
 

 

 

 
 

 

 

 

 



วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

23.50 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว U ประต ู10 สายการบิน สายการบินไชน่า

อีสเทิรน์แอรไ์ลน ์(MU) มีเจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก ตรวจเช็คกระเป๋า

สมัภาระ และเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที่สอง กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – เฉินต ู– เมา้เสี้ ยน - อุทยานซงผิงโกว - เมืองชวนจูซ่ื่อ 

03.25 น. เหิรฟ้าสู่ นครเฉินต ูประเทศจนี โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ 

MU5036 บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบินประมาณ 3 ชัว่โมง) 

07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตเิฉิงตซูวงหลิว ประเทศเทศจีน (เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว้ รับ

กระเป๋าสมัภาระ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเมา้เสี้ ยน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3-4 ช.ม.) ระหว่างทางให้

ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัวิวทิวทศัน์ตลอดสองขา้งทาง 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทาง สูอุ่ทยานซงผิงโกว อุทยานแห่งน้ีเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ท่ีว่ากันว่ามีความสวยงาม

เสมือนอุทยานแห่งชาติจิ่วจา้ยโกว ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบ

สูงเมา้เส่ียน สู่จากระดับน ้ าทะเลประมาณ 2 ,500 

เมตร กินพ้ืนท่ีทั้งหมด 160 ตารางกิโลเมตร มีทั้ง

http://bit.ly/2NMk5YE


ทะเลสาบสีสนัสวนงาม หุบเขารูปร่างแปลกตา สายธารน ้าตก ใบไมเ้ปล่ียนสี และหิมะตาม

ฤดูกาล ท่ีน่ียงัมีคนนักท่องเท่ียวมาเยือนไม่มากนัก ท าใหมี้ความรูสึ้กเหมือนก าลงัเดินอยู่ท่ีจิ่ว

จา้ยโกวเม่ือ 20 ปีท่ีแลว้ ท าใหส้ะดวกสบายในการช่ืนชมกบัธรรมชาติไดม้ากกวา่ท่ีจิ่วจา้ยโกว 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองชวนจูช่ื่อ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง)   

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ MINJIANGHAOTING INTER HOTEL ระดบั 4-5 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม เมืองชวนจูซ่ื่อ - อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเชา้) บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาแรม 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง เดินทางโดย

ใชเ้สน้ทางอุโมงแหง่ใหม่ ท าใหส้ามารถลดระยะเวลาไดม้ากขึ้ น โดยอุโมคแ์ห่งน้ีจะเปิดใหบ้ริการ

ในวนัชาติจีน 2560) ใหท่้านไดเ้ดินชมวิวของ

อุทยานตามเสน้ทางของอุทยาน โดยหวงหลงมี

ขนาดพ้ืนท่ีใหญ่ถึง 1340 ตร.กม. ลกัษณะทาง

ภู มิประ เทศซับซ้อน  องค์ประกอบแปลก

ประหลาด น่าต่ืนตาและคน้หา มียอดเขาท่ีปก

ค ลุมด้ว ยหิ ม ะมากมาย  มี พ้ื น ท่ี ท่ี สู ง ก ว่ า

ระดบัน ้าทะเลถึง 5,000 เมตร ประมาณ 7 จุด 

หวงหลงมีลักษณะหน้าชั้นผิวดินส่วนมากเป็น

หินอ่อน ทิวทศัน์มีหินอ่อนเป็นองคป์ระกอบหลกั ไม่ว่าจะเป็นผนังหินอ่อน ทะเลสาบ หลุม บ่อ 

น ้าตก ถ ้า พ้ืนผิวของส่ิงเหล่าน้ีคือหินอ่อน และ อาจมีสีสนัหลากหลายแตกต่างกนัไป จึงถือว่า 

ชื่อเสียงของหวงหลง ท่ีว่าเป็นพิพิธภณัฑห์ินอ่อนของโลก ไม่ไดเ้กินเลยไป สถานท่ีท่องเท่ียวหวง

หลงในปัจจุบนั คือพ้ืนท่ีในบริเวณธารน ้าหวงหลง ในอาณาบริเวณ 4 ตารางกิโลเมตร แต่พ้ืนท่ีน้ี

ไดมี้หินอ่อนเกือบทุกประเภทรวมอยูด่ว้ยกนั จนน่าบงัเอิญจนท าใหเ้ม่ือมองจากดา้นบนลงมาจะ

เห็นเป็นเสน้สีทองสายหน่ึง ดุจมงักรยกัษ์ ฝ่าดงภูเขาหิมะก็ไม่ปาน จนไดร้บัค าเปรียบเปรยว่า

สถานท่ีแหง่น้ีเป็นท่ีประทบัของพระแม่แหง่สรวงสวรรค ์บนโลกมนุษย ์



(**หมายเหตุ ณ วันเดินทาง หากคณะไม่สามารถเดินทางไปชมอุทยานหวงหลงได ้ไม่ว่าเน่ืองจาก

สภาพอากาศ หรือเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอุทยาน

โหมวหนีโกวแทน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้ น**) 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนัภายในอุทยานหวงหลง บรกิารดว้ยขา้วกล่องอุ่นรอ้นดว้ยตวัเอง เพื่อ

ความสะดวกในการเที่ยวชมอุทยาน  

 หลังจากน้ันน าท่านเท่ียวชมส่วนต่างๆภายในอุทยานต่อไป จนถึงเวลาอันสมควร น าท่าน

เดินทางกลบัสู่ เมืองฉวนจูซ่ื่อ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ MINJIANGHAOTING INTER HOTEL ระดบั 4-5 ดาว หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สี ่ เมืองชวนจูซ่ื่อ – ศูนยอ์นุรกัษห์มีแพนดา้ตเูจยีงเอ้ียน – เฉินต ู– รา้นผลิตภณัฑย์างโอโซน  

                  ถนนคนเดินซุนซีลู่ –  โชวเ์ปลี่ยนหนา้กาก  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเฉินตู เฉินตูเป็นเมืองย่อยจงัหวดัท่ีไดท้ าหน้าท่ีเป็นเมืองหลวง

ของมณฑลเสฉวนของจีน ตั้งอยูบ่ริเวณลุ่มแม่น ้าหมินใจกลางมณฑล ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 

10 ลา้นคน เป็นหน่ึงในสามของเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในภาคตะวนัตกของจีน (อีกสอง

แห่งคือฉงชิ่งและซีอาน) ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และดา้น

การศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ ค าว่าเฉิงตูมีความหมายว่า ค่อย ๆ กลายเป็นเมือง 

เน่ืองจากยอ้นไปเม่ือราว 2,000 ปีท่ีแลว้ ในสมยัจิ๋นซีฮ่องเต ้ไดมี้การจดัการชลประทานขึ้ น เพ่ือ

แกไ้ขปัญหาน ้าท่วมท่ีเกิดเป็นประจ าทุกปี เม่ือแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมได ้ ชาวนาชาวไร่เพาะปลูกได้

ดี ชีวิตความเป็นอยูดี่ขึ้ น คนจึงเร่ิมอพยพมาท่ีเมืองน้ีมากขึ้ นเร่ือย ๆ จึงไดช้ื่อวา่เฉิงต ู

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ ศูนยอ์นุรกัษห์มีแพนดา้ตูเจียงเอ้ียน ซ่ึงท่านจะไดเ้ขา้เยี่ยมชม

ความน่ารกัของบรรดาหมีแพนดา้ไดอ้ยา่งใกลช้ิด ท่ีน่ีนอกจากจะเป็นท่ีวิจยัและท าการศึกษาเพ่ือ

อนุรกัษ์หมีแพนดา้แลว้ ยงัเป็นศูนยก์าร  เรียนรู ้และเพาะพนัธุห์มีแพนดา้อีกดว้ย ศูนยอ์นุรกัษ์

หมีแพนดา้ท่ีเมืองเฉิงตน้ีูก่อตั้งเม่ือปี 1987 โดยมีภารกิจในการวิจยัและอนุรกัษ์ต่อจากสวนสตัว์

เฉิงต ูและการพฒันาชนบทของสาธารณรฐัประชาชนจีน ซ่ึงเร่ิมแรกมีแพนดา้เพียง 6 ตวัเท่าน้ัน 

แต่ปัจจุบนัมีแพนดา้รวมแลว้ประมาณ 83 ตวั ภายในศูนยอ์นุรกัษ์หมีแพนดา้ท่ีเฉิงตู มีพ้ืนท่ีกว่า 

2,650 ไร่ และก าลงัจะเพิ่มเป็น 5,000 ไร่ เพื่อขยายพ้ืนท่ีใหก้บัการดูแลและเพาะพนัธุ์ แพนดา้

แดง ลิงสีทอง และสตัวป่์าอ่ืนๆ ท่ีใกลจ้ะศนูยพ์นัธุด์ว้ย 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 



น าทุกท่านเดินทางสู่ รา้นผลิตภณัฑย์างโอโซน ใหท่้านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภณัฑเ์คร่ือง

นอนเพ่ือสุขภาพในรูปแบบต่างๆ มากมาย 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ หรือ WALKING STREET ของเมืองเฉินตู ซ่ึงเป็น

ยา่นขายสินคา้ของวยัรุ่น รา้นคา้แบรนดเ์นม และขายสินคา้ทันสมยัต่างๆ นับเป็นแหล่งชุมนุม

ของหนุ่มสาวเมืองเฉินตูท่ีเต็มไปดว้ยหา้งน้อยใหญ่ และรา้นอาหารมากมาย ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง

ล้ินคา้และของท่ีระลึกต่างๆ อาทิเชน่ เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้กีฬา เป็นตน้  

หลงัจากน้ันน าท่านชมศิลปะการแสดงงิ้ วของเสฉวน ชมโชวเ์ปลี่ยนหนา้กาก อนัเป็นเอกลกัษณ์

และไฮไลน์ของเมืองเฉิงต ูมีค ากล่าววา่ “ถา้มาเฉิงตู แลว้ไม่ไดดู้โชวเ์ปล่ียนหน้ากาก ถือว่ายงัมา

ไม่ถึงเฉิงตู” วิธีการเปล่ียนหน้ากากดว้ยการดึงเชือกอย่างแนบเนียน หรือเพียงแค่สะบดัหน้า

เพียงแค่เส้ียววินาที หนา้กากก็จะเปล่ียนไปเร็วมากๆ จนจบจบัไม่ไดว้า่ท าไดอ้ยา่งไร 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ SAILUN JIDI HOTEL CHENGDU ระดบั 4-5 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่หา้ ศาลเจา้สามกก๊ - รา้นผา้ไหม – รา้นบวัหิมะ – ถนนโบราณจิน๋หลี่ - กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านชม ศาลเจา้สามก๊ก ซ่ึงป็นศาลเจา้ของนักปราชญ์ท่ีมีชื่อเสียงในสมัย 3 ก๊ก บนพ้ืนท่ี 

37,000 ตารางเมตร ภายในน าท่านชมรูปป้ันของบุคคลส าคญัในต านานอนัยิ่งใหญ่ของชนชาติ

จีน อาทิเชน่ ขงเบง้ โจโฉ เลา่ป่ี ชมหลุมศพจอมทพัเล่าป่ี 

น าท่านแวะ รา้นผา้ไหม ท่ีขึ้ นชื่อของประเทศของจีน  ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้คุณภาพท่ีผลิต

จากผา้ไหม เชน่ผา้หม่ เส้ือผา้ รองเทา้ ชุดเคร่ืองนอน เป็นตน้ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ รา้นยา

สมุนไพรบวัหิมะ ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือท่ีรูจ้กักนัดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้น

รกัษาแผลไฟไหมผุ้พองและแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น   

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันน าท่านเดินชม ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ ถนนแห่งน้ีเปิดใหบ้ริการในปี ค.ศ.2004 ในแบบ

สไตลจ์ีนโมเดิล ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบหรูหรา และกล่ินอายวฒันธรรมของมณฑลเสฉวนท่ีถูก

ฝังอยูใ่นถนนโบราณแหง่น้ี บ่งบอกใหท้ราบวา่มณฑลเสฉวนมีลกัษณะอยา่งไรในสมยัราชวงศช์ิง 

หลงัจากการปรบัปรุงใหม่เม่ือเร็วๆน้ี ถนนคนเดินจินหล่ีไดก้ลายเป็นหน่ึงในถนนการคา้ท่ีคึกคกั

มากท่ีสุดในเฉิงต ูทั้งสองดา้นของถนนท่ีมีความยาว 350 เมตรน้ี มีรา้นคา้เล็กๆมากมาย ท่ีขาย

สินคา้หตัถกรรมของเก่าและของท่ีระลึกเช่นงานปักลาย , ผลิตภณัฑจ์ากเคร่ืองเขิน , งานฝีมือ

พ้ืนบา้น , เคร่ืองเคลือบดินเผา , ของเก่าหรืองานประดิษฐต์วัอกัษรและภาพวาด รวมถึงโรงแรม

รา้นอาหาร ชา กาแฟ บาร์ คาเฟ่ และรา้นอาหารอีกมากมาย ถนนแห่งน้ีถือว่าเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวยอดนิยมส าหรบัชาวเฉินตูและนักท่องเท่ียวท่ีหา้มพลาดเม่ือมาเยอืนเฉินตู 



ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ย เมนูหมอ้ไฟหม่าล่า  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิฉิงตซูวงหลิว 

23.30 น. น าทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทิรน์แอรไ์ลน์ เที่ยวบินที่ 

MU5035 

 บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบินประมาณ 3 ชัว่โมง) 

02.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

***************************************** 

 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

**โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลบัปรบัเปลี่ยนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม 

และค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ ***   

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

07 – 11 กนัยายน 2561 19,999 22,999 22,999 3,000 12,900 

21 – 25 กนัยายน 2561 20,999 23,999 23,999 3,000 12,900 

14 – 18 ตลุาคม 2561 24,999 27,999 27,999 3,500 14,900 

22 – 26 ตลุาคม 2561 24,999 27,999 27,999 3,500 14,900 

26 – 30 ตลุาคม 2561 22,999 25,999 25,999 3,500 13,900 

01 – 05 พฤศจกิายน 2561 19,999 22,999 22,999 3,000 12,900 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 200 หยวน/ทริป/ตอ่ทา่น*** 



หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการท่องเที่ยวแห่งเมืองจนีเพ่ือโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ใน

นามของรา้นรฐับาล คือ บวัหิมะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้น

โปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุก

รา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการ

บงัคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ  านวนเงิน 300 หยวน / ท่าน / รา้น 

 ณ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายในวนัสุดทา้ย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ

สามารถซ้ือได ้โดยไม่มีการบงัคบัลกูทวัรใ์ดๆทั้งส้ิน  

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ       

 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั   

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเที่ยวเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทย  

และตอ้งเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน !!!!   

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียว  

     ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 

 

 



เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ทางบริษัทไม่รบัยกเลิก

การจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 



ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบั

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือ

การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  



 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตวั เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตวัส่วนตวัไปเอง เน่ืองจากรฐับาล

ทอ้งถ่ินตอ้งการรกัษาส่ิงแวดลอ้มและลดการท้ิงขยะ จึงไม่มีบริการท่ีโรงแรม 

4. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอรีส่  ารองข้ึนไปบนเครือ่งบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน  

4.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

5. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

***************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน!! 
 ส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

 ส าเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายุต  า่กว่า 18 ปี 

 

การท าวซ่ีากรุ๊ปท่องเทีย่วนัน่ใชแ้ค่เพยีงส าเนาพาสสปอต์ทีชั่ดเจนเท่านัน้ !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอ้งถ่ายใหต้ดิทั้ง 2 หนา้แบบตวัอยา่ง 


