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ก ำหนดเดนิทำง   กมุภำพนัธ์-เมษำยน 2563    ( 6 วนั 5 คืน ) 
วนัแรก กรุงเทพฯ(สนำมบินดอนเมือง) – ฉงช่ิง – เม่ำเส้ียน      
04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อำคำร 1 ช้ัน 3  เคำน์เตอร์ สำยกำรบิน แอร์เอเชีย  เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 

คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านก่อนเดินทางข้ึนเคร่ือง 

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

 
06.20 น. น าท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฉงช่ิง โดยสำยกำรบินแอร์เอเชีย เทีย่วบินที่ FD 556  (บริกำรอำหำรบนเคร่ือง) 
10.20 น. ถึง มหำนครฉงช่ิง เป็นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของจีนท่ีข้ึนตรงต่อส่วนกลาง โดยไดถู้กขนานนามวา่เป็น “เมืองภูเขา 

เตาไฟ เมืองในหมอก” อนัเป็นแหล่งก าเนิดของชนเผา่ปาหยีโบราณ มีประวติัศาสตร์อนัเน่ินนานกวา่ 3,000 ปี 
หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  
บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองเม่ำเส้ียน เมืองเล็กๆท่ีมีความเงียบสงบ
และมีความเป็นมายาวนานเมืองหน่ึง เป็นเมืองทางผา่นระหวา่งเฉินตูกบัจ่ิวจา้ยโกว ระหวา่งทางท่านจะไดพ้บกบั
ความงามของธรรมชาติท่ีท่านสัมผสัจากท่ีไหนไม่ได ้ท่านจะไดเ้ห็นวถีิชีวติของชาวบา้น 

ค ่า  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   หลงัอาหารน าท่านกลบัท่ีพกั   
                 พกัทีเ่มืองเม่ำเส้ียน   XIQIANG HOMELAND HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 4* 

วนัทีส่อง  เม่ำเส้ียน - อทุยำนสวรรค์ภูผำหิมะกำร์เซีย ต๋ำกู่ปิงชวน (รวมกระเช้ำ) – เม่ำเส้ียน 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อุทยำนสวรรค์ภูผำหิมะกำร์เซีย“ต๋ำกู่ปิง

ชวน” ถือไดว้า่เป็นอุทยานสมบติัทางธรรมชาติท่ีล ้าค่าของมณฑลเสฉวน ท่ีมีความงามไม่แพอุ้ทยานและทะเลสาบ
ใดใดบนโลกมนุษย ์จุดท่ีสูงท่ีสุดมีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 5,286 เมตรเป็นภูผาธารน ้ าแข็งท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 
ชาวบา้นเช่ือวา่มีเทพเจา้พิทกัษภู์เขาแห่งน้ีอยู ่ท  าใหภู้ผาแห่งน้ียงัมิเคยมีใครพิชิตยอดเขาได ้ 

http://bit.ly/2NMk5YE


กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวัน  ณ ภัตตำคำร    หลงัอาหารน าท่าน น่ังกระเช้ำชมภูเขำน ้ำแข็งหิมะ 3 ลูกท่ีเช่ือว่าเป็น   
สันหลงัมงักรท่ีมีความงดงามฉากเบ้ืองหน้าเป็นภูเขาท่ีสูงชันตดักบัทอ้งฟ้าท่ีมีสีฟ้าครามสดใสและพระอาทิตย์
สะทอ้นการ์เซียคลา้ยดัง่ภูเขาเงินระยิบระยบัสะทอ้นเขา้สู่สายตาดัง่ไดน้ัง่กระเชา้ชมภูเขาสวรรคท่ี์หาชมไดย้ากยิ่ง
นกั จากนั้นน าท่านชม 3 ทะเลสาบสวรรค์ท่ีงดงามไม่แพจ่ิ้วจา้ยโกว  ทะเลสาบสาบจินโฮวไห่ ทะเลสาบหงษ์ ล า
ธารคู่รัก ทะเลสาบต๋ากู่ และทะเลสาบท่ีถือไดว้า่เป็นจุดท่ีส าคญัท่ีสุดในอุทยานแห่งน้ี  “ ทะเลสาบต๋ากู่ ” หรือเรียก
อีกช่ือหน่ึงวา่ ทะเลสาบน ้ามนตข์อพร เพราะชาวเผา่มีการเล่าขานวา่เม่ือใดท่ีมีเร่ืองเดือดร้อนใจ ให้มากราบไหวเ้ทพ
เจา้ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคุม้ครองทะเลสาบนามูแห่งน้ีจะท าให้เร่ืองท่ีเดือดเน้ือร้อนใจคลายลงหรือตอ้งการขอพรต่อองคเ์ทพ
เจา้ก็จะสมหวงัดัง่ใจหมาย ท าใหท้ะเลสาบน้ีถือเป็นทะเลสาบท่ีมีความส าคญัยิง่นกั มีประวติัความเป็นมากวา่ 1,000 
ปีผ่านมา น ้ าทะเลสาบนั้นจะมีสีสันท่ีแตกต่างกนัไปแล้วแต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อนและช่วงใบไมผ้ลินั้นน ้ า
ทะเลสาบจะมีสีเขียวเขม้คลา้ยดัง่หยกท่ีจมอยูก่น้แม่น ้า ในช่วงใบไมร่้วงนั้นทะเลสาบจะเต็มไปดว้ยสีสันของใบไม้
หลากหลายสีท่ีร่วงหล่นลงจากตน้มาท่ีทะเลสาบ ในช่วงหน้าหนาวจะเป็นสีขาวเต็มไปด้วยหิมะน ้ าแข็งท่ีดูแล้ว
คลา้ยดัง่ยนือยูใ่นยโุรปไม่เหมือนอยูใ่นเมืองจีน  จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ เมืองเม่ำเส้ียน 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารอิสระพกัผอ่น 

               พกัทีเ่มืองเม่ำเส้ียน   XIQIANG HOMELAND HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 4* 

วนัทีส่ำม หมู่บ้ำนโบรำณชนเผ่ำเซียง – อทุยำนซงผงิโกว (รวมน่ังรถกอล์ฟ) – เมืองตูเจียงเอีย้น  
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  หลงัอาหารน าท่านสู่ หมู่บ้ำนโบรำณของเผ่ำเชียง ชมพิธีเปิด

เมืองตอ้นรับอย่างสมเกียรติโดยกษตัริยข์องเผา่เชียง พร้อมร่วมการละเล่นต่างๆ ของชนเผา่เชียง หมู่บา้นแห่งน้ี
รัฐบาลจีนไดใ้ชง้บประมาณในการสร้างกว่า 400ลา้นหยวน(หรือประมาณ 2,200ลา้นบาท) เป็นหมู่บา้นท่ีรักษา
วฒันธรรมความเป็นอยู่ท่ีงดงามของเผ่าเชียงชนกลุ่มน้อยเผ่าโบราณแห่งมณฑลเสฉวน ท่ียงัคงมีวฒันธรรม
กษตัริยอ์ยู ่  จากนั้นเดินทางสู่ อุทยำนซงผิงโกว ตั้งอยูใ่นเขตแผน่ดินไหวเก่าทะเลสาบเต๋ียซี ทะเลสาบ ป่าดงดิบ
และ ขนุเขาระหวา่งรอยตะเข็บ อ าเภอซงพาน อ าเภอเฮยสุ่ย และอ าเภอเม่าเส้ียน ใจกลางกวา่ 30 ตารางกิโลเมตร 
โดยลอ้มรอบดว้ยอุทยานป่าดงดิบสงวน กวา่ 160 ตารางกิโลเมตร แถบตน้น ้ าหมินเจียง ขุนเขาหมินซาน สูงกวา่
ระดบัน ้ าทะเล 2500 เมตร เป็นทางลดัตดัตรงของทางเดินกองคาราวานมา้ จากใจกลางจงหยวนสู่ตะวนัตกเฉียง
ใต-้ทิเบต ห่างจากอ าเภอเม่าเส้ียน 63 กิโลเมตร 

 
กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารเดินทางเขา้สู่ อุทยำนซงผิงโกว สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ 

อุทยานน้ีรวบรวมเอาความยิ่งใหญ่ ความงดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่ และความล้ีลบัของธรรมชาติ มา
รวมกนัอยูใ่น 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทศัน์  น าท่านชมทะเลสาบยาว(ฉางไห่) ทะเลสาบตน้กก (ฟางไห่) 
ทะเลสาบหินขาว (ไป๋สือไห่) ทะเลสาบไป๋ล่าไห่ (ซ่างไป๋ล่าไห่-เซ่ียไป๋ล่าไห่) ทะเลสาบแห่งความรัก ทะเลสาบ 5 
สี สระมรกต ทะเลสาบหมึกสีน ้ าเงินเขม้ และน ้ าตกธารไข่มุก เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติแห่งใหม่ท่ีสวย
งดงามไม่แพจ่ิ้วจา้ยโกว ดินแดนสวรรคบ์นดิน ท่ีนกัท่องเท่ียวไม่ควรพลาด  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองตูเจียงเอ้ียน ระหวา่งทางแวะชม "ทะเลสำบเต๋อซี" ตั้งอยู่ระดบัความเกือบ 3,000 
เมตร เป็นทะเลสาบสีเขียวเทอร์คอยซ์  แต่เล้ีอยยาวไปตามแอ่งหุบเขา เป็นภูมิภาพอนัยิ่งใหญ่ตระการตาผิวด า
ราบเรียบ ปราศจากร้ิวคล่ืน หรือแท่งตอไม ้ และสีของทะเลสาปเขม้สดไร้เงาสะทอ้นจนดูราวเป็นกระเบ้ืองยาว 
ทะเลสาบเต๋อซี เป็นผลพวง จากการเกิดแผน่ดินใหวเม่ือปี พ.ศ. 2478 ซ่ึงคราวนั้นไดก้ลืนส่ิงก่อสร้าง และทุก



สรรพชีวิตให้หายไปในพริบตา ความงามของธรรมชาติบางคร้ังก็แฝงดว้ยความโหดร้าย  อิสระให้ท่านพกัผอ่น
อิริยาบท หรือถ่ายรูปคู่กบัจามรีสีขาวงามตัดกบัฟ้าสีครามและน ้าสีเขียวมรกต   

หมำยเหตุ หำกอุทยำนซงผงิโกวเกดิตรงกบัช่วงอำกำศไม่ดีเช่นหนำวเกนิไป ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนที่เที่ยวชมเป็น
อุทยำนป้ีเผงิโกว ซ่ึงเป็นอุทยำนทีม่ีววิธรรมชำติและเส้นทำงใกล้เคียงกนั *** 

ค ่า  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม     
    พกัทีตู่เจียงเอีย้น  โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 4* 

วนัทีส่ี่ ตูเจียงเอีย้น – ภูเขำหิมะซีหลงิ(รวมกระเช้ำใหญ่//ไม่รวมเคร่ืองเล่นสกหีิมะ – เฉินตู  
เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ ภูเขำหิมะซีหลิง ซ่ึงตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวนัตกของเมืองเฉินตู เขาซีหลิงเป็นภูเขาหิมะท่ีตั้งอยูใ่กลเ้มืองมากท่ีสุดของประเทศจีน ภูเขาหิมะซีหลิงเป็นท่ี
ราบบนยอดเขาบนระดบัความสูง 2,200- 2,400 เมตร จากระดบัน ้ าทะเลครอบคลุมพื้นท่ีราว 8 ตร.กม.โดยมี
อุณหภูมิเฉล่ียระหวา่งติดลบ 10 ถึง 10 องศาเซลเซียส นบัเป็นอุณหภูมิท่ีพอเหมาะส าหรับการเล่นสกีหิมะท่ีไม่
ตอ้งทนกบัสภาพความหนาวเยน็จนเกินไป   

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านโดยสำรกระเช้ำขึ้นบนภูเขำซีหลิงซำน ให้ท่าน

เพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆ บนลานซ่ึงมีระดบัความหนาของหิมะอยูใ่นราว 60 – 100 ซม. ภายในบริเวณลาน

หิมะพร่ังพร้อมไปดว้ยอุปกรณ์การเล่นบนลานน ้ าแข็งอยา่งครบครัน ไดแ้ก่ แผน่เล่ือนหิมะ สกีหิมะ มา้ลากเล่ือน

หิมะ บอลลูน สโนโมบิล เคร่ืองเล่นสไลด์สนุกสนานกบัการป้ันตุ๊กตาหิมะ, สโนวแ์มน ตกแต่งให้สวยงามและ

ถ่ายภาพเก็บความประทบัใจ ลงจากภูเขาน ้ าแข็งและอ่ืนๆ อีกมากมาย รวมทั้งกิจกรรมบนลานน ้ าแข็งท่ีจะท าให้

ท่านสนุกสนานจนลืมเวลา (รำคำนีไ้ม่รวมค่ำเช่ำอุปกรณ์ ค่ำเคร่ืองเล่น และค่ำครูฝึก)  

สมควรแก่เวลาน าท่านลงเขาโดยกระเช้าไฟฟ้า น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองเฉิงตู แวะเยี่ยมชม หยก เป็น

เคร่ืองประดบัท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายเพราะเช่ือวา่ใส่แลว้จะช่วยป้องกนัอนัตรายได ้

ค ่า  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร     
    พกัทีเ่ฉินตู โรงแรม YINSHENG HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 4* 

วนัทีห้่ำ  ศูนย์อนุรักษ์หมแีพนด้ำ – ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ – ร้ำนผ้ำไหม – ถนนไท่กู่หลี ่ 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พัก หลงัอาหารน าท่านเท่ียวชม ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้ำ ซ่ึงตั้งอยู่บนเน้ือท่ี 600,000 

ตารางเมตร ทางตอนเหนือของเมืองเฉิงตู สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1987 ซ่ึงใชเ้ป็นศูนยเ์พาะพนัธ์ุและอนุรักษร์วมถึง
ใชเ้ป็นสถานท่ีศึกษาหมีแพนดา้ เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมท่ีจะศึกษาระบบนิเวศน์ , การอยูอ่าศยัและการแพร่พนัธ์ุ
ของหมีแพนดา้  น าท่านแวะซ้ือยาแกน้ ้ าร้อนลวก เป่ำฟู่หลิง “ยำบัวหิมะ” ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียง ท่านจะได้
ชมการสาธิตการนวดเทา้ ซ่ึงเป็นอีกวธีิหน่ึงในการผอ่นคลายความเครียด และบ ารุงการไหลเวียนของโลหิตดว้ย
วธีิธรรมชาติ  

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  จากนั้นแวะชม โรงงำนผลิตผ้ำไหมของจีน ชมวิธีการน าเส้นไหม
ออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั้งใชเ้คร่ืองจกัร และแรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาท าใส้
นวมผา้ห่มไหม ซ่ึงเหมาะกบัการซ้ือเป็นทั้งของฝากและใชเ้อง  จากนั้นน าท่านไปชอ้บป้ิงท่ี ถนนคนเดินไท่กู่หลี ่
แต่เดิมท่ีตรงน้ีคือวดัตา้ฉือ ท่ีพระเสวยีนจา้ง (พระถงัซ าจัง๋) เคยจ าพรรษาก่อนเดินทางไปชมพูทวีป ปัจจุบน้ีัไดมี้
โครงการอนุรักษอ์าคารบางส่วนและปรับปรุงพื้นท่ีรอบ ๆ ข้ึนโดยมีวดัเป็นศูนยก์ลาง ปัจจุบนัไท่กู๋หล่ีเป็นท่ีตั้ง
ของวดั ชอ้ปป้ิงคอมเพล็กซ์ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินคา้ใตดิ้น โรงภาพยนตร์ จตุัรัส และโรงแรมหรูอยา่ง The 



Temple House ท่านจะไดส้ัมผสัวิถีชีวิตสไตล์จีนโมเดิร์น ท่ีผสมผสานกนัอย่างลงตวั ท่ีน่ีมีทั้งสินคา้ยี่ห้อดงั 
สินคา้ของจีนและของท่ีระลึกใหท้่านเลือกสรร 

ค ่า  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร     
    พกัทีเ่ฉินตู โรงแรม YINSHENG HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 4* 

วนัทีห่ก เฉินตู – ศูนย์หมอนยำงพำรำเพ่ือสุขภำพ – ฉงช่ิง – หมู่บ้ำนโบรำณฉือชีโขว่ – กรุงเทพฯ 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  หลงัอาหารแวะชม ศูนย์หมอนยำงพำรำเพ่ือสุขภำพ ให้ท่านเลือก

เป็นของฝากอีกหน่ึงสินคา้ข้ึนช่ือของจีน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองฉงช่ิง  

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านชม หมู่บ้ำนโบรำณฉือช่ีโข่ว เป็นหมู่บา้นท่ีมีชนเผ่า

กลุ่มนอ้ยหลากหลายเช้ือชาติอาศยัอยู ่อาคารบา้นเรือนภายในหมู่บา้นคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว ้

อิสระใหท้่านสัมผสักล่ินอายยอ้นยุคสมยัราชวงศซ่์ง หมิง ชิง เลือกซ้ือของท่ีระลึกหรือของฝาก น าท่านเดินทาง

สู่สนามบินฉงช่ิง  

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

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

อตัรำค่ำบริกำร ***รำคำพเิศษไม่มีแจกกระเป๋ำ*** 
 

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

 

*** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ ควรอ่ำนเง่ือนไขกำรเดนิทำงอย่ำงถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ 
แล้วจงึวำงมัดจ ำเพ่ือประโยชน์ของท่ำนเอง *** 

เน่ืองจำกเป็นรำคำพเิศษ เม่ือท่ำนเดินทำงไปกบัคณะแล้ว ขอควำมกรุณำให้ท่ำนตำมคณะท่องเที่ยวตำมรำยกำร ซ่ึงอำจจะมกีำร
เปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หำกท่ำนต้องกำรที่จะไม่ท่องเที่ยวตำมรำยกำรในแต่ละวนั ทำงบริษทัฯ ขอควำมกรุณำให้ท่ำนช ำระ
เงนิเพิม่ 2,000 บำท ต่อร้ำนต่อท่ำน เน่ืองจำกรำคำทัวร์ เป็นรำคำพเิศษซ่ีงได้รับกำรสนับสนุนจำกกำรท่องเที่ยวและร้ำนค้ำต่ำงๆ 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่ ** ไม่มรีำคำเด็ก** พกัเดี่ยว 

5-10, 7-12, 12-17, 14-19, 19-24, 21-26 ก.พ., 26 ก.พ.-2 มี.ค. 63 
28 ก.พ.-4 มี.ค., 4-9, 6-11 มี.ค 63 

19,999.- 3,900.- 

11-16, 13-18, 18-23, 20-25, 25-30 มี.ค. 63 
27 มี.ค.-1 เม.ย., 1-6, 3-8 เม.ย. 63 

21,999.- 4,900.- 



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 *** 

อตัรำนีไ้ม่รวม  
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์มินิบาร์ อาหาร-เคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ ค่าซกัรีด  - ค่าภาษีบริการ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
- ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ, ค่าวีซ่าด่วน 2-3 วนัท าการ (เพ่ิมท่านละ 1,200 บาท)  - ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม   

- ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ป ท่ำนละ 1,650 บำท ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ หรือ ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเดี่ยว ท่ำนละ 
2,000 บำท (กรณทีีว่ซ่ีำกรุ๊ปแจ้งยกเลกิ หรือ ส่งเอกสำรย่ืนวซ่ีำกรุ๊ปไม่ทนัตำมก ำหนด) 
- ค่ำทปิไกด์ท้องถิ่น, ค่ำทปิคนขบัรถและหัวหน้ำทวัร์ไทย  1,500 บำท ต่อท่ำน 

เง่ือนไขกำรสำรองทีน่ั่ง 
- กำรจอง ช ำระมดัจ ำ 8,000 บำท ส่วนเหลือช ำระก่อนกำรเดนิทำง 30 วนั พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพ่ือยื่นขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ช าระค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 30 วนั  
 

เง่ือนไขในกำรให้บริกำรเดนิทำงโดยสำยกำรบินแอร์เอเซีย 

เน่ืองจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินกำรันตีกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำเต็ม 100% ซ่ึงเม่ือท่ำนจองและจ่ำยมัดจ ำแล้ว ถ้ำผู้จอง
ยกเลกิจะไม่มกีำรคืนค่ำมดัจ ำใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีที่ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว 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 ตามหลกัเกณฑท่ี์สายการบินก าหนด และ
บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้      

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

 
 
 
 
 



เอกสำรส ำหรับย่ืนวซ่ีำแบบกรุ๊ป ***ส่งเอกสำร 10 วนัท ำกำร ก่อนกำรเดินทำง***  

1. ส ำเนำหนังสือเดินทำงถ่ำยแบบชัดๆ และเต็ม 2 หน้ำ  
2. ไฟล์รูปถ่ำยหน้ำตรงพืน้หลงัสีขำว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อตัรำค่ำวซ่ีำด่วน ที่ต้องจ่ำยเพิม่ให้สถำนฑูตจนี เม่ือท่ำนส่งหนังสือเดนิทำงล่ำช้ำ 

- พาสปอรต์ตวัจริง + รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 ใบ 

- ส าเนาบตัรประชาชน 

- ย่ืนวซ่ีำด่วน 2 วนั เสียค่ำใช้จ่ำยเพิม่ ท่ำนละ 2,000 บำท 

                                           

หมำยเหตุ 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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  



 


