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โปรแกรมทวัร ์  11 – 18   เมษายน   2566 

 

 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – เมอืงเฉนิต ู– น ัง่เครือ่งภายใน สู ่เมอืงหลนัโจว 

 

07.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4  ประตทูี ่2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ที ่

บรษิทั แพนดา้ ฮอลเิดย ์คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระใหแ้ก่

ทา่น  

10.15 น.    น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงเฉนิต ูโดย เทีย่วบนิ TG 618  บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

14.25 น. ถงึ ทา่อากาศยานเฉนิต ู(TIANFU INTERNATIONAL)  

เมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้อยู่บรเิวณลุ่มแม่น ้าหมนิใจกลางมณฑล มภีูมปิระเทศรายรอบไปดว้ย

เทอืกเขาและมสีภาพภมูอิากาศทีเ่หมาะสมตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นทีอ่บอุน่ ฤดหูนาว

วนัที ่ ก าหนดการ เชา้ 
เทีย่

ง 
เย็น โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – เมอืงเฉนิต ู– น ัง่

เครือ่งภายในสู ่เมอืงหลนัโจว 

-   CROWNE PLAZA HOTEL  

(5 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

2 เมอืงหลนัโจว – เมอืงจางเย ่– วดัตา้ฝอซือ่ – ภมู ิ

ทศันจ์างเยฉ่เีหลยีนซานตนัเสยีตีเ้มา่ 

   HUA CHEN INTERNATIONAL 

HOTEL (4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

3 เมอืงจางเย ่ – เมอืงเจยียีก่วน – ดา่นเจยียีก่วน – 

จตัรุสัป้อมปราการ – เมอืงตนุหวง 

   THE SILK ROAD DUNHUANG 

HOTEL (5 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

4 หมงิซาซาน – ทะเลสาบพระจนัทรเ์สีย้ว – ถ า้พระ

มอเกาค ู(สถานทีไ่ฮไลทข์องเสน้ทาง)  

   THE SILK ROAD DUNHUANG 

HOTEL (5 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

5 เมอืงตนุหวง – น ัง่รถไฟความเร็วสงูสู ่เมอืงทรูฟูาน     SHUANGCHENG HOTEL  

(5 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

6 เมอืงโบราณเกาฉางกูเ่ฉงิ –ภเูขาเปลว่เพลงิ- คาน

เออ๋จิง่ – เมอืงอรูมูฉู ี– สวนหงซาน 

   HILTON HOTEL (5 ดาว) 

หรอืเทยีบเทา่ 

7 พพิธิภณัฑซ์นิเกยีง – ตา้ปาจาร ์– สนามบนิอรูมูฉู ี

– น ัง่เครือ่งภายในสู ่เมอืงเฉนิต ู 

   CROWNE PLAZA  HOTEL    

 (5 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

8 ถนนโบราณจิน๋หลี ่– สนามบนินครเฉนิต ู– 

กรงุเทพฯ  
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ทีไ่มห่นาวนักและมปีรมิาณความชืน้สงู ประชากรเมอืงเฉนิตูมรีาว 10 ลา้นคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ

จนี ในปัจจบุนัเป็นทัง้ศนูยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร และดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้

……… น.      เดนิทางสู ่เมอืงหลนัโจว โดยสายการบนิภายใน เทีย่วบนิที ่…….. 

……… น.      ถงึ เมอืงหลันโจว หลังผา่นพธิกีารตรวจรับสมัภาระ  

 

ค า่               รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

                  ทีพ่กั CROWNE PLAZA HOTEL (5 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง   เมอืงหลนัโจว –  น ัง่รถสูเ่มอืงจางเย ่– วดัตา้ฝอซือ่ – ภมูทิศันจ์างเยฉ่เีหลยีนซานตนัเสยีตีเ้มา่ 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ บรกิารอาหารแบบกลอ่ง  

  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจางเย ่ ชมววิทวิทัศนส์องขา้งทางและพักผอ่นตามอธัยาศัย  

 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5-6 ชม.) 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ระหวา่งการเดนิทาง 

 

หลังอาหารน าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงจางเยน่ าทา่นชม วดัตา้ฝอซือ่  

สรา้งสมยัซเีซีย้ เป็นมหาวหิารประดษิฐานพระนอนทีใ่หญ่ทีส่ดุของจนียาวประมาณ 34.5เมตรและดา้นหลัง

วหิารจะมเีจดยีไ์ม ้(เยมู่ถ่า่) 
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จากนัน้น าทา่นชม ภมูทิศันจ์างเยฉ่เีหลยีนซานตนัเสยีตีเ้มา่ หรอื  โขดภหูนิทรายแดงหลากส ี 

หวู่ไฉ่ซาน Rainbow Mountain จัดเป็นหนึง่ในภมูทิัศน์มหัศจรรยข์องจนีอันงดงามแปลกตาในเขตภเูขาฉี

เหลยีนซาน ครอบคลุมอาณาบรเิวณกวา้งขวางถงึ 300 ตร.กม. อยู่บนระดับความสงู 2,000-3,800 ม.จาก

ระดับน ้าทะเล ในทางธรณีวทิยาสนันษิฐานวา่มอีายมุานานกวา่ 2 ลา้นปี ผา่นการกดักรอ่นของธรรมชาต ิสาย

ลม แสงแดด และความแหง้แลง้ของภูมปิระเทศเผยใหเ้ห็นถงึชัน้ของแร่ธาตุใตด้นิทีบ่า้งเป็นริว้เลือ่มลาย

หลากสสีนั พาดผา่นทัง้เนนิภ ูแลซบัซอ้นบา้งเป็นหบุโตรกลกึชนั บา้งคลา้ยดั่งปราสาทในดนิแดนเทพนยิาย 

และอืน่ ๆ อกีมากมาย ตามจนิตนาการอนัหลากหลาย 

 

เย็น            รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

   ทีพ่กั HUA CHEN INTERNATIONAL HOTEL (4 ดาว ดทีีส่ดุ) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม     เมอืงจางเย ่ – เมอืงเจยียีก่วน – ดา่นเจยียีก่วน – จตัรุสัป้อมปราการ – เมอืงตนุหวง 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 

น าทา่นสู ่เมอืงเจยียีก่วน ศนูยแ์ลกเปลีย่นเจรจาธรุกจิการเมอืงระหวา่งประเทศ 

 

น าทา่นชม ดา่นเจยียีก่วน  

ดา่นทีส่งูตระหงา่นเป็นปราการทีแ่ข็งแรง และสาคัญทีส่ดุในภาคตะวันตก ชมป้อมปราการทีต่ัง้อยูท่ีค่วามสงู 

1,800 เมตรจากระดับน ้าทะเลเริม่สรา้งในปี ค.ศ 1372 สรา้งแลว้เสร็จภายหลังสถาปนาราชวงศห์มงิ ชมลาน

จัตรัุสป้อมปราการดา้นในทีม่กี าแพงรายลอ้ม สว่นบนกาแพงสงู 10 เมตร และยาว 640 เมตรเป็นทีต่ัง้ของหอ

ระวังสว่นบนก าแพงสงู 10 เมตร และยาว 640 เมตร เป็นทีต่ัง้ของหอระวังภัย ซึง่สรา้งขึน้ในปลายราชวงศห์

มงิถงึตน้ราชวงศช์งิ ดา้นหนึง่ทอดไปทางดา้นตะวันตกเฉียงใต ้
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตนุหวง (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง)  

ตัง้อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลกานซู ทางภาคตะวันตกของจีน เป็นเมอืงวัฒนธรรมและ

ประวัตศิาสตรท์ีม่ชี ือ่เสยีงของจนี ตัง้อยูบ่นเสน้ทางสายไหม ซึง่เป็นเสน้ทางคมนาคมส าคัญจากจนีไปยงัเขต

ซอีวี ้เอเชยีกลางและยโุรป และเคยเป็นชมุทางการคา้ทีเ่จรญิรุง่เรอืงในอดตี 

 

เย็น                รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

   ทีพ่กั  THE SILK ROAD DUNHUANG HOTEL (5 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ หมงิซาซาน – ทะเลสาบพระจนัทรเ์สีย้ว – ถ า้พระมอเกาค ู(สถานทีไ่ฮไลทข์องเสน้ทาง)  

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 

น าท่านเดนิทางสู่ หมงิซาซาน หรอื เขาทรายขบัเสยีง โดยใหท้่านไดท้ดลองขีอู่ฐ (มีคนจูงรวม

คา่ใชจ้า่ยแลว้)  

เป็นเนินทรายสูง เมือ่ขึน้ถงึบนยอดเขา สามารถน่ังลืน่ไถลลงจากยอดเขาสู่เชงิเขาดา้นล่าง หากโอกาส

เหมาะทา่นอาจไดย้นิเสยีงกลองรบเสยีงมา้รอ้งและเสยีงการสูร้บสารพัด ตามต านานบอกเลา่วา่ ใตภ้เูขาลกูนี้

เคยมกีองทัพถูกพายุทรายพัดกระหน่า และถูกฝังทัง้เป็นทัง้กองทัพในโบราณกาล จงึมเีสยีงประหลาด

เหลา่นีเ้กดิขึน้และมกัจะเกดิขึน้เมือ่ทา่นลืน่ลงจากยอดเขา  
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เทีย่วชม ทะเลสาบพระจนัทรเ์สีย้ว หรอื เยว่ห์ยาเฉวยีน  

มลีักษณะเป็นทะเลสาบรูปร่างคลา้ยพระจันทรเ์สีย้ว ถูกลอ้มรอบดว้ยเนนิทราย อกีหนึง่ความน่าสนใจของ

สถานทีแ่หง่นี ้คอื ปรากฎการณ์พเิศษของทศิทางกระแสลม ซึง่จะไมพั่ดลงล่าง กลับพัดขึน้บนเสมอ ทราย

จงึไมท่ับถมแหลง่น ้า ตามหลักทฤษฎกีลศาสตรอ์ากาศ ทะเลสาบพระจันทรเ์สีย้ว จงึไมถ่กูกลนืหาย 

 

กลางวนั        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

น าทา่นเดนิทางเขา้ชม ถ า้พระมอเกาค ู 

ถา้ทีม่คีูหานอ้ยใหญ่ถงึ 492 คูหา แต่มเีพยีง 70 คูหาเท่านัน้ทีเ่ปิดใหเ้ขา้ชมได ้กล่าวกันว่าคูหาตน้ ๆ เป็น

ผลงานบกุเบกิของ พระสงฆเ์ลอ่จนุ ในปี ค.ศ. 366 สว่นคหูาสดุทา้ยถกูขดุขึน้ในยคุทีม่องโกลมชียัชนะเหนอื

อาณาจักรจีน ค.ศ. 1277 หลังจากนัน้ถ ้าก็ไม่ไดถู้กเหลียวแล คูหาต่าง ๆ มงีานจติรกรรมจากสมัยต่างๆ 

ตลอดชว่งประวัตศิาสตรเ์กอืบ 1,000 ปี 

 

เย็น                รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

   ทีพ่กั THE SILK ROAD DUNHUANG HOTEL (5 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้      เมอืงตนุหวง – น ัง่รถไฟความเร็วสงู สู ่เมอืงทรูฟูาน  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 

จากนัน้ใหเ้วลาทกุทา่น ชมววิทวิทศันข์องภเูขาทรายทีร่ายลอ้มอยูส่องขา้งฝั่ง ใหท้า่นไดช้ืน่ชมและเก็บ

ภาพบรรยากาศของผนืทะเลทรายและพักผอ่นตามอธัยาศัยกอ่นออกเดนิทาง 

 

กลางวนั        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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......... น. น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงทูรูฟาน โดย รถไฟความเร็วสูง ขบวนที ่D........ ใหท้่านไดช้มววิทวิทัศน์สอง

ขา้งทาง  

เมอืงทรูฟูานเมอืงโอเอซสิบนเสน้ทางสายไหม เป็นเมอืงทีต่า่จากระดับนา้ทะเลทีส่ดุในจนี 154.43 เมตร 

มอีุณหภูมทิี่รอ้นและแหง้ที่สุดในจีนอุณหภูมเิฉลี่ย 35 องศาเซลเซยีส และเป็นเมอืงที่ลมแรงที่สุด จงึมี

โรงงานไฟฟ้าพลังลมหลายแหง่ 

 

.......... น. เดนิทางถงึ เมอืงทรูฟูาน  

 

ค า่                  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 ทีพ่กั SHUANGCHENG HOTEL   (5 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก เมอืงโบราณเกาฉางกูเ่ฉงิ- ผา่นชมภเูขาเปลวเพลงิ – คานเออ๋จิง่ – อรูมูฉู ี- สวนหงซาน 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 

น าทา่นสู ่เมอืงโบราณเกาฉางกูเ่ฉงิ  

มอีายกุวา่ 1,000 ปี เป็นซากเมอืงโบราณทีเ่คยรุง่เรอืงในอดตีอารยธรรมโบราณทีส่ามารถจนิตนาการไดแ้ละ

สถานทีก่็ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ี 

 

น าทา่นน่ังรถลาของชาวอยุกรู ์ทีอ่าศัยอยูใ่นละแวกนัน้มารับจา้ง ในรถลาแต่ละคันนัน้จะมชีายชาวอยุกรูล์าก

ประมาณ 3 กม. และยงัมคีวามกวา้งขวางกวา่เมอืงโบราณเจยีวเหอเคยเป็นเมอืงหลวงของมณฑลซนิเจยีงใน

สมยัราชวงศถ์ังถกูท าลายโดยสงคราม 40 ปี หลังสิน้ศตวรรษที ่13 มปีระวัตปิระมาณ 2,300 ปีแลว้  
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จากนัน้น าทา่นผา่นชม ภเูขา เปลวเพลงิ หรอืฝอเยยีนซาน  

ซึง่เป็นทีรู่จั้กกันดใีนนวนยิาย เรือ่ง ไซอิว๋ ตอนทีซ่นุหงอคงไปขอยมืพัดเหล็กกายสทิธิจ์าก องคห์ญงิมาดับ

ไฟในภเูขาเปลวเพลงิ เพือ่ใหพ้ระถังซ าจ๋ังไดเ้ดนิ ทางไปเชญิพระไตรปิฎกทีอ่นิเดยีต่อ ภเูขาเปลวเพลงินี้ม ี

ลักษณะเป็นภเูขาสอีฐิทัง้ภเูขา นับเป็นจดุทีร่อ้นทีส่ดุจดุหนึง่ของ โลก  

 

เชยีนฝอตง้ หรอื ถ า้พระพนัองค ์ 

มรดกโลกของจนีโบราณทีม่ชี ือ่ในวงการศลิปกรรมโลก ประกอบดว้ยถา้นอ้ยใหญ่กว่า 490 ถา้เจาะตามผนัง

เขา มภีาพเขยีนและรปูปัน้เกีย่วกับพุทธศาสนาเป็นจานวนมาก เฉพาะทีเ่ขยีนดว้ยสอียา่งงดงามตระการตามี

มากถงึ 45,000 ตารางเมตร ชมรปูปัน้ 2,000 องคท์ีม่มีาตัง้แตส่มยัราชวงศเ์ว่ยถังหยวน ชมภาพบนกาแพงที่

แกะสลักเป็นรปูหุน่ 500 กวา่ตัวทีม่ชี ือ่เสยีงและไดรั้บการดแูลรักษาอยา่งดตีลอดมา 

 

จากนัน้น าทา่นชม คานเออ๋จิง่  

ระบบชลประทานใตด้นิทีส่ าคัญของซนิเกยีง โดยการกักเก็บน ้าทีเ่กดิจากการละลายของน ้าแข็งบนภเูขาที่

ไหลลงมายังพืน้ทีด่า้นล่างดว้ยการขดุเจาะเป็นอโุมงคใ์ตด้นิเชือ่มกันเป็นระยะยาวไปตามหมูบ่า้นต่างๆ การ

ขดุอโุมงคน์ีเ้พือ่ป้องกนัมใิหน้ ้าระเหยไปหมดซึง่ไดผ้ลดทีเีดยีว 

 

กลางวนั      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่อรูมูฉู ี(ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 3 ชม.)  

  

น าทุกท่านเดนิชม สวนหงซาน เป็นสถานทีท่่องเทีย่วระดับ 4A ของประเทศ และเป็นหนึง่ในสบิทวิทัศน์

ใหมข่องเมอืง Urumqi ไดรั้บชือ่จากทีต่ัง้ของภเูขาสแีดง ภเูขาหงซานประกอบดว้ยหนิกรวดสมีว่งและมสีี

แดงเป็นสแีดง จงึเป็นทีม่าของชือ่ "ภเูขาแดง" 

 

ค า่              รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

   ทีพ่กั  HILTON HOTEL (5 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ด    พพิธิภณัฑซ์นิเกยีง - ตา้ปาจาร–์ สนามบนิอรูมูฉูี ่– น ัง่เครือ่งภายใน สู ่เมอืงเฉนิต ู 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

  

น าทา่นชม พพิธิภณัฑซ์นิเกยีง  

ชมหลักฐานทางโบราณคดไีดท้ั่วมณฑลซนิเกยีง มุง่เนน้ประวัตศิาสตรซ์นิเจยีง ตัง้แต่ยคุกอ่นราชวงศฉ์ิน 

(221 ปีกอ่นครสิตศักราช) จนถงึยคุราชวงศช์งิ (ปี 1644-1911) รวมถงึโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมจ านวน

มาก อาท ิผา้ขนแกะปักลวดลาย บันทกึซกีไผ่และเอกสารกระดาษ ภาพจติรกรรมฝาผนัง รูปแกะสลัก 

เครือ่งนุ่งหม่ อญัมน ีเครือ่งโลหะ สิง่ของท าจากหนัง 

  

น าทุกท่านเดนิชม ตา้ปาจาร ์เป็นตลาดพืน้เมอืงทีเ่ป็นสัญลักษณ์อหูลู่มฉีู จ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืง เชน่ อัล

มอนด,์ วอลนัท, กวีอีบแหง้, ลูกเกด ฯลฯ แลว้ยังมสีนิคา้ประเภทเครือ่งดนตรพีืน้เมอืง รวมถงึเครือ่ง

ทองเหลอืง เชน่ แจกนั, กาน ้าชา เป็นตน้ ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย 

 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

……. น.       เดนิทางสู ่เมอืงเฉนิต ูโดย สายการบนิภายใน เทีย่วบนิที ่……. 

……. น.       ถงึ เมอืงเฉนิต ูหลังผา่นพธิกีารตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

 

ค า่            รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  ทีพ่กั CROWNE PLAZA HOTEL (5 ดาว) หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 



Page 10 of 12 

 

 

 

วนัทีแ่ปด       ถนนโบราณจิน๋หลี ่ – สนามบนินครเฉนิต ู– กรงุเทพฯ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

   จากนัน้น าท่านสู ่ถนนโบราณจิน๋หลี ่เป็นตรอกทีอ่ยูข่า้งศาลเจา้สามก๊กอูโ่หวฉือ ถนนสายนี้มคีวามเกา่แก่

กว่า 2,000 ปี ปัจจุบันเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีสุ่ดแห่งหนึง่ในเมอืงเฉิงตู เป็นถนนคนเดนิ

ขนาดใหญท่ีม่บีรรยากาศโบราณและมเีอกลักษณ์ของวัฒนธรรมทอ้งถิน่มากมาย มรีา้นน ้าชา รา้นขายอาหาร

และสนิคา้ ของฝากหลากหลาย สามารถไปเทีย่วไดท้ัง้กลางวันและกลางคนื  

 

กลางวนั      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

    

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ สนามบนินครเฉนิตู (TIANFU INTERNATIONAL) เพื่อเดนิทางกลับ 

กรงุเทพฯ 

15.30 น.  เหนิฟ้ากลับสู ่ประเทศไทย เทีย่วบนิที ่ TG 619 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

17.35 น.  ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ…..พรอ้มความประทับใจในการเดนิทาง 

 

      

     “คุม้คา่ รูจ้รงิ เราดทีีส่ดุ ส าหรบัคณุ” 

 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ ่/ เด็ก 

ราคาเดนิทาง 16 ทา่นขึน้ไป 
พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

11 – 18  เมษายน  2566 73,000 บาท / ทา่น 12,000 บาท / ทา่น 

 

 โรงแรมทีพ่กั  5 ดาว และ ดทีีส่ดุ 

❖ รายการทวัรน์ี ้  ไมร่วมทปิ // ไมเ่ขา้รา้นรฐับาลจนี  

 

เงือ่นไข    รายการและราคาทัวรน์ีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีจ่ะตอ้งไดรั้บการยนืยนั จากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากทีบ่รษัิทฯ 

ไดรั้บการส ารอง ทีน่ั่งจากสายการบนิและโรงแรมทีพั่กเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับเปลีย่นราคาตั๋ว

เครือ่งบนิ หากราคาตั๋วเครือ่งบนิมกีารปรับสงูขึน้จากราคาปัจจุบัน และในกรณีทีไ่มส่ามารถไปเทีย่วตามสถานทีท่ีร่ะบใุน

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลง หรือ สลบักนัได้ตามความเหมาะสม 
ทัง้น้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดั โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั 
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รายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดของทางสายการบนิ  ทางบรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่าย

ใดๆทัง้สิน้ รายการและราคาทัวรข์า้งตน้นีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับเทีย่วบนิตามรายการ  

 คา่อาหาร-โรงแรมตามทีร่ายการก าหนด  

 คา่วซีา่จนี และภาษีสนามบนิไทย-จนี  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

 คา่รถรับสง่ตามสถานทอ่งเทีย่วทีร่ะบตุามรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการ 

 หัวหนา้ทัวรไ์ทยช านาญเสน้ทาง  

 น ้าดืม่วันละ1 ขวด/ทา่น/วัน 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิ 20 กโิลกรัม   

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัผา้ รดีผา้ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ   

 คา่ธรรมเนยีมเดนิทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนตา่งดา้ว  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี)  

 ทปิไกดท์อ้งถิน่ และ คนขบัรถ วนัละ 20 หยวน 

 ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจของทา่น 

 

เงือ่นไขการจองวางเงนิมดัจ าทา่นละ 31,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ี สว่นทีเ่หลอืช าระตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

เงือ่นไขยกเลกิ  

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน    

คนืคา่ทวัรห์ลังหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิ 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 – 29 วัน   

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัวรใ์นทกุกรณี 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 – 14 วัน    

คดิคา่ใชจ้า่ย 80 เปอรเ์ซน็ต ์ของราคาทัวร+์คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาทในทกุกรณี  

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1 – 6 วัน    

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


