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ชมความงามแห่งฤดูใบเปล ีย่นส ีดอกไมป่้าแซมเขา ณ อุทยานธารสวรรค์จ ิว่จา้ยโกว 
ผา่นชมความงามทะเลสาบเตีย๋ซ ีก าแพงเมอืงโบราณซงพาน 

**โชว์เปล ีย่นหนา้กาก เอกลกัษณ์ของเมอืงเฉนิตู** 
ก ำหนดกำรเดนิทำง   เดือน ตุลำคม-ธันวำคม 2562 



วนัแรก กรุงเทพฯ(สนำมบินดอนเมือง) – ฉงช่ิง – เม่ำเส้ียน      
04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อำคำร 1 ช้ัน 3  เคำน์เตอร์ สำยกำรบิน แอร์เอเชีย  เจา้หน้าที่ของบริษทัฯ 

คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเคร่ือง 
06.20 น. น าท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฉงช่ิง โดยสำยกำรบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 556  (บริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 
10.20 น. ถึง มหำนครฉงช่ิง เป็นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของจีนที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง โดยไดถู้กขนานนามวา่เป็น “เมืองภูเขา 

เตาไฟ เมืองในหมอก” อนัเป็นแหล่งก าเนิดของชนเผา่ปาหยโีบราณ มีประวติัศาสตร์อนัเน่ินนานกวา่ 3,000 ปี 
หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารจากนั้นท่านเดิน
ทางเขา้สู่ เมืองเม่ำเส้ียน 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร   หลงัอาหารน าท่านกลบัที่พกั   
                 พักที่เมืองเม่ำเส้ียน   XIQIANG HOMELAND HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4* 

วนัทีส่อง เม่ำเส้ียน – อทุยำนหวงหลง (ไม่รวมกระเช้ำ) – ฉวนจูซ่ือ 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติหวงหลง หรือ

อุทยานมงักรเหลือง ตามเส้นทางผา่นแนวเทือกเขาสูงชนั, หน้าผา, หุบเขา, เสน้ทางคดเคี้ยว ผา่นป่าสนเลาะเลียบ
แม่น ้ า ชมทิวทศัน์สองขา้งทางอนัตระการตาและการท าการเกษตรแบบขั้นบนัได ผา่นหมู่บา้นชาวธิเบต ท่านจะ
ไดเ้ห็นฝงูจามรีอยูต่ามสองขา้งทาง ดว้ยความสูงประมาณ 5,000 เมตร  

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร น าท่านเดินทางขึ้นสู่ อุทยำนแห่งชำติ หวงหลง  มรดกโลกทาง
ธรรมชาติ ที่ไดรั้บการรับรองจากองคก์าร UNESCO อุทยานแห่งชาติหวงหลงเป็นป่าไมธ้รรมชาติที่สมบูรณ์ 
ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน อุทยานแห่งชาติหวงหลงเป็นช่ือมังกรเหลือง เพราะ
ภูมิภาคโดยทัว่ๆ ไป มีลกัษณะคลา้ย ๆกบัพญามงักรเหลืองที่หลบัอยูใ่นหุบเขาซ่ึงแต่ก่อนนานมาแลว้เคยมี
คนกล่าวขานกนัวา่เคยมีพญามงักรเหลืองอาศยัอยูใ่นที่แห่งน้ีเพื่อปกปักรักษาและคุม้ครองคุม้ภยัใหก้บัชาวธิ
เบตในอดีตกาลซ่ึงปัจจุบนัน้ี อุทยานแห่งชาติหวงหลงเปรียบประหน่ึงดงัอุทยานสรวงสวรรคบ์นโลกมนุษย ์
ในช่วงฤดูหนาวจะมีหิมะโปรยปรายลงมาปกคลุมภูเขาทัว่บริเวณมองดูขาวสะอาดตาสวยงามซ่ึงในอุทยาน
แห่งชาติหวงหลงน้ีจะมีบ่อน ้ าต้ืนๆที่มีประกายเฉดสีที่สวยงามตามธรรมชาติเม่ือกระทบกบัแสงแดดแลว้ จะ
ส่องแสงประกายมองดูแลว้เหมือนเกร็ดมงักรที่มีอยูเ่ป็นจ านวนมาก  ซ่ึงลอ้มรอบไปดว้ยความเขียวขจีของป่า
ไมท้ี่อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติบนยอดเขาจะมีหิมะปกคลุมขาวดัง่ปุยนุ่นคลอบคลุมไปทัว่บริเวณในฤดู
หนาว และจะเกิดแสงสีสะทอ้นที่สวยงามไปทัว่บริเวณในยามที่มีแสงแดดสาดส่องลงมากระทบกบัผิวน ้ า
มองดูแลว้เป็นววิทิวทศัน์ที่สวยงามตามธรรมชาติอยา่แทจ้ริงต่อผูท้ี่มาพบเห็นเปรียบประหน่ึงดงัเมืองในเทพ
นิยายส าหรับจุดท่องเที่ยวภายในอุทยานหวงหลงแห่งน้ีก็จะมีววิทิวทศัน์และจุดท่องเที่ยวคลา้ยๆกบัอุทยาน
จ่ิวไจโ้กว ซ่ึงอยูสู่งกวา่ระดบัน ้ าทะเลถึง4,200เมตรภายในอุทยานแห่งชาติหวงหลงแห่งน้ีท่านก็จะไดพ้บกบั
ความงดงามของ ทะเลสาบหา้เฉดสี ที่สวยงามจ านวนมากเช่นกนั และภายใน ถ ้ าหวงหลงก็จะมีหินงอกหิน
ยอ้ยที่สวยงามตามธรรมชาติมากมาย ตลอดจนดอกไมน้านาชนิดให้ท่านไดช่ื้นชม (ไม่รวมกระเช้ำ ขึ้น 80 
หยวน /ลง 40 หยวน อุทยำนฯ) น าท่านเดินทางสู่เมืองฉวนจูซ่ือ 

ค ่า  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร     
    พักที่จ่ิวจ้ำยโกว โรงแรม YARI HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4* 
 



วนัทีส่ำม ฉวนจูซ่ือ – เทีย่วอทุยำนจิว่จ้ำยโกว  
เช้ำ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม   หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ จ่ิวไจ้โกว ระหว่างทาง ชมวิวทิวทศัน์ 2 

ขา้งทางอยา่งเพลิดเพลินอาทิ ความเป็นอยูว่ิถีชีวติของชาวบา้นชนกลุ่มนอ้ยที่ปลูกพืช เกษตรกรรม นานาชนิดๆ
ไร่อนักวา้งใหญ่  เทือกเขา ธารน ้ า ฯลฯและ พกัผอ่นตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางสู่ “อุทยำนแห่งชำติจ่ิวจ้ำยโกว” 
เปล่ียนขึ้นรถของอุทยาน เพื่อชม มรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค ์“จ่ิวจา้ยโกว” ซ่ึงตั้งอยูท่ี่อ  าเภอหนานปิง 
อยูท่างเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตวัเมืองเฉิงตู ประมาณ 500 กิโลเมตร และอยูสู่งกว่าระดบัน ้ าทะเลถึง 
2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ เทือกเขาเหล่าน้ี มียอดเขาที่ปกคลุมดว้ยหิมะอยูห่ลายยอด    พื้นที่
ป่าเขียวขจีสลบักบัทุ่งหญา้ , ทะเลสาบ แม่น ้ าและน ้ าตกรูปร่างแปลกตาชาวธิเบตที่อาศยัอยูใ่นพื้นที่น้ี มีต  านาน
เก่ียวกบัการเกิดของภูมิประเทศจ่ิวไจโ้กว “ ตา้เกอ   ผูมี้ชีวติอนัเป็นอมตะและนางฟ้าอู่นัวเซอโหม่ ที่อาศยัอยูใ่น
เทือกเขาลึกน้ีไดต้กหลุมรักซ่ึงกนัและกนั ตา้เกอจึงไดข้ดักระจกบานหน่ึงจนวาววบัดว้ยกระแสลมและหมู่เมฆ 
และมอบให้กบัอู่นัวเซอโหม่เป็นของก านัล แต่โชคร้ายที่อู่นัวเซอโหม่ท าหล่นและแตกเป็นช้ินเล็ก ช้ินน้อยถึง 
108 ช้ิน ซ่ึงภายหลงัจึงกลายเป็นทะเลสาบทั้ง 108 แห่งในหุบเขาเกา้หมู่บา้นแห่งน้ี ”  ภายในอาณาบริเวณอุทยาน
จ่ิวจา้ยโกว ประกอบดว้ยภูเขาและหุบเขาอนัสลบัซบัซอ้น เน่ืองจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีระดบัพื้นดินที่ลดหลัน่จึงท า
ให้เกิดแอ่งน ้ าน้อยใหญ่มากมายถึง 114 แอ่ง และกลุ่มน ้ าตกใหญ่น้อยรวมถึง  17 กลุ่ม และแม่น ้ าซ่ึงไหลมาจาก
หุบเขารวม 5 สาย ท่านจะได้พบกับความหัศจรรยข์องอุทยานแห่งน้ี ชมสภาพของน ้ าในทะเลสาบมีสีสันที่
พสิดารหลากหลาย ประกอบดว้ยฤดูกาลที่เปล่ียนแปลงจนท าไหเ้กิดสีสนั อนัมหศัจรรยจ์นไดฉ้ายาวา่  
“ 7 แดนเทพนิยาย ” ท่านจะได้เดินลัดเลาะเร่ิมตั้งแต่ป่าดึกด าบรรพท์่านจะได้สัมผสัธรรมชาติของป่าที่ยงัคง
สภาพเหมือนป่าดึกด าบรรพ์ เสมือนหน่ึงท่านก าลังส ารวจป่าดึกด าบรรพ์ ต่อด้วยทะเลสาบกระจกเงาและ
ทะเลสาบหงส์ ชมความใสสะอาดของน ้ าในทะเลสาบ  จากนั้นแวะชมทะเลสำบหมีแพนด้ำ และทะเลสำบไผ่
ลูกศร ซ่ึงท่านจะตลึงกบัความงดงามที่ธรรมชาติไดบ้รรจงสร้างไวอ้ยา่งวิจิตพิสดาร ดัง่ภาพวาดในจินตนาการ 
จากนั้นผา่นบึงหญา้ ดาดน ้ า ชั้นของน ้ าตกน้อยใหญ่ ไหลลดัเลาะ ซ่ึงท่านสามารถไดย้นิเสียงของน ้ าไหลภายใต้
บรรยากาศที่แสนสงบเงียบและงดงาม ซ่ึงท่านสามารถมาเยอืนไดใ้นทุกฤดูกาล     

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ภายในอุทยาน น าท่านชมความงดงามของ “ น ้ำตกธำรไข่มุก ” ซ่ึงเป็นน ้ าตก
ที่ไหลผา่นถ ้าล าธารใหญ่สลบัซับซอ้นดุจดงัวงับาดาล มีสายน ้ าที่ทอดธารลดหลัน่ยาวเป็นระยะยาวถึง 310 เมตร 
ไม่ขาดสายส่องประกายระยบิระยบั เป็นน ้ าตกที่มีความงามราวกบัเส้นไข่มุก ให้ท่านได้อิสระกับการบนัทึก
ถ่ายภาพและด่ืมด ่ากบัธรรมชาติ ที่สวยสดงดงามไดอ้ยา่งเตม็ที่ จนไดเ้วลาสมควรน าท่านออกจากอุทยาน 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองฉวนจูซ่ือ 
หมำยเหตุ : กรณีอุทยำนปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ำชม ทำงบริษัทขออนุญำตเปลี่ยนสถำนที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงให้โดยไม่ต้อง

แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
ค ่า รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม     
    พักที่จ่ิวไจ้โกว CELEBRITTYJIUZHAIGOU HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4* 

วนัทีส่ี่ จิว่ไจ้โกว – เมืองโบรำณซงพำน – ทะเลสำบเตี๋ยซี – เฉินตู  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม   หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเฉินตู แวะเยีย่มชม หยก เป็น

เคร่ืองประดบัที่นิยมกนัอยา่งแพร่หลายเพราะเช่ือว่าใส่แลว้จะช่วยป้องกนัอนัตรายได ้ผ่านชม เมืองโบรำณซง
พำน เมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมยัโบราณเป็นเมืองที่ใชแ้ลกเปล่ียนสินคา้ชาวฮัน่และชาวทิเบตซ่ึงชาวฮัน่นิยม



น าใบชา ผา้แพร เกลือและของใชป้ระจ าวนัมาแลกเปล่ียนมา้แกะ ขนแกะ และหนังสัตวข์องชาวทิเบต ก าแพง
เมืองซงพาน สร้างในสมยัราชวงศห์มิงมีพลเมือง 1 แสนกว่าคน ปี ค.ศ. 1933 ทหารจีนแดงเดินทางไกลผ่านซง
พานนายพลหลิวป๋อเฉิง สาบานผกูมิตรกับหัวหน้าชาวเผ่าทิเบต เชียงอิสลาม และไดรั้บการสนับสนุนและได้
ขา้มแดนไปทางภาคเหนือเพือ่ต่อตา้นชาวญี่ปุ่ นที่รุกราน 

 กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่เมืองเฉินตู ระหวา่งทางแวะชม "ทะเลสำบ
เต๋อซี" ตั้งอยูร่ะดบัความเกือบ 3,000 เมตร เป็นทะเลสาบสีเขียวเทอร์คอยซ์ แต่เล้ีอยยาวไปตามแอ่งหุบเขา เป็น
ภูมิภาพอนัยิง่ใหญ่ตระการตาผวิด าราบเรียบ ปราศจากร้ิวคล่ืน หรือแท่งตอไม ้และสีของทะเลสาปเขม้สดไร้เงา
สะทอ้นจนดูราวเป็นกระเบื้องยาว ทะเลสาบเต๋อซี เป็นผลพวง จากการเกิดแผน่ดินใหวเม่ือปี พ.ศ. 2478 ซ่ึงคราว
นั้นไดก้ลืนส่ิงก่อสร้าง และทุกสรรพชีวิตใหห้ายไปในพริบตา ความงามของธรรมชาติบางคร้ังก็แฝงดว้ยความ
โหดร้าย  อิสระให้ท่านพกัผ่อนอิริยาบท หรือถ่ายรูปคู่กับจามรีสีขาวงามตัดกับฟ้าสีครามและน ้าสีเขียวมรกต  
จากนั้นเดินทางต่อสู่เฉินตู  สองขา้งมีทิวทศัน์สวยๆใหท้่านชมอยา่งเพลินตา ถึงเมืองเฉินตู 

ค ่า  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 
    พักที่เฉินตู โรงแรม YIN SHENG  HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4* 

วนัทีห้่ำ  เฉินตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้ำ – ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ – ร้ำนผ้ำไหม – ถนนซุนซีหลู่ – โชว์
เปลีย่นหน้ำกำก       

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พัก หลงัอาหารน าท่านเที่ยวชม ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้ำ ซ่ึงตั้งอยูบ่นเน้ือที่ 600,000 ตาราง
เมตร ทางตอนเหนือของเมืองเฉิงตู สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1987 ซ่ึงใชเ้ป็นศูนยเ์พาะพนัธุแ์ละอนุรักษร์วมถึงใชเ้ป็น
สถานที่ศึกษาหมีแพนดา้ เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะศึกษาระบบนิเวศน์ , การอยูอ่าศยัและการแพร่พนัธุ์ของ
หมีแพนดา้  น าท่านแวะซ้ือยาแกน้ ้ าร้อนลวก เป่ำฟู่หลิง “ยำบัวหิมะ” ยาประจ าบา้นที่มีช่ือเสียง ท่านจะไดช้ม
การสาธิตการนวดเทา้ ซ่ึงเป็นอีกวธีิหน่ึงในการผ่อนคลายความเครียด และบ ารุงการไหลเวยีนของโลหิตดว้ยวิธี
ธรรมชาติ  

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  จากนั้นแวะชม โรงงำนผลิตผ้ำไหมของจีน ชมวิธีการน าเส้นไหมออกมา
ผลิตเป็นสินคา้ทั้งใชเ้คร่ืองจกัร และแรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาท าใส้นวมผา้
ห่มไหม ซ่ึงเหมาะกบัการซ้ือเป็นทั้งของฝากและใชเ้องน าท่านไปชอ้บป้ิงที่ ถนนคนเดินเทา้ปู้สิงเจีย บนถนน 
“ชุนซีลู่” และ “ซิงเหนียนลู่”ที่เตม็ไปดว้ยห้างใหญ่และร้านรวงยอ่ยๆ มากมายขายเส้ือผา้แฟชัน่น าสมยั รองเทา้ 
กระเป๋า แวน่ตา 

ค ่า บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารน าท่านเขา้ชม โชว์เปลี่ยนหน้ำกำก การแสดงที่มีช่ือเสียงโด่งดงัของ
มณฑลเสฉวน หลงัจบการแสดงน าท่านสู่ที่พกั พักที่เมืองเฉินตู  YIN SHENG HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4* 

วนัทีห่ก เฉินตู – ศูนย์หมอนยำงพำรำเพ่ือสุขภำพ – ฉงช่ิง – หมู่บ้ำนโบรำณฉือซ่ือโข่ว – กรุงเทพฯ 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม น าท่านแวะชม ศูนย์หมอนยำงพำรำเพ่ือสุขภำพ ใหท้่านเลือกเป็นของ

ฝากอีกหน่ึงสินคา้ขึ้นช่ือของจีนจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองฉงช่ิง  
เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร น าท่านชม หมู่บ้ำนโบรำณฉือช่ีโข่ว เป็นหมู่บ้านที่มีชนเผ่ากลุ่มน้อย

หลากหลายเช้ือชาติอาศยัอยู ่อาคารบา้นเรือนภายในหมู่บา้นคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว ้อิสระให้
ท่านสัมผสักล่ินอายยอ้นยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิง เลือกซ้ือของที่ระลึกหรือของฝาก น าท่านเดินทางสู่
สนามบินฉงช่ิง  



18.50 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD 553 (บริกำรอำหำรบนเคร่ือง)  
20.50 น. เดินทางถึง สนำมบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพทุกท่าน   
 

อตัรำค่ำบริกำร **รำคำพเิศษ ไม่มรีำคำเดก็ ไม่มแีจกของสมนำคุณ *** 

หมำยเหตุ :  รำยกำรทวัร์สำมำรถเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, 
สำยกำรบิน เป็นต้น โดยมต้ิองแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ แต่จะค ำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคญั 

 

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ำนเง่ือนไขกำรเดนิทำงอย่ำงถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ 
แล้วจึงวำงมัดจ ำเพ่ือประโยชน์ของท่ำนเอง *** 

 

เน่ืองจำกเป็นรำคำพิเศษ เม่ือท่ำนเดินทำงไปกับคณะแล้ว ขอควำมกรุณำให้ท่ำนตำมคณะท่องเที่ยวตำมรำยกำร ซ่ึงอำจจะมีกำร
เปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หำกท่ำนต้องกำรที่จะไม่ท่องเที่ยวตำมรำยกำรในแต่ละวัน ทำงบริษัทฯ ขอควำมกรุณำให้ท่ำนช ำระ
เงนิเพิม่ 2,000 บำท ต่อร้ำนต่อท่ำน เน่ืองจำกรำคำทัวร์ เป็นรำคำพเิศษซ่ีงได้รับกำรสนับสนุนจำกกำรท่องเที่ยวและร้ำนค้ำต่ำงๆ 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั้นประหยดั - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั        - ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   - ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท    
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   
*** ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำ ท่ำนละ 20 กิโลกรัม/ ท่ำน  กรณีที่น ้ำหนักเกิน กรุณำช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนน ้ำหนักที่เกินเอง *** 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
-ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%     -ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
-ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วีดีโอ  
 -ทิปเดก็ยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่ ** ไม่มรีำคำเดก็** พกัเดีย่ว 

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.- 



- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทวัร์ ท่านละ 1,650 บาท  
-ค่าทิปไกด,์ คนขบัรถ, หวัหนา้ทวัร์ไทย 1,500 บาทตลอดการเดินทาง 

เง่ือนไขกำรสำรองทีน่ั่ง 

- กำรจอง ช ำระมัดจ ำ 8,000 บำท ส่วนเหลือช ำระก่อนกำรเดินทำง 20 วนั พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางให้กบัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพ่ือยื่นขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ช าระค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  

@ @  เอกสำรส ำหรับย่ืนวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ป @ @ 

1. ส ำเนำพาสปอร์ต  
2. ส าเนาบตัรประชาชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตรำค่ำวซ่ีำด่วน ที่ต้องจ่ำยเพิม่ให้สถำนฑูตจนี เม่ือท่ำนส่งหนังสือเดนิทำงล่ำช้ำ 

- พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 ใบ 

- ส าเนาบตัรประชาชน 

- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วนั เสยีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท           

 

อัตรำค่ำวซ่ีำด่วน กรณีที่ท่ำนส่งเอกสำรวซ่ีำกรุ๊ปไม่ทัน  

ย่ืนวีซ่ำด่วน 2 วัน เสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม ท่ำนละ 2,000 บำท 



เง่ือนไขในกำรให้บริกำรเดินทำงโดยสำยกำรบินแอร์เอเซีย 

เน่ืองจำกรำคำนี้เป็นรำคำโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินกำรันตีกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำเต็ม 100% ซ่ึงเม่ือท่ำนจองและจ่ำยมัดจ ำแล้ว ถ้ำผู้จอง
ยกเลิกจะไม่มีกำรคืนค่ำมัดจ ำใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีที่ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว หำกมีกำรยกเลิกหรือขอเล่ือนกำรเดินทำง ผู้จองจะไม่
สำมำรถท ำเร่ืองขอคืนค่ำตัว๋หรือขอคืนค่ำทัวร์ทั้งหมดหรือบำงส่วนได้ เว้นแต่ 

1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 
ถา้ยงัไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่าย
อ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 

3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบ
ช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสายการบินก าหนด และ
บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้      

4. กรณีท่ีท่านซ้ือตัว๋เพ่ิม เกินจากจ านวนตัว๋ท่ีมีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัว๋ผา่นอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถเปล่ียนช่ือผู้
เดินทาง หรือเปล่ียนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามก าหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัว๋เตม็ใบ  

หมำยเหตุ 

-รำคำและเวลำเดินทำงตำมรำยกำรที่ก ำหนด อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับอัตรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำและสำยกำรบินก ำหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิด
ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอย่าน าส่ิงของมีค่าติดตวัหรือน าใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจ าเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง  
กรณีกระเป๋าสมัภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของสาย
การบินท่ีจะรับผิดชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ท่ีท าให้มิสามารถ
เดินทางได ้รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจ้าหน้าท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือ
การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่
อาจเรียกค่าบริการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทฯมีประกนัอุบัติเหตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท 

ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัตเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง วงเงนิ 500,000 บำท 

พำสปอร์ตควรมีอำยุใช้งำนเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนั้นบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณี ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
 หา้มน าของเหลวและครีมทกุชนิดที่มีปริมาตรเกินกวา่ 1000 มิลลิลิตรต่อท่าน น าติดตวัขึ้นเคร่ืองและขนาดของ
บรรจุภณัฑแ์ต่ละช้ินหา้มเกินกวา่ 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภณัฑ ์

 ส าหรับท่านที่ตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศจากกรุงเทพฯเพือ่เดินทางกลบัสู่ต่างจงัหวดั 
         กรุณำเลือกซ้ือบัตรโดยสำรภำยในประเทศประเภททีส่ำมำรถเล่ือนวันและเวลำในกำรเดินทำงได้  

         ทั้งน้ีเพือ่ป้องกนัปัญหาเที่ยวบินล่าชา้ท าให้ตอ้งซ้ือบตัรโดยสารเพือ่เดินทางใบใหม่  


