
  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มรดกโลกชือ่สุ่ย น ้าตกช ือ่สุ่ย น ้าตกสายรุ้งใหญ่ท ีสุ่ดในเอเซยี และเป็นอนัดบั 1 ของจนีสูง 76 เมตร กว้าง 81 เมตร 

เมอืงโบราณเหมาไถ  เมอืงโบราณเก่าแก่อายุกว่าพนัปีท ีไ่ด้รบัการอนุรกัษ์ไว้อย่างด ี 

อุทยานอู่หลง อุทยานแห่งชาตอู่ิหลง หลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ ระเบยีงกระจกชมววิ 

มหานครฉงชิง่  1 ใน 4 มหานครของจนี หงหยา้ต้ง ศาลาประชาคม 

กาํหนดการเดนิทาง  สิงหาคม-ธันวาคม 2562  ( 6 วนั 5 คนื ) 
 



  

วนัแรก   สนามบินดอนเมือง – ฉงช่ิง – ช่ือสุ่ย – นํา้ตก 4 คูหา – เมืองโบราณป่ิงอนั 

04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 2  เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอย
อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านก่อนเดินทางข้ึนเคร่ือง 

06.15 น. นาํท่านเหิรฟ้าสู่ เมืองฉงช่ิง โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เทีย่วบินที่ FD 556   
10.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานมหานครฉงช่ิง หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ เดินทางเขา้สู่ตวัเมือง    
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมืองช่ือสุ่ย ตั้งอยูใ่นภาคตะวนัตกเฉียง

เหนือของ มณฑลกุย้โจว เป็นแถบเปล่ียนผา่นระหวา่งท่ีราบสูงยนูนาน-กุย้โจวกบัแอ่งกะทะเสฉวน นครน้ีไดช่ื้อวา่ 
“ช่ือสุ่ย” เพราะมีแม่นํ้ าช่ือสุ่ยท่ีสวยงามไหลผา่นตลอดทั้งเมือง ช่ือสุ่ยเป็นสายสัมพนัธ์สําคญัของการคา้พรมแดน
ระหว่างเสฉวน-กุ้ยโจวมาโดยตลอด เป็นเมืองสําคญัในด้านเศรษฐกิจวฒันธรรม นําท่านชม อุทยานนํ้าตกส่ี
ถํา้ (รวมรถกอล์ฟ) อุทยานท่ีมีนํ้ าตกถึง 4 แห่งในอุทยานเดียว  1.นํ้ าตกผา้ม่าน  2.นํ้ าตกซุนหงอคง 3.นํ้ าตกกบบิน  
4.นํ้าตกมา้ขาว ใหท้่านสัมผสักบัววิทิวทศัน์ท่ีแตกต่างกนั ดว้ยสายนํ้ าท่ีเยน็ฉํ่า อากาศท่ีร่มร่ืนตลอดทั้งปี เดินชมพืช
พรรณธรรมชาติท่ีหาชมท่ีอ่ืนไม่ได ้เช่น ตน้เฟิร์นป่าดึกดาํบรรพ ์และพืชทอ้งถ่ินท่ีแปลกตา พร้อมกบัถ่ายรูปกบั
ธรรมชาติท่ีสวยตามอธัยาศยั  จากนั้นนาํท่านชม เมืองโบราณป่ิงอัน เมืองโบราณแห่งน้ีสร้างในราชวงศห์นานซ่งมี
อายุประมาณ 1000 กวา่ปีมาแลว้ ลกัษณะเด่นของเมืองคือ เป็นเมืองท่ีสร้างอยูบ่นหนา้ผาสูงชนั ในตวัเมืองจะมีแค่
ถนนเล็กๆ 1สาย ทางดา้นเหนือจะมีสะพานแขวนสําหรับขา้มแม่นํ้ าช่ือฉุ่ย เมืองโบราณแห่งน้ีไดถู้กการรักษามา
เป็นอย่างดี ซ่ึงจะเห็นไดว้่าพื้นถนนดา้นในของเมืองโบราณจะไม่เป็นทางเรียบซ่ึงยงัคงความเป็นแบบฉบบัของ
เมืองน้ีและไม่เคยผา่นการซ่อมแซมหรือปรับปรุงใดๆ ในประวติัศาสตร์เมืองโบราณน้ีเป็นจุดท่ีมีการแยง่ชิง โดยมี
การแยง่ชิงระหวา่งกองทพัจากาเช่และกองทพัทหารแดงของท่านประทานเหมาเจ๋อตุง และยงัไดมี้การสร้างสะพาน
โซ่แขวนข้ามฝ่ังในช่วงการทาํสงคราม และยงัคงอยู่จนถึงปัจจุบนัน้ี นอกจากน้ียงัมีร้านค้าของท่ีระลึกไวใ้ห้
นกัท่องเท่ียวไดซ้ื้อหาเป็นของฝากดว้ย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านกลบัท่ีพกั   
        พกัที่เมอืงป่ิงอนั  JURASSIC HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่อง  นํา้ตกช่ือสุ่ย (สายรุ้ง) – เมืองถู่เฉิง  

เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่กั  หลงัอาหารนาํท่านชม นํา้ตกใหญ่ช่ือสุ่ย ท่ีเป็นอนัดบั 1ของประเทศจีน ซ่ึงมีความสูง
76เมตร กวา้ง81 เมตร เป็นนํ้ าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย และเป็นนํ้ าตกแห่งเดียวในโลกท่ีไหลผ่านภูเขาสายรุ้ง 
(Danxia landform)   นํ้ าไหลลงจากหน้าผาสูง ส่งเสียงอึกทึกกึกกอ้งไปหลายกิโลเมตร ทิ้งละอองนํ้ ากระจายเป็น
หมอกเป็นฝน หลายร้อยตารางวา กระทบเป็นสายรุ้งอนัสวยงาม   

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาํท่านเดินทางสู่ เมืองถู่เฉิง เมืองโบราณอายุกวา่ 2,000 ปี ตั้งอยูใ่น
มณฑลซีสุ่ย ทางตอนเหนือของกุย้โจว ปี ค.ศ. 1987 ไดส้ร้างสะพานทางด่วนขา้มแม่นํ้ าช่ือสุ่ย ซ่ึงถือไดว้า่เป็นทาง
ด่วนมหศัจรรยม์าก ผา่นเส้นทางหุบเขากบัป่าไผท่ี่หนาแน่นทั้งสองฝ่ังระยะทางกวา่ร้อยกิโลเมตร  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านกลบัท่ีพกั   
       พกัที่เมอืงถู่เฉิง TU CHENG KEZHAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม  เมืองโบราณเหมาไถ – พพิธิภัณฑ์เหมาไถ – ฉงช่ิง  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลงัอาหารนาํท่านชม เมืองโบราณเหมาไถ ตั้งอยูบ่นฝ่ังของแม่นํ้ าช่ือสุ่ย ตั้งอยูท่าง
ตะวนัตกเฉียงเหนือของท่ีราบสูงกุย้โจวทางดา้นตะวนัตกของเทือกเขา ตาไต กบัจุนยี่ ทางเหนือและทางใตข้อง 



  

มณฑลเสฉวน เป็นสถานท่ีตั้ง “สุสานของกองทพัแดง” และอนุสาวรียก์องทพัแดงขา้มแม่นํ้ า เป็นเส้นทางเช่ือมโยง
ท่ีสําคญัสู่มณฑลเสฉวนและฉงช่ิง ชมเมืองโบราณท่ีมีกล่ินอายวฒันธรรมของกองทพัแดง ชมบา้นเรือนแบบเก่า
สไตล์เหมาไถท่ีทรงคุนค่าและเต็มไปดว้ยเสน่ห์ให้ผูค้นเขา้ไปเยือน นอกจากน้ียงัมีช่ือเสียงเร่ืองการผลิตซีอ๊ิวจีน
และเหลา้เหมาไถท่ีมีช่ือเสียงมายาวนาน จนเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือ “เมืองไวน์แห่งแรกของจีน” จากนั้นนาํท่านชม
พพิธิภัณฑ์เหมาไถ ชมววิฒันาการของเหลา้เหมาไถโบราณจนมาถึงปัจจุบนัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑไ์ปหลายรูปแบบ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางกลบัสู่ มหานครฉงช่ิง เป็นเมืองใหญ่ 1 ใน 
4 ของจีนท่ีข้ึนตรงต่อส่วนกลาง โดยไดถู้กขนานนามว่าเป็น “เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก” อนัเป็น
แหล่งกาํเนิดของชนเผา่ปาหยโีบราณ มีประวติัศาสตร์อนัเน่ินนานกวา่ 3,000 ปี 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านกลบัท่ีพกั   
        พกัที่เมอืงฉงช่ิง XIN XI YA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ี่  ฉงช่ิง – อู่หลง - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (น่ังรถอุทยาน+รถแบตเตอร่ี – สะพานแก้วสวรรค์)  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่กั หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมอืงอู่หลง ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใตข้อง เมืองฉงช่ิง 
เป็นเมืองท่ีอยูท่่ามกลางหุบเขาโอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง ทาํใหเ้มืองน้ีมีป่าไม ้และพ้ืนท่ีสีเขียวเยอะและอากาศดี มีแม่นํ้าอู่เจียง
ไหลตดัผา่นกลางเมือง เมืองอู่หลงอยูห่่างจากเมืองฉงช่ิงประมาณ 130 กิโลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพิเศษตลอดเสน้ทาง  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า - สะพาน
สวรรค์ มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ท่ีเกิดจากการยุบตวัของเปลือกโลก ทาํให้เกิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ท่ี
ลึกประมาณ 300-500 เมตร และมีบางส่วนเป็น โพลงทะลุเหมือนกบัสะพานทอดขา้มระหวา่งภูเขา ภายในอุทยาน
แห่งชาติหลุมฟ้า -สะพานสวรรค์ ยงัมีโรงเตียมเก่าๆ ซ่ึงเป็นจุดแวะพกัของคนเดินทางในสมยัก่อนตั้งแต่ในสมยั
ราชวงศถ์งั (ค.ศ. 618-907) และจุดน้ีเองท่ีจางอ้ีโหมวใช้เป็นฉากในหนงัการถ่ายทาํหนงัเร่ือง "ศึกโค่นบลัลงัก์วงั
ทอง  ล่าสุดใช้เป็นฉากในหนังฮอลิวู๊ดฟอร์มยักษ์                                  จากนั้นนาํท่านสู่ท่ีเท่ียว
ใหม่ล่าสุด กับสะพานแก้วสวรรค์ หรือ ระเบียงกระจกชมวิวที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียออกแบบโดยผูเ้ช่ียวกว่า 20 คน
จากทั้งในและนอกจีน ตั้งอยู ่11 เมตรเหนือขอบหนา้ผาสูงในเมืองเซียนหนู่ชาน กวา้งอีก 26 เมตร หรือถา้หากวดั
จากระดบันํ้ าทะเลก็สูง 1,200 เมตร วา่กนัวา่น่าจะเป็นระเบียงจุดชมวิวกระจกท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียแลว้ยงัสามารถ
มองชมววิมุมสูงไดท้ะลุถึงกน้อุทยานกนัเลยทีเดียวใหท้่านไดว้ดัใจเดินชมววิและเก็บภาพไดต้ามอธัยาศยั 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านกลบัท่ีพกั   
       พกัที่เมอืงอู่หลง  MOUNTIAN VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีห้่า อู่หลง – ภูเขานางฟ้า – ฉงช่ิง – ถนนคนเดินเจีย้ฟางเป่ย    

เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่กั  หลงัอาหารนาํท่านชมอุทยานเขานางฟ้า อุทยานท่องเท่ียวทางธรรมชาติระดบั 4 A ของ
ประเทศจีน อยู่ทางตอนเหนือของแม่นํ้าอวู่เจียงในระดบัความสูง 1900 เมตรจากระดบันํ้าทะเล มียอดเขาสูงสุดท่ี 2033 
เมตร อุทยานเขานางฟ้ามีช่ือเสียงในเร่ืองความสวยงามทางธรรมชาติท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละฤดู จนไดรั้บการขนานนาม
ว่าเป็นดินแดนแห่ง 4 ส่ิงมหัศจรรย ์คือ มีป่าไมห้นาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์และมีลานหิมะในฤดู
หนาว ปกติภูเขานางฟ้าเป็นทุ่งหญา้เล้ียงสตัวอ์นัดบั 1 ทางภาคใตข้องประเทศจีน  นาํท่านไปผอ่นคลายความเม่ือยลา้ดว้ย
การนวดฝ่าเทา้ เป็นการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีน และนวดผอ่นคลายท่ี “ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ” ฟัง
เร่ืองราวเก่ียวกบัการแพทยโ์บราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัการส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีน ท่ีมีมานานนบัพนัปี พร้อม
รับฟังกาวนิิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญและซ้ือยาแกน้ํ้าร้อนลวกเป่าฟู่ หลิง “ยาบัวหิมะ”    



  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางกลบัสู่ มหานครฉงช่ิง นาํท่านชม ร้าน
ยางพารา ใหท้่านเลือกชมผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพอาทิ หมอนจากยางพารา ท่ีนอน เป็นของฝาก  นาํท่านสู่  ถนนคน
เดินเจ่ียฟางเป่ย (ถนนคนเดินเมืองฉงช่ิง) หรือท่ีรับรู้กนัวา่เป็นเสมือนฮ่องกง 2 มีสินคา้เบรนดเ์นมใหท้่านไดเ้ลือกช้
อปป้ิงจุใจ ตั้งอยูบ่ริเวณอนุสาวรียป์ลดแอก ซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อรําลึกถึงชยัชนะในการทาํสงครามกบัญ่ีปุ่น แต่ปัจจุบนั
กลายเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ขนาดใหญ่ใจกลางเมือง  เต็มไปดว้ยร้านคา้ กวา่ 3,000  ร้านอาหาร ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาด
ใหญ่   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านกลบัท่ีพกั   
        พกัที่เมอืงฉงช่ิง  XIN XI YA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีห่ก   ฉงช่ิง – มหาศาลาประชาคม (ด้านนอก) – พพิธิภัณฑ์ซานเสีย – หงหยาต้ง – ฉงช่ิง – กรุงเทพฯ    

เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่กั  หลงัอาหาร นาํท่านเท่ียวชม มหาศาลาประชาคม ( ต้าหลี่ถัง ) ท่ีสร้างโดยนายพลเฮด
หลงแห่งกองทพัคอมมิวนิสต ์สร้างหลงัจากการปฎิวติัสาํเร็จในปี 2494 จุคนไดก้วา่ 4,000 คน ใชเ้ป็นท่ีประชุมสภา
ผูแ้ทน และโรงละครของประชาชน จาํลองแบบมาจากหอฟ้าเทียนถานจากปักก่ิง จากนั้นนาํท่านชม พิพิธภัณฑ์
ซานเสีย ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บเร่ืองราวของการสร้างเข่ือนยกัษ์ท่ี ใหญ่ท่ีสุดในโลก ซานเสียตา้ป้า ท่ีขวางกั้น
แม่นํ้าแยงซีเกียง นาํท่านชม โรงงานผ้าไหม ชมการผลิตผา้นวมจากรังไหม และผลิตภณัฑ์ท่ีทาํจากผา้ไหม ไม่วา่จะ
เป็นเส้ือผา้ ผา้พนัคอ นาํท่านสู่ “หงหยาต้ง” คอมเพล็กซ์ในรูปทรงอาคารโบราณขนาดใหญ่ ภายในมีร้านคา้ 
ร้านอาหาร  ร้านขายสินคา้ท่ีระลึก ฯลฯ ท่ีน่ีถือเป็นจุดนดัพบพกัผอ่นของชาวเมือง และจุดชมวิวชั้นดี อีกทั้งยงัเป็น
จุดถ่ายรูปท่ีสาํคญัของนกัท่องเท่ียวอีกดว้ย สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน  

***อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง*** 
18.55 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่FD 553  
21.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพทุกท่าน   

    
อตัราค่าบริการ **ราคาพเิศษ ไม่มีราคาเดก็ ไม่มีแจกของสมนาคุณ *** 

หมายเหตุ :  รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ 

เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ เมือ่ท่านเดินทางไปกบัคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซ่ึงอาจจะมกีาร
เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวนั ทางบริษทัฯ ขอความกรุณาให้ท่านชําระเงิน

เพิม่ 2,000 บาท ต่อร้านต่อท่าน เน่ืองจากราคาทัวร์ เป็นราคาพเิศษซ่ีงได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวและร้านค้าต่างๆ 

กาํหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ** ไม่มรีาคาเด็ก** พกัเดี่ยว 
29 ส.ค.-3 ก.ย., 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 

17,999.- 3,900.- 

4-9, 5-10, 12-17, 13-18, 19-24, 20-25 ก.ย. 62 18,999.- 3,900.- 
10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23 ต.ค. 62 
19-24, 23-28, 24-29 ต.ค., 30 ต.ค.-4 พ.ย. 62 

19,999.- 4,900.- 



  

รายการนีจ้ะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเทีย่วจีน เพือ่โปรโมทการท่องเทีย่ว ร้านสมุนไพรจีน , โรงงานผ้าไหม , 
ร้านยางพารา แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ 45-90 นาท ี

 

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกคร้ัง หากไม่มีการสอบถาม
เจ้าหน้าที่บริษทัก่อนทําการซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่าวไว้ข้างต้น ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

ข้อควรระวงั ท่านใดทีม่พีาสปอร์ต 2 เล่มหรือเปลีย่นพาสปอร์ตเล่มใหม่โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที ่ 
กรณทีีเ่ดินทางไม่ได้ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน  
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ตก่อนส่งให้เจ้าหน้าทีแ่ละก่อนการเดินทาง 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั้นประหยดั - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั        - ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   - ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท    
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ     
*** ค่านํา้หนักกระเป๋า ท่านละ 20 กโิลกรัม/ ท่าน  กรณทีีนํ่า้หนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํา้หนักทีเ่กนิเอง *** 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%    -ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
-ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วดีีโอ  
 -ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 
- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปทวัร์ 1,650 บาท ชําระพร้อมค่าทวัร์ // วซ่ีาเดี่ยว 2,000 บาท  
**กรณส่ีงเอกสารยืน่วซ่ีากรุ๊ปไม่ทนัก่อนการเดินทาง 20 วนั  
- ค่าทปิไกด์ , คนขับรถ และ หัวหน้าทวัร์ไทย ตลอดการเดินทาง 1,500 บาท **ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เป็นเงินไทยเท่าน้ัน** 

 

เงื่อนไขการสารองทีน่ั่ง 

- การจอง ชําระมัดจํา 8,000 บาท ส่วนเหลอืชําระก่อนการเดินทาง 20 วนั พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพื่อยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  

เงื่อนไขในการให้บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย 

เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเมื่อท่านจองและจ่ายมัดจําแล้ว ถ้าผู้
จองยกเลกิจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณทีีอ่อกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้
จองจะไม่สามารถทาํเร่ืองขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่า

ใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 



  

3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง
รับผดิชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสายการ
บินกาํหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้      

4. กรณีท่ีท่านซ้ือตัว๋เพิ่ม เกินจากจาํนวนตัว๋ท่ีมีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัว๋ผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง หรือเปล่ียนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามกาํหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัว๋เตม็ใบ  

 
 

@ @  เอกสารสําหรับยืน่วซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป @ @ 

1. สาํเนาพาสปอร์ต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

- พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
- สาํเนาบตัรประชาชน 
- ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท       

หมายเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการทีก่าํหนด อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นเงินตราและสายการบินกาํหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอย่านาํส่ิงของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการ
เดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยูก่บัดุลย
พินิจของสายการบินท่ีจะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวสิัยใดๆ ท่ีทาํให้มิสามารถ
เดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 



  

-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษัทฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบตัิเหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 500,000 บาท 

พาสปอร์ตควรมีอายุใช้งานเหลอืเกนิ 6 เดือน 

มิฉะนั้นบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณี ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
 หา้มนาํของเหลวและครีมทุกชนิดท่ีมีปริมาตรเกินกวา่ 1000 มิลลิลิตรต่อท่าน นาํติดตวัข้ึนเคร่ืองและขนาดของ

บรรจุภณัฑแ์ต่ละช้ินหา้มเกินกวา่ 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภณัฑ ์
 สาํหรับท่านท่ีตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศจากกรุงเทพฯเพื่อเดินทางกลบัสู่ต่างจงัหวดั 
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