มรดกโลกชือ่ สุ่ย น้าตกชือ่ สุ่ย น้าตกสายรุ้งใหญ่ทสี่ ุดในเอเซีย และเป็ นอันดับ 1 ของจีนสูง 76 เมตร กว้าง 81 เมตร
เมืองโบราณปิ่ งอัน เมืองโบราณเก่าแก่อายุกว่าพ ันปี ทไี่ ด้รบั การอนุรกั ษ์ไว้อย่างดี
เมืองหลูโจว
นมัสการ พระสังกัจจายน์ องค์สที องใหญ่ทสี่ ุดในโลก
อุ ทยานอู่หลง
อุ ทยานแห่งชาติอู่หลง หลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ ระเบียงกระจกชมวิว
มหานครฉงชิง่
1 ใน 4 มหานครของจีน หงหย้าต้ง ศาลาประชาคม
กาหนดการเดินทาง เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561
( 6 วัน 5 คืน )
วันแรก
04.00 น.
06.20 น.
10.20 น.

สนามบินดอนเมือง – ฉงชิ่ง – อู่หลง – ภูเขานางฟ้า
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้ น 2 เคาน์ เตอร์ สายการบินแอร์ เอเชี ย เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอย
อํานวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่ อง
นําท่านเหิ รฟ้ าสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD 556
เดินทางถึงท่าอากาศยานมหานครฉงชิ่ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว เดินทางเข้าสู่ ตวั เมือง

กลางวัน

คํ่า

วันทีส่ อง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้
ของ เมืองฉงชิ่ง เป็ นเมืองที่อยูท่ ่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสู ง ทําให้เมืองนี้ มีป่าไม้ และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศ
ดี มีแม่น้ าํ อู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยู่ห่างจากเมืองฉงชิ่ งประมาณ 130 กิโลเมตร ถนนเป็ นทางด่วนพิเศษ
ตลอดเส้นทาง นําท่านชมอุทยานเขานางฟ้ า อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4 A ของประเทศจีน อยู่ทางตอนเหนื อ
ของแม่น้ าํ อวูเ่ จียงในระดับความสูง 1900 เมตรจากระดับนํ้าทะเล มียอดเขาสู งสุ ดที่ 2033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ ามีชื่อเสี ยง
ในเรื่ องความสวยงามทางธรรมชาติ ที่แ ตกต่ างกันไปในแต่ ละฤดู จนได้รั บการขนานนามว่าเป็ นดิ นแดนแห่ ง 4 สิ่ ง
มหัศจรรย์ คือ มีป่าไม้หนาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และมีลานหิ มะในฤดูหนาว ปกติภูเขานางฟ้ าเป็ น
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อนั ดับ 1 ทางภาคใต้ของประเทศจีน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั
พักที่เมืองอู่หลง YIYUN HOTEL หรือเทียบเท่ า

อู่หลง - อุทยานหลุมฟ้ าสะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่ – สะพานแก้วสวรรค์ ) – ชื่อสุ่ ย – นา้ ตก 4 คูหา

เช้า

บริ การอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติหลุมฟ้า - สะพานสวรรค์ มรดกโลก
ทางธรรมชาติระดับ 5A ที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทําให้เกิดเป็ นบ่อหลุมขนาดใหญ่ที่ลึกประมาณ 300500 เมตร และมีบางส่ วนเป็ น โพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขา ภายในอุทยานแห่ งชาติหลุมฟ้ า สะพานสวรรค์ ยังมีโรงเตียมเก่าๆ ซึ่ งเป็ นจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยก่อนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถงั (ค.ศ. 618907) และจุดนี้เองที่จางอี้โหมวใช้เป็ นฉากในหนังการถ่ายทําหนังเรื่ อง "ศึกโค่นบัลลังก์วงั ทอง ล่ าสุ ดใช้ เป็ นฉากใน
หนังฮอลิว๊ ดู ฟอร์ มยักษ์
จากนั้นนําท่านสู่ ที่เที่ยวใหม่ล่าสุ ด กับสะพานแก้ ว
สวรรค์ หรือ ระเบียงกระจกชมวิวที่ใหญ่ ที่สุดในเอเซี ยออกแบบโดยผูเ้ ชี่ ยวกว่า 20 คนจากทั้งในและนอกจีน ตั้งอยู่
11 เมตรเหนื อขอบหน้าผาสู งในเมืองเซี ยนหนู่ชาน กว้างอีก 26 เมตร หรื อถ้าหากวัดจากระดับนํ้าทะเลก็สูง 1,200
เมตร ว่ากันว่าน่าจะเป็ นระเบียงจุดชมวิวกระจกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชี ยแล้วยังสามารถมองชมวิวมุมสู งได้ทะลุถึงก้น
อุทยานกันเลยทีเดียวให้ท่านได้วดั ใจเดินชมวิวและเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดิ นทางสู่ เมืองชื่ อสุ่ ย ตั้งอยูใ่ นภาคตะวันตกเฉี ยง
เหนือของ มณฑลกุย้ โจว เป็ นแถบเปลี่ยนผ่านระหว่างที่ราบสู งยูนนาน-กุย้ โจวกับแอ่งกะทะเสฉวน นครนี้ ได้ชื่อว่า
“ชื่ อสุ่ ย” เพราะมีแม่น้ าํ ชื่ อสุ่ ยที่สวยงามไหลผ่านตลอดทั้งเมือง ชื่ อสุ่ ยเป็ นสายสัมพันธ์สําคัญของการค้าพรมแดน
ระหว่า งเสฉวน-กุ้ย โจวมาโดยตลอด เป็ นเมื องสํา คัญในด้า นเศรษฐกิ จวัฒนธรรม นํา ท่ า นชม อุ ทยานน้า ตกสี่
ถา้ (รวมรถกอล์ ฟ) อุทยานที่มีน้ าํ ตกถึง 4 แห่ งในอุทยานเดียว 1.นํ้าตกผ้าม่าน 2.นํ้าตกซุ นหงอคง 3.นํ้าตกกบบิน
4.นํ้าตกม้าขาว ให้ท่านสัมผัสกับวิวทิวทัศน์ที่แตกต่างกัน ด้วยสายนํ้าที่เย็นฉํ่า อากาศที่ร่มรื่ นตลอดทั้งปี เดินชมพืช
พรรณธรรมชาติที่หาชมที่อื่นไม่ได้ เช่ น ต้นเฟิ ร์ นป่ าดึ กดําบรรพ์ และพืชท้องถิ่ นที่แปลกตา พร้ อมกับถ่ายรู ปกับ
ธรรมชาติที่สวยตามอัธยาศัย

คํ่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั
พักที่เมืองชื่อสุ่ ย 1573 HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ าม
เช้า

นา้ ตกชื่ อสุ่ ย – เมืองโบราณปิ่ งอัน
บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหารนําท่านชม นา้ ตกใหญ่ ชื่อสุ่ ย ที่เป็ นอันดับ 1ของประเทศจีน ซึ่ งมีความสู ง
76เมตร กว้า ง81 เมตร เป็ นนํ้า ตกที่ ใ หญ่ ที่ สุดในเอเชี ย และเป็ นนํ้า ตกแห่ งเดี ยวในโลกที่ ไ หลผ่า นภูเขาสายรุ ้ ง
(Danxia landform) นํ้าไหลลงจากหน้าผาสู ง ส่ งเสี ยงอึกทึกกึกก้องไปหลายกิโลเมตร ทิ้งละอองนํ้ากระจายเป็ น
หมอกเป็ นฝน หลายร้อยตารางวา กระทบเป็ นสายรุ ้งอันสวยงาม

เทีย่ ง

คํ่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชม เมืองโบราณปิ่ งอัน เมืองโบราณแห่ งนี้ สร้างใน
ราชวงศ์หนานซ่ งมีอายุประมาณ 1000 กว่าปี มาแล้ว ลักษณะเด่นของเมืองคือ เป็ นเมืองที่สร้างอยูบ่ นหน้าผาสู งชัน
ในตัวเมืองจะมีแค่ถนนเล็กๆ 1สาย ทางด้านเหนื อจะมีสะพานแขวนสําหรับข้ามแม่น้ าํ ชื่ อฉุ่ ย เมืองโบราณแห่ งนี้ ได้
ถูกการรักษามาเป็ นอย่างดี ซึ่ งจะเห็นได้ว่าพื้นถนนด้านในของเมืองโบราณจะไม่เป็ นทางเรี ยบซึ่ งยังคงความเป็ น
แบบฉบับของเมืองนี้และไม่เคยผ่านการซ่อมแซมหรื อปรับปรุ งใดๆ ในประวัติศาสตร์ เมืองโบราณนี้ เป็ นจุดที่มีการ
แย่งชิง โดยมีการแย่งชิงระหว่างกองทัพจากาเช่และกองทัพทหารแดงของท่านประทานเหมาเจ๋ อตุง และยังได้มีการ
สร้างสะพานโซ่แขวนข้ามฝั่งในช่วงการทําสงคราม และยังคงอยูจ่ นถึงปั จจุบนั นี้ นอกจากนี้ ยงั มีร้านค้าของที่ระลึก
ไว้ให้นกั ท่องเที่ยวได้ซ้ื อหาเป็ นของฝากด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั
พักที่เมืองชื่อสุ่ ย 1573 HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่
เช้า

เที่ยง

ชื่ อสุ่ ย – เมืองหลูโจว – พระสั งกระจาย – เฉินตู – ศูนย์ การค้ า GLOBAL CENTER
บริการอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองหลูโจว นําท่านนมัสการ พระสั งกัจจายน์ องค์สี
ทอง ซึ่ งท่านจะได้เห็นรู ปเด็กๆวิง่ รายล้อมและปี นป่ าย อยู่รอบตัวพระสังกัจจายน์จาํ นวน 108 คน องค์พระสังกัจ
จายน์แกะสลักด้วยหินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีสีหน้ายิม้ แย้มแจ่มใสต้อนรับผูค้ นที่มากราบไหว้ทุกท่าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดิ นทางสู่ เมืองเฉิ นตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิ
ประเทศรายรอบไปด้วยเทื อกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่ เหมาะสมต่อการประกอบอาชี พเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่
อบอุ่น ฤดูหนาวที่ ไม่หนาวนักและมีปริ มาณความชื้ นสู ง มีพ้ืนที่ ประมาณ 567,000 ตารางกิ โลเมตร ประชากรส่ วนหนึ่ ง
เป็ นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิ เบต เมี้ยว หุ ย เชี ยงนําท่านชม ผ้ าไหมของจีน ชมวิธีการนําเส้นไหมออกมา
ผลิตเป็ นสิ นค้าทั้งใช้เครื่ องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทําไส้นวมผ้าห่ มไหม ซึ่ ง
เหมาะกับการซื้ อเป็ นทั้งของฝากและใช้เอง จากนั้นนําท่านสู่ ศู นย์ การค้ าที่ใหญ่ ที่สุดของโลก GLOBAL CENTER
เป็ นศูนย์กลางโลกศตวรรษใหม่ที่เมืองเฉิ นตู ด้านในจะเป็ นที่ต้ งั ของสํานักงานต่างๆ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยชั้นนําของ
ประเทศ รวมไปถึง ศูนย์การค้าขนาดใหญ่อีก 2 แห่ง โรงแรมระดับ 5 ดาว 2 แห่ง โรงภาพยนตร์ไอแมกซ์ หมู่บา้ นเมดิเตอร์
เรเนียน สวนสนุกจําลอง และชายหาดทะเลเทียม โดยเนื้อที่ราว 400,000 ตารางเมตร จะเป็ นส่ วนของแหล่งช้อปปิ้ ง สิ นค้า
แบรนด์เนมชื่อดัง จากนั้นนําท่านแวะ ร้านหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสี ยงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้ อ กําไลหยก
แหวนหยก หรื อ ผีเซี ยะสัตว์ มงคลที่มีชื่อเสี ยง

คํ่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั
พักที่เมืองเฉินตู YINSHENG HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีห่ ้ า
เช้า

เทีย่ ง

ศาลเจ้ าสามก๊ก – ถนนโบราณจินหลี่ – ถนนคนเดินซุ นซีล่ ู
บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหาร นําท่านสู่ ศาลเจ้ าสามก๊ก สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.223 เพื่อรําลึกถึงบุคคลสําคัญ
ในประวัติศาสตร์ สามก๊ก หรื อสมัย ค.ศ.220-280 ซึ่ งสิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ เป็ นผลงานการก่อสร้างที่ปรับปรุ งในปี ที่ 11
ของจักรพรรดิ์คงั ซี แห่งราชวงศ์ชิงและศาลเจ้าแห่งนี้ ได้รับการยกย่องเป็ นโบราณสถานแห่ งชาติของจีน เมื่อปี ค.ศ.
1961 และได้สร้างเป็ นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เมี่อปี ค.ศ.1984 ด้วยจากนั้นนําท่านเยี่ยมชม ศู นย์ สมุนไพรจีน ฟัง
คํา บรรยายสรรพคุ ณยาจี นที่ มี ส รรพคุ ณครอบจัก รวาล พร้ อ มคลายเมื่ อ ยด้วยการนวดสมุ นไพร ฟรี แ บบไม่ มี
ค่าใช้จ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชมอัญมณี ล้ าํ ค่า หยก เป็ นเครื่ องประดับที่นิยมกัน
อย่างแพร่ หลายเพราะเชื่ อว่าใส่ แล้วจะช่วยป้ องกันอันตรายได้ หลังอาหารนําท่านสู่ ถนนโบราณจินหลี่ เป็ นถนน

คํ่า

คนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็ นอย่างดี มีสินค้าต่างๆมากมายให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเลือกซื้ อสิ นค้าตาม
อัธ ยาศัย จากนั้น นํา ท่ า นสู่ ถนนคนเดิ น ชุ น ซี ล่ ู ให้ ท่ า นได้อิ ส ระเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า ต่ า ง ๆ มากมาย ทั้ง แบรนด์
ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้ อผ้า, รองเท้า, เครื่ องหนัง, กระเป๋ าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์ , ของที่ระลึกต่างๆ
ฯลฯ ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั
พักที่เมืองเฉินตู YINSHENG HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีห่ ก
เช้า

18.50 น.
20.50 น.

เฉินตู – ฉงชิ่ง – มหาศาลาประชาคม – หงหยาต้ ง – ฉงชิ่ง – กรุ งเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับสู่ มหานครฉงชิ่ง เป็ นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของจีนที่ข้ ึน
ตรงต่อส่ วนกลาง โดยได้ถูกขนานนามว่าเป็ น “เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก” อันเป็ นแหล่งกําเนิ ดของชนเผ่าปา
หยีโบราณ มีประวัติศาสตร์ อนั เนิ่ นนานกว่า 3,000 ปี นําท่านเที่ยวชม มหาศาลาประชาคม ( ต้ าหลี่ถัง ) ที่สร้างโดย
นายพลเฮดหลงแห่งกองทัพคอมมิวนิ สต์ สร้างหลังจากการปฎิวตั ิสําเร็ จในปี 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็ นที่
ประชุมสภาผูแ้ ทน และโรงละครของประชาชน จําลองแบบมาจากหอฟ้ าเทียนถานจากปั กกิ่ ง จากนั้นนําท่านแวะ
ร้ านหมอนโอโซน ผลิตภัณฑ์เครื่ องนอนจากยางพาราที่พฒั นาโดยชาวญี่ปุ่น ให้ท่านเลือกเช่นที่นอน หมอน ผ้าห่ ม
เป็ นต้น นําท่านสู่ “หงหยาต้ ง” คอมเพล็กซ์ในรู ปทรงอาคารโบราณขนาดใหญ่ ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้าน
ขายสิ นค้าที่ ระลึ ก ฯลฯ ที่ นี่ถือเป็ นจุ ดนัดพบพักผ่อนของชาวเมื อง และจุ ดชมวิวชั้นดี อี กทั้งยังเป็ นจุ ดถ่ ายรู ปที่
สําคัญของนักท่องเที่ยวอีกด้วย สมควรแก่ เวลานาท่ านเดินทางสู่ สนามบิน
***อิสระอาหารกลางวันเพือ่ ความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง***
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ FD 553
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

อัตราค่าบริการ **ราคาพิเศษ ไม่ มีราคาเด็ก ไม่ มีแจกของสมนาคุณ ***
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ** ไม่ มรี าคาเด็ก**

พักเดี่ยว

6-11, 8-13, 20-25 ก.ย. 61

14,999.-

4,900.-

20-25 ก.ย. 61

15,999.-

5,900.-

11-16, 13-18, 14-19, 15-20 ต.ค. 61

17,999.-

5,900.-

24-29, 28 พ.ย.-3 ธ.ค. / 12-17, 19-24 ธ.ค. 61

16,999.-

4,900.-

หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้ น
โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า แต่ จะคานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
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
- ค่ าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ปทัวร์ 1,000 บาท // วีซ่าเดี่ยว 1,500 บาท // ชาระพร้ อมค่ าทัวร์
- ค่ าทิปไกด์ , คนขับรถ และ หัวหน้ าทัวร์ ไทย ตลอดการเดินทาง 1,500 บาท
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจอง ชาระมัดจา 8,000 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 าเต็ ม 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 ที่ต้องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
- พาสปอร์ ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- สําเนาบัตรประชาชน
- ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการทีก่ าหนด อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราและสายการบินกาหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อ
เกิดปั ญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมี ค่าติ ดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดิ นทาง มากเกิ นความจําเป็ น หากเกิ ดการเสี ยหาย //สู ญหาย ระหว่างการ
เดินทาง กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลย
พินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาํ ให้มิสามารถ
เดินทางได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
หรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถื อว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ

พาสปอร์ ตควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
 ห้ามนําของเหลวและครี มทุกชนิดที่มีปริ มาตรเกินกว่า 1000 มิลลิลิตรต่อท่าน นําติดตัวขึ้นเครื่ องและขนาดของ
บรรจุภณั ฑ์แต่ละชิ้นห้ามเกินกว่า 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภณ
ั ฑ์

บริษัทฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท

ค่ ารักษาพยาบาลจากอุบตั ิเหตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

