มรดกโลกชือ่ สุ่ย น้าตกชือ่ สุ่ย น้าตกสายรุ้งใหญ่ทสี่ ุดในเอเซีย และเป็ นอันดับ 1 ของจีนสูง 76 เมตร กว้าง 81 เมตร
เมืองโบราณเหมาไถ เมืองโบราณเก่าแก่อายุกว่าพ ันปี ทไี่ ด้รบั การอนุรกั ษ์ไว้อย่างดี
อุ ทยานอู่หลง
อุ ทยานแห่งชาติอู่หลง หลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ ระเบียงกระจกชมวิว
มหานครฉงชิง่
1 ใน 4 มหานครของจีน หงหย้าต้ง ศาลาประชาคม
กําหนดการเดินทาง
สิ งหาคม-ธันวาคม 2562
( 6 วัน 5 คืน )
วันแรก
04.00 น.
06.15 น.
10.10 น.
กลางวัน

สนามบินดอนเมือง – ฉงชิ่ง – ชื่ อสุ่ ย – นํา้ ตก 4 คูหา – เมืองโบราณปิ่ งอัน
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้ น 2 เคาน์ เตอร์ สายการบินแอร์ เอเชี ย เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอย
อํานวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่ อง
นําท่านเหิ รฟ้ าสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD 556
เดินทางถึงท่าอากาศยานมหานครฉงชิ่ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว เดินทางเข้าสู่ ตวั เมือง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองชื่ อสุ่ ย ตั้งอยูใ่ นภาคตะวันตกเฉี ยง
เหนือของ มณฑลกุย้ โจว เป็ นแถบเปลี่ยนผ่านระหว่างที่ราบสู งยูนนาน-กุย้ โจวกับแอ่งกะทะเสฉวน นครนี้ ได้ชื่อว่า

“ชื่ อสุ่ ย” เพราะมีแม่น้ าํ ชื่ อสุ่ ยที่สวยงามไหลผ่านตลอดทั้งเมือง ชื่ อสุ่ ยเป็ นสายสัมพันธ์สําคัญของการค้าพรมแดน
ระหว่า งเสฉวน-กุ้ย โจวมาโดยตลอด เป็ นเมื องสํา คัญในด้า นเศรษฐกิ จวัฒนธรรม นํา ท่ า นชม อุ ทยานนํ้า ตกสี่
ถํา้ (รวมรถกอล์ ฟ) อุทยานที่มีน้ าํ ตกถึง 4 แห่ งในอุทยานเดียว 1.นํ้าตกผ้าม่าน 2.นํ้าตกซุ นหงอคง 3.นํ้าตกกบบิน
4.นํ้าตกม้าขาว ให้ท่านสัมผัสกับวิวทิวทัศน์ที่แตกต่างกัน ด้วยสายนํ้าที่เย็นฉํ่า อากาศที่ร่มรื่ นตลอดทั้งปี เดินชมพืช
พรรณธรรมชาติที่หาชมที่อื่นไม่ได้ เช่ น ต้นเฟิ ร์ นป่ าดึ กดําบรรพ์ และพืชท้องถิ่ นที่แปลกตา พร้ อมกับถ่ายรู ปกับ
ธรรมชาติที่สวยตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านชม เมืองโบราณปิ่ งอัน เมืองโบราณแห่ งนี้ สร้างในราชวงศ์หนานซ่ งมี
อายุประมาณ 1000 กว่าปี มาแล้ว ลักษณะเด่นของเมืองคือ เป็ นเมืองที่สร้างอยูบ่ นหน้าผาสู งชัน ในตัวเมืองจะมีแค่
ถนนเล็กๆ 1สาย ทางด้านเหนื อจะมีสะพานแขวนสําหรับข้ามแม่น้ าํ ชื่ อฉุ่ ย เมืองโบราณแห่ งนี้ ได้ถูกการรักษามา
เป็ นอย่างดี ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าพื้นถนนด้านในของเมืองโบราณจะไม่เป็ นทางเรี ยบซึ่ งยังคงความเป็ นแบบฉบับของ
เมืองนี้และไม่เคยผ่านการซ่ อมแซมหรื อปรับปรุ งใดๆ ในประวัติศาสตร์ เมืองโบราณนี้ เป็ นจุดที่มีการแย่งชิ ง โดยมี
การแย่งชิงระหว่างกองทัพจากาเช่และกองทัพทหารแดงของท่านประทานเหมาเจ๋ อตุง และยังได้มีการสร้างสะพาน
โซ่ แขวนข้า มฝั่ ง ในช่ วงการทํา สงคราม และยัง คงอยู่จนถึ ง ปั จจุ บนั นี้ นอกจากนี้ ย งั มี ร้านค้า ของที่ ระลึ ก ไว้ใ ห้
นักท่องเที่ยวได้ซ้ื อหาเป็ นของฝากด้วย
คํ่า

วันทีส่ อง
เช้า

เทีย่ ง

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั
พักที่เมืองปิ่ งอัน JURASSIC HOTEL หรือเทียบเท่ า

นํา้ ตกชื่ อสุ่ ย (สายรุ้ ง) – เมืองถู่เฉิง
บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหารนําท่านชม นํา้ ตกใหญ่ ชื่อสุ่ ย ที่เป็ นอันดับ 1ของประเทศจีน ซึ่ งมีความสู ง
76เมตร กว้า ง81 เมตร เป็ นนํ้า ตกที่ ใ หญ่ ที่ สุดในเอเชี ย และเป็ นนํ้า ตกแห่ งเดี ยวในโลกที่ ไ หลผ่า นภูเขาสายรุ ้ ง
(Danxia landform) นํ้าไหลลงจากหน้าผาสู ง ส่ งเสี ยงอึกทึกกึกก้องไปหลายกิโลเมตร ทิ้งละอองนํ้ากระจายเป็ น
หมอกเป็ นฝน หลายร้อยตารางวา กระทบเป็ นสายรุ ้งอันสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองถู่เฉิ ง เมืองโบราณอายุกว่า 2,000 ปี ตั้งอยูใ่ น
มณฑลซี สุ่ย ทางตอนเหนือของกุย้ โจว ปี ค.ศ. 1987 ได้สร้างสะพานทางด่วนข้ามแม่น้ าํ ชื่ อสุ่ ย ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นทาง
ด่วนมหัศจรรย์มาก ผ่านเส้นทางหุ บเขากับป่ าไผ่ที่หนาแน่นทั้งสองฝั่งระยะทางกว่าร้อยกิโลเมตร
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั
พักที่เมืองถู่เฉิง TU CHENG KEZHAN HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง

เมืองโบราณเหมาไถ – พิพธิ ภัณฑ์ เหมาไถ – ฉงชิ่ง
 บริ การอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหารนําท่านชม เมืองโบราณเหมาไถ ตั้งอยูบ่ นฝั่งของแม่น้ าํ ชื่ อสุ่ ย ตั้งอยูท่ าง
ตะวันตกเฉี ยงเหนื อของที่ราบสู งกุย้ โจวทางด้านตะวันตกของเทือกเขา ตาไต กับจุนยี่ ทางเหนื อและทางใต้ของ
มณฑลเสฉวน เป็ นสถานที่ต้ งั “สุ สานของกองทัพแดง” และอนุสาวรี ยก์ องทัพแดงข้ามแม่น้ าํ เป็ นเส้นทางเชื่ อมโยง
ที่สําคัญสู่ มณฑลเสฉวนและฉงชิ่ ง ชมเมืองโบราณที่มีกลิ่ นอายวัฒนธรรมของกองทัพแดง ชมบ้านเรื อนแบบเก่า
สไตล์เหมาไถที่ทรงคุ นค่าและเต็มไปด้วยเสน่ห์ให้ผคู ้ นเข้าไปเยือน นอกจากนี้ ยงั มีชื่อเสี ยงเรื่ องการผลิ ตซี อิ๊วจีน
และเหล้าเหมาไถที่มีชื่อเสี ยงมายาวนาน จนเป็ นที่รู้จกั กันในชื่ อ “เมืองไวน์แห่ งแรกของจีน” จากนั้นนําท่านชม
พิพธิ ภัณฑ์ เหมาไถ ชมวิวฒั นาการของเหล้าเหมาไถโบราณจนมาถึงปัจจุบนั ได้พฒั นาผลิตภัณฑ์ไปหลายรู ปแบบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับสู่ มหานครฉงชิ่ ง เป็ นเมืองใหญ่ 1 ใน
4 ของจีนที่ข้ ึนตรงต่อส่ วนกลาง โดยได้ถูกขนานนามว่าเป็ น “เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก” อันเป็ น
แหล่งกําเนิดของชนเผ่าปาหยีโบราณ มีประวัติศาสตร์ อนั เนิ่นนานกว่า 3,000 ปี

คํ่า

วันทีส่ ี่
เช้ า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั
พักที่เมืองฉงชิ่ง XIN XI YA HOTEL หรือเทียบเท่ า

ฉงชิ่ง – อู่หลง - อุทยานหลุมฟ้ าสะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่ – สะพานแก้วสวรรค์ )
 บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของ เมืองฉงชิ่ ง
เป็ นเมืองที่อยูท่ ่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสู ง ทําให้เมืองนี้ มีป่าไม้ และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี มีแม่น้ าํ อู่เจียง
ไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยูห่ ่างจากเมืองฉงชิ่งประมาณ 130 กิโลเมตร ถนนเป็ นทางด่วนพิเศษตลอดเส้นทาง

เทีย่ ง

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติหลุมฟ้า - สะพาน
สวรรค์ มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทําให้เกิดเป็ นบ่อหลุมขนาดใหญ่ที่
ลึกประมาณ 300-500 เมตร และมีบางส่ วนเป็ น โพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขา ภายในอุทยาน
แห่ งชาติหลุมฟ้ า -สะพานสวรรค์ ยังมีโรงเตียมเก่าๆ ซึ่ งเป็ นจุดแวะพักของคนเดิ นทางในสมัยก่อนตั้งแต่ในสมัย
ราชวงศ์ถงั (ค.ศ. 618-907) และจุดนี้ เองที่จางอี้โหมวใช้เป็ นฉากในหนังการถ่ายทําหนังเรื่ อง "ศึกโค่นบัลลังก์วงั
ทอง ล่ าสุ ดใช้ เป็ นฉากในหนังฮอลิว๊ ูดฟอร์ มยักษ์
จากนั้นนําท่านสู่ ที่เที่ยว
ใหม่ล่าสุ ด กับสะพานแก้ วสวรรค์ หรื อ ระเบียงกระจกชมวิวที่ใหญ่ ที่สุดในเอเซี ยออกแบบโดยผูเ้ ชี่ ยวกว่า 20 คน
จากทั้งในและนอกจีน ตั้งอยู่ 11 เมตรเหนื อขอบหน้าผาสู งในเมืองเซี ยนหนู่ชาน กว้างอีก 26 เมตร หรื อถ้าหากวัด
จากระดับนํ้าทะเลก็สูง 1,200 เมตร ว่ากันว่าน่าจะเป็ นระเบียงจุดชมวิวกระจกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชี ยแล้วยังสามารถ
มองชมวิวมุมสู งได้ทะลุถึงก้นอุทยานกันเลยทีเดียวให้ท่านได้วดั ใจเดินชมวิวและเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั
พักที่เมืองอู่หลง MOUNTIAN VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีห่ ้ า

อู่หลง – ภูเขานางฟ้า – ฉงชิ่ง – ถนนคนเดินเจีย้ ฟางเป่ ย

เช้า

บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหารนําท่านชมอุทยานเขานางฟ้า อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4 A ของ
ประเทศจีน อยู่ทางตอนเหนื อของแม่น้ าํ อวู่เจี ยงในระดับความสู ง 1900 เมตรจากระดับนํ้าทะเล มียอดเขาสู งสุ ดที่ 2033
เมตร อุทยานเขานางฟ้ ามีชื่อเสี ยงในเรื่ องความสวยงามทางธรรมชาติที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู จนได้รับการขนานนาม
ว่าเป็ นดินแดนแห่ ง 4 สิ่ งมหัศจรรย์ คือ มีป่าไม้หนาแน่ น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และมีลานหิ มะในฤดู
หนาว ปกติภูเขานางฟ้ าเป็ นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อนั ดับ 1 ทางภาคใต้ของประเทศจีน นําท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วย

เทีย่ ง

คํ่า

การนวดฝ่ าเท้า เป็ นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ “ศู นย์ วิจัยทางการแพทย์ แผนโบราณ” ฟัง
เรื่ องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั การส่ งเสริ มการใช้สมุนไพรจีน ที่มีมานานนับพันปี พร้อม
รับฟังกาวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญและซื้ อยาแก้น้ าํ ร้อนลวกเป่ าฟู่ หลิง “ยาบัวหิมะ”
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับสู่ มหานครฉงชิ่ง นําท่านชม ร้ าน
ยางพารา ให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพอาทิ หมอนจากยางพารา ที่นอน เป็ นของฝาก นําท่านสู่ ถนนคน
เดินเจี่ยฟางเป่ ย (ถนนคนเดินเมืองฉงชิ่ง) หรื อที่รับรู ้กนั ว่าเป็ นเสมือนฮ่องกง 2 มีสินค้าเบรนด์เนมให้ท่านได้เลือกช้
อปปิ้ งจุใจ ตั้งอยูบ่ ริ เวณอนุ สาวรี ยป์ ลดแอก ซึ่ งสร้างขึ้นเพื่อรําลึกถึงชัยชนะในการทําสงครามกับญี่ปุ่น แต่ปัจจุบนั
กลายเป็ นศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เต็มไปด้วยร้านค้า กว่า 3,000 ร้านอาหาร ช้อปปิ้ งมอลล์ขนาด
ใหญ่
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั
พักที่เมืองฉงชิ่ง XIN XI YA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีห่ ก
เช้า

18.55 น.
21.05 น.

ฉงชิ่ง – มหาศาลาประชาคม (ด้ านนอก) – พิพธิ ภัณฑ์ ซานเสี ย – หงหยาต้ ง – ฉงชิ่ง – กรุ งเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหาร นําท่านเที่ยวชม มหาศาลาประชาคม ( ต้ าหลี่ถัง ) ที่สร้างโดยนายพลเฮด
หลงแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ สร้างหลังจากการปฎิวตั ิสาํ เร็ จในปี 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็ นที่ประชุ มสภา
ผูแ้ ทน และโรงละครของประชาชน จําลองแบบมาจากหอฟ้ าเทียนถานจากปั กกิ่ ง จากนั้นนําท่านชม พิพิธภัณฑ์
ซานเสี ย ซึ่ งเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บเรื่ องราวของการสร้ างเขื่ อนยักษ์ที่ ใหญ่ที่สุดในโลก ซานเสี ยต้าป้ า ที่ขวางกั้น
แม่น้ าํ แยงซี เกียง นําท่านชม โรงงานผ้าไหม ชมการผลิตผ้านวมจากรังไหม และผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากผ้าไหม ไม่วา่ จะ
เป็ นเสื้ อผ้า ผ้าพันคอ นําท่านสู่ “หงหยาต้ ง” คอมเพล็กซ์ในรู ปทรงอาคารโบราณขนาดใหญ่ ภายในมี ร้านค้า
ร้านอาหาร ร้านขายสิ นค้าที่ระลึก ฯลฯ ที่นี่ถือเป็ นจุดนัดพบพักผ่อนของชาวเมือง และจุดชมวิวชั้นดี อีกทั้งยังเป็ น
จุดถ่ายรู ปที่สาํ คัญของนักท่องเที่ยวอีกด้วย สมควรแก่ เวลานําท่ านเดินทางสู่ สนามบิน
***อิสระอาหารกลางวันเพือ่ ความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง***
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ FD 553
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

อัตราค่าบริการ **ราคาพิเศษ ไม่ มีราคาเด็ก ไม่ มีแจกของสมนาคุณ ***
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ** ไม่ มรี าคาเด็ก**

พักเดี่ยว

29 ส.ค.-3 ก.ย., 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

17,999.-

3,900.-

4-9, 5-10, 12-17, 13-18, 19-24, 20-25 ก.ย. 62

18,999.-

3,900.-

10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23 ต.ค. 62
19,999.4,900.19-24, 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 ทราบล่วงหน้ า แต่ จะคํานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสํ าคัญ
เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ เมือ่ ท่ านเดินทางไปกับคณะแล้ ว ขอความกรุ ณาให้ ท่านตามคณะท่ องเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการ
เปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม หากท่ านต้ องการที่จะไม่ ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ ละวัน ทางบริษทั ฯ ขอความกรุ ณาให้ ท่านชําระเงิน
เพิม่ 2,000 บาท ต่ อร้ านต่ อท่ าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็ นราคาพิเศษซี่งได้ รับการสนับสนุนจากการท่ องเที่ยวและร้ านค้ าต่ างๆ

รายการนีจ้ ะเข้ าร้ านสนับสนุนการท่ องเทีย่ วจีน เพือ่ โปรโมทการท่ องเทีย่ ว ร้ านสมุนไพรจีน , โรงงานผ้ าไหม ,
ร้ านยางพารา แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนําเสนอประมาณ 45-90 นาที
ข้ อควรระวัง ท่ านใดต้ องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั้ง หากไม่ มีการสอบถาม
เจ้ าหน้ าที่บริษทั ก่ อนทําการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่ าวไว้ ข้างต้ น ทางบริษทั จะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ข้ อควรระวัง ท่ านใดทีม่ พี าสปอร์ ต 2 เล่มหรือเปลีย่ นพาสปอร์ ตเล่มใหม่ โดยไม่ แจ้ งเจ้ าหน้ าที่
กรณีทเี่ ดินทางไม่ ได้ ทางบริษทั จะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ ตก่อนส่ งให้ เจ้ าหน้ าทีแ่ ละก่อนการเดินทาง
อัตราค่ าบริการนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่ านํา้ หนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีทนี่ ํา้ หนักเกิน กรุ ณาชํ าระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนํา้ หนักทีเ่ กินเอง ***
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง
- ค่ าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ปทัวร์ 1,500 บาท ชําระพร้ อมค่ าทัวร์ // วีซ่าเดี่ยว 2,000 บาท
**กรณีส่งเอกสารยืน่ วีซ่ากรุ๊ ปไม่ ทนั ก่ อนการเดินทาง 20 วัน
- ค่ าทิปไกด์ , คนขับรถ และ หัวหน้ าทัวร์ ไทย ตลอดการเดินทาง 1,500 บาท **ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเป็ นเงินไทยเท่านั้น**
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจอง ชําระมัดจํา 8,000 บาท ส่ วนเหลือชําระก่อนการเดินทาง 20 วัน พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพือ่ ยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
เงื่อนไขในการให้ บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเซีย
เนื่องจากราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100% ซึ่ งเมื่อท่ านจองและจ่ ายมัดจําแล้ ว ถ้ าผู้
จองยกเลิกจะไม่ มีการคืนค่ ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณีทอี่ อกตั๋วเครื่องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิกหรื อขอเลื่อนการเดินทาง ผู้
จองจะไม่ สามารถทําเรื่องขอคืนค่ าตั๋วหรือขอคืนค่ าทัวร์ ท้งั หมดหรือบางส่ วนได้ เว้นแต่
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดิ นทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หักค่าใช่ จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่า
ใช่จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิ กการเดิ นทาง โดยตัว๋ เครื่ องบิ นได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิ ม ผูย้ กเลิ กต้อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้ อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการ
บินกําหนด และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
4. กรณี ที่ท่านซื้ อตัว๋ เพิ่ม เกิ นจากจํานวนตัว๋ ที่ มีในกรุ๊ ป ทางบริ ษทั จองตัว๋ ผ่านอิ นเตอร์ เน็ ตให้ ท่านผูเ้ ดิ นทางจะไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทาง หรื อเปลี่ยนผูเ้ ดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกําหนด จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายตัว๋ เต็มใบ

@ @ เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีนแบบกรุ๊ ป @ @
1. สําเนาพาสปอร์ต

อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
- พาสปอร์ ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- สําเนาบัตรประชาชน
- ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 1,500 บาท
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการทีก่ าํ หนด อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อ
เกิดปั ญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมี ค่าติ ดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดิ นทาง มากเกิ นความจําเป็ น หากเกิ ดการเสี ยหาย //สู ญหาย ระหว่างการ
เดินทาง กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลย
พินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาํ ให้มิสามารถ
เดินทางได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
หรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถื อว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี 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

