
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 15207 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จ านวน 

12 - 16  ตลุาคม 62 (วนัคลา้ยสวรรคต ร.9) 19,991 4,500 MU 20 

13 - 17 ตลุาคม 62 (วนัคลา้ยสวรรคต ร.9) 19,991 4,500 MU 20 

21 - 25 ตลุาคม 62 (วนัปิยะมหาราช) 19,991 4,500 MU 20 

26 - 30 ตลุาคม  62 18,881 4,500 MU 20 

28 ตลุาคม - 01 พฤศจกิายน 62 18,881 1,500 MU 20 

 

 

โปรโมชั่นน้ี ใช้วีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 เท่าน้ัน หากท่านมีวีซ่าจีนติดเล่มอยู่แล้ว  
วีซ่ากรุ๊ปของท่านจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจีน  

และวีซ่าในเล่มของท่านจะถูกใช้งานทันที 
ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่รับผิดชอบวีซ่าติดเล่มของท่าน 

หากท่านต้องไปท าใหม่ทุกกรณี 

 

 



 

 

 

เฉนิต ู อทุยานซงผงิโกว  อทุยานหวงหลง  5 วนั 3 คนื 

มรดกโลก . . ธรรมชาตสิรา้งสรรค ์. .  สวรรคบ์นดนิ 

  วนอทุยานแหง่ชาตทิีย่ ิง่ใหญข่องจนี ชมทะเลสาบ,น า้ตก ทีส่วยงามวนอทุยานแหง่ชาตทิีย่ ิง่ใหญข่องจนี ชมทะเลสาบ,น า้ตก ทีส่วยงาม   

ชอ้ปป้ิงถนนสายวฒันธรรมโบราณ ยอ้นสูส่มยัสามกก๊ “ถนนจิน๋หลี”่ 

เดนิทางโดยสายการบนิไชนา่อสีตเ์ทรินแ์อรไ์ลน ์(MU) 

*ปล.ทัวรร์าคาพเิศษไมม่รีาคาเด็ก/ ราคานี้ไมร่วมคา่วซีา่แบบหมูค่ณะ 1,650และคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขับรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  
 

 
ขอ้แนะน าส าหรับเสน้ทางนี้ :  ท่านควรดูแลสขุภาพร่างกายและพักผ่อนใหเ้พยีงพอ เนื่องจากเสน้ทางท่องเทีย่วนี้มคีวามสงู
จากระดับน ้าทะเล 2,000-3,000 เมตร เวลาเดนิ พดู แตล่ะอริยิาบถควรท าชา้ๆคะ่ ไมค่วรเรง่รบี 

 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิซวงหลวิ(เฉนิต)ู – เมอืงเมา่เสีย้น – อุทยานซงผงิโกว – ผา่นชมเมอืง

โบราณซงพาน – อ.ชวนจูซ่ือ่ 

เทีย่งคนืครึง่ คณะพรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูม ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคาทเ์ตอร ์U ประต ู10 สาย

การบนิไชนา่อสีตเ์ทรินแ์อรไ์ลน ์(MU) โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารใหก้บัทา่น  

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

03.25 น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงเฉนิต ูโดยสายการบนิไชนา่อสีตเ์ทรินแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่MU5036 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

http://bit.ly/2NMk5YE


07.20 น. ถงึสนามบนิซวงหลวิ เมอืงเฉนิต ูเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้อยูบ่รเิวณลุ่มแมน่ ้าหมนิใจกลางมณฑล มภีมู ิ

ประเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพภมูอิากาศทีเ่หมาะสมต่อการประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดู

รอ้นทีอ่บอุ่น ฤดูหนาวทีไ่มห่นาวนักและมปีรมิาณความชืน้สงู ประชากรเมอืงเฉนิตูมรีาว 10 ลา้นคน จัดเป็น

อันดับ 3 ของประเทศจนี ในปัจจุบันเป็นทัง้ศูนยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร และดา้นการศกึษาของภมูภิาค

ตะวันตกเฉียงใต ้น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง (เนือ่งจากวซีา่เป็นวซีา่หมูค่ณะ การด าเนนิการใหท้กุท่าน

เรยีงล าดับแถวตามรายชือ่ผูเ้ดนิทาง/ในสว่นทา่นทีม่วีซีา่ทอ่งเทีย่วตดิเล่มขอความกรุณาแจง้เจา้หนา้ทีก่อ่นการ

เดนิทาง เพือ่ความสะดวกและไมม่กีารยกเวน้ค่าธรรมเนยีมใดๆทัง้สิน้)  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเมา่เสีย้น ระหวา่งทางชมววิทวิทัศน ์2 ขา้งทางอยา่งเพลดิเพลนิ ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่

ของชาวบา้นชนกลุม่นอ้ยทีป่ลกูพชืเกษตรกรรมนานาชนดิๆ ไร่อันกวา้งใหญ่ เทอืกเขา ธารน ้า ฯลฯ (ใชเ้วลาใน

การเดนิทางประมาณ 4 ชม.) ระหวา่งเดนิทางใหท้า่นไดพ้ักผอ่นชมววิสองขา้งทาง จนเดนิทางถงึเมอืงเมา่เสีย้น 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเดนิทางเขา้สู ่อทุยานซงผงิโกว(Songpeng Gou)  ตัง้อยูท่ีเ่มอืง

เม่าเสีย้น อยู่ห่างจากเมืองเฉิงตู 250กม. ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาตนิอ้งใหม ่สงูกว่าระดับน ้าทะเล 2500 เมตร ทีม่คีวามสวยงามไม่

แพจ้ิว่จา้ยโกว จนไดรั้บการกล่าวขานว่าใหเ้ป็น “จิว่จา้ยโกวนอ้ย” ซึง่

ภายในอทุยานฯ มธีรรมชาตอินังดงามมากมายใหช้ืน่ชม อทุยานนี้รวบรวม

เอาความยิง่ใหญ่ ความงดงาม ความพเิศษ ความแปลกใหม ่และความลี้

ลับของธรรมชาติ มารวมกันอยู่ใน 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิว

ทวิทัศน์  ชม ทะเลสาบยาว(ฉางไห่) เป็นทะเลสาบทีม่คีวามกวา้งใหญ่

และทอดตัวยาวมองชมววิไดไ้กลแบบสดุลูกหูลูกตา ทะเลสาบ 5 ส ี(ไป๋

ล่าไห่ ชา่งไป๋ล่าไห่-เชีย่ไป๋ล่าไห่) หรอื ทะเลสาบแห่งความรัก เพราะมี

แอ่งน ้าสสีันหลากสสีดใสทีม่องดูเหมอืนรูปหัวใจ และน ้าในทะเลสาบมสีี

เขยีว เหมอืนดั่งสระมรกตอันงดงามจับตา ชม ทะเลสาบน ้าหมกึ เมือ่มอง

ลงไปทีท่ะเลสาบ จะเห็นน ้าเป็นสนี ้าเงนิเขม้ดูสวยงามไหลผ่านท่ามกลาง

ขนุเขาอนัยิง่ใหญ ่อกีทัง้ยงัม ีน ้าตกธารไขม่กุ ทีส่วยงาม ม ีทะเลสาบตน้กก (ฟางไห่) ทะเลสาบหนิขาว (ไป๋สอื

ไห)่ ทีน่ ้าในทะเลสาบมสีเีขยีวใส แวดลอ้มไปดว้ยขนุเขานอ้ยใหญ ่ใหท้า่นไดช้ืน่ชมความสวยงามของธรรมชาต ิ

จนถงึเวลาอนัสมควร 

 น าทา่นเดนิทางสู ่อ.ชวนจูซ่ ือ่ ผา่นชม เมอืงโบราณซงพาน เมอืงทีใ่ชแ้ลกเปลีย่นสนิคา้

ชาวฮัน่และชาวทเิบต สมยันัน้ ชาวฮัน่นยิมน าใบชา ผา้แพร เกลอืและของใชป้ระจ าวัน

มาแลกเปลีย่นมา้ แกะ ขนแกะและหนังสตัว ์ผา่นชมก าแพงเมอืงโบราณสมัยราชวงศห์

มงิ ใหท้่านไดพั้กผ่อนตามอัธยาศัยระหว่างการเดนิทาง สัมผัสความเป็นธรรมชาติ

ทวิทัศนส์องขา้งทาง จนเดนิทางถงึ อ.ชวนจูซ่ ือ่ 

ค ่า  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

   น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั MINJIANG HAOTING HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 

 

วนัทีส่อง อ.ชวนจูซ่ือ่ – อทุยานแหง่ชาตหิวงหลง – ผา่นชมทะเลสาบเตีย๋ซ ี– เมอืงเมา่เสีย้น 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเขา้ชม อทุยานแห่งชาตหิวงหลง (Huanglong National Park)  

อทุยานแหง่ชาตหิวงหลงมคีวามกวา้งใหญ่ถงึ 1,340 ตารางกโิลเมตร อยู่

สงูจากระดับน ้าทะเลกว่า 5,000 เมตร มคีวามยาวกว่า 4 กโิลเมตร ไดรั้บ

การขึน้ทะเบยีนมรดกโลกในปี 1992 บรเิวณอุทยานเป็นภูเขาสงูปกคลุม

ดว้ยหมิะมแีอ่งน ้าล าธารไหลลงจากภูเขาสู่แอ่งพืน้ดา้นล่าง เกดิลักษณะ

ทางธรรมชาตเิป็นหนิปนูตกตะกอนหลายชัน้ตามระดับความสงูของภูเขา

ไลล่งสูพ่ืน้มหีนิปนูเล็ก,ใหญก่วา่ 400 ชัน้แตล่ะแอง่มคีวามสงู 1.5-4.5 เมตร กลายเป็นสระน ้าเล็กๆมากมายและ

สนี ้าทีส่วยงามเป็นสเีขยีวอมฟ้าออ่น,ฟ้าแกส่ลับกันอยา่งสวยงาม เชญิท่านชืน่ชมธรรมชาตทิีส่วยงามพรอ้มเก็บ

ภาพประทับใจ จนถงึเวลานัดหมาย. ขอ้แนะน ากอ่นขึน้อทุยานหวงหลง   :  ท่านควรดูแลสขุภาพร่างกายและ

พักผอ่นใหเ้พยีงพอ เนือ่งจากอทุยานหวงหลงอยูส่งูจากระดับน ้าทะเล 4,500 เมตร เวลาเดนิ พดู แตล่ะอริยิาบถ

ควรท าชา้ๆค่ะ ไมค่วรเร่งรบี (หมายเหตุ : หากท่านไมส่ะดวกในการเดนิเทีย่วชมอทุยาน ทางอทุยานมกีระเชา้

บรกิารทัง้ไปและกลับ ทา่นสามารถตดิตอ่สอบถามคา่บรกิารกระเชา้ไดท้ีไ่กดแ์ละหัวหนา้ทัวรค์ะ) 



กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเม่าเสี้ยน ระหว่างทางชมววิทิวทัศน์ 2 ขา้งทางอย่าง

เพลดิเพลนิ ผ่านชม ทะเลสาบเตีย๋ซ ีทีม่นี ้าสเีขยีวดั่งเทอคอวย์บนทีร่าบสงู สลับ

ดว้ยแนวทวิเขา ทะเลสาบแห่งนี้เกดิขึน้จากแผ่นดนิไหวอยา่งรุนแรงบอ่ยครัง้และ

ไดก้ลนืเมอืงทัง้เมอืงอยู่ใตท้ะเลสาบ  ใหท้่านไดพ้ักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย จน

เดนิทางถงึเมา่เสีย้น. 

 ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

   น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั XI QIANG HOMELAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีส่าม เมอืงเมา่เสีย้น – เมอืงเฉนิต ู– รา้นบวัหมิะ – *OPTION TOUR ศนูยอ์นุรกัษห์มแีพนดา้+วดัเจาเจีย๋+

สกุีเ้สฉวน – ถนนคนเดนิชุนซลีู ่

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงเฉนิต ู(ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 3 ชม.) ใหท้า่นไดพั้กผอ่นบนรถ พรอ้มทัง้ชืน่

ชมทัศนยีภาพระหวา่งสองขา้งทาง จนเดนิทางถงึเมอืงเฉนิตู  น าท่านเขา้สู ่ศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนี นวด
ฝ่าเทา้เพือ่สขุภาพ ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซ่ ้าใคร เป่าพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ัง 

หรอืทีรู่จั้กกนัดใีนชือ่ “ครมีบวัหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ้ผพุอง และแมลงกัดต่อย เป็นยา

สามญัประจ าบา้นจนี 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
*OPTION TOUR  ►  ศนูยอ์นุรักษ์หมแีพนดา้ + วัดเจาเจีย๋ + สกุีเ้สฉวน   

  ศูนยอ์นุรักษ์หมแีพนดา้  ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของเมอืงเฉินตู ใชเ้ป็นศูนย์

เพาะพันธุแ์ละอนุรักษ์ รวมถงึใหเ้ป็นสถานทีศ่กึษาหมแีพนดา้ ทีน่ีม่หีมแีพนดา้กวา่ 

20 ตัว หมแีพนดา้เป็นสตัวส์งวนหายากมกี าเนดิในมณฑลเสฉวน มลีูกยากเพราะ

อณุหภมูใินรา่งกายทีพ่รอ้มจะตัง้ทอ้งมเีพยีง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลกูครัง้ละประมาณ 2 ตัว ตัวทีแ่ข็งแรงเพยีง

ตัวเดยีวเทา่นัน้จะอยูร่อด อาหารโปรดของหมแีพนดา้คอืไผล่กูศร รัฐบาลจนีไดใ้ชห้มแีพนดา้เป็นทูตสันถวไมตรี

กบัประเทศตา่งๆ ใหท้่านน่ังรถไฟฟ้าแบตเตอรี ่ชมสภาพแวดลอ้มภายในทีก่ลมกลนืกับธรรมชาตแิละใหค้วามรู ้

ตา่งๆเกีย่วกบัหมแีพนดา้ 

 วัดเจาเจี๋ย Zhaojue Temple (昭觉寺) ตัง้อยูช่านเมอืงทางเหนือของเฉนิต ู

สรา้งครัง้แรกในราชวงศถ์ังสมยัเจนิกวงฮอ่งเตม้อีายรุาว 1400 ปี วัดแหง่นีท้ าจาก

ไมท้ัง้หลังและเป็นวัดแห่งแรกทางตะวันตกของมณฑลเสฉวน มีความส าคัญ

ในทางประวัตศิาสตรท์างพทุธศาสนาในจนี วัดเจาเจีย๋มอีารามทีเ่กา่แกแ่ละไดถู้ก

ไฟไหมใ้นปี ค.ศ.1644 และตอ่มาไดบ้รูณะปฎสิงัขรณ์ขึน้ใหมใ่นสมยัราชวงศช์งิ 

(คา่ใชจ้า่ยออพชัน่ทา่นละ 400 หยวน รวมอาหารมือ้เย็นวันทีส่ ี ่: สกุีเ้สฉวน)จนถงึเวลาอนัสมควร 

 จากนัน้น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้หลากหลาย

ชนดิ ยา่นถนนชนุชลีู ่อาท ิเสือ้ผา้,กระเป๋า,รองเทา้ทัง้แบรนดเ์นมและยีห่อ้ดังของ

ประเทศจนีตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

ค ่า  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

   น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั YINSHENG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีส่ ี ่ เฉนิต ู– ถนนโบราณจิน๋หลี ่– รา้นหมอนยางพารา – สนามบนิเฉนิต ู

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านสู ่ถนนโบราณจิน๋หลี ่(Jinli Ancient Street) ถนนสายวัฒนธรรมทีไ่ดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงามแบบ

ยอ้นยคุสมัยสามก๊ก ม ีโรงเตี๊ ยม,โรงน ้าชา,โรงงิว้,รา้นอาหาร,รา้นขายของฝากของทีร่ะลกึและยังเป็นทีต่ัง้ของ

สถานทีแ่สดงโชวเ์ปลีย่นหนา้กากทีโ่ด่งดังของเมอืงเฉินตู อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากของที่ระลกึตาม

อธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย  น าทา่นแวะ รา้นหมอนยางพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้ภายในรา้น ฟังบรรยาย

สรรพคณุของสนิคา้ จนถงึเวลาอนัสมควร 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดนิทางเขา้สู ่วัดตา้สอืซือ่ (DACI SI) วัดตา้สอืหรอืวัดตา้ฉือ(วัดมหา

เมตตา) แห่งนครเฉินตู ที่ตัง้ของวัดอยู่ใจกลางเมอืงบรเิวณใกลถ้นนชุนซลีู ่

แหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดังของเมอืง วัดแห่งนี้เป็นสถานทีเ่คยจ าพรรษา ผนวชของพระ

เสวยีนจา้ง(พระถังซ าจ๋ัง) กอ่นทีจ่ะเดนิทางไปยงัชมพูทวปีและภายในวัดแห่งนี้มี

พระโพธสิตัวก์วนอมิแกะสลักดว้ยไมป้างประทานพรประดษิฐานอยู ่ซ ึง่ชาวเฉนิตู



นยิมมากราบไหวข้อพร วัดแหง่นีย้งัเป็นวัดทีจั่ดงานโอกาสส าคัญ เชน่ วันเฉลมิพระชนมพรรษา,วันสงกรานต ์จะ

มชีาวไทยทีอ่ยูเ่มอืงนีม้ารว่มสวดมนตอ์ยา่งไมข่าดสาย พธิสีวดมนตจ์ะเริม่จากสวดมนตแ์บบจนีโดยหลวงพอ่และ

พระลูกวัดจากนั้นก็จะเป็นชาวไทยสวดมนต์แบบไทย ใหท้่านไดข้อพรเจา้แม่กวนอมิและสิง่ศักดิส์ทิธิต์าม

อธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิไท่กู่ลี ่(Taikoo Li) ย่านชอ้ปป้ิงแห่งใหม่ของเมอืงเฉินตูเป็นแหล่ง

ชุมนุมของหนุ่มสาวเมืองเฉินตูที่เต็มไปดว้ยหา้งใหญ่และรา้นย่อยๆ แบรนด์เนมชือ่ดังหรือจะเป็นแบรนด์ใน

ประเทศ รา้นคาเฟ่ แหลง่แฮงคเ์อาท ์รา้นขายของแฮนดเ์มด ชมสถาปัตยกรรมสมยัใหม ่เดนิเลน่ ชอ้ปป้ิงสนิคา้ที่

มอียูม่ากมาย อาท ิเสือ้ผา้, รองเทา้, กระเป๋า, นาฬกิา ของทีร่ะลกึตา่งๆ หรอืหากทา่นเป็นคนทีรั่กการอา่นแนะน า

ใหท้่านเช็คอนิรา้นหนังสอืขนาดใหญ่ทีอ่ยู่ชัน้ใตด้นิทีม่พีืน้ทีม่ากถงึ 5,000 ตารางกโิลเมตรและยังมโีซนคาเฟ่ 

รา้นขายของสุดชคิ ใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลือกซือ้ตามอัธยาศัย (อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพือ่ไม่เป็นการ

รบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของท่าน **ส าหรับท่านที่ซือ้ออพชั่น ศูนยอ์นุรักษ์หมแีพนดา้ + วัดเจาเจี๋ย น าท่านไป

รับประทานสกุีเ้สฉวน) จนถงึถงึเวลานัดหมาย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเฉนิต ู

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื่อท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

23.30 น. เหนิฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไชนา่อสีตเ์ทรินแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่MU5035 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

 

วนัทีห่า้ สนามบนิสวุรรณภมู(ิกรงุเทพ) 

02.25 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ...............     

 

บริษัทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร,

การตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลท์

บนิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตุอนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

ทางบรษัิทเริม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศและจะส ารองตัว๋เครือ่งบนิหรอืพาหนะอยา่ง

ใดอยา่งหนึง่ทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีเ้พราะเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม

การเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองพาหนะ 

 

ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ 

การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ แตจ่ะท าการ REQUEST ใหไ้ด ้

เทา่นัน้ งดการคนืบตัรโดยสารและการยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

 

หากผูโ้ดยสารถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมือง ทั้งในและต่างประเทศตามในรายการทวัรข์้างต้น  จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอื

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงในประเทศ,ตา่งประเทศ  ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทุก

กรณี ผู้โดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศนั้นๆ ก าหนดดว้ยตัวทา่นเอง และผูโ้ดยสายตอ้งรอกลบัประเทศไทยใน

เทีย่วบนิถดัไปที่มทีีน่ัง่วา่งหรอืตามวนัเดินทางของต ัว๋เครือ่งบนิ  ท ัง้นีข้ึ้นอยูก่ับทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเข้าเมืองและ 

สายการบนิเป็นผู้ก าหนด ทางผู้จดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได.้ 

 

** หมายเหต ุ1：โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีจั่ดท านี ้เป็นโปรแกรมเทีย่วชว่งฤดหูนาวเทา่นัน้ ดงันัน้สภาพอากาศในแตล่ะวันจะมหีมิะตก เป็นเหตุ

ใหถ้นนหนทางเต็มไปดว้ยหมิะ พนักงานขบัรถจ าเป็นตอ้งขบัรถชา้กวา่ปกต ิอาจสง่ผลถงึจ านวนสถานทีเ่ทีย่วทีส่ามารถเขา้ชมได ้หากมหีมิะ

ตกหนัก ลมแรง หรอืเหตกุารณ์อืน่ทีเ่ป็นเหตใุหเ้จา้หนา้ทีปิ่ดสถานทีเ่ทีย่วตา่งๆ ทัง้นี้เพือ่สวัสดภิาพของผูเ้ดนิทางเป็นหลักกรณีดังกลา่วไม่

เป็นเหตใุหค้นืเงนิไดท้กุกรณี 

 

** หมายเหต ุ2 : ตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมหับการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนีทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงให ้

นักทอ่งเทีย่วทัว่ไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นหยก รา้นยาจนี รา้นไขมุ่ก รา้นนวดเทา้ รา้นผา้ไหม เป็นตน้ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุใน

โปรแกรมทัวรด์ว้ย เนื่องจากท าใหม้ผีลต่อราคาทัวร ์จงึเรียนใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทราบเบือ้งตน้วา่ รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุก

ทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคบัใดๆทัง้ส ิน้ 
 



ฤดหูนาวมขีอ้ควรทราบ : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆจะปิดเร็วไป 1 ชม. และถา้

เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แวน่ควรจะตอ้งม ีเมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

 

หมายเหตุ : โปรดแจง้ในวันจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่ส าหรับตา่งชาตแิละลกูคา้

เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษัิททัวรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 





 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที ่
มไิดร้ะบใุนรายการ 

× ไมร่วมคา่ท าวซีา่ชาวตา่งชาตทิ ีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้ย ืน่วซีา่หมูค่ณะ  
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่วซีา่แบบหมูค่ณะ 1,650 บาท (เฉพาะคนไทย) 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ  2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ช าระพรอ้มคา่ทวัร ์หรอื ช าระทีส่นามบนิ ณ วนัเดนิทาง) 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ 

ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวนั 
อืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 2 วนั  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอ 

สงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวนและ/หรอืวนัทีก่ าหนด บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงื่อนไข 



 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิ 

ใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ

คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หากไมม่ัน่ใจ 
โปรดสอบถาม 

 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่อง 
ตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ 

ไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง 

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 ยกเลกิกอ่นเดนิทางมากกวา่ 30 วนั  ยนิดคีนืเงนิคา่มดัจ า 

 ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 21 – 29 วนั  เก็บเงนิ 50 % จากยอดเต็ม 

 ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 11 – 20 วนั  เก็บเงนิ 80 % จากยอดเต็ม 

 ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 1 – 10 วนั  สงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทัวร ์100 % 
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออก 
เมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน 
ซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หาก

ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีทีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ 

ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่

ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที่

เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท 

เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ เนือ่งจากอยูน่อกเหนอืการควบคมุ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

คา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การ
เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิท
ก ากบัเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืได ้

ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้  
2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้  



 


