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อู่หลง เมอืงหมิะนางฟ้า ชมน ้าแขง็แกะสลกั อุทยานแห่งชาตหิลุมฟ้า สะพานสวรรค์ สะพานแก้ว
สวรรค์ หรอื ระเบยีงกระจกชมววิ 

เฉนิตู วดัเหวนิซู วดัท ีใ่หญ่ และเก่าแก่ 1 ใน 4 แห่งมณฑลเสฉวน ศูนย์อนุรกัษ์หมแีพนด้า  

สุย้หนงิ  วดักว่างเต๋อหรอืบา้นเกดิเจา้แม่กวนอมิ  

ฉงชิง่  1 ใน 4 มหานครของจนี หงหยา้ต้ง ถนนคนเดนิเจยีฟ่างเป่ย 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  วนัที่ 6-11, 13-18, 20-25 ก.ย. // 13-18, 18-23, **20-25, 25-30 ต.ค. 60
    วนัที่  2-7, 8-13, 10-15, 22-27 พ.ย. // 29 พ.ย. – 4 ธ.ค. 60 
    วนัที่ 6-11, 13-18 ธ.ค. 60    ( 6 วนั 5 คืน ) 
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วนัแรก  สนำมบินดอนเมือง – ฉงช่ิง – อู่หลง - ภูเขำนำงฟ้ำ – เมืองหิมะนำงฟ้ำ ชมน ้ำแข็งแกะสลกั ( ไม่รวมค่ำเล่นเสกต็ 120 

หยวนต่อท่ำน )    

04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อำคำร 1 ช้ัน 2  เคำน์เตอร์ สำยกำรบินแอร์เอเชีย เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ท่านก่อนเดินทางข้ึนเคร่ือง 

06.20 น. น าท่านเหิรฟ้าสู่ เมืองฉงช่ิง โดยสำยกำรบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 556  (บริกำรอำหำรบนเคร่ือง ) 
10.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานมหานครฉงช่ิง หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง  
กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร น าท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใตข้อง เมืองฉงช่ิง 

เป็นเมืองท่ีอยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง ท าใหเ้มืองน้ีมีป่าไม ้และพ้ืนท่ีสีเขียวเยอะและอากาศดี มีแม่น ้าอู่เจียง
ไหลตดัผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยู่ห่างจากเมืองฉงช่ิงประมาณ 130 กิโลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพิเศษตลอดเส้นทาง น า
ท่านชมอุทยำนเขำนำงฟ้ำ อุทยานท่องเท่ียวทางธรรมชาติระดบั 4 A ของประเทศจีน อยูท่างตอนเหนือของแม่น ้าอวูเ่จียงใน
ระดบัความสูง 1900 เมตรจากระดบัน ้าทะเล มียอดเขาสูงสุดท่ี 2033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ามีช่ือเสียงในเร่ืองความสวยงาม
ทางธรรมชาติท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละฤดู จนไดรั้บการขนานนามวา่เป็นดินแดนแห่ง 4 ส่ิงมหศัจรรย ์คือ มีป่าไมห้นาแน่น 
มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์และมีลานหิมะในฤดูหนาว ปกติภูเขานางฟ้าเป็นทุ่งหญา้เล้ียงสัตวอ์นัดบั 1 ทาง
ภาคใตข้องประเทศจีน ช่วงน้ีท่านจะไดพ้บกบัใบไมเ้ปล่ียนสีละลานตา น าท่านชมเมืองหิมะเขานางฟ้า ซ่ึงภายในโดมได้
จดังาน น ้าแข็งแกะสลกัรูปร่างต่างไไวใ้หท่้านไดช้ม ( ส ำหรับท่ำนใดที่สนใจกำรเล่นเสก็ตน ้ำแข็ง กรุณำติดต่อจองกับไกด์
หรือหัวหน้ำทัวร์ มีค่ำใช้จ่ำยประมำณ 120 หยวน ) 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   หลงัอาหารน าท่านกลบัท่ีพกั   
         พกัที่เมืองอู่หลง  GARDEN  HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สอง อุทยำนหลุมฟ้ำสะพำนสวรรค์ (น่ังรถอุทยำน+รถแบตเตอร่ี – สะพำนแก้วสวรรค์) – ฉงช่ิง   

เชา้ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำตหิลุมฟ้ำ - สะพำนสวรรค์ มรดกโลกทำงธรรมชำติ 
ระดับ 5A ท่ีเกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ท าให้เกิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ท่ีลึกประมาณ 300-500 เมตร และมี
บางส่วนเป็น โพลงทะลุเหมือนกบัสะพานทอดขา้มระหว่างภูเขา ภายในอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า -สะพานสวรรค ์ยงัมีโรง
เตียมเก่าไ ซ่ึงเป็นจุดแวะพกัของคนเดินทางในสมยัก่อนตั้งแต่ในสมยัราชวงศถ์งั (ค.ศ. 618-907) และจุดน้ีเองท่ีจางอ้ีโหมว
ใช้เป็นฉากในหนังการถ่ายท าหนังเ ร่ือง "ศึกโค่นบัลลังก์ว ังทอง  ล่ำสุดใช้เป็นฉำกในหนังฮอลิวู๊ ดฟอร์มยักษ์ 
TRANFORMER4 ที่โด่งดังไปทั่วโลก  จากนั้นน าท่านสู่ท่ีเท่ียวใหม่ล่าสุด กบัสะพำนแก้วสวรรค์ หรือ ระเบียงกระจกชม
ววิที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย ออกแบบโดยผูเ้ช่ียวกว่า 20 คนจากทั้งในและนอกจีน ตั้งอยู่ 11 เมตรเหนือขอบหนา้ผาสูงในเมือง
เซียนหนู่ชาน กวา้งอีก 26 เมตร หรือถา้หากวดัจากระดบัน ้ าทะเลก็สูง 1,200 เมตร ว่ากนัว่าน่าจะเป็นระเบียงจุดชมวิว
กระจกท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียแลว้ยงัสามารถมองชมวิวมุมสูงไดท้ะลุถึงกน้อุทยานกนัเลยทีเดียวใหท่้านไดว้ดัใจเดินชมวิว
และเกบ็ภาพไดต้ามอธัยาศยั 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองฉงช่ิง  
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ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   หลงัอาหารน าท่านกลบัท่ีพกั   
         พกัที่เมืองฉงช่ิง YANG XI  HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สำม ฉงช่ิง – สุ้ยหนิง – วดักว่ำงเต๋อ – เฉินตู – ผ้ำไหม – วดัเหวนิซู  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ที่พัก หลงัอาหารน าท่านเดินทาง เมืองสุ้ยหนิง เมืองท่ีคนจีนเช่ือว่า เป็นท่ีก าเนิดของพระ
โพธิสัตวก์วนอิม สุ้ยหนิงเคยมีความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ และวฒันธรรมมาแต่โบราณ น าท่านชมความยิ่งใหญ่
อลงัการของสุดยอดโบราณสถานกว่าพนัไปี (รวม วัดกวงเต๋อหรือวัดบ้ำนเกิดเจ้ำแม่กวนอิม (เจา้แม่กวนอิมทรงในร่าง
ผูช้าย) ซ่ึงเคยประทบัท่ีน่ี 69 ปี จากนั้นจึงยา้ยไปอยูท่ี่เกาะผูถ่่อซาน ซ่ึงเป็นวดัหลวงระดบั 9 ในอดีตพระสงฆท่ี์จะเดินทาง
ไปต่างประเทศจะตอ้งมาประทบัตราเขา้ออกท่ีวดัแห่งน้ีก่อนท่ีจะเดินทางออกนอกเขต น าท่านปล่อยปลาปล่อยเต่าเสริม
บารมีเป็นสิริมงคลแก่ท่าน วดัแห่งน้ีมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 5 อย่างท่ีท่านไม่ควรพลาดท่ีจะไปดูคือ หนา้บนัโบราณ เจดียพ์ระบรม
สารีริกธาตุตราประทบัหยกเหอเถียน เจา้แม่กวนอิม ป้ายจารึกเกา้มงักรประวติัเจา้แม่กวนอิม พระพุทธรูปหยก 1 ใน 4 ของ
โลก น าท่านชม ผ้ำไหมของจีน ชมวิธีการน าเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั้งใชเ้คร่ืองจกัรและแรงงานคน ชมการดึงใย
ไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพ่ือมาท าไสน้วมผา้ห่มไหม ซ่ึงเหมาะกบัการซ้ือเป็นทั้งของฝากและใชเ้อง  

กลำงวนั   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารหลงัอาหารเดินทางสู่ เมืองเฉินตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑล
ท่ีมีภูมิประเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดู
ร้อนท่ีอบอุ่น ฤดูหนาวท่ีไม่หนาวนกัและมีปริมาณความช้ืนสูง มีพ้ืนท่ีประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วน
หน่ึงเป็นชนกลุ่มนอ้ยเช้ือชาติต่างไ ไดแ้ก่ ชาวยี่ ธิเบต เม้ียว หุย เชียง จากนั้นน าท่านชม วดัเหวนิซู วดัท่ีใหญ่ และเก่าแก่ 1 
ใน 4 แห่งมณฑลเสฉวน เป็นวดัท่ีมีช่ือสียงมากท่ีสุดของมณฑล เสฉวน สร้างในราชวงศ์ถงั แต่ถูกไฟไหมใ้นสมยั
ราชวงศห์มิง เหลือแต่พระท่ีท าดว้ยเหลก็ 10 องค ์และตน้สนพนัปี 2 ตน้ ภายในวดัมีพระหล่อสมัฤทธ์ิกวา่ 100 รูป ซ่ึงหล่อ
ข้ึนในสมยัราชวงศชิ์ง ศกัด์ิสิทธ์ิเป็นท่ีเคารพกราบไหวข้องชาวเมืองเฉินตู  

ค ่า   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   น าท่านกลบัท่ีพกั   
        พกัที่เมืองเฉินตู HOLIDAY INN   HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่ส่ี   ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้ำ – บัวหิมะ – ร้ำนหยก – วดัเจ้ำเจีย่ – โชว์เปลีย่นหน้ำกำก  

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ที่พัก หลงัอาหารน าท่านเท่ียวชม ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้ำ ซ่ึงตั้งอยู่บนเน้ือท่ี 600,000 
ตารางเมตร ทางตอนเหนือของเมืองเฉิงตู สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1987 ซ่ึงใชเ้ป็นศูนยเ์พาะพนัธ์ุและอนุรักษร์วมถึงใชเ้ป็น
สถานท่ีศึกษาหมีแพนดา้ เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมท่ีจะศึกษาระบบนิเวศน์ , การอยู่อาศยัและการแพร่พนัธ์ุของหมี
แพนดา้ จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีน ฟังค าบรรยายสรรพคุณยาจีนท่ีมีสรรพคุณครอบจกัรวาล พร้อม
คลายเม่ือยดว้ยการนวดสมุนไพร ฟรีแบบไม่มีค่าใชจ่้าย 

กลำงวนั   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านชมอญัมณีล ้าค่า หยก เป็นเคร่ืองประดบัท่ีนิยมกนั
อย่างแพร่หลายเพราะเช่ือว่าใส่แลว้จะช่วยป้องกนัอนัตรายได ้  จากนั้นน าท่านชม วัดเจ้ำเจี๋ย ตั้งอยู่ทางชานเมืองทาง
เหนือของนครเฉิงตู เป็นวดัไมท้ั้งหลงัแห่งแรกทางตะวนัตกของมณฑลเสฉวน มีความส าคญัในทางประวติัศาสตร์ 
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ทางพุทธศาสนาในจีน เป็นอารามเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนในสมยัราชวงศถ์งัและไดมี้การบูรณะข้ึนในปี ค.ศ. 1663 สมยัราชวงศชิ์ง 
ค ่ำ  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าท่านเขา้ชม โชว์เปลี่ยนหน้ำกำก การแสดงท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงั

ของมณฑลเสฉวน หลงัจบการแสดงน าท่านสู่ท่ีพกั   
        พกัที่เมืองเฉินตู HOLIDAY INN   HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่ห้ำ   เฉินตู – ฉงช่ิง – ตลำดค้ำส่งเฉำเทียนเหมนิ – ศำลำประชำคม (ด้ำนนอก)   

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ที่พัก หลงัอาหารน าท่านชม ศูนย์สุขภำพแอนไอออน ให้ท่านเลือกชมผลิตภณัฑจ์าก
ยางพาราเพ่ือสุขภาพเป็นของฝาก  จากนั้นเดินทางกลบัสู่เมืองฉงช่ิง  

กลำงวนั   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ ตลำดค้ำส่งเฉำเทียนเหมิน เป็นศูนยก์ลาง
การคา้ของสินคา้มากมายหลายชนิดใหท่้านเลือกชมและเลือกซ้ือไดต้ามอธัยาศยั น าท่านเท่ียวชม มหำศำลำประชำคม 
( ต้ำหลีถ่ัง ) ท่ีสร้างโดยนายพลเฮดหลงแห่งกองทพัคอมมิวนิสต ์สร้างหลงัจากการปฎิวติัส าเร็จในปี 2494 จุคนไดก้ว่า 
4,000 คน ใชเ้ป็นท่ีประชุมสภาผูแ้ทน และโรงละครของประชาชน จ าลองแบบมาจากหอฟ้าเทียนถานจากปักก่ิง ให้
ท่านเกบ็ภาพบรรยากาศขา้งนอก   

  ค ่ำ      รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหาร อิสระพกัผอ่น 
พกัฉงช่ิง YANG XI  HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่ห้ำ  ฉงช่ิง – หงหย้ำต้ง – ถนนคนเดนิเจยีฟ่ำงเป่ย – กรุงเทพฯ    

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   หลงัอาหารน าท่านสู่ “หงหยำต้ง” คอมเพลก็ซ์ในรูปทรงอาคารโบราณขนาด
ใหญ่ ภายในมีร้านคา้ ร้านอาหาร  ร้านขายสินคา้ท่ีระลึก ฯลฯ ท่ีน่ีถือเป็นจุดนดัพบพกัผ่อนของชาวเมือง และจุดชมวิวชั้นดี 
อีกทั้งยงัเป็นจุดถ่ายรูปท่ีส าคญัของนกัท่องเท่ียวอีกดว้ย  

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านสู่  ถนนคนเดินเจีย่ฟำงเป่ย (ถนนคนเดินเมืองฉงช่ิง) หรือท่ีรับรู้กนั
ว่าเป็นเสมือนฮ่องกง 2 มีสินคา้เบรนด์เนมให้ท่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงจุใจ ตั้งอยู่บริเวณอนุสาวรียป์ลดแอก ซ่ึงสร้างข้ึนเพ่ือ
ร าลึกถึงชยัชนะในการท าสงครามกบัญ่ีปุ่น แต่ปัจจุบนักลายเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ขนาดใหญ่ใจกลางเมือง  เต็มไปดว้ย
ร้านคา้ กวา่ 3,000  ร้านอาหาร ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่   

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

      
อตัรำค่ำบริกำร ** ไม่มแีจกกระเป๋ำ *** 
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หมำยเหตุ :  รำยกำรทวัร์สำมำรถเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, 
สำยกำรบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ แต่จะค ำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ 

*** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ ควรอ่ำนเง่ือนไขกำรเดนิทำงอย่ำงถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ 
แล้วจงึวำงมัดจ ำเพ่ือประโยชน์ของท่ำนเอง *** 

เน่ืองจำกเป็นรำคำพิเศษ เม่ือท่ำนเดินทำงไปกับคณะแล้ว ขอควำมกรุณำให้ท่ำนตำมคณะท่องเที่ยวตำมรำยกำร ซ่ึงอำจจะมีกำร
เปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หำกท่ำนต้องกำรที่จะไม่ท่องเที่ยวตำมรำยกำรในแต่ละวัน ทำงบริษัทฯ ขอควำมกรุณำให้ท่ำนช ำระเงิน
เพิม่ 2,000 บำท ต่อร้ำนต่อท่ำน เน่ืองจำกรำคำทัวร์ เป็นรำคำพเิศษซ่ีงได้รับกำรสนับสนุนจำกกำรท่องเที่ยวและร้ำนค้ำต่ำงๆ 

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั้นประหยดั - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั        - ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 4 วนัท าการปกติ (หนงัสือเดินทางไทย) 
- ค่าอาหารตามรายการ      - ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   - ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   
*** ค่ำน ำ้หนักกระเป๋ำ ท่ำนละ 20 กโิลกรัม/ ท่ำน  กรณีที่น ำ้หนักเกนิ กรุณำช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนน ำ้หนักที่เกนิเอง *** 
 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
-ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%     -ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างไ  
-ค่าใชจ่้ายอ่ืนไ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วีดีโอ  
 -ทิปเดก็ยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 
-ค่ำทิปไกด์วนัละ 10 หยวนต่อวนัต่อคน, ค่ำทิปคนขับรถวนัละ 10 หยวนต่อวนัต่อคน, หัวหน้ำทัวร์ไทย วนัละ 10 หยวนต่อวนัต่อคน 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่ ** ไม่มรีำคำเด็ก** พกัเดี่ยว 

6-11, 13-18, 20-25 ก.ย. 60 15,999.- 3,900.- 

13-18, 18-23, 25-30 ต.ค. 60  17,999.- 4,900.- 

20-25 ต.ค. 60 18,999.- 4,900.- 

2-7, 8-13, 10-15, 22-27 พ.ย. // 29 พ.ย. – 4 ธ.ค. 60 15,999.- 3,900.- 

6-11, 13-18 ธ.ค. 60 15,999.- 3,900.- 
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เง่ือนไขกำรสำรองทีน่ั่ง 
- กำรจอง ช ำระมดัจ ำ 8,000 บำท ส่วนเหลือช ำระก่อนกำรเดนิทำง 20 วนั พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพ่ือยื่นขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ช าระค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  

@ @  เอกสำรส ำหรับย่ืนวซ่ีำจีนแบบกรุ๊ป @ @ 
1. ส ำเนำพาสปอร์ต  
2. ส าเนาบตัรประชาชน  

อตัรำค่ำวซ่ีำด่วน ที่ต้องจ่ำยเพิม่ให้สถำนฑูตจนี เม่ือท่ำนส่งหนังสือเดนิทำงล่ำช้ำ 

- พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 

- ส าเนาบตัรประชาชน 

- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่านละ 2,000 บาท 

                                            

อตัรำค่ำวซ่ีำด่วน กรณีที่ท่ำนส่งเอกสำรวซ่ีำกรุ๊ปไม่ทัน  

ย่ืนวซ่ีำด่วน 2 วนั เสียค่ำใช้จ่ำยเพิม่ ท่ำนละ 2,000 บำท 
 
 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  CHONG 6D5N DEC17-FD-W36 



[พิมพท่ี์น่ี] 
 

 
 
 
 
 
 
 

เง่ือนไขในกำรให้บริกำรเดนิทำงโดยสำยกำรบินแอร์เอเซีย 

เน่ืองจำกรำคำนี้เป็นรำคำโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินกำรันตีกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำเต็ม 100% ซ่ึงเม่ือท่ำนจองและจ่ำยมัดจ ำแล้ว ถ้ำผู้จอง
ยกเลิกจะไม่มีกำรคืนค่ำมัดจ ำใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีที่ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว หำกมีกำรยกเลิกหรือขอเล่ือนกำรเดินทำง ผู้จองจะไม่
สำมำรถท ำเร่ืองขอคืนค่ำตัว๋หรือขอคืนค่ำทัวร์ทั้งหมดหรือบำงส่วนได้ เว้นแต่ 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดไ ทั้งส้ิน ถา้

ยงัไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่ายอ่ืน

ใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบ

ช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑท่ี์สายการบินก าหนด และ
บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนไ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้      

4. กรณีท่ีท่านซ้ือตัว๋เพ่ิม เกินจากจ านวนตัว๋ท่ีมีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัว๋ผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถเปล่ียนช่ือผู ้
เดินทาง หรือเปล่ียนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามก าหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัว๋เตม็ใบ  

หมำยเหตุ 

-รำคำและเวลำเดนิทำงตำมรำยกำรที่ก ำหนด อำจมกีำรเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยู่กบัอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำและสำยกำรบินก ำหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอย่าน าส่ิงของมีค่าติดตวัหรือน าใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจ าเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหวา่งการเดินทาง  กรณี
กระเป๋าสมัภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างไ ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของสายการบินท่ี
จะรับผิดชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นไ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดไ ท่ีท าใหมิ้สามารถเดินทาง
ได ้รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนไบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดไ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรียกค่าบริการ  
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บริษัทฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท 

ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบตัิเหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง วงเงนิ 500,000 บำท 
 

พำสปอร์ตควรมีอำยุใช้งำนเหลือเกนิ 6 เดือน 

มิฉะนั้นบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณี ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
 หา้มน าของเหลวและครีมทุกชนิดท่ีมีปริมาตรเกินกวา่ 1000 มิลลิลิตรต่อท่าน น าติดตวัข้ึนเคร่ืองและขนาดของ

บรรจุภณัฑแ์ต่ละช้ินหา้มเกินกวา่ 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภณัฑ ์
 ส าหรับท่านท่ีตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศจากกรุงเทพฯเพื่อเดินทางกลบัสู่ต่างจงัหวดั 
         กรุณำเลือกซ้ือบัตรโดยสำรภำยในประเทศประเภทที่สำมำรถเล่ือนวนัและเวลำในกำรเดินทำงได้  

         ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้ท าใหต้อ้งซ้ือบตัรโดยสารเพื่อเดินทางใบใหม่  
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