
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง  วนัที ่10-15 , 17-22 , 24-29 ต.ค. 61   

วนัที ่9-14, 16-21, 22-27 พ.ย. 61 

วนัที ่06-11 , 13-18 , 20-25 ธ.ค. 61      ( 6 วนั 4 คืน )     

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ 

23.30 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์U สายการบินไชน่า 

อีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 



 
 
 
 
 

 

วนัทีส่อง สนามบินสุวรรณภูม ิ– เฉิงตู – เม้าเส้ียน – อุทยานซงผงิโกว   

03.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองเฉิงตู โดย เทีย่วบินที ่MU 5036 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

07.30 น.  ถึงนครเฉิงตู  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้   

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเส้ียน เมืองเล็กๆท่ีมีความเงียบ

สงบและมีความเป็นมายาวนานเมืองหน่ึง เป็นเมืองทางผ่านระหว่างเฉินตูกบัจ่ิวจา้ยโกว ระหว่างทาง

ท่านจะได้พบกับความงามของธรรมชาติท่ีท่านสัมผสัจากท่ีไหนไม่ได้ ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของ

ชาวบา้น 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่  อุทยานซงผิงโกว ตั้ งอยู่ในเขต

แผน่ดินไหวเก่าทะเลสาบเต๋ียซี ทะเลสาบ ป่าดงดิบและ ขนุเขาระหวา่งรอยตะเขบ็ อาํเภอซงพาน อาํเภอ

เฮยสุ่ย และอาํเภอเม่าเส้ียน ใจกลางกวา่ 30 ตารางกิโลเมตร โดยลอ้มรอบดว้ยอุทยานป่าดงดิบสงวน กวา่ 

160 ตารางกิโลเมตร แถบตน้นํ้ าหมินเจียง ขนุเขาหมินซาน สูงกว่าระดบันํ้าทะเล 2500 เมตร เป็นทางลดั

ตดัตรงของทางเดินกองคาราวานมา้ จากใจกลางจงหยวนสู่ตะวนัตกเฉียงใต-้ทิเบต ห่างจากอาํเภอเม่า

เส้ียน 63 กิโลเมตร น่ังรถกอล์ฟเที่ยวชมอุทยานซงผิงโกว  อุทยานแห่งน้ีรวบรวมเอาความยิง่ใหญ่ ความ

งดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่ และความล้ีลบัของธรรมชาติ มารวมกนัอยูใ่น 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ 

40 วิวทิวทศัน์  นาํท่านชมทะเลสาบยาว(ฉางไห่) ทะเลสาบตน้กก (ฟางไห่) ทะเลสาบหินขาว (ไป๋สือ

ไห่) ทะเลสาบไป๋ล่าไห่ (ซ่างไป๋ล่าไห่-เซ่ียไป๋ล่าไห่) ทะเลสาบแห่งความรัก ทะเลสาบ 5 สี สระมรกต 

ทะเลสาบหมึกสีนํ้าเงินเขม้ และนํ้าตกธารไข่มุก เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติแห่งใหม่ท่ีสวยงดงาม

ไม่แพจ่ิ้วจา้ยโกว ดินแดนสวรรคบ์นดิน ท่ีนกัท่องเท่ียวไม่ควรพลาด 

คํ่า บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

  พกัทีเ่มืองเม่าเส้ียน XI QIANG HOMELAND HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 

 

 

 

 

 

 
 

 

วนัทีส่าม  เม่าเส้ียน - อทุยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน (รวมกระเช้า) – ฉวนจู่ซ่ือ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์

เซีย“ต๋ากู่ปิงชวน” ถือไดว้า่เป็นอุทยานสมบติัทางธรรมชาติท่ีลํ้าค่าของมณฑลเสฉวน ท่ีมีความงามไม่แพ้

อุทยานและทะเลสาบใดใดบนโลกมนุษย ์ จุดท่ีสูงท่ีสุดมีความสูงจากระดบันํ้าทะเลประมาณ 5,286 เมตร



 
 
 
 
 

 

เป็นภูผาธารนํ้าแขง็ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ชาวบา้นเช่ือวา่มีเทพเจา้พิทกัษภู์เขาแห่งน้ีอยู ่ทาํใหภู้ผาแห่งน้ียงัมิเคยมีใคร

พิชิตยอดเขาได ้ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่าน น่ังกระเช้าชมภูเขานํ้าแข็งหิมะ 3 ลูกท่ีเช่ือว่า

เป็น   สันหลงัมงักรท่ีมีความงดงามฉากเบ้ืองหนา้เป็นภูเขาท่ีสูงชนัตดักบัทอ้งฟ้าท่ีมีสีฟ้าครามสดใสและ

พระอาทิตยส์ะทอ้นการ์เซียคลา้ยดั่งภูเขาเงินระยิบระยบัสะทอ้นเขา้สู่สายตาดั่งได้นั่งกระเช้าชมภูเขา

สวรรคท่ี์หาชมไดย้ากยิ่งนัก จากนั้นนาํท่านชม 3 ทะเลสาบสวรรคท่ี์งดงามไม่แพจ่ิ้วจา้ยโกว  ทะเลสาบ

สาบจินโฮวไห่ ทะเลสาบหงษ ์ลาํธารคู่รัก ทะเลสาบต๋ากู่ และทะเลสาบท่ีถือไดว้่าเป็นจุดท่ีสาํคญัท่ีสุดใน

อุทยานแห่งน้ี  “ ทะเลสาบต๋ากู่ ” หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า ทะเลสาบนํ้ ามนตข์อพร เพราะชาวเผ่ามีการเล่า

ขานว่าเม่ือใดท่ีมีเร่ืองเดือดร้อนใจ ให้มากราบไหวเ้ทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคุม้ครองทะเลสาบนามูแห่งน้ีจะทาํ

ให้เร่ืองท่ีเดือดเน้ือร้อนใจคลายลงหรือต้องการขอพรต่อองค์เทพเจ้าก็จะสมหวงัดั่งใจหมาย ทําให้

ทะเลสาบน้ีถือเป็นทะเลสาบท่ีมีความสาํคญัยิง่นกั มีประวติัความเป็นมากว่า 1,000 ปีผา่นมา นํ้ าทะเลสาบ

นั้นจะมีสีสันท่ีแตกต่างกนัไปแลว้แต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อนและช่วงใบไมผ้ลินั้นนํ้ าทะเลสาบจะมีสี

เขียวเขม้คลา้ยดั่งหยกท่ีจมอยู่ก้นแม่นํ้ า ในช่วงใบไม้ร่วงนั้ นทะเลสาบจะเต็มไปด้วยสีสันของใบไม้

หลากหลายสีท่ีร่วงหล่นลงจากตน้มาท่ีทะเลสาบ ในช่วงหนา้หนาวจะเป็นสีขาวเตม็ไปดว้ยหิมะนํ้าแขง็ท่ีดู

แลว้คลา้ยดัง่ยนือยูใ่นยโุรปไม่เหมือนอยูใ่นเมืองจีน  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองฉวนจู่ซ่ือ  

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารอิสระพกัผอ่น 

   พกัทีเ่มืองฉวนจู่ซ่ือ   YARI HOTEL  หรือเทยีบเท่า 5* 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ี่  ฉวนจู่ซ่ือ – อุทยานแห่งชาตจิิว่จ้ายโกว (รวมรถเหมา) – พกัโรงแรม 5 ดาวอาบนํา้แร่   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาํท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติจ่ิวจ้ายโกว” เปล่ียน

ข้ึนรถของอุทยาน เพื่อชม มรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ “จ่ิวจ้ายโกว” ซ่ึงตั้ งอยู่ท่ีอาํเภอ

หนานปิง อยูท่างเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตวัเมืองเฉิงตู ประมาณ 500 กิโลเมตร และอยูสู่งกว่า

ระดบันํ้ าทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ เทือกเขาเหล่าน้ี มียอดเขาท่ีปกคลุมดว้ย

หิมะอยูห่ลายยอด    พื้นท่ีป่าเขียวขจีสลบักบัทุ่งหญา้ , ทะเลสาบ, แม่นํ้ าและนํ้ าตกรูปร่างแปลกตาชาวธิ

เบตท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีน้ีมีตาํนานเก่ียวกบัการเกิดของภูมิประเทศจ่ิวไจโ้กวดงัน้ี  “ ตา้เกอผูมี้ชีวิตอนัเป็น



 
 
 
 
 

 

อมตะและนางฟ้าอู่นวัเซอโหม่ ท่ีอาศยัอยู่ในเทือกเขาลึกน้ีไดต้กหลุมรักซ่ึงกนัและกนั ตา้เกอจึงไดข้ดั

กระจกบานหน่ึงจนวาววบัดว้ยกระแสลมและหมู่เมฆ และมอบให้กบัอู่นวัเซอโหม่เป็นของกาํนัล แต่

โชคร้ายท่ีอู่นัวเซอโหม่ทําหล่นและแตกเป็นช้ินเล็ก ช้ินน้อยถึง 108 ช้ิน ซ่ึงภายหลังจึงกลายเป็น

ทะเลสาบทั้ ง 108 แห่งในหุบเขาเก้าหมู่บ้านแห่งน้ี  ”  ภายในอาณ าบริเวณ อุทยานจ่ิวจ้ายโกว 

ประกอบดว้ยภูเขาและหุบเขาอนัสลบัซบัซอ้น เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่มีระดบัพื้นดินท่ีลดหลัน่จึงทาํให้

เกิดแอ่งนํ้ านอ้ยใหญ่มากมายถึง 114 แอ่ง และกลุ่มนํ้ าตกใหญ่นอ้ยรวมถึง  17 กลุ่ม และแม่นํ้ าซ่ึงไหลมา

จากหุบเขารวม 5 สาย ท่านจะไดพ้บกบัความหศัจรรยข์องอุทยานแห่งน้ี ชมสภาพของนํ้ าในทะเลสาบมี

สีสันท่ีพิสดารหลากหลาย ประกอบดว้ยฤดูกาลท่ีเปล่ียนแปลงจนทาํไห้เกิดสีสัน อนัมหัศจรรยจ์นได้

ฉายาว่า “ 7 แดนเทพนิยาย ” ท่านจะไดเ้ดินลดัเลาะเร่ิมตั้งแต่ป่าดึกดาํบรรพท่์านจะไดส้ัมผสั ธรรมชาติ

ของป่าท่ียงัคงสภาพเหมือนป่าดึกดําบรรพ์ เสมือนหน่ึงท่านกําลังสํารวจป่าดึกดําบรรพ์ ต่อด้วย

ทะเลสาบกระจกเงาและทะเลสาบหงส์ ชมความใสสะอาดของนํ้ าในทะเลสาบ จากนั้นแวะชมทะเลสาบ

หมีแพนดา้และทะเลสาบไผลู่กศร ซ่ึงท่านจะตลึงกบัความงดงามท่ีธรรมชาติไดบ้รรจงสร้างไวอ้ยา่งวิจิต

พิสดาร ดัง่ภาพวาดในจินตนาการ ผ่านบึงหญา้ ดาดนํ้ า ชั้นของนํ้ าตกน้อยใหญ่ ไหลลดัเลาะ ซ่ึงท่าน

สามารถไดย้นิเสียงของนํ้าไหลภายใตบ้รรยากาศท่ีแสนสงบเงียบและงดงาม 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในอุทยาน นาํท่านชมความงดงามของ “ นํ้าตกธารไข่มุก ” 

ซ่ึงเป็นนํ้ าตกท่ีไหลผา่นถํ้าลาํธารใหญ่สลบัซบัซอ้นดุจดงัวงับาดาล มีสายนํ้ าท่ีทอดธารลดหลัน่ยาวเป็น

ระยะยาวถึง 310 เมตร ไม่ขาดสายส่องประกายระยบิระยบั เป็นนํ้ าตกท่ีมีความงามราวกบัเส้นไข่มุก ให้

ท่านได้อิสระกับการบันทึกถ่ายภาพและด่ืมดํ่ ากับธรรมชาติ  ท่ีสวยสดงดงามได้อย่างเต็ม ท่ี   

สมควรแก่เวลานาํท่านกลบัสู่ท่ีพกั 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั    

 พกัทีเ่มืองจ่ิวจ้ายโกว JIUZHAIGOU EMBELLISH INTERNATIONAL HOT SPRING HOTEL 

หรือเทยีบเท่า 5* อสิระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่ นํา้แร่ ธรรมชาต ิทีอุ่ดมไปด้วยแร่ธาตุทีมี่

สรรพคุณในการรักษาโรคต่าง ๆ และทาํให้ผวิพรรณสดใส ช่วยให้ระบบหมุนเวยีนโลหิตดีขึน้ *** กรุณา

เตรียมชุดว่ายนํา้และหมวกคลุมผม*** 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

วนัทีห้่า จิว่จ้ายโกว – เมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเต๋อซี – เฉินตู – โชว์เปลีย่นหน้ากาก   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลงัอาหารเดินทางสู่เมืองเฉินตู นาํท่านสู่ ร้านหยก ท่ีมี

ผีซ่ิว สัตวน์าํโชคท่ีชาวจีนเช่ือว่าหากใครมีไวใ้นครอบครองแลว้จะร่ํารวย และมีแต่โชคลาภ  ผ่านชม เมือง

โบราณซงพาน เมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมยัโบราณเป็นเมืองท่ีใชแ้ลกเปล่ียนสินคา้ชาวฮัน่และชาว

ทิเบตซ่ึงชาวฮัน่นิยมนาํใบชา ผา้แพร เกลือและของใชป้ระจาํวนัมาแลกเปล่ียนมา้แกะ ขนแกะ และหนงั

สัตวข์องชาวทิเบต กาํแพงเมืองซงพาน สร้างในสมยัราชวงศห์มิงมีพลเมือง 1 แสนกว่าคน ปี ค.ศ. 1933 

ทหารจีนแดงเดินทางไกลผา่นซงพานนายพลหลิวป๋อเฉิง สาบานผกูมิตรกบัหัวหนา้ชาวเผ่าทิเบต เชียง

อิสลาม และไดรั้บการสนบัสนุนและไดข้า้มแดนไปทางภาคเหนือเพื่อต่อตา้นชาวญ่ีปุ่นท่ีรุกราน  

 กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางต่อ ระหว่างทางแวะชม "ทะเล

สาบเต๋อซี" ตั้งอยูร่ะดบัความเกือบ 3,000 เมตร เป็นทะเลสาบสีเขียวเทอร์คอยซ์ แต่เล้ีอยยาวไปตามแอ่ง

หุบเขา เป็นภูมิภาพอนัยิ่งใหญ่ตระการตาผิวนาํราบเรียบ ปราศจากร้ิวคล่ืน หรือแท่งตอไม ้และสีของ

ทะเลสาปเขม้สดไร้เงาสะทอ้น จนดูราวเป็นกระเบ้ืองยาว ทะเลสาบเต๋อซี เป็นผลพวง จากการเกิด

แผ่นดินใหวเม่ือปี พ.ศ. 2478 ซ่ึงคราวนั้นไดก้ลืนส่ิงก่อสร้าง และทุกสรรพชีวิตให้หายไปในพริบตา 

ความงามของธรรมชาติบางคร้ังก็แฝงด้วยความโหดร้าย  นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเฉินตู เมืองเอก

มณฑลเสฉวน มณฑลท่ีมีภูมิประเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนท่ีอบอุ่น ฤดูหนาวท่ีไม่หนาวนกัและมีปริมาณความช้ืนสูง มี

พื้นท่ีประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหน่ึงเป็นชนกลุ่มนอ้ยเช้ือชาติต่างๆ ไดแ้ก่ ชาวยี ่

ธิเบต เม้ียว หุย เชียง แวะชม โรงงานผลติผ้าไหมของจีน ชมวิธีการนาํเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั้ง

ใชเ้คร่ืองจกัร และแรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาทาํใส้นวมผา้ห่มไหม ซ่ึง

เหมาะกับการซ้ือเป็นทั้ งของฝากและใช้เอง   จากนั้ นเยี่ยมชมโรงงานหยกจีน ซ่ึงปัจจุบันนิยมทํา

เคร่ืองรางและเคร่ืองประดบันาํโชค  

 คํา่  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้ชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก การแสดงท่ีมี

ช่ือเสียงโด่งดงัของมณฑลเสฉวน หลงัจบการแสดงนาํท่านสู่ท่ีพกั   

   พกัทีเ่มืองเฉินตู   WYNDHAM HOTEL  หรือเทยีบเท่า 5* 

วนัทีห่ก  ศูนย์อนุรักษ์หมแีพนด้า – ช้อปป้ิงถนนชวนซีลู่ – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลงัอาหารนาํท่านเท่ียวชม ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ซ่ึงตั้งอยู่บนเน้ือท่ี 

600,000 ตารางเมตร ทางตอนเหนือของเมืองเฉิงตู สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1987 ซ่ึงใชเ้ป็นศูนยเ์พาะพนัธ์ุ

และอนุรักษ์รวมถึงใชเ้ป็นสถานท่ีศึกษาหมีแพนดา้ เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมท่ีจะศึกษาระบบนิเวศน์ , 

การอยูอ่าศยัและการแพร่พนัธ์ุของหมีแพนดา้  นาํท่านแวะซ้ือยาแกน้ํ้ าร้อนลวก เป่าฟู่หลงิ “ยาบัวหิมะ” 

ยาประจาํบ้านท่ีมีช่ือเสียง ท่านจะได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผ่อนคลาย

ความเครียด และบาํรุงการไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ  



 
 
 
 
 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  **พิเศษอาหารสมุนไพรจีน**  นาํท่านชม ศูนย์สุขภาพแอน

ไอออน ใหท่้านเลือกชมผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพเป็นของฝาก  จากนั้นนาํท่านสู่ ย่าน Walking Street หรือ

ถนนคนเดินชุนซีลู่ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเสฉวน ใหท่้านไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ มากมาย  

ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เส้ือผา้, รองเทา้, เคร่ืองหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, 

เกมส์, ของท่ีระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอธัยาศยั  

คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

23.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่MU 5035 *บริการอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

02.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...... 
 

*** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นทีพ่อใจ 
แล้วจึงวางมดัจําเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง *** 

 

อตัราค่าบริการ ** ไม่มแีจกกระเป๋า // ไม่มรีาคาเดก็ *** 

วนัเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

และเดก็พกัมเีตยีง 

เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 2 

ท่านไม่เสริมเตยีง 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 

10-15 , 17-22 , 24-29 ต.ค. 61   27,999.- 27,999.- 6,900 

9-14, 16-21, 22-27 พ.ย. 61 

6-11, 13-18, 20-25 ธ.ค. 61 
22,999.- 22,999.- 4,900 

 

รายการนีจ้ะเข้าร้านรัฐบาลจนี เพ่ือโปรโมทการท่องเทีย่ว ร้านนวดฝ่าเท้า , ผ้าไหม , หยก , หมอนโอโซน 

แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาท ี– 1 ช่ัวโมง 

 หากลูกค้าท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าร้าน กรุณาชําระท่านละ 2,000 บาทต่อร้านต่อท่าน** 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดนิทางในกรณทีี่มผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน ** 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่ไม่จัดหัวหน้าทัวร์ร่วมเดนิทางในกรณผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่านแต่มไีกด์ท้องถิ่น ** 

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกคร้ัง 

หากไม่มกีารสอบถามเจ้าหน้าที่บริษทัก่อนทําการซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่าวไว้ข้างต้น  

ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ ชั้นประหยดั  - ค่าภาษีสนามบิน 

- ค่าโรงแรมท่ีพกั        - ค่าอาหารตามรายการ      

- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  

- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   - ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   

*** ค่านํา้หนักกระเป๋า ท่านละ 20 กโิลกรัม/ ท่าน  กรณทีีนํ่า้หนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํา้หนักทีเ่กนิเอง *** 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

-ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วีดีโอ 

-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ   -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

-ทิปเดก็ยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาแบบกรุ๊ป 1,000 บาท // เดีย่ว 1,500 บาท 

-ค่าทิปไกด์วนัละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, ค่าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, หัวหน้าทัวร์ไทยวนั

ละ 10 หยวนต่อวนัต่อคน 

เง่ือนไขการสารองทีน่ั่ง 

- การจอง มัดจําท่านละ 8,000 บาท พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  

- ชาํระยอดส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  

การยกเลกิ 

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนหรือหกัค่าใชจ่้ายบางส่วนสาํหรับกรุ๊ปท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ

การันตีค่ามดัจาํท่ีพกั ไม่วา่โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได ้ 

2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้าย 10,000 บาท  

3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-19 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์  

4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั   เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100% 

5.ยกเวน้ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํ  กบัสายการบิน

หรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิ เศษเช่น EXTRA 

FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้ งหมด

เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

@ @  เอกสารสําหรับย่ืนวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป @ @ 

1. สาํเนาพาสปอร์ต  

2. สาํเนาบตัรประชาชน  

- ตวัอยา่งสาํเนาพาสปอร์ต  

 

 



 
 
 
 
 

 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า 

- พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 

- สาํเนาบตัรประชาชน 

- ยืน่วีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท 

เง่ือนไขในการให้บริการ  

1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยืน่วีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่

จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 

3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินได้ออกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ในวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผิดชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑท่ี์สายการ

บินกาํหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้    

หมายเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการท่ีกาํหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการบินกาํหนด 

-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบินและตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหาย

ต่างๆท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน การจลาจล การเปล่ียนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบิน ภยั

ธรรมชาติ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้หรือ

จากอุบติัเหตุต่างๆ  

-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือ

เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 

-กรุณาอย่านาํส่ิงของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการ

เดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยูก่บัดุลย

พินิจของสายการบินท่ีจะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    

-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ท่ีทาํใหมิ้สามารถ

เดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 

-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง

หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ 

ไม่อาจเรียกค่าบริการ 

-โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการหรือทดแทนรายการ

ท่องเท่ียวบางรายการ 

บริษทัฯมีประกนัอบัุตเิหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 500,000 บาท 
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