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อุทยานอู่หลง อุทยานแห่งชาตอู่ิหลง หลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ ระเบยีงกระจกชมววิ เมอืงหมิะ ภูเขานางฟ้า 

เล่อซาน  Oriental Buddha Capital “ตงฟางฝ๋อจู” ถ ้าแกะสลกัพระพุทธใหญ่ท ีสุ่ดในเลอ่ซาน 
เฉนิตู   วดัเจา้เจ ีย๋ ถนนคนเดนิ ไท่กู๋หล ี ่วดัต้าซื้อ 

มหานครฉงชิง่  1 ใน 4 มหานครของจนี หงหยา้ต้ง ศาลาประชาคม 
โปรโมช ัน่นี ้ใชว้ซีา่กรุป๊แบบ 144 เทา่น ัน้ หากทา่นมวีซีา่จนีตดิเลม่อยูแ่ลว้ 
วซีา่กรุป๊ของทา่นจะถกูยกเลกิอตัโนมตั ิโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจนี 

และวซีา่ในเลม่ของทา่นจะถกูใชง้านทนัท ี
ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบวซีา่ตดิเลม่ของทา่น 

หากทา่นตอ้งไปท าใหมท่กุกรณี 

 



  

ก ำหนดกำรเดนิทำง วนัที่  17-22 / 16-21  ต.ค. 62 ( 6 วนั 5 คืน ) 
 

วนัแรก   สนำมบินดอนเมือง – ฉงช่ิง – อู่หลง – ภูเขำนำงฟ้ำ – เมืองหิมะนำงฟ้ำ ชมน ำ้แข็งแกะสลกั  

04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อำคำร 1 ช้ัน 2  เคำน์เตอร์ สำยกำรบินแอร์เอเชีย เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอย
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านก่อนเดินทางข้ึนเคร่ือง 

 
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

06.20 น. น าท่านเหิรฟ้าสู่ เมืองฉงช่ิง โดยสำยกำรบิน แอร์เอเชีย เทีย่วบินที่ FD 556   
10.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานมหานครฉงช่ิง หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ เดินทางเขา้สู่ตวัเมือง    
กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้

ของ เมืองฉงช่ิง เป็นเมืองท่ีอยูท่่ามกลางหุบเขาโอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง ท าใหเ้มืองน้ีมีป่าไม ้และพ้ืนท่ีสีเขียวเยอะและอากาศ
ดี มีแม่น ้ าอู่เจียงไหลตดัผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยู่ห่างจากเมืองฉงช่ิงประมาณ 130 กิโลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพิเศษ
ตลอดเส้นทาง น าท่านชมอุทยำนเขำนำงฟ้ำ อุทยานท่องเท่ียวทางธรรมชาติระดบั 4 A ของประเทศจีน อยู่ทางตอนเหนือ
ของแม่น ้าอวูเ่จียงในระดบัความสูง 1900 เมตรจากระดบัน ้าทะเล มียอดเขาสูงสุดท่ี 2033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ามีช่ือเสียง
ในเร่ืองความสวยงามทางธรรมชาติท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละฤดู จนไดรั้บการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่ง 4 ส่ิง
มหศัจรรย ์คือ มีป่าไมห้นาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์และมีลานหิมะในฤดูหนาว ปกติภูเขานางฟ้าเป็น
ทุ่งหญา้เล้ียงสตัวอ์นัดบั 1 ทางภาคใตข้องประเทศจีน ( ส ำหรับท่ำนใดที่สนใจกำรเล่นเสก็ตน ้ำแข็ง กรุณำติดต่อจองกับไกด์
หรือหัวหน้ำทัวร์ มีค่ำใช้จ่ำยประมำณ 120 หยวน ) 

Option โชว์จำงอวีโ้หมว IMPRESSION WULONG  อีกหน่ึงผลงานของผูก้  ากบัดงั    จางอวี้โหมว ซ่ึงเนรมิตหุบเขาเถา้
หยวน ของอวู่หลง ซ่ึงล้อมรอบด้วยภูเขาสูง, หุบเหวและความเงียบสงบของธรรมชาติเป็นฉากหลงับอกเล่า
เร่ืองราว,วถีิชีวติและประวตัศาสตร์ของผูค้นเมืองฉงช่ิง ผา่นตวัละครกวา่ 500 ชีวิต โดยมีคนลากเรือ (ห้าวจือ) เป็น
ผูเ้ล่าประกอบการร้องเพลงสดของนกัแสดงกวา่ 100 ชีวิต ตลอดการแสดงกวา่ 70 นาที และการใชเ้ลเซอร์ ระบบ
แสง สี เสียง  *** กรุณำติดต่อไกด์หรือหัวหน้ำทวัร์ล่วงหน้ำ *** 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   หลงัอาหารน าท่านกลบัท่ีพกั   
     พกัที่เมืองอู่หลง  SAILAWEI HOTEL 4*หรือเทียบเท่ำ 

http://bit.ly/2NMk5YE


  

วนัทีส่อง  อู่หลง - อุทยำนหลุมฟ้ำสะพำนสวรรค์ (น่ังรถอุทยำน+รถแบตเตอร่ี – สะพำนแก้วสวรรค์) – ฉงช่ิง 

เชา้ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พัก  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติหลุมฟ้ำ - สะพำนสวรรค์ มรดกโลก
ทำงธรรมชำติระดับ 5A ท่ีเกิดจากการยุบตวัของเปลือกโลก ท าให้เกิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ท่ีลึกประมาณ 300-
500 เมตร และมีบางส่วนเป็น โพลงทะลุเหมือนกบัสะพานทอดขา้มระหวา่งภูเขา ภายในอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า -
สะพานสวรรค ์ยงัมีโรงเตียมเก่าๆ ซ่ึงเป็นจุดแวะพกัของคนเดินทางในสมยัก่อนตั้งแต่ในสมยัราชวงศถ์งั (ค.ศ. 618-
907) และจุดน้ีเองท่ีจางอ้ีโหมวใชเ้ป็นฉากในหนงัการถ่ายท าหนงัเร่ือง "ศึกโค่นบลัลงัก์วงัทอง  ล่ำสุดใช้เป็นฉำกใน
หนังฮอลวิู๊ดฟอร์มยกัษ์ TRANFORMER4 ที่โด่งดังไปทั่วโลก  จากนั้นน าท่านสู่ท่ีเท่ียวใหม่ล่าสุด กับสะพำนแก้ว
สวรรค์ หรือ ระเบียงกระจกชมววิที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียออกแบบโดยผูเ้ช่ียวกวา่ 20 คนจากทั้งในและนอกจีน ตั้งอยู ่
11 เมตรเหนือขอบหนา้ผาสูงในเมืองเซียนหนู่ชาน กวา้งอีก 26 เมตร หรือถา้หากวดัจากระดบัน ้ าทะเลก็สูง 1,200 
เมตร วา่กนัวา่น่าจะเป็นระเบียงจุดชมวิวกระจกท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียแลว้ยงัสามารถมองชมวิวมุมสูงไดท้ะลุถึงกน้
อุทยานกนัเลยทีเดียวใหท้่านไดว้ดัใจเดินชมววิและเก็บภาพไดต้ามอธัยาศยั 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเดินทางน าท่านเดินทางกลบัสู่ มหำนครฉงช่ิง เป็น
เมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของจีนท่ีข้ึนตรงต่อส่วนกลาง โดยไดถู้กขนานนามวา่เป็น “เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก” อนั
เป็นแหล่งก าเนิดของชนเผา่ปาหยโีบราณ มีประวติัศาสตร์อนัเน่ินนานกวา่ 3,000 ปี 

 ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   หลงัอาหารน าท่านกลบัท่ีพกั   
      พกัที่เมืองฉงช่ิง TIANYOU HOTEL 4*หรือเทียบเท่ำ 

วนัทีส่ำม  ฉงช่ิง – เล่อซำน  - ถ ำ้พระแกะสลกัตงฟำงฝ๋อจู – ถนนคนเดินเจียโจว    

เชา้ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พัก  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองเล่อซำน เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงทางประวติัศาสตร์
และวฒันธรรมของจีน มีทิวทศัน์สวยงาม โบราณสถานมากมาย เป็นทั้งสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของมณฑล
เสฉวน และเป็นหน่ึงในสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิทางพุทธศาสนาในภาคตะวนัตกเฉียงใต ้พระพุทธรูปองค์ใหญ่เมืองเล่อ
ซานในเขตท่องเท่ียวภูเขาเอ๋อเหมย ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจท่ีสุดของจีน  

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่าน Oriental Buddha Capital “ตงฟำงฝ๋อจู” ถ ้ า
แกะสลกั ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของ เมืองเล่อซาน สถานท่ีแห่งน้ี ตั้งอยู่ ณ เมืองเล่อซาน มณฑลเสฉวน ประเทศ
จีน   เป็นสถานท่ีท่ีมีความยิ่งใหญ่อลงัการ สร้างข้ึนจากแรงศรัทธาอย่างแรงกลา้ในพุทธศาสนา  โดยช่างฝีมือ ท่ีมี
ความประณีตบรรจงค่อยๆแกะสลกั หินภายในถ ้ าให้บงัเกิดรูปร่าง เร่ืองราวต่างๆ ท่ีอ่อนช้อยงดงาม อาทิเช่น องค์
หลวงพอ่โต หลวงพอ่ประจ าเมืองเล่อซาน พระยูไล และพระพุทธรูปและองคเ์ทพเจา้ปางต่างๆตามความเช่ือในพุทธ
ศาสนา  ภายนอกลอ้มลอ้มดว้ยธรรมชาติอนัสมบูรณ์ หากมีโอกาสแนะน าใหม้าช่ืนชมความยิง่ใหญ่ สักคร้ัง 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   หลงัอาหารน าท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนคนเดินเจียโจว ให้ท่านเลือกซ้ือ
ส้ินคา้และของท่ีระลึก สมควรแก่เวลาน าท่านกลบัท่ีพกั   

     พกัที่เมืองเล่อซำน BOYUE HOTEL4* หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 



  

วนัทีส่ี่  เล่อซำน – เฉินตู – วดัเจ้ำเจ๋ีย – ถนนคนเดินไท่กู่หลี ่– วดัต้ำซ่ือ    

เชา้  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พัก  หลงัอาหารเดินทางสู่ เมืองเฉินตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลท่ีมีภูมิประเทศรายรอบ
ไปดว้ยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนท่ีอบอุ่น ฤดูหนาวท่ีไม่
หนาวนกัและมีปริมาณความช้ืนสูง มีพ้ืนท่ีประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหน่ึงเป็นชนกลุ่มนอ้ยเช้ือชาติ
ต่างๆ ไดแ้ก่ ชาวยี่ ธิเบต เม้ียว หุย เชียงน าท่านชม ผ้ำไหมของจีน ชมวิธีการน าเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั้งใช้
เคร่ืองจกัรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพ่ือมาท าไส้นวมผา้ห่มไหม ซ่ึงเหมาะกบัการซ้ือเป็น
ทั้งของฝากและใชเ้องน าท่านชม วัดเจ้ำเจ๋ีย ตั้งอยู่ทางชานเมืองทางเหนือของนครเฉิงตู เป็นวดัไมท้ั้งหลงัแห่งแรกทาง
ตะวนัตกของมณฑลเสฉวน มีความส าคญัในทางประวติัศาสตร์ทางพุทธศาสนาในจีน เป็นอารามเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนในสมยั
ราชวงศถ์งัและไดมี้การบูรณะข้ึนในปี ค.ศ. 1663 สมยัราชวงศชิ์ง      

เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร หลงัอาหาร น าท่านไปชอ้บป้ิงท่ี ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ แต่เดิมท่ีตรงน้ีคือ
วดัต้ำฉือ ทีพ่ระเสวยีนจ้ำง (พระถังซ ำจั๋ง) เคยจ าพรรษาก่อนเดินทางไปชมพูทวีป ปัจจุบน้ีัไดมี้โครงการอนุรักษอ์าคาร
บางส่วนและปรับปรุงพ้ืนท่ีรอบ ๆ ข้ึนโดยมีวดัเป็นศูนยก์ลาง ปัจจุบันไท่กู๋หล่ีเป็นท่ีตั้ งของวดั ช้อปป้ิงคอมเพล็กซ์ 
ร้านอาหาร หา้งสรรพสินคา้ใตดิ้น โรงภาพยนตร์ จตุัรัส และโรงแรมหรูอยา่ง The Temple House ท่านจะไดส้มัผสัวิถีชีวิต
สไตลจี์นโมเดิร์น ท่ีผสมผสานกนัอยา่งลงตวั ท่ีน่ีมีทั้งสินคา้ยี่หอ้ดงั สินคา้ของจีนและของท่ีระลึกใหท่้านเลือกสรรจากนั้น
น าท่านแวะ ร้ำนหยก ท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ  ก าไลหยก  แหวนหยก  หรือ  ผีเซียะ
สตัว ์มงคลท่ีมีช่ือเสียง 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   หลงัอาหารน าท่านกลบัท่ีพกั   
      พกัที่เมืองเฉินตู ZHEFEI HOTEL4* หรือเทียบเท่ำ 

วนัทีห้่ำ   เฉินตู – ฉงช่ิง – ตลำดค้ำส่งเฉำเทยีนเหมิน – ศำลำประชำคม  

เชา้  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พัก  หลงัอาหาร น าท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีน ฟังค าบรรยายสรรพคุณยาจีนท่ีมี
สรรพคุณครอบจกัรวาล พร้อมคลายเม่ือยดว้ยการนวดสมุนไพร ฟรีแบบไม่มีค่าใชจ่้าย น าท่านเดินทางกลบัสู่ มหำ
นครฉงช่ิง 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านแวะร้ำนหมอนโอโซน ผลิตภณัฑ์เคร่ืองนอนจาก
ยางพาราท่ีพฒันาโดยชาวญ่ีปุ่น ให้ท่านเลือกเช่นท่ีนอน หมอน ผา้ห่ม เป็นตน้ น าท่านเดินทางสู่ ตลำดค้ำส่งเฉำ
เทยีนเหมิน เป็นศูนยก์ลางการคา้ของสินคา้มากมายหลายชนิดใหท้่านเลือกชมและเลือกซ้ือไดต้ามอธัยาศยั น าท่าน
เท่ียวชม มหำศำลำประชำคม ( ต้ำหลี่ถัง ) ท่ีสร้างโดยนายพลเฮดหลงแห่งกองทพัคอมมิวนิสต์ สร้างหลงัจาก
การปฎิวติัส าเร็จในปี 2494 จุคนไดก้วา่ 4,000 คน ใชเ้ป็นท่ีประชุมสภาผูแ้ทน และโรงละครของประชาชน จ าลอง
แบบมาจากหอฟ้าเทียนถานจากปักก่ิง ใหท้่านเก็บภาพบรรยากาศขา้งนอก  

Option  ล่องเรือแม่น ำ้เหลยีงเจียง (2 แม่น ้า) หรือในความหมาย คือ การล่องเรือทศันียภาพและความงดงามของแม่น ้ าแยงซี
เกียง และแม่น ้าเจียหลิงในยามค ่าคืน โดยเฉพาะแม่น ้าแยงซีเกียงซ่ึงมีช่ือเสียงระดบัโลก มีความยาวประมาณ 6,300 
กิโลเมตร ซ่ึงตน้แม่น ้ าอยูท่ี่ทิเบตและมณฑลชิงไห่ ทางทิศตะวนัตกและไหลผา่น ฉงช่ิงไปออกทะเลจีนตะวนัออก 
แม่น ้ าแยงซีเกียงซ่ึงเป็นแม่น ้ าท่ียาวท่ีสุดในเอเชีย หรือ ยาวเป็นอนัดบั 3 ของโลก รองจากแม่น ้ าไนล์ในทวีป
แอฟริกา  และแม่น ้าอะเมซอนในทวปีอเมริกาใต ้ 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   หลงัอาหารน าท่านกลบัท่ีพกั   
      พกัที่เมืองฉงช่ิง TIANYOU HOTEL4* หรือเทียบเท่ำ 



  

วนัทีห่ก   ฉงช่ิง – ถนนคนเดินเจียฟำงเป่ย – หงหยำต้ง – ฉงช่ิง – กรุงเทพฯ    

เชา้ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พัก  หลงัอาหารน าท่านสู่  ถนนคนเดินเจ่ียฟำงเป่ย (ถนนคนเดินเมืองฉงช่ิง) หรือท่ีรับรู้
กนัวา่เป็นเสมือนฮ่องกง 2 มีสินคา้เบรนดเ์นมใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงจุใจ ตั้งอยูบ่ริเวณอนุสาวรียป์ลดแอก ซ่ึงสร้าง
ข้ึนเพื่อร าลึกถึงชยัชนะในการท าสงครามกบัญ่ีปุ่น แต่ปัจจุบนักลายเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ขนาดใหญ่ใจกลาง
เมือง  เต็มไปดว้ยร้านคา้ กวา่ 3,000  ร้านอาหาร ชอ้ปป้ิงมอลล์ขนาดใหญ่   น าท่านสู่ “หงหยำต้ง” คอมเพล็กซ์ใน
รูปทรงอาคารโบราณขนาดใหญ่ ภายในมีร้านคา้ ร้านอาหาร  ร้านขายสินคา้ท่ีระลึก ฯลฯ ท่ีน่ีถือเป็นจุดนัดพบ
พกัผอ่นของชาวเมือง และจุดชมววิชั้นดี อีกทั้งยงัเป็นจุดถ่ายรูปท่ีส าคญัของนกัท่องเท่ียวอีกดว้ย สมควรแก่เวลำน ำ
ท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน  

***อสิระอำหำรกลำงวนัเพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง*** 
18.50 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่FD 553  
20.50 น. เดินทางถึง สนำมบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพทุกท่าน   

      
อตัรำค่ำบริกำร **รำคำพเิศษ ไม่มีรำคำเดก็ ไม่มีแจกของสมนำคุณ *** 

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

เน่ืองจำกเป็นรำคำพเิศษ เม่ือท่ำนเดินทำงไปกบัคณะแล้ว ขอควำมกรุณำให้ท่ำนตำมคณะท่องเที่ยวตำมรำยกำร ซ่ึงอำจจะมกีำร
เปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หำกท่ำนต้องกำรที่จะไม่ท่องเที่ยวตำมรำยกำรในแต่ละวนั ทำงบริษทัฯ ขอควำมกรุณำให้ท่ำนช ำระเงิน

เพิม่ 2,000 บำท ต่อร้ำนต่อท่ำน เน่ืองจำกรำคำทัวร์ เป็นรำคำพเิศษซ่ีงได้รับกำรสนับสนุนจำกกำรท่องเที่ยวและร้ำนค้ำต่ำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่ ** ไม่มรีำคำเด็ก** พกัเดี่ยว 

วนัที่ 16 -21 ต.ค. 62 12,999.- 3,900.- 

วนัที่ 17-22 ต.ค. 62 12,999.- 3,900.- 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั้นประหยดั - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั         - ค่าอาหารตามรายการ      
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ    - ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ     
*** ค่ำน ำ้หนักกระเป๋ำ ท่ำนละ 20 กโิลกรัม/ ท่ำน  กรณทีีน่ ำ้หนักเกนิ กรุณำช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนน ำ้หนักทีเ่กนิเอง *** 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%    -ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
-ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วดีีโอ  
 -ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 

- ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำจนีแบบเดีย่ว ท่ำนละ 2,000 บำท  
-ค่ำทิปไกด์ท้องถิน่ , คนขบัรถ 1,500 บำท/ท่ำน ตลอดกำรเดนิทำง  

** ค่ำทปิหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพงึพอใจของลูกค้ำ ** 
 



  

เง่ือนไขกำรสำรองทีน่ั่ง 

- กำรจอง ช ำระมัดจ ำ 8,000 บำท ส่วนเหลือช ำระก่อนกำรเดินทำง 30 วนั พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพื่อยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ช าระค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 30 วนั  

@ @  เอกสำรส ำหรับย่ืนวซ่ีำจีนแบบกรุ๊ป @ @ 

1. ส าเนาพาสปอร์ต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัรำค่ำวซ่ีำด่วน ทีต้่องจ่ำยเพิม่ให้สถำนฑูตจีน เม่ือท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ 

- พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
- ส าเนาบตัรประชาชน 
- ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท       

เง่ือนไขในกำรให้บริกำรเดินทำงโดยสำยกำรบินแอร์เอเซีย 

เน่ืองจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินกำรันตีกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำเต็ม 100% ซ่ึงเม่ือท่ำนจองและจ่ำยมัดจ ำแล้ว ถ้ำผู้
จองยกเลกิจะไม่มีกำรคืนค่ำมัดจ ำใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณทีีอ่อกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว หำกมีกำรยกเลิกหรือขอเล่ือนกำรเดินทำง ผู้
จองจะไม่สำมำรถท ำเร่ืองขอคืนค่ำตั๋วหรือขอคืนค่ำทวัร์ทั้งหมดหรือบำงส่วนได้ เว้นแต่ 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่า

ใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผดิชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสายการ
บินก าหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้      

กรณีท่ีท่านซ้ือตัว๋เพิ่ม เกินจากจ านวนตัว๋ท่ีมีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัว๋ผา่นอินเตอร์เน็ตให ้ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถเปล่ียนช่ือ
ผูเ้ดินทาง หรือเปล่ียนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามก าหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัว๋เตม็ใบ 
 
 
 



  

หมำยเหตุ 

-รำคำและเวลำเดินทำงตำมรำยกำรทีก่ ำหนด อำจมีกำรเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยู่กบัอตัรำแลกเปลีย่นเงินตรำและสำยกำรบินก ำหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอย่าน าส่ิงของมีค่าติดตวัหรือน าใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจ าเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการ
เดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยูก่บัดุลย
พินิจของสายการบินท่ีจะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวสิัยใดๆ ท่ีท าให้มิสามารถ
เดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ  
 
 

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  



  

 


