทั้งของฝากและใชเ้อง นาํท่านไปชอ้บป้ิงท่ี ถนนคนเดินเทา้ปู้ สิงเจีย บนถนน 
“ชุนซีลู่” และ “ซิงเหนียนลู่”ท่ีเตม็ไปดว้ยหา้งใหญ่และร้านรวงยอ่ย ๆ มากมายขายเส้ือผา้แฟชัน่นาํสมยั รองเทา้ 
กระเป๋า แวน่ตา 

คํ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเขา้ชม  โชว์เปลีย่นหน้ากาก  การแสดงท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของ
มณฑลเสฉวน หลงัจบการแสดงนาํท่านสู่ท่ีพกั พกัทีเ่มืองเฉินตู  YIN SHENG HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัทีห่ก เฉินตู – ศูนย์หมอนยางพาราเพือ่สุขภาพ – ฉงช่ิง – หมู่บ้านโบราณฉือซ่ือโข่ว – กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นาํท่านแวะชม ศูนย์หมอนยางพาราเพือ่สุขภาพ  ใหท้่านเลือกเป็นของ

ฝากอีกหน่ึงสินคา้ข้ึนช่ือของจีนจากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองฉงช่ิง  
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร นาํท่านชม หมู่บ้านโบราณฉือช่ีโข่ว  เป็นหมู่บา้นท่ีมีชนเผา่กลุ่มนอ้ย

หลากหลายเช้ือชาติอาศยัอยู ่อาคารบา้นเรือนภายในหมู่บา้นคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว ้อิสระให้



ท่านสัมผสักล่ินอายยอ้นยคุสมยัราชวงศซ่์ง หมิง ชิง เลือกซ้ือของท่ีระลึกหรือของฝาก นาํท่านเดินทางสู่
สนามบินฉงช่ิง  

18.50 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่FD 553 (บริการอาหารบนเคร่ือง)  
20.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพทุกท่าน   
 

อตัราค่าบริการ **ราคาพเิศษ ไม่มรีาคาเด็ก ไม่มแีจกของสมนาคุณ *** 

หมายเหตุ :  รายการทัวร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั 

 

*** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ 
แล้วจงึวางมัดจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง *** 

 

เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ เมือ่ท่านเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซ่ึงอาจจะมกีาร
เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวนั ทางบริษทัฯ ขอความกรุณาให้ท่านช าระ
เงนิเพิม่ 2,000 บาท ต่อร้านต่อท่าน เน่ืองจากราคาทัวร์ เป็นราคาพเิศษซ่ีงได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวและร้านค้าต่างๆ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั้นประหยดั - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั        - ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   - ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท    
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   
*** ค่าน า้หนักกระเป๋า ท่านละ 20 กโิลกรัม/ ท่าน  กรณีที่น า้หนักเกนิ กรุณาช าระค่าใช้จ่ายส่วนน า้หนักที่เกนิเอง *** 
 
 
 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ** ไม่มรีาคาเด็ก** พกัเดี่ยว 

6-11, 8-13, 13-18, 15-20, 16-21, 20-25, 22-27 พ.ย. 62 

23-28 พ.ย., 27 พ.ย.-2 ธ.ค., 29 พ.ย.- 4 ธ.ค. 62 

4-9, 6-11, 11-16, 18-23, 20-25 ธ.ค. 62 

19,999.- 3,900.- 

10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 

18-23 ต.ค., 19-24, 23-28, 24-29 ต.ค., 30 ต.ค.-4 พ.ย. 62 
23,999.- 4,900.- 



อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
-ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%     -ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
-ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วีดีโอ  
 -ทิปเดก็ยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปทวัร์ ท่านละ 1,000 บาท  
-ค่าทิปไกด,์ คนขบัรถ, หวัหนา้ทวัร์ไทย 1,500 บาทตลอดการเดินทาง 

เงื่อนไขการสารองทีน่ั่ง 

- การจอง ช าระมดัจ า 8,000 บาท ส่วนเหลอืช าระก่อนการเดนิทาง 20 วนั พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพ่ือยื่นขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  

@ @  เอกสารส าหรับยืน่วซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป @ @ 

1. ส ำเนำพาสปอร์ต  
2. ส าเนาบตัรประชาชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที่ต้องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจนี เมือ่ท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  

- พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 ใบ 

- ส าเนาบตัรประชาชน 

- ย่ืนวีซา่ดว่น 2 วนั เสียคา่ใช้จ่ายเพ่ิม ท่านละ 2,000 บาท           

 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน กรณีที่ท่านส่งเอกสารวซ่ีากรุ๊ปไม่ทัน  

ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 2,000 บาท 

เงือ่นไขในการให้บริการเดนิทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย  

เนื่องจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ตัว๋เคร่ืองบินการันตกีารจ่ายเงนิล่วงหน้าเตม็ 100 % ซ่ึงเมือ่ท่านจองและจ่ายมดัจ าแล้ว ถ้าผู้จอง
ยกเลกิจะไม่มกีารคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีที่ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว หากมกีารยกเลกิหรือขอเลือ่นการเดนิทาง ผู้จองจะไม่
สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 

1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 
ถา้ยงัไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่าย
อ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 

3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบ
ชาํระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ้ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑท่ี์สายการบินกาํหนด และ
บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้      

4. กรณีท่ีท่านซ้ือตัว๋เพ่ิม เกินจากจาํนวนตัว๋ท่ีมีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัว๋ผา่นอินเตอร์เน็ตให ้ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถเปล่ียนช่ือผู ้
เดินทาง หรือเปล่ียนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามกาํหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัว๋เตม็ใบ  

หมายเหตุ 

-ราคาและเวลาเดนิทางตามรายการที่ก าหนด อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราและสายการบินก าหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิด
ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่นาํส่ิงของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหวา่งการเดินทาง  
กรณีกระเป๋าสมัภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของสาย
การบินท่ีจะรับผิดชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสยัใดๆ ท่ีทาํใหมิ้สามารถ
เดินทางได ้รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถกูปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถกูตอ้งหรือ
การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่
อาจเรียกค่าบริการ  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบตัิเหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 500,000 บาท 

พาสปอร์ตควรมีอายุใช้งานเหลอืเกนิ 6 เดือน 

มิฉะนั้นบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณี ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
 หา้มนาํของเหลวและครีมทุกชนิดท่ีมีปริมาตรเกินกวา่ 1000 มิลลิลิตรต่อท่าน นาํติดตวัข้ึนเคร่ืองและขนาดของ

บรรจุภณัฑแ์ต่ละช้ินหา้มเกินกวา่ 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภณัฑ์ 
 สาํหรับท่านท่ีตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศจากกรุงเทพฯเพื่อเดินทางกลบัสู่ต่างจงัหวดั  
         กรุณาเลอืกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดินทางได้   

         ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้ทาํใหต้อ้งซ้ือบตัรโดยสารเพื่อเดินทางใบใหม่   


