กาหนดเดินทาง
วันแรก
04.00 น.
06.20 น.
10.20 น.
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( 5 วัน 4 คืน )

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ฉงชิ่ง – เมืองต้ ายี่ – ตลาดกลางคืน
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้ น 3 เคาน์ เตอร์ สายการบิน แอร์ เอเชี ย เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ
คอยอํานวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่ อง
นําท่านเหินฟ้ าสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD 556 (บริการอาหารบนเครื่อง)
ถึง มหานครฉงชิ่ ง เป็ นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของจีนที่ข้ ึนตรงต่อส่ วนกลาง โดยได้ถูกขนานนามว่าเป็ น “เมืองภูเขา
เตาไฟ เมืองในหมอก” อันเป็ นแหล่งกําเนิ ดของชนเผ่าปาหยีโบราณ มีประวัติศาสตร์ อนั เนิ่ นนานกว่า 3,000 ปี
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว

คํ่า

วันทีส่ อง
เช้า

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองต้ ายี่ เมืองเล็กๆที่มีความเงียบสงบและ
มีความเป็ นมายาวนานเมืองหนึ่ง เป็ นเมืองทางผ่านสู่ เส้นทางธรรมชาติของมณฑลเสฉวน ระหว่างทางท่านจะได้
พบกับความงามของธรรมชาติที่ท่านสัมผัสจากที่ไหนไม่ได้ ท่านจะได้เห็นวิถีชีวติ ของชาวบ้าน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินเล่นถนนคนเดินชมวิถีชีวติ ชาวท้องถิ่น
พักทีเ่ มืองต้ ายี่ XINHE HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

ภูเขาหิมะซีหลิง(รวมกระเช้ าใหญ่ //ไม่ รวมเครื่องเล่นสกีหิมะ) – ตูเจียงเอีย้ น
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนําท่านเดิ นทางสู่ ภูเขาหิมะซี หลิง ซึ่ งตั้งอยูท่ างทิ ศ
ตะวันตกของเมืองเฉิ นตู เขาซี หลิงเป็ นภูเขาหิ มะที่ต้ งั อยูใ่ กล้เมืองมากที่สุดของประเทศจีน ภูเขาหิ มะซี หลิงเป็ นที่
ราบบนยอดเขาบนระดับความสู ง 2,200- 2,400 เมตร จากระดับนํ้าทะเลครอบคลุมพื้นที่ราว 8 ตร.กม.โดยมี
อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่างติดลบ 10 ถึง 10 องศาเซลเซี ยส นับเป็ นอุณหภูมิที่พอเหมาะสําหรับการเล่นสกีหิมะที่ไม่
ต้องทนกับสภาพความหนาวเย็นจนเกินไป
บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร หลังอาหารนําท่ า นโดยสารกระเช้ า ขึ้นบนภู เขาซี หลิงซาน ให้ท่ า น
เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนลานซึ่ งมีระดับความหนาของหิ มะอยูใ่ นราว 60 – 100 ซม. ภายในบริ เวณลาน
หิ มะพรั่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การเล่นบนลานนํ้าแข็งอย่างครบครัน ได้แก่ แผ่นเลื่อนหิ มะ สกีหิมะ ม้าลากเลื่อน
หิ มะ บอลลูน สโนโมบิล เครื่ องเล่นสไลด์สนุ กสนานกับการปั้ นตุ๊กตาหิ มะ, สโนว์แมน ตกแต่งให้สวยงามและ
ถ่ายภาพเก็บความประทับใจ ลงจากภูเขานํ้าแข็งและอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งกิจกรรมบนลานนํ้าแข็งที่จะทําให้
ท่านสนุกสนานจนลืมเวลา (ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าเช่ าอุปกรณ์ ค่ าเครื่องเล่ น และค่ าครู ฝึก)
สมควรแก่เวลานําท่านลงเขาโดยกระเช้าไฟฟ้ า นําท่านเดินทางสู่ เมืองตูเจียงเอี้ยน

คํ่า

วันทีส่ าม
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
พักทีต่ ูเจียงเอีย้ น โรงแรม MINGCHENG TIMES HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

ตูเจียงเอีย้ น – อุทยานสวรรค์ ภูผาหิมะการ์ เซีย ต๋ ากู่ปิงชวน (รวมกระเช้ า)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ อุทยานสวรรค์ ภูผาหิมะการ์ เซี ย“ต๋ ากู่ปิง
ชวน” ถือได้วา่ เป็ นอุทยานสมบัติทางธรรมชาติที่ล้ าํ ค่าของมณฑลเสฉวน ที่มีความงามไม่แพ้อุทยานและทะเลสาบ
ใดใดบนโลกมนุ ษย์ จุดที่สูงที่สุดมีความสู งจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 5,286 เมตรเป็ นภูผาธารนํ้าแข็งที่ศกั ดิ์สิทธิ์
ชาวบ้านเชื่อว่ามีเทพเจ้าพิทกั ษ์ภูเขาแห่งนี้อยู่ ทําให้ภูผาแห่งนี้ยงั มิเคยมีใครพิชิตยอดเขาได้
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่าน นั่งกระเช้ าชมภูเขาน้าแข็งหิมะ 3 ลู กที่เชื่ อว่าเป็ น
สันหลังมังกรที่ มีความงดงามฉากเบื้ องหน้าเป็ นภูเขาที่สูงชันตัดกับท้องฟ้ าที่มีสีฟ้าครามสดใสและพระอาทิตย์
สะท้อนการ์ เซี ยคล้ายดัง่ ภูเขาเงินระยิบระยับสะท้อนเข้าสู่ สายตาดัง่ ได้นงั่ กระเช้าชมภูเขาสวรรค์ที่หาชมได้ยากยิ่ง
นัก จากนั้นนําท่านชม 3 ทะเลสาบสวรรค์ที่งดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบสาบจินโฮวไห่ ทะเลสาบหงษ์ ลํา
ธารคู่รัก ทะเลสาบต๋ ากู่ และทะเลสาบที่ถือได้วา่ เป็ นจุดที่สําคัญที่สุดในอุทยานแห่ งนี้ “ ทะเลสาบต๋ ากู่ ” หรื อเรี ยก
อีกชื่อหนึ่งว่า ทะเลสาบนํ้ามนต์ขอพร เพราะชาวเผ่ามีการเล่าขานว่าเมื่อใดที่มีเรื่ องเดือดร้อนใจ ให้มากราบไหว้เทพ
เจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่คุม้ ครองทะเลสาบนามูแห่ งนี้ จะทําให้เรื่ องที่เดือดเนื้ อร้อนใจคลายลงหรื อต้องการขอพรต่อองค์เทพ
เจ้าก็จะสมหวังดัง่ ใจหมาย ทําให้ทะเลสาบนี้ถือเป็ นทะเลสาบที่มีความสําคัญยิง่ นัก มีประวัติความเป็ นมากว่า 1,000
ปี ผ่านมา นํ้าทะเลสาบนั้นจะมี สีสันที่ แตกต่างกันไปแล้วแต่ช่วงฤดูกาล ในช่ วงฤดูร้อนและช่ วงใบไม้ผลิ น้ นั นํ้า
ทะเลสาบจะมีสีเขียวเข้มคล้ายดัง่ หยกที่จมอยูก่ น้ แม่น้ าํ ในช่วงใบไม้ร่วงนั้นทะเลสาบจะเต็มไปด้วยสี สันของใบไม้

ค่า

หลากหลายสี ที่ร่วงหล่ นลงจากต้นมาที่ทะเลสาบ ในช่ วงหน้าหนาวจะเป็ นสี ขาวเต็มไปด้วยหิ มะนํ้าแข็งที่ดูแล้ว
คล้ายดัง่ ยืนอยูใ่ นยุโรปไม่เหมือนอยูใ่ นเมืองจีน จากนั้นนําท่านเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองเม่ าเสี้ยน
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระพักผ่อน
พักทีเ่ มืองต้ ากู่ปิงชวน SHENXIANGJU HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

วันทีส่ ี่
เช้า

ต้ ากู๋ปิงชวน – เม่ าเสี้ยน – เฉินตู – ถนนซุนซีลู่ – ถนนโบราณจินลี่
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเดินทางกลับสู่ เมืองเฉิ งตู แวะเยี่ยมชม หยก เป็ น
เครื่ องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่ หลายเพราะเชื่อว่าใส่ แล้วจะช่วยป้ องกันอันตรายได้

เทีย่ ง

คํ่า

วันทีห่ ก
เช้ า

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นแวะชม โรงงานผลิตผ้ าไหมของจีน ชมวิธีการนําเส้นไหม
ออกมาผลิ ตเป็ นสิ นค้าทั้งใช้เครื่ องจักร และแรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทําใส้
นวมผ้าห่มไหม ซึ่ งเหมาะกับการซื้ อเป็ นทั้งของฝากและใช้เองนําท่านสู่ ถนนคนเดินเท้ าปู้สิ งเจีย บนถนน “ชุ น
ซี ล่ ู” และ “ซิ งเหนียนลู่”ที่เต็มไปด้วยห้างใหญ่และร้ านรวงย่อยๆ มากมายขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ นําสมัย รองเท้า
กระเป๋ า แว่นตา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักทีเ่ ฉินตู โรงแรม SHERATON CHENGDU LIDO HOTEL หรือเทียบเท่า 5*

เฉินตู – ศู นย์ หมอนยางพาราเพือ่ สุ ขภาพ – ฉงชิ่ง – หมู่บ้านโบราณฉือชีโขว่ – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม หลังอาหารแวะชม ศู นย์ หมอนยางพาราเพื่อสุ ขภาพ ให้ท่านเลือก
เป็ นของฝากอีกหนึ่งสิ นค้าขึ้นชื่อของจีน จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชม หมู่บ้านโบราณฉื อชี่ โข่ ว เป็ นหมู่บา้ นที่มีชนเผ่า
กลุ่มน้อยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อาคารบ้านเรื อนภายในหมู่บา้ นคงรู ปแบบของสถาปั ตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้
อิสระให้ท่านสัมผัสกลิ่นอายย้อนยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิ ง เลือกซื้ อของที่ระลึกหรื อของฝาก นําท่านเดินทาง
สู่ สนามบินฉงชิ่ง

18.50 น.
20.50 น.

เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ FD 553 (บริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

อัตราค่าบริการ ***ราคาพิเศษไม่ มีแจกกระเป๋ า***
กาหนดการเดินทาง

11-15 , 18-22 , 25-29 ม.ค. // 01-05 ก.พ. 2561

ผู้ใหญ่ ** ไม่ มรี าคาเด็ก**

พักเดี่ยว

17,999.-

4,000.-

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 ***

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 าบริการนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด

- ค่าภาษีสนามบิน

- ค่าโรงแรมที่พกั

- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่าอาหารตามรายการ

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
*** ค่ านา้ หนักกระเป๋ า ท่ านละ 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

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ปทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท** ในกรณี ที่ไม่สามารถยืน่ วีซ่าแบบกรุ๊ ปได้
- 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
เงือ่ นไขในการให้ บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเซีย
เนื่องจากราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่ น ตั๋วเครื่ องบินการั นตีการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100% ซึ่ งเมื่อท่ านจองและจ่ ายมัดจาแล้ ว ถ้ าผู้จอง
ยกเลิกจะไม่ มกี ารคืนค่ ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่ องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิกหรื อขอเลื่อนการเดินทาง 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 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

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

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
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาหนด อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราและสายการบินกาหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, 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 ดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ , สถานการณ์ ทางการเมือง, สายการบิ นยกเลิกเที่ ยวบิ นหรื อเหตุ สุดวิสัยใดๆ ที่ ทาํ ให้มิสามารถ
เดินทางได้ รวมถึงกรณี ยื่นวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดิ นทางถูกปฏิ เสธ เข้า -ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดิ นทางไม่ถูกต้องหรื อ
การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่
อาจเรี ยกค่าบริ การ

บริษัทฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท

ค่ ารักษาพยาบาลจากอุบตั ิเหตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

