 ที่เที่ยวใหม่ ล่าสุ ด...อุทยานแห่ งชาติเสินหนงเจีย้ ... มรดกโลกทางธรรมชาติล่าสุ ดของจีน
“เชิงเขาร้ อนดั่งฤดูร้อน ยอดเขาสดชื่นดั่งฤดูใบไม้ ผลิ ตีนเขาสบายดั่งฤดูใบไม้ ร่วง ยอดดอยเป็ น
น้าแข็ง สีแดง-ส้ ม-เหลือง-เขียวดูไม่ เบื่อ แต่ ไม่ อาจจาแนกว่ าเป็ นฤดูใบไม้ ผลิฤดูร้อน ฤดูใบไม้ ร่วง
หรือฤดูหนาว” “ไข่ มุกสีเขียว” สมญาเหล่านีล้ ้วนเป็ นดั่งความงามและสมบูรณ์ แบบทางธรรมชาติทรี่ อคอย
ให้ ท่านไปเยือนสั กครั้ง...

 กู่หลงจง... ณ เขาโงลังกัง๋ หรือเขามังกรซ่ อนกาย กระท่อมหญ้ าบ้ านเก่าท่านขงเบ้ ง สถานทีเ่ กิดหลงจงตุ้ย
หรือแผนยุทธศาสตร์ สามขั้น ทีเ่ ล่าปี่ ได้ มาขอร้ องให้ ขงเบ้ งไปเป็ นกุนซือให้ ถึง 3 ครั้ง จึงได้ สมประสงค์

 นํา้ ตกซานเสีย...สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ใหญ่ ตดิ อันดับ 1 ใน 10 ของประเทศจีน

 เที่ยวสบายใจ ไม่ เสี ยเวลาเข้ าร้ านช้ อปปิ้ งส่ งเสริมการท่ องเที่ยว ....
กําหนดการเดินทาง
วันแรก
05.00 น.
07.15 น.
11.30 น.

เย็น

วันทีส่ อง
เช้ า

กลางวัน
เย็น

วันที่ 11-15, 12-16 เมษายน 2561

( 5 วัน 4 คืน )

สนามบินดอนเมือง – อู่ฮั่น – เซียงหยาง
คณะพร้ อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์ แอร์ เอเชี ย สายการบิน AIR ASIA โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
บริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินให้กบั ท่าน
เหินฟ้ าสู่ เมืองอู่ฮนั่ AIR ASIA โดยสายการบิน เทีย่ วบินที่ FD 570 ( บริการอาหารบนเครื่อง )
ถึง“เมืองอู่ฮั่น” ตั้งอยูต่ อนกลางของแม่น้ าํ แยงซี เกียงในมณฑลหู เป่ ย มีพ้ืนที่ประมาณ 84467 ตรกกมก อาณาเขตอยู่
ในพื้นที่ของแม่น้ าํ 2 สาย มีประชากรกว่า 8 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 34500 ปี หลังผ่านพิธีตรวจ
คนเข้าเมืองเรี ยบร้อย นําท่ านรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองเซี ยงหยาง ตั้งอยู่
ภาคตะวันตกเฉี ยงเหนือของมณฑลหูเป่ ยเป็ นเมืองโบราณสมัย 2500 ปี ก่อนในสมัยราชวงค์ชุนชิ ว เป็ นเมืองเก่า
ของเกงจิ๋ ว และเป็ นเมื องทางยุท ธศาสตร์ ที่ข งเบ้ง ยุใ นยึดครองเป็ นฐานที่ ม นั่ จากซุ นกวน กํา แพงเมื องยาว 6
กิโลเมตร 4 ด้าน 6 ประตู ตั้งอยูท่ ี่ริมแม่น้ าํ ฮัน่ สุ่ ยซึ่ งไหลผ่านประตูเหนื อ ภาคใต้มีภูเขาเจี้ยนซาน ฝั่งตะวันออกมี
ภูเขาฉู่ซาน เป็ นกําบัง ซึ่ งมีฉายาว่า เมือง “ฟูหยิน” (คุนหมิง) ลือกันว่า สร้างโดยมารดาของพระเจ้า “จูลี่” สมัยราช
วงค์ “จิ่น” ยุคจ้านกว๋ อ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าที่พกั โรงแรม
พักที่ VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

เซียงหยาง–กู่หลงจง(บ้ านเกิดขงเบ้ ง) – ประตูโค้ งอนุสาวรีย์ – ศาลาแปดเหลีย่ ม – อีช๋ าง
รับประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารโรงแรม หลังอาหารนําท่านสู่ กู่หลงจง(บ้ านเกิดขงเบ้ ง) บ้านพักขงเบ้ง ตั้งอยู่
ทิศตะวันตก ห่างจากเมืองเซี ยงหยางไป 15 กิโลเมตร เป็ นบ้านพักอาศัยของขงเบ้ง เซ่ จูเก๋ อ ชื่อเหลียง นามขงเบ้ง
(ปี คกศก 181-234) คนซานตง ตอนอายุ 17 ตามคุณพ่อ จูเก๋ อเสี ยมาที่เมืองเซี ยงหยางและเก็บตัวขยันหมัน่ เพียร อ่าน
หนังสื อและสังเกตการเมืองภายนอกอย่างใกล้ชิด มีฉายาว่า มังกรหมอบ ปี คกศก 207 เล่าปี่ และพี่นอ้ งร่ วมสาบาน
กวนอูและเตียวหุย มาเชิญตัวที่กระท่อมหลงจงถึง 3 ครั้ง เล่าปี่ ได้คุยกับจูเก๋ อเหลียง ขงเบ้งอธิ บายสภาพการเมือง
ในเวลานั้น เสนอความคิดเห็พร้อมทั้งวิธีรวบรวมประเทศให้เป็ นเอกภาพ รวมทั้งนโยบาย และกลยุทธ์ และยินดี
เป็ นที่ปรึ กษากุนซื อของเล่าปี่ ในที่สุดได้สร้ างฐานให้เกิ ดเป็ นสามก๊ก เมืองเซี ยงหยาง ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉี ยง
เหนือของมณฑลหูเป่ ยเป็ นเมืองโบราณสมัย 2500 ปี ก่อนในสมัยราชวงค์ชุนชิ ว เป็ นเมืองเก่าของเกงจิ๋ว และเป็ น
เมืองทางยุทธศาสตร์ ที่ขงเบ้งยุในยึดครองเป็ นฐานที่มนั่ จากซุ นกวน กําแพงเมืองยาว 6 กิโลเมตร 4 ด้าน 6 ประตู
ตั้งอยูท่ ี่ริมแม่น้ าํ ฮัน่ สุ่ ยซึ่ งไหลผ่านประตูเหนือ ภาคใต้มีภูเขาเจี้ยนซาน ฝั่งตะวันออกมีภูเขาฉู่ ซาน เป็ นกําบัง ซึ่ งมี
ฉายาว่า เมือง “ฟูหยิน” (คุนหมิง) ลือกันว่า สร้างโดยมารดาของพระเจ้า “จูลี่” สมัยราชวงค์ “จิ่น” ยุคจ้า
นกว๋ อ ชม ซุ้ มประตู “กู่หลงจง” 古隆中 สองข้างมี ตวั อักษรคําสอนของท่านขงเบ้ง “ต้านป๋ อหมิ งจื้ อ
หนิ งจิ้งจวื้อหย่วน” สร้ างสมัยจักรพรรดิกวงชวี่แห่ งราชวงศ์ชิง ประตูทางเข้าแห่ งกระท่อมหญ้าท่านขงเบ้ง
เมืองเซียงหยาง มณฑลหูเป่ ย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร สู่ เมืองอีช๋ าง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าที่พกั โรงแรม
พักที่ YICHANG BINJIANG NO.1 HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม
เช้ า

กลางวัน

เย็น

วันทีส่ ี่
เช้ า

อีช๋ าง – นํา้ ตกซานเสี ย (รวมนั่งรถราง) – เสิ นหนงเจีย้ – เสิ นหนงถาน
รับประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารโรงแรม หลังอาหารนําท่านสู่ นํ้าตกซานเสี ย นํ้าตกใหญ่ที่สุด 1 ใน 10 ของ
ประเทศจีน สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ได้รับการจัดอันดับ นําท่านนัง่ รถรางเข้าสู่ ภายในเขตสวนนํ้าตกที่ได้รับ
การตกแต่งอย่างสวยงามแต่ละจุดมีสายนํ้าตกไหลลดหลัน่ กันอย่างสวยงาม พร้อมมีจุดให้ถ่ายรู ปเก็บภาพกันอย่าง
จุใจ ภายในสวนนํ้าตกจัดทางเดินที่สะดวกสบาย ให้ท่านเดินผ่านสะพานคู่รัก สะพานวัดใจ สวนวัฒนธรรมถู่เจีย
ฯลฯ *** หากท่ านต้ องการเดินไปสั มผัสม่ านนํา้ ตก ติดต่ อเช่ าเสื้อกันฝนได้ ทขี่ ้ างในอุทยาน ***
จากนั้นเดิ นทางสู่ เขตอุทยานแห่ งชาติ เสิ นหนงเจี้ย (神农架) ตั้งอยู่ในเขตภูเขาภาคตะวันตกเฉี ยงเหนื อ ใน
มณฑลหูเป่ ยของจีน ได้รับการจัดตั้งเป็ นเขตป่ าไม้ในทศวรรษที่ 1970 มีระบบนิ เวศวิทยาป่ ากึ่งเขตร้อนที่ยงั คงอยู่
ในสภาพดีแห่งเดียวในโลก อุดมด้วยทรัพยากรป่ าไม้ ได้แก่ สัตว์และพันธุ์พืชมากกว่า 5,000 ชนิด ได้รับประกาศ
เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก้ แห่ งใหม่ล่าสุ ดของจีนเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา
นับเป็ นมรดกโลกแห่งที่ 50 ของประเทศจีน สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองเสิ่ นหนงเจี้ย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เดินทางสู่ เขตอุทยานแห่ งชาติ เสิ นหนงเจี้ย (神农架) ตั้งอยูใ่ น
เขตภูเขาภาคตะวันตกเฉี ยงเหนื อ ในมณฑลหู เป่ ยของจีน ได้รับการจัดตั้งเป็ นเขตป่ าไม้ในทศวรรษที่ 1970 มี
ระบบนิ เวศวิทยาป่ ากึ่งเขตร้อนที่ยงั คงอยูใ่ นสภาพดี แห่ งเดี ยวในโลก อุดมด้วยทรัพยากรป่ าไม้ ได้แก่ สัตว์และ
พันธุ์พืชมากกว่า 5,000 ชนิด ได้รับประกาศเป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก้ แห่ งใหม่ล่าสุ ดของ
จีนเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา นับเป็ นมรดกโลกแห่ งที่ 50 ของประเทศจีน สมควรแก่เวลานําท่าน
เดิ นทางสู่ เมืองเสิ่ นหนงเจี้ย นําท่านเที่ยว อุทยานเสิ นหนงถาน สร้ างขึ้นเพื่อระลึ กถึ งเหยียนตี้ เทพกสิ กร เสิ น
หนงถานมีความหมายต่อทุกคนที่มีเชื้อสายที่เป็ นคนจีนเหยียนตี้ เป็ นผูซ้ ่ ึ งทําให้คนจีนได้ต้ งั รกรากในพื้นที่แห่ งนี้
ซึ่ งท่านเน้นเรื่ องความอุดมสมบูรณ์ สอนให้คนรู ้จกั เพาะปลูก รู ้จกั การอยูร่ ่ วมกัน ไม่ตอ้ งเป็ นชนเผ่าเร่ ร่อน จัตุรัส
แท่นที่บชู าสง่างดงาม สิ่ งก่อสร้างหลักคือ องค์เทพกสิ กร สู ง 21 เมตร กว้าง 35 เมตร พระเศียรเป็ นวัว ลําตัวอยูใ่ น
แผ่นดิ น ข้างแท่นที่บูชามีหินห้าสี เป็ นองค์ประกอบ หมายถึง ทอง ไม้ นํ้า ไฟ และ ดิ น 5 ธาตุ สําหรับคนจีนถ้า
ได้มาที่เสิ นหนงเจี้ยต้องได้มาที่เสิ นหนงถาน เพื่อมากราบไหว้สักการะบรรพบุรุษ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าที่พกั โรงแรม
พักที่ SHENNONG SHANZHUANG HOTEL หรือเทียบเท่า

อุทยานเสิ นหนงเจีย้ – ยอดเขาเสิ่ นหนงติง – ทะสาบสาบมังกรเล็ก – ป่ าลิงขนทอง – จุดชมวิวป่ า
หินป่ านปี้ เหยียน – พิพธิ ภัณฑ์ หินเขียว – จิงโจว
รั บประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารโรงแรม หลังอาหารนําท่านเดิ นทางสู่ อุทยานเสิ นหนงเจี้ย มรดกโลกทาง
ธรรมชาติที่ยงั คงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่ งมีชีวติ นานาพันธุ์และอากาศที่บริ สุทธ์รวมเข้าด้วยกันเป็ นภาพวาดแห่ ง
ภูเขาและสายนํ้า เขตพื้นอนุรักษ์ เสิ นหนงเจี้ย มีพ้นื ที่ท้ งั หมด 70467 เฮกตาร์ (1 เฮกตาร์ = 100*100เมตร) คือพื้นที่
รอยต่ อของยอดเขาสู งตะวันตกเฉี ย งใต้ข องจี น กับ แนวเนิ นเขาตอนกลาง กิ นพื้ นที่ ส่ วนมากอยู่ใ นเขาต้า ปา
คุณภาพดินยังคงเป็ นดินอุดมสมบรู ณ์ เหมือนยุคไดโนเสาร์ ก ด้านสภาพอากาศจะเหมือนโซนเขตร้อนทางตอน
เหนื อของเอเซี ย ถึ ง ตอนกลางก สถานที่ น้ ี จะอุ ดมไปด้วยสิ่ งมี ชีวิตแรกกํา เนิ ด (พวกสัตว์เซลเดี ยว หรื อ พวก
สิ่ งมีชีวิตสมัยดึ กดําบรรพ์) อยู่มากมาย เป็ นจุดวิจยั พรรณสัตว์ และพรรณพืชนานาพันธุ์ เป็ นจุดรวม พรรณพืช
และพรรณสัตว์กว่าครึ่ งประเทศของจีน และ ยังรวมไปถึ ง พรรณพืชและสัตว์กว่าครึ่ ง ของประเทศในเขตร้ อน

กลางวัน
เย็น

เขตอบอุ่น และ เขตเย็นของเอเซี ยอีกด้วย “เสิ นหนงเจี้ย” ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี คกศก 1982 ในปี คกศก1986 ถูกรัฐบาล
จัดตั้งเป็ นพื้นที่อนุ รักษ์พนั ธุ์ไม้และสัตว์ป่าแห่ งชาติ และ ในปี คกศก1990 UN.ได้นาํ เสิ นหนงเจี้ย จัดเข้าเป็ นพื้นที่
ตัวอย่างในการเรี ยนรู ้เรื่ อง มนุษย์กบั สิ่ งมีชีวิต เพื่อเป็ นแบบอย่างในการพัฒนา ในปั จจุบนั สภาวะแวดล้อมนับวัน
ยิง่ เดินทางเข้าสู่ เส้นทางแห่ งหายนะและการถูกทําลาย แต่ เสิ นหนงเจี้ย ยังคงรักษาความอุดมสมบรู ณ์ เหมือนดัง่
แรกเริ่ มได้เป็ นอย่างดี “ไข่มุกสี เขียว” “สวนสัตว์และพืชพรรณแห่ งธรรมชาติ” “หลุมหลบภัยแห่ งสิ่ งมีชีวิต”
“โกดังเก็บยีนแห่ งมวลชี วิต” “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ” “ราชาแห่ งความร่ มเย็น” เหล่านี้ คือคําบรรยายถึงความงาม
ของอุทยานเสิ นหนงเจี้ย นอกจากนี้ ยงั สมบูรณ์ดว้ ยสมุนไพรกว่า 14800 ชนิ ด ในตํานานสมัยโบราณที่แห่ งนี้ ยงั ที่
เก็บยาของเทพกสิ กรเหยียนตี้ (炎帝神农) เสิ นหนงเจี้ยสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เปลี่ ยนเป็ นรถของ
อุทยานนําท่านเที่ยวชมตามจุดท่องเที่ยว ทะเลสาบมังกรเล็ก 小龙潭 ณ จุดนี้ ท่านจะพบกับลิงขนทองสัตว์ป่า
หายากอีกด้วย จากนั้นนําท่านชมธารนํ้าตกที่ยงั คงความสมบูรณ์และงดงามพร้อมเดินสู ดอากาศบริ สุทธิ์ ที่หาได้
ยากขึ้นทุกวัน นําท่านสู่ จุดชมวิวยอดเขาเสิ นหนงติ่ง 神农顶 ที่ระดับความสู งนํ้าทะเล 3100 กว่าเมตร คือยอด
เขาที่สูงที่สุดในมณฑลหูเป่ ย ในฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง บนยอดเสิ นหนง สามารถมองเห็นทุกยอดหุ บเขาดัง่ อยู่
ใต้ตวั เราได้อย่างชัดเจนให้ท่านได้เก็บภาพแห่ งความประทับใจ จากนั้นนําท่านชมป่ าหิ นงามป่ านปี้ เหยียน 板
壁岩 จากระดับนํ้าทะเลกว่า 24500 เมตรท่านจะได้พบกับหมู่ป่าหิ นรู ปทรงต่างๆ ตามแต่จินตนาการนําท่าน
ถ่ายรู ปจุดหิ นบินมา ก่อนหิ นที่วางทับซ้อนกันกว่าพันปี แต่ไม่หล่นลงมาตามกาลเวลา สมควรแก่เวลานําท่าน
เดินทางกลับเข้าสู่ ตวั เมืองเสิ นหนงเจี้ย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ หินเขียว อัญมณี พ้ืนเมืองที่มีชื่อเสี ยงของ
เสิ นหนงเจี้ย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองจิงโจว
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าที่พกั โรงแรม
พักที่ MEIJIANGSHAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า กําแพงเมืองโบราณจิงโจว (ชมด้ านนอก) – ศาลเจ้ ากวนอู – อู่ฮั่น – ถนนคนเดินเจียงฮั่น – กรุงเทพฯ
เช้ า

กลางวัน
18.15 น.
20.45 น.

รับประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารโรงแรม หลังอาหารนําท่านชม กําแพงเมืองโบราณจิงโจว (เมืองเก็งจิ๋ ว) ชมด้ าน
นอก มีความกว้าง 3.75 กิ โลเมตรมี เนื้ อที่ 4.5 ตารางกิ โลเมตร ยาว 10.5 กิ โลเมตร สู ง 8.3 เมตร มี 6 ประตู ทุก
ประตูจะมีป้อมหรื อซุ ้มอยูด่ า้ นบน ซึ่ งได้รับการดูแลรักษาเป็ นอย่างดี พร้อมชมทัศนี ยภาพโดยรอบหรื อเก็บภาพ
เป็ นที่ระลึก จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ ากวนอู สร้างขึ้นในสมัยสามก๊ก อดีตเป็ นที่ทาํ การของกวนอู และ
ได้มีการบรู ณะซ่อมแซมมาอีกหลายสมัย จนถึง คกศก 1396 ได้มีการบูรณะใหญ่อีกครั้ง เพื่อรําลึกถึงท่านกวนอู จึง
ถื อเป็ นศาลศักดิ์ สิ ทธิ์ คู่เมืองจิ งโจว (เกงจิ๋ ว) เพื่อให้ชนรุ่ นหลังรําลึ กถึ งความดี ของท่าน “กวนอู” - เป็ นเทพ
สัญลักษณ์แห่ งความซื่ อสัตย์ ความกตัญํู จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองอี๋ชาง มณฑลหูเป่ ย ทางภาคกลางของ
จีนซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของเขื่อนชลประทานแม่น้ าํ ซานเสี ย ได้รับการขนานนามว่า "เมืองนํ้าของจีน"
รั บประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านอิสระช้อปปิ้ งบนถนนคนเดินเจียงฮั่น ที่ซ่ ึ งรวมสิ นค้าไว้
มากมาย ให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าหลากหลาย และสิ นค้าพื้นเมืองในราคาถูกใจ นําท่านเดินทางสู่ สนามบินอู่ฮนั่
เหินฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 573 ( บริการอาหารบนเครื่อง )
ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ ** ทัวร์ นีไ้ ม่ เข้ าร้ านช้ อปปิ้ ง ***

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

**ราคาพิเศษ ไม่ มรี าคาเด็ก**

พักเดี่ยว
เพิม่ ท่ านละ

11-15, 12-16 เมษายน 2561

29,999.-

29,999.-

4,900.-

กรุ ณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ ามารถเลือ่ นวันและเวลาในการเดินทางได้
ก่อนการจองตัว๋ เครื่ องบินกรุ ณาติดต่อทางบริ ษทั ก่อน เพื่อป้ องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้าทําให้ตอ้ งซื้ อตัว๋ เพื่อเดินทางใบใหม่
อัตราค่ าบริการนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด - ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
-ค่านํ้ามันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท วงเงินรักษาพยาบาล 5004000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

*** ค่านํา้ หนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีทนี่ าํ้ หนักเกิน กรุณาชําระค่าใช้ จ่ายส่ วนนํา้ หนักทีเ่ กินเอง ***
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม4 ค่าอาหาร4 ค่าโทรศัพท์4 วีดีโอ
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่ าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบเดี่ยว ท่ านละ 1,500 บาท // ชําระพร้ อมค่ าทัวร์ ***

-ค่าทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ ตลอดการเดินทาง 1,500 บาท
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจอง มัดจําท่ านละ 10,000 บาท พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
เงือ่ นไขในการให้ บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเซีย
เนื่องจากราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่ น ตั๋วเครื่ องบินการั นตีการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100% ซึ่ งเมื่อท่ านจองและจ่ ายมัดจําแล้ ว ถ้ าผู้จอง
ยกเลิกจะไม่ มกี ารคืนค่ ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่ องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิกหรื อขอเลื่ อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่
สามารถทําเรื่องขอคืนค่ 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 มันเชื้ อเพลิง 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 ผ่านอินเตอร์ เน็ตให้ ท่านผูเ้ ดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่ อผู ้
เดินทาง หรื อเปลี่ยนผูเ้ ดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกําหนด จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายตัว๋ เต็มใบ

@ @ เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีน @ @

เอกสารสํ าหรับผู้เดินทางทีม่ อี ายุเกิน 18 ปี ขึน้ ไป
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง
2. รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
3. สําเนาบัตรประชาชน

สํ าหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุน้อยกว่ า 18 ปี มีบิดา-มารดาเดินทางด้ วย
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง
2. รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
3. สูติบตั ร
- กรณี ชื่อบิดา-มารดา มีเปลี่ยนชื่อ ให้แนบใบเปลี่ยนชื่อ

สํ าหรับผู้เดินทางทีเ่ ป็ นเด็กอายุตาํ่ กว่ า 18 ปี ไม่ มบี ิดา-มารดา เดินทางด้ วย
1.
2.
3.
4.
5.

ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง
รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
สูติบตั ร
สําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดา หรื อมารดา
หนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางออกต่างประเทศ ออกโดย เขต/อําเภอ
- กรณี บิดา-มารดา แยกทางกัน ต้องมีหนังสื อใบหย่า

สํ าหรับผู้เดินทางทีเ่ ป็ นเพศที่ 3
1.
2.
3.
4.
5.

ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง
รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
หนังสื อรับรองตนเองเป็ นภาษาอังกฤษ
หนังสื อรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ
สําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน
*** ต้ องโชว์ ตวั ต่ อสถาทูต***

หมายเหตุ : โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่น
เอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมือ่ ท่ านส่ งหนังสือเดินทางล่ าช้ า
ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 14050 บาท

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่ รับเล่ มของท่ านวีซ่าในกรณีดงั นีค้ ือ
ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
2. นํารู ปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายเล่นๆ มีววิ ด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยืน
่ วีซ่า
4. นํารู ปที่เป็ นกระดาษสติกเกอร์ หรื อ รู ปที่ใช้กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์
1.

หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาํ หนด อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน4 เปลี่ยนแปลง4 สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิ ด
ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้

-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิ ดการเสี ยหาย //สู ญหาย ระหว่างการเดินทาง
กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของสาย
การบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิ ดโรคระบาด4 ภัยธรรมชาติ 4 สถานการณ์ ทางการเมือง4 สายการบิ นยกเลิกเที่ ยวบิ นหรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ ทาํ ให้มิสามารถ
เดินทางได้ รวมถึงกรณี ยื่นวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดิ นทางถูกปฏิ เสธ เข้า -ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ตกมก อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดิ นทางไม่ถูกต้องหรื อ
การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง 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 มิลลิลิตรต่อบรรจุภณ
ั ฑ์
 สําหรับท่านที่ตอ้ งซื้ อบัตรโดยสารภายในประเทศจากกรุ งเทพฯเพื่อเดินทางกลับสู่ ต่างจังหวัด
กรุ ณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลือ่ นวันและเวลาในการเดินทางได้
ทั้งนี้เพื่อป้ องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้าทําให้ตอ้ งซื้ อบัตรโดยสารเพื่อเดินทางใบใหม่

บริษัทฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท

ค่ ารักษาพยาบาลจากอุบตั ิเหตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

