มรดกโลกชือ่ สุ่ย
ผาหินแสงพุ ทธ
เมืองโบราณปิ่ งอัน
อุ ทยานอู่หลง
มหานครเฉินตู
มหานครฉงชิง่

น้าตกชือ่ สุ่ย น้าตกสายรุ้งใหญ่ทสี่ ุดในเอเซีย และเป็ นอันดับ 1 ของจีนสูง 76 เมตร กว้าง 81 เมตร
สถานทีเ่ ทีย่ วใหม่กบั ปรากฎการณ์มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ของ 5 ภูเขาสูงและน้าตกสวยทีม่ องรวมกันมี
แสงส่องสะท้อนจะคล้ายกับนิว้ ทัง้ 5 ของพระพุ ทธเจ้า
เมืองโบราณเก่าแก่อายุกว่าพ ันปี ทไี่ ด้รบั การอนุรกั ษ์ไว้อย่างดี
เมืองหิมะนางฟ้า ชมน้าแข็งแกะสลัก อุ ทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ สะพานแก้วสวรรค์ หรือ
ระเบียงกระจกชมวิว
ศูนย์อนุรกั ษ์หมีแพนด้า ช้อปปิ้ งถนนคนเดินซุนซีลู่
1 ใน 4 มหานครของจีน หงหย้าต้ง ถนนคนเดินเจียฟ่ างเป่ย

กาหนดการเดินทาง
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วันที่ 2-7, 8-13, 10-15, 22-27 พ.ย. // 29 พ.ย. – 4 ธ.ค. 60
วันที่ 6-11, 13-18 ธ.ค. 60
ปี ใหม่ 29 ธ.ค.60 - 3 ม.ค.61 // 30 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61 ( 6 วัน 5 คืน )

วันแรก

สนามบินดอนเมือง – ฉงชิ่ง – อุทยานอู่หลง – หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ ( รวมรถแบตเตอรี่ )

04.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคาน์ เตอร์ สายการบินแอร์ เอเชี ย เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอย
อํานวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่ อง
นําท่านเหิ รฟ้ าสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 556 (บริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานมหานครฉงชิ่ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางเข้าสู่ ตวั
เมือง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของ
เมืองฉงชิ่ง เป็ นเมืองที่อยูท่ ่ามกลางหุ บเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสู ง ทําให้เมืองนี้มีป่าไม้ และพื้นที่สีเขียวเยอะและ
อากาศดี มีแม่น้ าํ อู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยูห่ ่างจากเมืองฉงชิ่งประมาณ 130 กิโลเมตร ถนนเป็ น
ทางด่วนพิเศษตลอดเส้นทาง
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติหลุมฟ้า - สะพานสวรรค์ มรดกโลกทางธรรมชาติ ระดับ 5A ที่เกิดจากการยุบตัว
ของเปลือกโลก ทําให้เกิดเป็ นบ่อหลุมขนาดใหญ่ที่ลึกประมาณ 300-500 เมตร และมีบางส่ วนเป็ น โพลงทะลุ
เหมือนกับสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขา ภายในอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้ า -สะพานสวรรค์ ยังมีโรงเตียมเก่าๆ ซึ่ งเป็ น
จุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยก่อนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถงั (ค.ศ. 618-907) และจุดนี้เองที่จางอี้โหมวใช้เป็ น
ฉากในหนังการถ่ายทําหนังเรื่ อง "ศึกโค่นบัลลังก์วงั ทอง ล่ าสุ ดใช้ เป็ นฉากในหนังฮอลิว๊ ูดฟอร์ มยักษ์
TRANFORMER4
จากนั้นนําท่านสู่ ที่เที่ยวใหม่ล่าสุ ด กับสะพานแก้วสวรรค์ หรือ ระเบียง
กระจกชมวิวทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดในเอเซีย ออกแบบโดยผูเ้ ชี่ยวกว่า 20 คนจากทั้งในและนอกจีน ตั้งอยู่ 11 เมตรเหนือขอบ
หน้าผาสู งในเมืองเซี ยนหนู่ชาน กว้างอีก 26 เมตร หรื อถ้าหากวัดจากระดับนํ้าทะเลก็สูง 1,200 เมตร ว่ากันว่าน่าจะ
เป็ นระเบียงจุดชมวิวกระจกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วยังสามารถมองชมวิวมุมสู งได้ทะลุถึงก้นอุทยานกันเลยทีเดียว
ให้ท่านได้วดั ใจเดินชมวิวและเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั
พักทีเ่ มืองอู่หลง HONGFU HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

06.20 น.
10.20 น.
กลางวัน
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ภูเขานางฟ้า – เมืองหิมะนางฟ้า ชมนา้ แข็งแกะสลัก – ฉงชิ่ง – ฉื้อสุ่ ย
บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหารนําท่านชม อุทยานเขานางฟ้า อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4 A ของ
ประเทศจีน อยูท่ างตอนเหนื อของแม่น้ าํ อวูเ่ จียงในระดับความสู ง 1900 เมตรจากระดับนํ้าทะเล มียอดเขาสู งสุ ดที่
2033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ ามีชื่อเสี ยงในเรื่ องความสวยงามทางธรรมชาติที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู จนได้รับ
การขนานนามว่าเป็ นดินแดนแห่ง 4 สิ่ งมหัศจรรย์ คือ มีป่าไม้หนาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
และมีลานหิมะในฤดูหนาว ปกติภูเขานางฟ้ าเป็ นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อนั ดับ 1 ทางภาคใต้ของประเทศจีน ช่วงนี้ท่าน
จะได้พบกับใบไม้เปลี่ยนสี ละลานตา นําท่านชมเมืองหิ มะเขานางฟ้ า ซึ่ งภายในโดมได้จดั งาน นํ้าแข็งแกะสลัก
รู ปร่ างต่างๆไว้ให้ท่านได้ชม ( สาหรั บท่ านใดทีส่ นใจการเล่ นเสก็ตน้าแข็ง กรุ ณาติดต่ อจองกับไกด์ หรื อหัวหน้ าทัวร์
มีค่าใช้ จ่ายประมาณ 120 หยวน )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉงชิ่ง นําท่านเดินทางสู่ เมืองชื่ อสุ่ ย
ตั้งอยูใ่ นภาคตะวันตกเฉี ยงเหนือของ มณฑลกุย้ โจว เป็ นแถบเปลี่ยนผ่านระหว่างที่ราบสู งยูนนาน-กุย้ โจวกับแอ่ง
กะทะเสฉวน นครนี้ได้ชื่อว่า “ชื่อสุ่ ย” เพราะมีแม่น้ าํ ชื่ อสุ่ ยที่สวยงามไหลผ่านตลอดทั้งเมือง ชื่อสุ่ ยเป็ นสายสัมพันธ์
สําคัญของการค้าพรมแดนระหว่างเสฉวน-กุย้ โจวมาโดยตลอด เป็ นเมืองสําคัญในด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั
พักทีเ่ มืองชื่ อสุ่ ย ZHULUOJI HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
นา้ ตกใหญ่ ชื่อสุ่ ย – ผาหินแสงพุทธ – เมืองโบราณปิ่ งอัน – เฉินตู
บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหารนําท่านชม นา้ ตกใหญ่ ชื่อสุ่ ย ที่เป็ นอันดับ 1ของประเทศจีน ซึ่งมีความสู ง76
เมตร กว้าง81 เมตร เป็ นนํ้าตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และเป็ นนํ้าตกแห่งเดียวในโลกที่ไหลผ่านภูเขาสายรุ ้ง (Danxia
landform) นํ้าไหลลงจากหน้าผาสู ง ส่ งเสี ยงอึกทึกกึกก้องไปหลายกิโลเมตร ทิ้งละอองนํ้ากระจายเป็ นหมอกเป็ น
ฝน หลายร้อยตารางวา กระทบเป็ นสายรุ ้งอันสวยงาม จากนั้นนําท่านสู่ ผาหินแสงพุทธ ในพื้นที่ 200000ตาราง
กิโลเมตร ซึ่ งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่ถูกค้นพบและมีความตื่นตาตื่นใจ ผาหิ นแสงพุทธ มีความสู ง 360 เมตร
ความยาวของส่ วนโค้ง 1000 เมตร อีกทั้งยังมีน้ าํ ตกที่สูงถึง261 เมตร ของนํ้าตกที่ตกลงมาจากด้านบน ซึ่ งตกลงมา
เป็ นแนวตรงสามพันฟุตซึ่ งจะเป็ นเหมือนรู ปแบบภาพเคลื่อนไหวมารวมตัวกัน 5 ภูเขาที่สูง ซึ่ ง 5 ภูเขานี้เมื่อรวมกัน
จะมีแสงส่ องสะท้อนจะคล้ายกับนิ้วมือ 5นิ้วของพระพุทธเจ้า ซึ่ งให้ความรู ้สึกกับเราว่าอยูร่ ะหว่างสวรรค์กบั โลก
มนุษย์ ซึ่งเป็ นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่มีความมหัศจรรย์และงดงามลงตัวอย่างมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชม เมืองโบราณปิ่ งอัน เมืองโบราณแห่งนี้สร้างใน
ราชวงศ์หนานซ่งมีอายุประมาณ 1000กว่าปี มาแล้ว ลักษณะเด่นของเมืองคือ เป็ นเมืองที่สร้างอยูบ่ นหน้าผาสู งชัน
ในตัวเมืองจะมีแค่ถนนเล็กๆ 1สาย ทางด้านเหนื อจะมีสะพานแขวนสําหรับข้ามแม่น้ าํ ชื่ อฉุ่ย เมืองโบราณแห่งนี้ได้
ถูกการรักษามาเป็ นอย่างดี ซึ่ งจะเห็นได้วา่ พื้นถนนด้านในของเมืองโบราณจะไม่เป็ นทางเรี ยบซึ่ งยังคงความเป็ น
แบบฉบับของเมืองนี้และไม่เคยผ่านการซ่อมแซมหรื อปรับปรุ งใดๆ ในประวัติศาสตร์ เมืองโบราณนี้ เป็ นจุดที่มีการ
แย่งชิง โดยมีการแย่งชิงระหว่างกองทัพจากาเช่และกองทัพทหารแดงของท่านประทานเหมาเจ๋ อตุง และยังได้มีการ
สร้างสะพานโซ่แขวนข้ามฝั่งในช่วงการทําสงคราม และยังคงอยูจ่ นถึงปั จจุบนั นี้ นอกจากนี้ยงั มีร้านค้าของที่ระลึก
ไว้ให้นกั ท่องเที่ยวได้ซ้ื อหาเป็ นของฝากด้วย
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองเฉินตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา
และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก
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และมีปริ มาณความชื้นสู ง มีพ้นื ที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่ วนหนึ่งเป็ นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติ
ต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิ เบต เมี้ยว หุ ย เชียง แวะชม โรงงานผลิตผ้าไหมของจีน ชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็ น
สิ นค้าทั้งใช้เครื่ องจักร และแรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทําใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่ ง
เหมาะกับการซื้ อเป็ นทั้งของฝากและใช้เอง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั
พักทีเ่ มืองเฉินตู CHENGDU YINSHENG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า5*
ศูนย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ า (รวมรถราง) – บัวหิมะ – ร้ านหยก – ถนนคนเดินซุ นซีล่ ู
รับประทานอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหารนําท่านเที่ยวชม ศูนย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ า ซึ่ งตั้งอยูบ่ นเนื้ อที่ 600,000
ตารางเมตรทางตอนเหนือของเมืองเฉิ งตู สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1987 ซึ่ งใช้เป็ นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์รวมถึงใช้
เป็ นสถานที่ศึกษาหมี แพนด้า เป็ นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะศึกษาระบบนิเวศน์ , การอยูอ่ าศัยและการแพร่ พนั ธุ์ของ
หมีแพนด้า จากนั้นนําท่านเยี่ยมชม ศูนย์ สมุนไพรจีน ฟังคําบรรยายสรรพคุณยาจีนที่มีสรรพคุณครอบจักรวาล
พร้อมคลายเมื่อยด้วยการนวดสมุนไพร ฟรี แบบไม่มีค่าใช้จ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชมอัญมณี ล้ าํ ค่า หยก เป็ นเครื่ องประดับที่นิยมกันอย่าง
แพร่ หลายเพราะเชื่ อว่าใส่ แล้วจะช่วยป้ องกันอันตรายได้ จากนั้นนําท่านชมย่าน Walking Street หรือถนนคนเดิน
ชุ นซีล่ ู เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งชื่ อดังของเสฉวน ให้ท่านได้อิสระเลือก ซื้ อสิ นค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ
และในประเทศ อาทิ เสื้ อผ้า, รองเท้า, เครื่ องหนัง, กระเป๋ าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั
พักทีเ่ มืองเฉินตู CHENGDU YINSHENG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า5*
เฉินตู – ฉงชิ่ง – มหาศาลาประชาคม – พิพธิ ภัณฑ์ ซานเสี ย
บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหารนําท่านชม ศู นย์ สุขภาพแอนไอออน ให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์จากยางพารา
เพื่อ สุ ขภาพเป็ นของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง เมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของจีนที่ข้ ึน
ตรงต่อส่ วนกลาง โดยได้ถูกขนานนามว่าเป็ น “เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก” อันเป็ นแหล่งกําเนิดของชนเผ่าปา
หยีโบราณ มี ประวัติศาสตร์ อนั เนิ่ นนานกว่า 3,000 ปี นําท่านเที่ยวชม มหาศาลาประชาคม ( ต้ าหลีถ่ ัง ) ที่สร้างโดย
นายพลเฮดหลงแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ สร้างหลังจากการปฎิวตั ิสาํ เร็ จในปี 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็ นที่
ประชุมสภาผูแ้ ทน และโรงละครของประชาชน จําลองแบบมาจากหอฟ้ าเทียนถานจากปั กกิ่ง ให้ท่านเก็บภาพ
บรรยากาศข้างนอก ชมพิพธิ ภัณฑ์ ซานเสี ย ชมเรื่ องราวและวัฒนธรรมแถบลุ่มนํ้าแยงซี เกียง และเรื่ องราวเกี่ยวกับ
เขื่อนยักษ์ซานเสี ยต้าป้ า รวมถึงความเป็ นมาของมหานครแห่งนี้ดว้ ย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั
พักทีเ่ มืองฉงชิ่ง HABAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
ฉงชิ่ง – หงหย้าต้ ง – ถนนคนเดินเจียฟ่ างเป่ ย – กรุ งเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านสู่ “หงหยาต้ ง” คอมเพล็กซ์ในรู ปทรงอาคาร
โบราณขนาดใหญ่ ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายสิ นค้าที่ระลึก ฯลฯ ที่นี่ถือเป็ นจุดนัดพบพักผ่อนของ
ชาวเมือง และจุดชมวิวชั้นดี อีกทั้งยังเป็ นจุดถ่ายรู ปที่สาํ คัญของนักท่องเที่ยวอีกด้วย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านสู่ ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ ย (ถนนคนเดินเมืองฉงชิ่ง) หรื อที่
รับรู ้กนั ว่าเป็ นเสมือนฮ่องกง 2 มีสินค้าเบรนด์เนมให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งจุใจ ตั้งอยูบ่ ริ เวณอนุสาวรี ยป์ ลดแอก ซึ่ง
สร้างขึ้นเพื่อรําลึกถึงชัยชนะในการทําสงครามกับญี่ปุ่น แต่ปัจจุบนั กลายเป็ นศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจ
กลางเมือง เต็มไปด้วยร้านค้า กว่า 3,000 ร้านอาหาร ช้อปปิ้ งมอลล์ขนาดใหญ่

18.50 น.
20.50 น.

เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD 553 (บริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

อัตราค่าบริการ ** ไม่ มแี จกกระเป๋ า ***
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ** ไม่ มรี าคาเด็ก**

พักเดี่ยว

18,888.19,888.20,888.-

4,900.5,900.5,900.-

2-7, 8-13, 10-15, 22-27 พ.ย. // 29 พ.ย. – 4 ธ.ค. 60
6-11, 13-18 ธ.ค. 60

17,888.-

4,900.-

29 ธ.ค. 60-3 ม.ค. 61 // 30 ธ.ค.60-4 ม.ค. 61

22,999.-

6,900.-

6-11, 13-18, 20-25 ก.ย. 60
13-18, 18-23, 25-30 ต.ค. 60
20-25 ต.ค. 60

หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้ น
โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า แต่ จะคานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
เนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษ เมื่อ ท่ านเดินทางไปกับ คณะแล้ ว ขอความกรุ ณ าให้ ท่านตามคณะท่ องเที่ ยวตามรายการ ซึ่ งอาจจะมีก าร
เปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม หากท่ านต้ องการที่จะไม่ ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ ละวัน ทางบริ ษัทฯ ขอความกรุ ณาให้ ท่านชาระเงิน
เพิม่ 2,000 บาท ต่ อร้ านต่ อท่ าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็ นราคาพิเศษซี่งได้ รับการสนับสนุนจากการท่ องเที่ยวและร้ านค้ าต่ างๆ

อัตราค่ าบริการนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่ านา้ หนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีทนี่ า้ หนักเกิน กรุ ณาชาระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนา้ หนักทีเ่ กินเอง ***
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ปทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท

- ค่ าทิปไกด์ วนั ละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน, ค่ าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน, หัวหน้ าทัวร์ ไทย วันละ 10 หยวนต่ อวัน
ต่ อคน
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจอง ชาระมัดจา 10,000 บาท ส่ วนเหลือชาระก่อนการเดินทาง 20 วัน พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพื่อยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
เงื่อนไขในการให้ บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเซีย
เนื่องจากราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100% ซึ่ งเมื่อท่ านจองและจ่ ายมัดจาแล้ ว ถ้ าผู้
จองยกเลิกจะไม่ มีการคืนค่ ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีทอี่ อกตั๋วเครื่องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิกหรื อขอเลื่อนการเดินทาง ผู้
จองจะไม่ สามารถทาเรื่องขอคืนค่ าตั๋วหรือขอคืนค่ าทัวร์ ท้งั หมดหรือบางส่ วนได้ เว้นแต่
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดิ นทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หักค่าใช่ จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่า
ใช่จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิ กการเดิ นทาง โดยตัว๋ เครื่ องบิ นได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิ ม ผูย้ กเลิ กต้อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้ อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการ
บินกําหนด และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
4. กรณี ที่ท่านซื้ อตัว๋ เพิ่ม เกิ นจากจํานวนตัว๋ ที่ มีในกรุ๊ ป ทางบริ ษทั จองตัว๋ ผ่านอิ นเตอร์ เน็ ตให้ ท่านผูเ้ ดิ นทางจะไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทาง หรื อเปลี่ยนผูเ้ ดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกําหนด จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายตัว๋ เต็มใบ
@ @ เอกสารสาหรับยืน่ วีซ่าจีนแบบกรุ๊ ป @ @
1. สําเนาพาสปอร์ต
2. สําเนาบัตรประชาชน

อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
- พาสปอร์ ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- สําเนาบัตรประชาชน
- ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 2,000 บาท
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการทีก่ าหนด อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราและสายการบินกาหนด
-บริ ษทั ขอสงวนส

