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กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ฉงชิ่ง – เม่ าเสี้ยน

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์ เตอร์ สายการบิน แอร์ เอเชีย เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ
คอยอํานวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่ อง
06.20 น. นําท่านเหิ นฟ้ าสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD 556 (บริการอาหารบนเครื่อง)
10.20 น. ถึง มหานครฉงชิ่ง เป็ นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของจีนที่ข้ ึนตรงต่อส่ วนกลาง โดยได้ถูกขนานนามว่าเป็ น “เมืองภูเขา
เตาไฟ เมืองในหมอก ” อันเป็ นแหล่งกําเนิดของชนเผ่าปาหยีโบราณ มีประวัติศาสตร์ อนั เนิ่นนานกว่า 3,000 ปี
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว

คํ่า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองเม่ าเสี้ยน เมืองเล็กๆที่มีความเงียบสงบ
และมีความเป็ นมายาวนานเมืองหนึ่ง เป็ นเมืองทางผ่านระหว่างเฉิ นตูกบั จิ่วจ้ายโกว ระหว่างทางท่านจะได้พบกับ
ความงามของธรรมชาติที่ท่านสัมผัสจากที่ไหนไม่ได้ ท่านจะได้เห็นวิถีชีวติ ของชาวบ้าน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั
พักทีเ่ มืองเม่ าเสี้ยน XIQIANG HOMELAND HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

วันทีส่ อง เม่ าเสี้ยน
เช้ า

กลางวัน

คํ่า

– ผ่ านชมเมืองโบราณซงพาน – อุทยานหวงหลง (ไม่ รวมกระเช้ า) – ฉวนจูซื่อ

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติหวงหลง หรือ
อุทยานมังกรเหลือง ตามเส้นทางผ่านแนวเทือกเขาสู งชัน , หน้าผา, หุบเขา, เส้นทางคดเคี้ยว ผ่านป่ าสนเลาะเลียบ
แม่น้ าํ ชมทิวทัศน์สองข้างทางอันตระการตาและการทําการเกษตรแบบขั้นบันได ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน
หมู่บา้ นชาวธิ เบต ท่านจะได้เห็นฝูงจามรี อยูต่ ามสองข้างทาง ด้วยความสู งประมาณ 5,000 เมตร
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางขึ้นสู่ อุทยานแห่ งชาติ หวงหลง มรดกโลกทางธรรมชาติ
ที่ได้รับการรับรองจากองค์การ UNESCO อุทยานแห่งชาติหวงหลงเป็ นป่ าไม้ธรรมชาติที่สมบูรณ์ ตั้งอยูท่ างทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน อุทยานแห่งชาติหวงหลงเป็ นชื่อมังกรเหลือง เพราะภูมิภาคโดยทัว่ ๆ ไป มี
ลักษณะคล้าย ๆกับพญามังกรเหลืองที่หลับอยูใ่ นหุ บเขาซึ่ งแต่ก่อนนานมาแล้วเคยมีคนกล่าวขานกันว่าเคยมีพญา
มังกรเหลืองอาศัยอยูใ่ นที่แห่งนี้เพื่อปกปั กรักษาและคุม้ ครองคุม้ ภัยให้กบั ชาวธิ เบตในอดีตกาลซึ่ งปั จจุบนั นี้
อุทยานแห่งชาติหวงหลงเปรี ยบประหนึ่งดังอุทยานสรวงสวรรค์บนโลกมนุษย์ ในช่วงฤดูหนาวจะมีหิมะโปรย
ปรายลงมาปกคลุมภูเขาทัว่ บริ เวณมองดูขาวสะอาดตาสวยงามซึ่ งในอุทยานแห่งชาติหวงหลงนี้จะมีบ่อนํ้าตื้นๆที่
มีประกายเฉดสี ที่สวยงามตามธรรมชาติเมื่อกระทบกับแสงแดดแล้ว จะส่ องแสงประกายมองดูแล้วเหมือนเกร็ ด
มังกรที่มีอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ซึ่ งล้อมรอบไปด้วยความเขียวขจีของป่ าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติบนยอดเขา
จะมีหิมะปกคลุมขาวดัง่ ปุยนุ่นคลอบคลุมไปทัว่ บริ เวณในฤดูหนาว และจะเกิดแสงสี สะท้อนที่สวยงามไปทัว่
บริ เวณในยามที่มีแสงแดดสาดส่ องลงมากระทบกับผิวนํ้ามองดูแล้วเป็ นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติอย่า
แท้จริ งต่อผูท้ ี่มาพบเห็นเปรี ยบประหนึ่งดังเมืองในเทพนิยายสําหรับจุดท่องเที่ยวภายในอุทยานหวงหลงแห่งนี้ก็
จะมีววิ ทิวทัศน์และจุดท่องเที่ยวคล้ายๆกับอุทยานจิ่วไจ้โกว ซึ่ งอยูส่ ู งกว่าระดับนํ้าทะเลถึง 4,200เมตรภายใน
อุทยานแห่งชาติหวงหลงแห่งนี้ท่านก็จะได้พบกับความงดงามของ ทะเลสาบห้าเฉดสี ที่สวยงามจํานวนมาก
เช่นกัน และภายใน ถํ้าหวงหลงก็จะมีหินงอกหิ นย้อยที่สวยงามตามธรรมชาติมากมาย ตลอดจนดอกไม้นานา
ชนิดให้ท่านได้ชื่นชม (ไม่ รวมกระเช้ า ขึน้ 80 หยวน /ลง 40 หยวน อุทยานฯ)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฉวนจูซื่อ ระหว่างทางแวะชม "ทะเลสาบเต๋ อซี" ตั้งอยูร่ ะดับความเกือบ 3,000 เมตร เป็ น
ทะเลสาบสี เขียวเทอร์คอยซ์ แต่เลี้อยยาวไปตามแอ่งหุ บเขา เป็ นภูมิภาพอันยิง่ ใหญ่ตระการตาผิวดําราบเรี ยบ
ปราศจากริ้ วคลื่น หรื อแท่งตอไม้ และสี ของทะเลสาปเข้มสดไร้เงาสะท้อนจนดูราวเป็ นกระเบื้องยาว ทะเลสาบ
เต๋ อซี เป็ นผลพวง จากการเกิดแผ่นดินใหวเมื่อปี พ.ศ. 2478 ซึ่ งคราวนั้นได้กลืนสิ่ งก่อสร้าง และทุกสรรพชีวติ ให้
หายไปในพริ บตา ความงามของธรรมชาติบางครั้งก็แฝงด้วยความโหดร้าย อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบท หรือ
ถ่ ายรูปคู่กบั จามรี สีขาวงามตัดกับฟ้ าสี ครามและน้าสี เขียวมรกต
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักทีฉ่ วนจู่ซื่อ โรงแรม YARI HOTEL หรือเทียบเท่า 5*

วันทีส่ าม
เช้า

กลางวัน

ค่า

ฉวนจู่ซื่อ – อุทยานสวรรค์ ภูผาหิมะการ์ เซีย ต๋ ากู่ปิงชวน (รวมกระเช้ า) – เม่ าเสี้ยน
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ อุทยานสวรรค์ ภูผาหิมะการ์ เซีย “ต๋ ากู่ปิง
ชวน” ถือได้วา่ เป็ นอุทยานสมบัติทางธรรมชาติที่ล้ าํ ค่าของมณฑลเสฉวน ที่มีความงามไม่แพ้อุทยานและทะเลสาบ
ใดใดบนโลกมนุษย์ จุดที่สูงที่สุดมีความสู งจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 5,286 เมตรเป็ นภูผาธารนํ้าแข็งที่ศกั ดิ์สิทธิ์
ชาวบ้านเชื่อว่ามีเทพเจ้าพิทกั ษ์ภูเขาแห่งนี้อยู่ ทําให้ภูผาแห่งนี้ยงั มิเคยมีใครพิชิตยอดเขาได้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่าน นั่งกระเช้ าชมภูเขานา้ แข็งหิมะ 3 ลูก ที่เชื่อว่าเป็ น
สันหลังมังกรที่มีความงดงามฉากเบื้องหน้าเป็ นภูเขาที่สูงชันตัดกับท้องฟ้ าที่มีสีฟ้าครามสดใสและพระอาทิตย์
สะท้อนการ์ เซี ยคล้ายดัง่ ภูเขาเงินระยิบระยับสะท้อนเข้าสู่ สายตาดัง่ ได้นงั่ กระเช้าชมภูเขาสวรรค์ที่หาชมได้ยากยิง่
นัก จากนั้นนําท่านชม 3 ทะเลสาบสวรรค์ที่งดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบสาบจินโฮวไห่ ทะเลสาบหงษ์ ลํา
ธารคู่รัก ทะเลสาบต๋ ากู่ และทะเลสาบที่ถือได้วา่ เป็ นจุดที่สาํ คัญที่สุดในอุทยานแห่งนี้ “ ทะเลสาบต๋ ากู่ ” หรื อเรี ยก
อีกชื่อหนึ่งว่า ทะเลสาบนํ้ามนต์ขอพร เพราะชาวเผ่ามีการเล่าขานว่าเมื่อใดที่มีเรื่ องเดือดร้อนใจ ให้มากราบไหว้เทพ
เจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่คุม้ ครองทะเลสาบนามูแห่งนี้จะทําให้เรื่ องที่เดือดเนื้อร้อนใจคลายลงหรื อต้องการขอพรต่อองค์เทพ
เจ้าก็จะสมหวังดัง่ ใจหมาย ทําให้ทะเลสาบนี้ถือเป็ นทะเลสาบที่มีความสําคัญยิง่ นัก มีประวัติความเป็ นมากว่า 1,000
ปี ผ่านมา นํ้าทะเลสาบนั้นจะมีสีสันที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อนและช่วงใบไม้ผลิน้ นั นํ้า
ทะเลสาบจะมีสีเขียวเข้มคล้ายดัง่ หยกที่จมอยูก่ น้ แม่น้ าํ ในช่วงใบไม้ร่วงนั้นทะเลสาบจะเต็มไปด้วยสี สันของใบไม้
หลากหลายสี ที่ร่วงหล่นลงจากต้นมาที่ทะเลสาบ ในช่วงหน้าหนาวจะเป็ นสี ขาวเต็มไปด้วยหิ มะนํ้าแข็งที่ดูแล้ว
คล้ายดัง่ ยืนอยูใ่ นยุโรปไม่เหมือนอยูใ่ นเมืองจีน จากนั้นนําท่านเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองเม่ าเสี้ยน
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระพักผ่อน
พักทีเ่ มืองเม่ าเสี้ยน XIQIANG HOMELAND HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

วันทีส่ ี่ เม่ าเสี้ยน
เช้ า

กลางวัน

– อุทยานซงผิงโกว (รวมนั่งรถกอล์ฟ) – เฉินตู – ถนนคนเดินซุนซีลู่

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ อุทยานซงผิงโกว ตั้งอยูใ่ นเขต
แผ่นดินไหวเก่าทะเลสาบเตี๋ยซี ทะเลสาบ ป่ าดงดิบและ ขุนเขาระหว่างรอยตะเข็บ อําเภอซงพาน อําเภอเฮยสุ่ ย
และอําเภอเม่าเสี้ ยน ใจกลางกว่า 30 ตารางกิโลเมตร โดยล้อมรอบด้วยอุทยานป่ าดงดิบสงวน กว่า 160 ตาราง
กิโลเมตร แถบต้นนํ้าหมินเจียง ขุนเขาหมินซาน สู งกว่าระดับนํ้าทะเล 2500 เมตร เป็ นทางลัดตัดตรงของทางเดิน
กองคาราวานม้า จากใจกลางจงหยวนสู่ ตะวันตกเฉี ยงใต้-ทิเบต ห่างจากอําเภอเม่าเสี้ ยน 63 กิโลเมตร อุทยานซง
ผิงโกว สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ อุทยานนี้รวบรวมเอาความยิง่ ใหญ่ ความงดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่
และความลี้ลบั ของธรรมชาติ มารวมกัน อยูใ่ น 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทัศน์ นําท่านชมทะเลสาบยาวที่มี
นํ้าสี เขียวมรกตตัดกับใบไม้สีเหลือง-แดง ดูอลังการเป็ นอย่างมาก (ทะเลสาบฉางไห่) ทะเลสาบต้ นกก (ฟางไห่)
ทะเลสาบหินขาว (ไป๋ สื อไห่) ทะเลสาบไป๋ ล่าไห่ (ซ่างไป๋ ล่าไห่-เซี่ ยไป๋ ล่าไห่) ท ะเลสาบแห่ งความรัก ทะเลสาบ 5
สี ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกทําให้น้ าํ ในทะเลสาบมีท้ งั สี เขียว-ฟ้ า-นํ้าตาล-เหลือง-ขาว ทะเลสาบ
หมึก ที่มีน้ าํ เป็ นสี น้ าํ เงินเข้มเหมือนสี น้ าํ หมึก และนํ้าตกธารไข่มุก เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ที่
สวยงดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว ดินแดนสวรรค์บนดิน ที่นกั ท่องเที่ยวไม่ควรพลาด (นั่งรถกอล์ ฟแวะชมแต่ ละจุด)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองเฉิ นตู จากนั้น แวะชม โรงงานผลิตผ้า
ไหมของจีน ชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็ นสิ นค้าทั้งใช้เครื่ องจักร และแรงงานคนชมการดึงใยไหมรัง
แฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทําใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่ งเหมาะกับการซื้ อเป็ นทั้งของฝากและใช้เอง จากนั้นนํา ท่าน

ค่า

ไปช้อบปิ้ งที่ ถนน “ชุ นซีล่ ู ” และ “ซิ งเหนียนลู่ ”ที่เต็มไปด้วยห้างใหญ่และร้านรวงย่อย ๆ มากมายขายเสื้ อผ้า
แฟชัน่ นําสมัย รองเท้า กระเป๋ า แว่นตา
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ ที่พกั
พักทีเ่ มืองเฉินตู YIN SHENG HOTEL หรือเทียบเท่า 5*

วันทีห่ ้ า ศู นย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ า

– ศู นย์ สมุนไพร บัวหิมะ – หยก – ถนนไท่ ก่หู ลี่ – โชว์ เปลีย่ นหน้ ากาก

เช้ า บริการอาหาร
เช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหารนําท่านเที่ยวชม ศูนย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ า ซึ่ งตั้งอยูบ่ นเนื้อที่ 600,000 ตาราง
เมตร ทางตอนเหนือของเมืองเฉิ งตู สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1987 ซึ่งใช้เป็ นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์รวมถึงใช้เป็ น
สถานที่ศึกษาหมีแพนด้า เป็ นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะศึกษาระบบนิเวศน์ , การอยูอ่ าศัยและการแพร่ พนั ธุ์ของ
หมีแพนด้า นําท่านแวะซื้ อยาแก้น้ าํ ร้อนลวก เป่ าฟู่ หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจําบ้านที่มีชื่อเสี ยง ท่านจะได้ชม
การสาธิ ตการนวดเท้า ซึ่ งเป็ นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครี ยด และบํารุ งการไหลเวียนของโลหิ ตด้วยวิธี
ธรรมชาติ
เทีย่ ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นแวะชม โรงงานหยกจีน เยีย่ มชมศูนย์เครื่ องประดับที่ทาํ จากหยกจีน
ที่คนจีนนิยมนํามาเป็ นเครื่ องรางประจําตัว และเครื่ องประดับ ให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าเป็ นของฝาก จากนั้น นํา
ท่านไปช้อบปิ้ งที่ ถนนคนเดินไท่ ก่ หู ลี่ แต่เดิมที่ตรงนี้คือวัดต้าฉื อ ที่พระเสวียนจ้าง (พระถังซําจัง๋ ) เคยจําพรรษา
ก่อนเดินทางไปชมพูทวีป ปั จจุบนั ้ ีได้มีโ ครงการอนุรักษ์อาคารบางส่ วนและปรับปรุ งพื้นที่รอบ ๆ ขึ้นโดยมีวดั
เป็ นศูนย์กลาง ปั จจุบนั ไท่ก๋ หู ลี่เป็ นที่ต้ งั ของวัด ช้อปปิ้ งคอมเพล็กซ์ ร้านอาหาร ห้างสรรพสิ นค้าใต้ดิน โรง
ภาพยนตร์ จัตุรัส และโรงแรมหรู อย่าง The Temple House ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวติ สไตล์จีนโมเดิร์น ที่
ผสมผสานกันอย่างลงตัว ที่นี่มีท้ งั สิ นค้ายีห่ อ้ ดัง สิ นค้าของจีนและของที่ระลึกให้ท่านเลือกสรร
คํ่า
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าชม โชว์เปลีย่ นหน้ ากาก การแสดงที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังของ
มณฑลเสฉวน หลังจบการแสดงนําท่านสู่ ที่พกั พักทีเ่ มืองเฉินตู YIN SHENG HOTEL หรือเทียบเท่า 5*

วันทีห่ ก

เฉินตู – ศู นย์ หมอนยางพาราเพือ่ สุ ขภาพ – ฉงชิ่ง – หมู่บ้านโบราณฉือซื่อโข่ ว – กรุงเทพฯ

เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านแวะชม ศูนย์ หมอนยางพาราเพือ่ สุ ขภาพ ให้ทา่ นเลือกเป็ นของ
ฝากอีกหนึ่งสิ นค้าขึ้นชื่อของจีนจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม หมู่บ้านโบราณฉือชี่ โข่ ว เป็ นหมู่บา้ นที่มีชนเผ่ากลุ่มน้อย
หลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อาคารบ้านเรื อนภายในหมู่บา้ นคงรู ปแบบของสถาปั ตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้ อิสระให้
ท่านสัมผัสกลิ่นอายย้อนยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิง เลือกซื้ อของที่ระลึกหรื อของฝาก
นําท่านเดินทางสู่
สนามบินฉงชิ่ง
18.50 น. เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ FD 553 (บริการอาหารบนเครื่อง)
20.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า แต่ จะคานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจ
แล้วจึงวางมัดจาเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง ***

กาหนดการเดินทาง

11-16, 13-18 ต.ค. 61
14-19, 15-20, 16-21 ต.ค. 61
22-27, 25-30 ต.ค. 61
**18-23, 20-25 ต.ค. 61
7-12, 10-15, 14-19, 17-22, 21-26, 24-29 พ.ย. 61
28 พ.ย.-3 ธ.ค. 61

ผู้ใหญ่ ** ไม่ มรี าคาเด็ก**

พักเดี่ยว

23,999.22,999.25,999.27,999.-

4,900.4,900.4,900.4,900.-

19,999.-

3,900.-

เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ เมือ่ ท่ านเดินทางไปกับคณะแล้ ว ขอความกรุ ณาให้ ท่านตามคณะท่ องเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการ
เปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม หากท่ านต้ องการที่จะไม่ ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ ละวัน ทางบริษทั ฯ ขอความกรุ ณาให้ ท่านชาระ
เงินเพิม่ 2,000 บาท ต่ อร้ านต่ อท่ าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็ นราคาพิเศษซี่งได้ รับการสนับสนุนจากการท่ องเที่ยวและร้ านค้ าต่ างๆ

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด

- ค่าภาษีสนามบิน

- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

*** ค่ านา้ หนักกระเป๋ า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีทนี่ า้ หนักเกิน กรุ ณาชาระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนา้ หนักทีเ่ กินเอง ***
อัตรานีไ้ ม่ รวม
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ อาหาร-เครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ ค่าซักรี ด - ค่าภาษีบริ การ 3%, ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
- ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ, ค่าวีซ่าด่วน 2-3 วันทําการ (เพิ่มท่านละ 1,200 บาท) - ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเกิน 20 กิโลกรัม

- ค่ าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ ท่ านละ 1,000 บาท - ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ปทัวร์ ท่านละ 1,000
บาท (ยกเว้นผูท่ ี่เดินทางเข้า 21 ประเทศตามด้านล่างต้องยืน่ วีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท)
- ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น, ค่ าทิปคนขับรถและหัวหน้ าทัวร์ ไทย 1,500 บาท ต่ อท่ าน
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจอง ชาระมัดจา 8,000 บาท ส่ วนเหลือชาระก่ อนการเดินทาง 20 วัน พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมือ่ ท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
- พาสปอร์ ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 ใบ
- สาเนาบัตรประชาชน
- ยืน่ วีซ่าด่ วน 2 วัน เสี ยค่ าใช้ จ่ายเพิม่ ท่ านละ 2,000 บาท

เงือ่ นไขในการให้ บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเซีย
เนื่องจากราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่น ตัว๋ เครื่องบินการันตีการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100 % ซึ่งเมือ่ ท่ านจองและจ่ ายมัดจาแล้ ว ถ้ าผู้จอง
ยกเลิกจะไม่ มกี ารคืนค่ ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลือ่ นการเดินทาง ผู้จองจะไม่
สามารถทาเรื่องขอคืนค่ าตัว๋ หรือขอคืนค่ าทัวร์ ท้ งั หมดหรือบางส่ วนได้ เว้ นแต่
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่จ่าย
อื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบ
ชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกําหนด และ
บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
4. กรณี ที่ท่านซื้ อตัว๋ เพิ่ม เกินจากจํานวนตัว๋ ที่มีในกรุ๊ ป ทางบริ ษทั จองตัว๋ ผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ ดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู ้
เดินทาง หรื อเปลี่ยนผูเ้ ดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกําหนด จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายตัว๋ เต็มใบ

@ @ เอกสารสาหรับยืน่ วีซ่าจีนแบบกรุ๊ ป @ @
1. สำเนำพาสปอร์ ต
2. สาเนาบัตรประชาชน

หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาหนด อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราและสายการบินกาหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิด
ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง
กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของสาย
การบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสยั ใดๆ ที่ทาํ ให้มิสามารถ
เดินทางได้ รวมถึงกรณี ยื่นวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้องหรื อ
การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่
อาจเรี ยกค่าบริ การ

พาสปอร์ ตควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
 ห้ามนําของเหลวและครี มทุกชนิดที่มีปริ มาตรเกินกว่า 1000 มิลลิลิตรต่อท่าน นําติดตัวขึ้นเครื่ องและขนาดของ
บรรจุภณั ฑ์แต่ละชิ้นห้ามเกินกว่า 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภณั ฑ์
 สําหรับท่านที่ตอ้ งซื้ อบัตรโดยสารภายในประเทศจากกรุ งเทพฯเพื่อเดินทางกลับสู่ ต่างจังหวัด
กรุ ณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ ามารถเลือ่ นวันและเวลาในการเดินทางได้
ทั้งนี้เพื่อป้ องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้าทําให้ตอ้ งซื้ อบัตรโดยสารเพื่อเดินทางใบใหม่

บริษัทฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท

ค่ ารักษาพยาบาลจากอุบตั ิเหตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

