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กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ฉงชิ่ง – สุ้ ยหนิง – วัดกวางเต๋ อ – เม่ าเสี้ยน
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 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่
เมืองสุ้ ยหนิง เมืองที่คนจีนเชื่ อว่า เป็ นที่กาํ เนิ ดของพระโพธิ สัตว์กวนอิม สุ ้ยหนิ งเคยมีความเจริ ญก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมมาแต่โบราณ นําท่านชมความยิง่ ใหญ่อลังการของสุ ดยอดโบราณสถานกว่าพันๆปี วัดก
วงเต๋ อหรื อวัดบ้ านเกิดเจ้ าแม่ กวนอิม (เจ้ าแม่ กวนอิมทรงในร่ างผู้ชาย) ซึ่ งเคยประทับที่นี่ 69 ปี จากนั้นจึงย้ายไป
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อยูท่ ี่เกาะผูถ่ ่อซาน ซึ่ งเป็ นวัดหลวงระดับ 9 ในอดีตพระสงฆ์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศจะต้องมาประทับตราเข้า
ออกที่วดั แห่ งนี้ ก่อนที่จะเดิ นทางออกนอกเขต นําท่านปล่อยปลาปล่อยเต่าเสริ มบารมีเป็ นสิ ริมงคลแก่ท่าน วัด
แห่ งนี้ มี สิ่ง ศักดิ์ สิ ทธิ์ 5 อย่า งที่ ท่ า นไม่ ควรพลาดที่ จะไปดู คื อ หน้า บันโบราณ เจดี ย ์พ ระบรมสารี ริกธาตุ ตรา
ประทับหยกเหอเถียน เจ้าแม่กวนอิม ป้ ายจารึ กเก้ามังกรประวัติเจ้าแม่กวนอิม พระพุทธรู ปหยก 1 ใน 4 ของโลก
จากนั้นนําท่านเดิ นทางโดยรถบัสปรับอากาศ สู่ เมืองเม่าเสี้ ยน เมืองเล็กๆที่มีความเงียบสงบและมีความเป็ นมา
ยาวนานเมืองหนึ่ ง เป็ นเมื องทางผ่านระหว่างเฉิ นตูกบั จิ่วจ้ายโกว ระหว่างทางท่านจะได้พบกับความงามของ
ธรรมชาติที่ท่านสัมผัสจากที่ไหนไม่ได้ ท่านจะได้เห็นวิถีชีวติ ของชาวบ้าน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั
พักทีเ่ มืองเม่ าเสี้ยน XIQIANG HOMELAND HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

เม่ าเสี้ยน – อุทยานซงผิงโกว – ฉวนจู่ซื่อ
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านเดิ นทางสู่ อุทยานซงผิงโกว ตั้งอยู่ในเขต
แผ่นดิ นไหวเก่าทะเลสาบเตี๋ยซี ทะเลสาบ ป่ าดงดิ บและ ขุนเขาระหว่างรอยตะเข็บ อําเภอซงพาน อําเภอเฮยสุ่ ย
และอําเภอเม่าเสี้ ยน ใจกลางกว่า 30 ตารางกิ โลเมตร โดยล้อมรอบด้วยอุทยานป่ าดงดิ บสงวน กว่า 160 ตาราง
กิโลเมตร แถบต้นนํ้าหมินเจียง ขุนเขาหมินซาน สู งกว่าระดับนํ้าทะเล 2500 เมตร เป็ นทางลัดตัดตรงของทางเดิน
กองคาราวานม้า จากใจกลางจงหยวนสู่ ตะวันตกเฉี ยงใต้-ทิเบต ห่างจากอําเภอเม่าเสี้ ยน 63 กิโลเมตร
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางเข้าสู่ อุทยานซงผิงโกว สถานที่ท่องเที่ยวแห่ งใหม่
อุทยานนี้ รวบรวมเอาความยิ่งใหญ่ ความงดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่ และความลี้ลบั ของธรรมชาติ มา
รวมกันอยูใ่ น 3 หุ บเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทัศน์ นําท่านชมทะเลสาบยาว(ฉางไห่ ) ทะเลสาบต้นกก (ฟางไห่ )
ทะเลสาบหินขาว (ไป๋ สื อไห่) ทะเลสาบไป๋ ล่าไห่ (ซ่างไป๋ ล่าไห่-เซี่ ยไป๋ ล่าไห่) ทะเลสาบแห่งความรัก ทะเลสาบ 5
สี สระมรกต ทะเลสาบหมึกสี น้ าํ เงินเข้ม และนํ้าตกธารไข่มุก เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่ งใหม่ที่สวย
งดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว ดินแดนสวรรค์บนดิน ที่นกั ท่องเที่ยวไม่ควรพลาด จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองฉวนจู่
ซี่อ
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
พักทีฉ่ วนจู่ซื่อ โรงแรม MING JIANG HAOTING HOTEL หรือเทียบเท่า 5*

ฉวนจูซื่อ – อุทยานหวงหลง (ไม่ รวมค่ ากระเช้ า) – ฉวนจู่ซื่อ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม หลังอาหารนําท่านเดิ นทางสู่ อุทยานแห่ งชาติหวงหลง หรื ออุทยาน
มังกรเหลือง ตามเส้นทางผ่านแนวเทือกเขาสู งชัน, หน้าผา, หุ บเขา, เส้นทางคดเคี้ยว ผ่านป่ าสนเลาะเลียบแม่น้ าํ
ชมทิวทัศน์สองข้างทางอันตระการตาและการทําการเกษตรแบบขั้นบันได ผ่านหมู่บา้ นชาวธิ เบต ท่านจะได้เห็น
ฝูงจามรี อยูต่ ามสองข้างทาง ด้วยความสู งประมาณ 5,000 เมตร
บริ การอาหารเช้ า ณ ภัต ตาคาร หลังอาหารนํา ท่า นเดิ นทางขึ้ นสู่ อุทยานแห่ งชาติ หวงหลง มรดกโลกทาง
ธรรมชาติ ที่ได้รับการรับรองจากองค์การ UNESCO อุทยานแห่ งชาติหวงหลงเป็ นป่ าไม้ธรรมชาติที่สมบูรณ์
ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อของมณฑลเสฉวน อุทยานแห่ งชาติหวงหลงเป็ นชื่ อมังกรเหลือง เพราะภูมิภาค
โดยทัว่ ๆ ไป มีลกั ษณะคล้าย ๆกับพญามังกรเหลืองที่หลับอยูใ่ นหุ บเขาซึ่ งแต่ก่อนนานมาแล้วเคยมีคนกล่าวขาน
กันว่าเคยมีพญามังกรเหลืองอาศัยอยูใ่ นที่แห่ งนี้ เพื่อปกปั กรักษาและคุม้ ครองคุม้ ภัยให้กบั ชาวธิ เบตในอดีตกาล
ซึ่ งปั จจุบนั นี้ อุทยานแห่งชาติหวงหลงเปรี ยบประหนึ่ งดังอุทยานสรวงสวรรค์บนโลกมนุ ษย์ ในช่วงฤดูหนาวจะ
มีหิมะโปรยปรายลงมาปกคลุมภูเขาทัว่ บริ เวณมองดูขาวสะอาดตาสวยงามซึ่ งในอุทยานแห่ งชาติหวงหลงนี้ จะมี
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บ่อนํ้าตื้นๆที่มีประกายเฉดสี ที่สวยงามตามธรรมชาติเมื่อกระทบกับแสงแดดแล้ว จะส่ องแสงประกายมองดูแล้ว
เหมื อ นเกร็ ด มัง กรที่ มี อ ยู่เป็ นจํา นวนมาก ซึ่ งล้อ มรอบไปด้วยความเขี ย วขจี ข องป่ าไม้ที่ อุด มสมบู ร ณ์ ต าม
ธรรมชาติ บ นยอดเขาจะมี หิม ะปกคลุ ม ขาวดั่งปุ ยนุ่ นคลอบคลุ ม ไปทัว่ บริ เวณในฤดู หนาว และจะเกิ ดแสงสี
สะท้อนที่สวยงามไปทัว่ บริ เวณในยามที่มีแสงแดดสาดส่ องลงมากระทบกับผิวนํ้ามองดูแล้วเป็ นวิวทิวทัศน์ที่
สวยงามตามธรรมชาติ อย่าแท้จริ งต่อผูท้ ี่มาพบเห็ นเปรี ยบประหนึ่ งดังเมื องในเทพนิ ยายสําหรับจุ ดท่องเที่ ยว
ภายในอุ ท ยานหวงหลงแห่ ง นี้ ก็ จะมี วิว ทิ วทัศ น์ และจุ ดท่ อ งเที่ ย วคล้า ยๆกับ อุ ท ยานจิ่ วไจ้โกว ซึ่ ง อยู่สู ง กว่า
ระดับนํ้าทะเลถึง4,200เมตรภายในอุทยานแห่งชาติหวงหลงแห่ งนี้ ท่านก็จะได้พบกับความงดงามของ ทะเลสาบ
ห้าเฉดสี ที่สวยงามจํานวนมากเช่ นกัน และภายใน ถํ้าหวงหลงก็จะมีหินงอกหิ นย้อยที่สวยงามตามธรรมชาติ
มากมาย ตลอดจนดอกไม้นานาชนิ ดให้ท่านได้ชื่นชม (ไม่รวมกระเช้า ขึ้น/ลงอุทยานฯ) จนได้เวลาสมควรนํา
ท่านออกจากอุทยาน นําท่านเดินทางสู่ เมืองฉวนจูซื่อ
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
พักทีเ่ มืองฉวนจูซื่อ MING JIANG HAO TING HOTEL หรือเทียบเท่า 5*

ฉวนจูซื่อ – เมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เฉินตู
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉิ นตู แวะเยี่ยมชม หยก เป็ น
เครื่ องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่ หลายเพราะเชื่ อว่าใส่ แล้วจะช่วยป้ องกันอันตรายได้ ผ่านชม เมืองโบราณซง
พาน เมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมัยโบราณเป็ นเมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสิ นค้าชาวฮัน่ และชาวทิเบตซึ่ งชาวฮัน่ นิ ยม
นําใบชา ผ้าแพร เกลือและของใช้ประจําวันมาแลกเปลี่ยนม้าแกะ ขนแกะ และหนังสัตว์ของชาวทิเบต กําแพง
เมืองซงพาน สร้างในสมัยราชวงศ์หมิงมีพลเมือง 1 แสนกว่าคน ปี ค.ศ. 1933 ทหารจีนแดงเดินทางไกลผ่านซง
พานนายพลหลิ วป๋ อเฉิ ง สาบานผูกมิตรกับหัวหน้าชาวเผ่าทิเบต เชี ยงอิสลาม และได้รับการสนับสนุนและได้
ข้ามแดนไปทางภาคเหนือเพื่อต่อต้านชาวญี่ปุ่นที่รุกราน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองเฉินตู ระหว่างทางแวะชม "ทะเลสาบ
เต๋ อซี" ตั้งอยูร่ ะดับความเกือบ 3,000 เมตร เป็ นทะเลสาบสี เขียวเทอร์ คอยซ์ แต่เลี้อยยาวไปตามแอ่งหุ บเขา เป็ น
ภูมิภาพอันยิง่ ใหญ่ตระการตาผิวดําราบเรี ยบ ปราศจากริ้ วคลื่น หรื อแท่งตอไม้ และสี ของทะเลสาปเข้มสดไร้เงา
สะท้อนจนดูราวเป็ นกระเบื้องยาว ทะเลสาบเต๋ อซี เป็ นผลพวง จากการเกิดแผ่นดินใหวเมื่อปี พ.ศ. 2478 ซึ่ งคราว
นั้นได้กลืนสิ่ งก่อสร้าง และทุกสรรพชีวิตให้หายไปในพริ บตา ความงามของธรรมชาติบางครั้งก็แฝงด้วยความ
โหดร้าย อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบท หรื อถ่ ายรู ปคู่กับจามรี สีขาวงามตัดกับฟ้ าสี ครามและน้าสี เขียวมรกต
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จากนั้นเดินทางต่อสู่ เฉินตู สองข้างมีทิวทัศน์สวยๆให้ท่านชมอย่างเพลินตา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักทีเ่ ฉินตู โรงแรม YIN SHENG HOTEL หรือเทียบเท่า 5*

เฉินตู – ศู นย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ า – ศู นย์ สมุนไพร บัวหิมะ – ร้ านผ้ าไหม – ถนนโบราณจินหลี–
โชว์ เปลีย่ นหน้ ากาก
บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหารนําท่านเที่ยวชม ศูนย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ า ซึ่ งตั้งอยูบ่ นเนื้ อที่ 600,000 ตาราง
เมตร ทางตอนเหนือของเมืองเฉิ งตู สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1987 ซึ่ งใช้เป็ นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุ รักษ์รวมถึงใช้เป็ น
สถานที่ศึกษาหมีแพนด้า เป็ นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะศึกษาระบบนิเวศน์ , การอยูอ่ าศัยและการแพร่ พนั ธุ์ของ
หมีแพนด้า นําท่านแวะซื้ อยาแก้น้ าํ ร้อนลวก เป่ าฟู่ หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจําบ้านที่มีชื่อเสี ยง ท่านจะได้ชม

เทีย่ ง

คํ่า

การสาธิ ตการนวดเท้า ซึ่ งเป็ นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครี ยด และบํารุ งการไหลเวียนของโลหิ ตด้วยวิธี
ธรรมชาติ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นแวะชม โรงงานผลิตผ้ าไหมของจีน ชมวิธีการนําเส้นไหมออกมา
ผลิ ตเป็ นสิ นค้าทั้งใช้เครื่ องจักร และแรงงานคนชมการดึ งใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทําใส้นวมผ้า
ห่มไหม ซึ่ งเหมาะกับการซื้ อเป็ นทั้งของฝากและใช้เองนําท่านสู่ ถนนจินหลี Jinli Ancient Street (锦里古
街) ถนนจินหลีเป็ นถนนโบราณที่มีสินค้าให้ท่านช้อปปิ้ งได้ท้ งั ของรับประทาน และของฝากของที่ระลึกเช่น
หน้ากากเฉิ งตูเพราะถนนจินหลี น้ ี เป็ นที่ต้ งั ของสถานที่ แสดงโชว์เปลี่ ยนหน้ากากอันโงดังของเมื องเฉิ งตู แค่
ประตูทางเข้าก้อสามารถทําให้ท่านเห็นถึงบรรยากาศแห่งเหมือนเดินในหนังจีนสมัยก่อนได้เลยทีเดียว
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าชม โชว์ เปลี่ยนหน้ ากาก การแสดงที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังของ
มณฑลเสฉวน หลังจบการแสดงนําท่านสู่ ที่พกั
พักทีเ่ มืองเฉินตู YIN SHENG HOTEL หรือเทียบเท่า 5*

วันทีห่ ก
เช้ า

เฉินตู – ถนนคนเดินซุ นซีลู่ – ศู นย์ หมอนยางพาราเพื่อสุ ขภาพ – วังแพะเขียว – ฉงชิ่ง – ศาลา
ประชาคม (ด้ านนอก) – กรุงเทพฯ
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม หลังอาหาร นําท่านไปช้อบปิ้ งที่ ถนนคนเดินเท้ าปู้สิ งเจีย บนถนน
“ชุ นซีล่”ู และ “ซิงเหนียนลู่”ที่เต็มไปด้วยห้างใหญ่และร้านรวงย่อยๆ มากมายขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ นําสมัย รองเท้า
กระเป๋ า แว่นตานําท่านแวะชม ศู นย์ หมอนยางพาราเพื่อสุ ขภาพ ให้ท่านเลือกเป็ นของฝากอีกหนึ่ งสิ นค้าขึ้นชื่ อ
ของจีน นําท่านชม วังแพะเขียว ซึ่ งตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของนครเฉิ นตู ถือว่าเป็ นสํานักที่ใหญ่ที่สุดของลัทธิ
เต๋ าในภาคตะวันตกเฉี ยงใต้ นําท่านชมสิ่ งก่ อสร้ างสําคัญ มี ตาํ หนักหลิ นจู่ ตําหนักเฉี ยนคุ น ตําหนักซานซิ น
ตําหนักถังอ่องและศาลายันต์แปดทิศ ภายในตําหนักประดิษฐานรู ปปั้ นเทวดาที่คนจีนนับถือ สิ่ งที่น่าสนใจมาก
ที่สุดคือตําหนักซานเซิ น มีแพะทองเหลืองที่ศกั ดิ์สิทธิ์ สองตัวตั้งตระหง่านอยูต่ ้ งั แต่สมัยราชวงศ์เชง ตัวหนึ่ งน่า
ประหลาดใจมาก“มีเขาข้างเดียว” กล่าวว่าอวัยวะส่ วนต่างๆ ของแพะ จะมีความเกี่ยวข้องกับสัตว์สิบสองราศี มี
ลักษณะดังนี้ มีหูเหมือนหนู ตาเหมือนไก่ จมูกเหมือนวัว กีบเล็บเหมือนเสื อ ปากเหมือนกระต่าย เขาเหมือน
มังกร หางเหมือนงู หน้าเหมือนม้า คอเหมือนลิง หนวดแพะ ท้องเหมือนหมา ก้นเหมือนหมู ซึ่ งคนจีนมีเชื่ อ
ว่าถ้าหากเจ็บป่ วยไม่สบายอวัยวะส่ วนใดของร่ างกายให้นาํ มือไปลูบจับส่ วนนั้นของแพะแล้วจะหายจากอาการ
ป่ วยทันที และวังแพะเขียวยังเป็ นสํานักลัทธิ เต๋ าที่ระลึกถึงท่านเล่าจื้อ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง

เทีย่ ง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านชม มหาศาลาประชาคม (ต้ าหลี่ถัง) ด้านนอก ที่สร้าง
โดยนายพลเฮดหลงแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ สร้างหลังจากการปฎิวตั ิสาํ เร็ จในปี 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้
เป็ นที่ประชุมสภาผูแ้ ทน และโรงละครของประชาชน จําลองแบบมาจากหอฟ้ าเทียนถานจากปั กกิ่ง ให้ท่านเก็บ
ภาพบรรยากาศข้างนอก นําท่านเดินทางสู่ สนามบินฉงชิ่ง

18.50 น.
20.50 น.

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

กาหนดการเดินทาง

13-18, 18-23, 20-25 ต.ค. 60
10-15 พ.ย. // 6-11, 13-18 ธ.ค. 60

ผู้ใหญ่ ** ไม่ มรี าคาเด็ก**

พักเดี่ยว

20,999.19,999.-

6,900.4,500.-

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 เมื่อท่ านเดินทางไปกับคณะแล้ ว ขอความกรุ ณาให้ ท่านตามคณะท่ องเที่ยวตามรายการ ซึ่ งอาจจะมีการ
เปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม หากท่ านต้ องการที่จะไม่ ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ ละวัน ทางบริ ษัทฯ 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
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่ านา้ หนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรั ม/ ท่ าน กรณีที่นา้ หนักเกิน กรุ ณาชาระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนา้ หนักที่เกินเอง ***

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 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 (ยกเว้นผู่ที่เดินทางเข้า 21 ประเทศตามด้านล่างต้องยืน่
วีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท)

-ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น, คนขับรถ, หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 1,500 บาทตลอดการเดินทาง
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

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

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
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

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

