ชมความงามแห่งฤดูใบเปลีย่ นสี ดอกไม้ป่าแซมเขา ณ อุทยานธารสวรรค์จวิ่ จ้ายโกว
ผ่านชมความงามทะเลสาบเตีย๋ ซี กาแพงเมืองโบราณซงพาน
**โชว์เปลีย่ นหน้ากาก เอกลักษณ์ของเมืองเฉินตู**
กาหนดการเดินทาง

เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2562

วันแรก
04.00 น.
06.20 น.
10.20 น.

คํ่า

วันทีส่ อง
เช้ า

กลางวัน

คํ่า

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ฉงชิ่ง – 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 มหานครฉงชิ่ง เป็ นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของจีนที่ข้ ึนตรงต่อส่ วนกลาง โดยได้ถูกขนานนามว่าเป็ น “เมืองภูเขา
เตาไฟ เมืองในหมอก” อันเป็ นแหล่งกําเนิดของชนเผ่าปาหยีโบราณ มีประวัติศาสตร์ อนั เนิ่นนานกว่า 3,000 ปี
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารจากนั้นท่านเดิน
ทางเข้าสู่ เมืองเม่ าเสี้ยน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั
พักทีเ่ มืองเม่ าเสี้ยน XIQIANG HOMELAND HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

เม่ าเสี้ยน – อุทยานหวงหลง (ไม่ รวมกระเช้ า) – ฉวนจูซื่อ
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านเดิ นทางสู่ อุทยานแห่ งชาติหวงหลง หรื อ
อุทยานมังกรเหลือง ตามเส้นทางผ่านแนวเทือกเขาสู งชัน, หน้าผา, หุ บเขา, เส้นทางคดเคี้ยว ผ่านป่ าสนเลาะเลียบ
แม่น้ าํ ชมทิวทัศน์สองข้างทางอันตระการตาและการทําการเกษตรแบบขั้นบันได ผ่านหมู่บา้ นชาวธิ เบต ท่านจะ
ได้เห็นฝูงจามรี อยูต่ ามสองข้างทาง ด้วยความสู งประมาณ 5,000 เมตร
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดิ นทางขึ้ นสู่ อุทยานแห่ งชาติ หวงหลง มรดกโลกทาง
ธรรมชาติ ที่ได้รับการรับรองจากองค์การ UNESCO อุทยานแห่ งชาติหวงหลงเป็ นป่ าไม้ธรรมชาติที่สมบูรณ์
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อของมณฑลเสฉวน อุทยานแห่ งชาติหวงหลงเป็ นชื่ อมังกรเหลื อง เพราะ
ภูมิภาคโดยทัว่ ๆ ไป มีลกั ษณะคล้าย ๆกับพญามังกรเหลื องที่หลับอยูใ่ นหุ บเขาซึ่ งแต่ก่อนนานมาแล้วเคยมี
คนกล่าวขานกันว่าเคยมีพญามังกรเหลืองอาศัยอยูใ่ นที่แห่ งนี้ เพื่อปกปั กรักษาและคุม้ ครองคุม้ ภัยให้กบั ชาวธิ
เบตในอดีตกาลซึ่ งปั จจุบนั นี้ อุทยานแห่ งชาติหวงหลงเปรี ยบประหนึ่ งดังอุทยานสรวงสวรรค์บนโลกมนุ ษย์
ในช่วงฤดูหนาวจะมีหิมะโปรยปรายลงมาปกคลุมภูเขาทัว่ บริ เวณมองดูขาวสะอาดตาสวยงามซึ่ งในอุทยาน
แห่งชาติหวงหลงนี้จะมีบ่อนํ้าตื้นๆที่มีประกายเฉดสี ที่สวยงามตามธรรมชาติเมื่อกระทบกับแสงแดดแล้ว จะ
ส่ องแสงประกายมองดูแล้วเหมือนเกร็ ดมังกรที่มีอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ซึ่ งล้อมรอบไปด้วยความเขียวขจีของป่ า
ไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ตามธรรมชาติบนยอดเขาจะมีหิมะปกคลุ มขาวดัง่ ปุยนุ่ นคลอบคลุ มไปทัว่ บริ เวณในฤดู
หนาว และจะเกิดแสงสี สะท้อนที่สวยงามไปทัว่ บริ เวณในยามที่มีแสงแดดสาดส่ องลงมากระทบกับผิวนํ้า
มองดูแล้วเป็ นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติอย่าแท้จริ งต่อผูท้ ี่มาพบเห็นเปรี ยบประหนึ่งดังเมืองในเทพ
นิ ยายสําหรับจุดท่องเที่ยวภายในอุทยานหวงหลงแห่ งนี้ ก็จะมีวิวทิวทัศน์และจุดท่องเที่ยวคล้ายๆกับอุทยาน
จิ่วไจ้โกว ซึ่ งอยูส่ ู งกว่าระดับนํ้าทะเลถึง4,200เมตรภายในอุทยานแห่ งชาติหวงหลงแห่ งนี้ ท่านก็จะได้พบกับ
ความงดงามของ ทะเลสาบห้าเฉดสี ที่สวยงามจํานวนมากเช่นกัน และภายใน ถํ้าหวงหลงก็จะมีหินงอกหิ น
ย้อยที่สวยงามตามธรรมชาติมากมาย ตลอดจนดอกไม้นานาชนิ ดให้ท่านได้ชื่นชม (ไม่ รวมกระเช้ า ขึน้ 80
หยวน /ลง 40 หยวน อุทยานฯ) นําท่านเดินทางสู่ เมืองฉวนจูซื่อ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักทีจ่ ิ่วจ้ ายโกว โรงแรม YARI HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

วันทีส่ าม

ฉวนจูซื่อ – เทีย่ วอุทยานจิ่วจ้ ายโกว

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ จิ่วไจ้ โกว ระหว่างทาง ชมวิวทิวทัศน์ 2
ข้างทางอย่างเพลิดเพลินอาทิ ความเป็ นอยูว่ ิถีชีวิตของชาวบ้านชนกลุ่มน้อยที่ปลูกพืช เกษตรกรรม นานาชนิดๆ
ไร่ อนั กว้างใหญ่ เทือกเขา ธารนํ้า ฯลฯและ พักผ่อนตามอัธยาศัย นําท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่ งชาติจิ่วจ้ ายโกว”
เปลี่ยนขึ้นรถของอุทยาน เพื่อชม มรดกโลกอุทยานแห่ งชาติธารสวรรค์ “จิ่วจ้ายโกว” ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่อาํ เภอหนานปิ ง
อยูท่ างเหนื อของมณฑลเสฉวน ห่ างจากตัวเมืองเฉิ งตู ประมาณ 500 กิโลเมตร และอยูส่ ู งกว่าระดับนํ้าทะเลถึง
2,500 เมตร มีอาณาบริ เวณถึง 148,260 เอเคอร์ เทือกเขาเหล่านี้ มียอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิ มะอยูห่ ลายยอด พื้นที่
ป่ าเขียวขจีสลับกับทุ่งหญ้า , ทะเลสาบ แม่น้ าํ และนํ้าตกรู ปร่ างแปลกตาชาวธิ เบตที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่น้ ี มีตาํ นาน
เกี่ยวกับการเกิดของภูมิประเทศจิ่วไจ้โกว “ ต้าเกอ ผูม้ ีชีวิตอันเป็ นอมตะและนางฟ้ าอู่นวั เซอโหม่ ที่อาศัยอยูใ่ น
เทือกเขาลึกนี้ ได้ตกหลุมรักซึ่ งกันและกัน ต้าเกอจึงได้ขดั กระจกบานหนึ่ งจนวาววับด้วยกระแสลมและหมู่เมฆ
และมอบให้กบั อู่นวั เซอโหม่เป็ นของกํานัล แต่โชคร้ายที่อู่นวั เซอโหม่ทาํ หล่นและแตกเป็ นชิ้นเล็ก ชิ้นน้อยถึ ง
108 ชิ้น ซึ่ งภายหลังจึงกลายเป็ นทะเลสาบทั้ง 108 แห่งในหุ บเขาเก้าหมู่บา้ นแห่งนี้ ” ภายในอาณาบริ เวณอุทยาน
จิ่วจ้ายโกว ประกอบด้วยภูเขาและหุบเขาอันสลับซับซ้อน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับพื้นดินที่ลดหลัน่ จึงทํา
ให้เกิดแอ่งนํ้าน้อยใหญ่มากมายถึง 114 แอ่ง และกลุ่มนํ้าตกใหญ่นอ้ ยรวมถึง 17 กลุ่ม และแม่น้ าํ ซึ่ งไหลมาจาก
หุ บเขารวม 5 สาย ท่านจะได้พบกับความหัศจรรย์ของอุทยานแห่ งนี้ ชมสภาพของนํ้าในทะเลสาบมีสีสันที่
พิสดารหลากหลาย ประกอบด้วยฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงจนทําไห้เกิดสี สัน อันมหัศจรรย์จนได้ฉายาว่า
“ 7 แดนเทพนิยาย ” ท่านจะได้เดินลัดเลาะเริ่ มตั้งแต่ป่าดึกดําบรรพ์ท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติของป่ าที่ยงั คง
สภาพเหมือนป่ าดึ กดําบรรพ์ เสมื อนหนึ่ งท่านกําลังสํารวจป่ าดึ กดําบรรพ์ ต่อด้วยทะเลสาบกระจกเงาและ
ทะเลสาบหงส์ ชมความใสสะอาดของนํ้าในทะเลสาบ จากนั้นแวะชมทะเลสาบหมีแพนด้ า และทะเลสาบไผ่
ลูกศร ซึ่ งท่านจะตลึงกับความงดงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างวิจิตพิสดาร ดัง่ ภาพวาดในจินตนาการ
จากนั้นผ่านบึงหญ้า ดาดนํ้า ชั้นของนํ้าตกน้อยใหญ่ ไหลลัดเลาะ ซึ่ งท่านสามารถได้ยินเสี ยงของนํ้าไหลภายใต้
บรรยากาศที่แสนสงบเงียบและงดงาม ซึ่ งท่านสามารถมาเยือนได้ในทุกฤดูกาล
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในอุทยาน นําท่านชมความงดงามของ “ นา้ ตกธารไข่ มุก ” ซึ่ งเป็ นนํ้าตก
ที่ไหลผ่านถํ้าลําธารใหญ่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล มีสายนํ้าที่ทอดธารลดหลัน่ ยาวเป็ นระยะยาวถึง 310 เมตร
ไม่ขาดสายส่ องประกายระยิบระยับ เป็ นนํ้าตกที่มีความงามราวกับเส้นไข่มุก ให้ท่านได้อิสระกับการบันทึก
ถ่ายภาพและดื่มดํ่ากับธรรมชาติ ที่สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที่ จนได้เวลาสมควรนําท่านออกจากอุทยาน
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฉวนจูซื่อ
หมายเหตุ : กรณีอุทยานปิ ดไม่ ให้ นักท่ องเที่ยวเข้ าชม ทางบริ ษัทขออนุ ญาตเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ เคียงให้ โดยไม่ ต้อง
แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
คํ่า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
พักทีจ่ ิ่วไจ้ โกว CELEBRITTYJIUZHAIGOU HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
เช้ า

วันทีส่ ี่
เช้า

จิ่วไจ้ โกว – 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

กลางวัน

คํ่า

วันทีห่ ้ า
เช้ า

เทีย่ ง

คํ่า

วันทีห่ ก
เช้ า
เทีย่ ง

นําใบชา ผ้าแพร เกลือและของใช้ประจําวันมาแลกเปลี่ยนม้าแกะ ขนแกะ และหนังสัตว์ของชาวทิเบต กําแพง
เมืองซงพาน สร้างในสมัยราชวงศ์หมิงมีพลเมือง 1 แสนกว่าคน ปี ค.ศ. 1933 ทหารจีนแดงเดินทางไกลผ่านซง
พานนายพลหลิ วป๋ อเฉิ ง สาบานผูกมิตรกับหัวหน้าชาวเผ่าทิเบต เชี ยงอิสลาม และได้รับการสนับสนุ นและได้
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
จากนั้นเดินทางต่อสู่ เฉินตู สองข้างมีทิวทัศน์สวยๆให้ท่านชมอย่างเพลินตา ถึงเมืองเฉินตู
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักทีเ่ ฉินตู โรงแรม YIN SHENG HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

เฉินตู – ศู นย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ า – ศู นย์ สมุนไพร บัวหิมะ – ร้ านผ้ าไหม – ถนนซุนซีหลู่ – 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 , การอยู่อาศัยและการแพร่ พนั ธุ์ของ
หมีแพนด้า นําท่านแวะซื้ อยาแก้น้ าํ ร้อนลวก เป่ าฟู่ หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจําบ้านที่มีชื่อเสี ยง ท่านจะได้ชม
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
ห่ มไหม ซึ่ งเหมาะกับการซื้ อเป็ นทั้งของฝากและใช้เองนําท่านไปช้อบปิ้ งที่ ถนนคนเดินเท้าปู้ สิ งเจี ย บนถนน
“ชุนซี ลู่” และ “ซิ งเหนี ยนลู่”ที่เต็มไปด้วยห้างใหญ่และร้านรวงย่อยๆ มากมายขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ นําสมัย รองเท้า
กระเป๋ า แว่นตา
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าชม โชว์ เปลี่ยนหน้ ากาก การแสดงที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังของ
มณฑลเสฉวน หลังจบการแสดงนําท่านสู่ ที่พกั พักทีเ่ มืองเฉินตู YIN SHENG HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

เฉินตู – ศู นย์ หมอนยางพาราเพือ่ สุ ขภาพ – ฉงชิ่ง – หมู่บ้านโบราณฉือซื่อโข่ ว – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม นําท่านแวะชม ศู นย์ หมอนยางพาราเพื่อสุ ขภาพ ให้ท่านเลือกเป็ นของ
ฝากอีกหนึ่งสิ นค้าขึ้นชื่อของจีนจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง
บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภั ต ตาคาร นํา ท่ า นชม หมู่ บ้ า นโบราณฉื อ ชี่ โข่ ว เป็ นหมู่ บ ้า นที่ มี ช นเผ่า กลุ่ ม น้อ ย
หลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อาคารบ้านเรื อนภายในหมู่บา้ นคงรู ปแบบของสถาปั ตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้ อิสระให้
ท่ า นสั ม ผัส กลิ่ นอายย้อนยุค สมัย ราชวงศ์ซ่ ง หมิ ง ชิ ง เลื อ กซื้ อของที่ ร ะลึ ก หรื อของฝาก นํา ท่ า นเดิ นทางสู่
สนามบินฉงชิ่ง

18.50 น.
20.50 น.

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

อัตราค่ าบริการ **ราคาพิเศษ ไม่ มรี าคาเด็ก ไม่ มแี จกของสมนาคุณ ***
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ** ไม่ มรี าคาเด็ก**

พักเดี่ยว

19,999.-

3,900.-

23,999.-

4,900.-

6-11, 8-13, 13-18, 15-20, 16-21, 20-25, 22-27 พ.ย. 62
23-28 พ.ย., 27 พ.ย.-2 ธ.ค., 29 พ.ย.- 4 ธ.ค. 62
4-9, 6-11, 11-16, 18-23, 20-25 ธ.ค. 62
10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22,
18-23 ต.ค., 19-24, 23-28, 24-29 ต.ค., 30 ต.ค.-4 พ.ย. 62

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 กิโลกรัม/ 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 1,650 บาท
-ค่าทิปไกด์, คนขับรถ, หัวหน้าทัวร์ไทย 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. 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
- ยื่นวีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช้ จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน กรณีที่ท่านส่ งเอกสารวีซ่ากรุ๊ ปไม่ ทัน

ยืน่ วีซ่าด่ วน 2 วัน เสี ยค่ าใช้ จ่ายเพิม่ ท่านละ 2,000 บาท

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 องมาจากมี สิ่งผิดกฎหมายหรื 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

