รห ัสโปรแกรม : 16954

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

อุ ทยานอู่หลง
อุ ทยานแห่งชาติอู่หลง หลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ ระเบียงกระจกชมวิว เมืองหิมะ ภูเขานางฟ้า
เล่อซาน
Oriental Buddha Capital “ตงฟางฝ๋ อจู” ถ้าแกะสลักพระพุ ทธใหญ่ทสี่ ุดในเล่อซาน
เฉินตู
วัดเจ้าเจีย๋ ถนนคนเดิน ไท่กู๋หลี่ วัดต้าซื้อ
มหานครฉงชิง่
1 ใน 4 มหานครของจีน หงหย้าต้ง ศาลาประชาคม
กำหนดกำรเดินทำง กุมภำพันธ์ -เมษำยน 2563
( 6 วัน 5 คืน )
วันแรก
04.00 น.
06.20 น.
10.20 น.
กลำงวัน

สนำมบินดอนเมือง – ฉงชิ่ง – อู่หลง – ภูเขำนำงฟ้ ำ – เมืองหิมะนำงฟ้ ำ ชมนำ้ แข็งแกะสลัก
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อำคำร 1 ชั้ น 2 เคำน์ เตอร์ สำยกำรบินแอร์ เอเชี ย เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอย
อานวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่ อง
นาท่านเหิ รฟ้าสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสำยกำรบิน แอร์ เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD 556
เดินทางถึงท่าอากาศยานมหานครฉงชิ่ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว เดินทางเข้าสู่ ตวั เมือง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้
ของ เมืองฉงชิ่ง เป็ นเมืองที่อยูท่ ่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสู ง ทาให้เมืองนี้ มีป่าไม้ และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศ
ดี มีแม่น้ าอู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยู่ห่างจากเมืองฉงชิ่ งประมาณ 130 กิโลเมตร ถนนเป็ นทางด่วนพิเศษ
ตลอดเส้นทาง นาท่านชมอุทยำนเขำนำงฟ้ ำ อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4 A ของประเทศจีน อยู่ทางตอนเหนื อ
ของแม่น้ าอวูเ่ จียงในระดับความสู ง 1900 เมตรจากระดับน้ าทะเล มียอดเขาสู งสุ ดที่ 2033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ ามีชื่อเสี ยง
ในเรื่ องความสวยงามทางธรรมชาติ ที่แ ตกต่ างกันไปในแต่ ละฤดู จนได้รั บการขนานนามว่าเป็ นดิ นแดนแห่ ง 4 สิ่ ง
มหัศจรรย์ คือ มีป่าไม้หนาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และมีลานหิ มะในฤดูหนาว ปกติภูเขานางฟ้ าเป็ น
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อนั ดับ 1 ทางภาคใต้ของประเทศจีน ( สำหรั บท่ ำนใดที่สนใจกำรเล่ นเสก็ตน้ำแข็ง กรุ ณำติดต่ อจองกับไกด์
หรื อหัวหน้ ำทัวร์ มีค่ำใช้ จ่ำยประมำณ 120 หยวน )

Option

โชว์ จำงอวีโ้ หมว IMPRESSION WULONG อีกหนึ่ งผลงานของผูก้ ากับดัง จางอวี้โหมว ซึ่ งเนรมิตหุ บเขาเถ้า
หยวน ของอวู่หลง ซึ่ งล้อมรอบด้วยภู เขาสู ง, หุ บ เหวและความเงี ยบสงบของธรรมชาติ เป็ นฉากหลังบอกเล่ า
เรื่ องราว,วิถีชีวติ และประวัตศาสตร์ ของผูค้ นเมืองฉงชิ่ ง ผ่านตัวละครกว่า 500 ชีวิต โดยมีคนลากเรื อ (ห้าวจือ) เป็ น
ผูเ้ ล่าประกอบการร้องเพลงสดของนักแสดงกว่า 100 ชี วิต ตลอดการแสดงกว่า 70 นาที และการใช้เลเซอร์ ระบบ
แสง สี เสี ยง *** กรุ ณำติดต่ อไกด์ หรื อหัวหน้ ำทัวร์ ล่วงหน้ ำ ***

ค่า

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านกลับที่พกั
พักที่เมืองอู่หลง SAILAWEI HOTEL 4*หรื อเทียบเท่ ำ

วันทีส่ อง
เช้า

อู่หลง - อุทยำนหลุมฟ้ ำสะพำนสวรรค์ (นั่งรถอุทยำน+รถแบตเตอรี่ – สะพำนแก้วสวรรค์ ) – ฉงชิ่ง
บริ กำรอำหำรเช้ ำ ณ ที่พัก หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่ งชำติหลุมฟ้ ำ - สะพำนสวรรค์ มรดกโลก
ทำงธรรมชำติระดับ 5A ที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทาให้เกิดเป็ นบ่อหลุมขนาดใหญ่ที่ลึกประมาณ 300500 เมตร และมีบางส่ วนเป็ น โพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขา ภายในอุทยานแห่ งชาติหลุมฟ้ า สะพานสวรรค์ ยังมีโรงเตียมเก่าๆ ซึ่ งเป็ นจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยก่อนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถงั (ค.ศ. 618907) และจุดนี้เองที่จางอี้โหมวใช้เป็ นฉากในหนังการถ่ายทาหนังเรื่ อง "ศึกโค่นบัลลังก์วงั ทอง ล่ ำสุ ดใช้ เป็ นฉำกใน
หนังฮอลิว๊ ดู ฟอร์ มยักษ์ TRANFORMER4 ที่โด่ งดังไปทั่วโลก จากนั้นนาท่านสู่ ที่เที่ยวใหม่ล่าสุ ด กับสะพำนแก้ ว
สวรรค์ หรื อ ระเบียงกระจกชมวิวที่ใหญ่ ที่สุดในเอเซี ยออกแบบโดยผูเ้ ชี่ ยวกว่า 20 คนจากทั้งในและนอกจีน ตั้งอยู่
11 เมตรเหนื อขอบหน้าผาสู งในเมืองเซี ยนหนู่ชาน กว้างอีก 26 เมตร หรื อถ้าหากวัดจากระดับน้ าทะเลก็สูง 1,200

เมตร ว่ากันว่าน่าจะเป็ นระเบียงจุดชมวิวกระจกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชี ยแล้วยังสามารถมองชมวิวมุมสู งได้ทะลุถึงก้น
อุทยานกันเลยทีเดียวให้ท่านได้วดั ใจเดินชมวิวและเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย
เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเดินทางนาท่านเดินทางกลับสู่ มหำนครฉงชิ่ ง เป็ น
เมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของจีนที่ข้ ึนตรงต่อส่ วนกลาง โดยได้ถูกขนานนามว่าเป็ น “เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก” อัน
เป็ นแหล่งกาเนิดของชนเผ่าปาหยีโบราณ มีประวัติศาสตร์ อนั เนิ่นนานกว่า 3,000 ปี

ค่า

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านกลับที่พกั
พักที่เมืองฉงชิ่ง TIANYOU HOTEL 4*หรื อเทียบเท่ ำ

วันทีส่ ำม
เช้า

เทีย่ ง

ค่า

ฉงชิ่ง – เล่อซำน - ถำ้ พระแกะสลักตงฟำงฝ๋อจู – ถนนคนเดินเจียโจว
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ที่พัก หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เมืองเล่ อซำน เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมของจีน มีทิวทัศน์สวยงาม โบราณสถานมากมาย เป็ นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของมณฑล
เสฉวน และเป็ นหนึ่ งในสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ทางพุทธศาสนาในภาคตะวันตกเฉี ยงใต้ พระพุทธรู ปองค์ใหญ่เมืองเล่อ
ซานในเขตท่องเที่ยวภูเขาเอ๋ อเหมย ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุดของจีน
รั บประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่าน Oriental Buddha Capital “ตงฟำงฝ๋อจู ” ถ้ า
แกะสลัก ที่ ใหญ่ ที่สุดแห่ งหนึ่ งของ เมื องเล่ อซาน สถานที่ แห่ งนี้ ตั้ง อยู่ ณ เมื องเล่ อซาน มณฑลเสฉวน ประเทศ
จีน เป็ นสถานที่ที่มีความยิ่งใหญ่อลังการ สร้ างขึ้นจากแรงศรัทธาอย่างแรงกล้าในพุทธศาสนา โดยช่างฝี มือ ที่มี
ความประณี ตบรรจงค่อยๆแกะสลัก หิ นภายในถ้ าให้บงั เกิ ดรู ปร่ าง เรื่ องราวต่างๆ ที่อ่อนช้อยงดงาม อาทิเช่ น องค์
หลวงพ่อโต หลวงพ่อประจาเมืองเล่อซาน พระยูไล และพระพุทธรู ปและองค์เทพเจ้าปางต่างๆตามความเชื่ อในพุทธ
ศาสนา ภายนอกล้อมล้อมด้วยธรรมชาติอนั สมบูรณ์ หากมีโอกาสแนะนาให้มาชื่นชมความยิง่ ใหญ่ สักครั้ง
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ ถนนคนเดินเจียโจว ให้ท่านเลือกซื้ อ
สิ้ นค้าและของที่ระลึก สมควรแก่เวลานาท่านกลับที่พกั
พักที่เมืองเล่ อซำน BOYUE HOTEL4* หรื อเทียบเท่ ำ

วันทีส่ ี่
เช้า

เที่ยง

เล่อซำน – เฉินตู – วัดเจ้ ำเจี๋ย – ถนนคนเดินไท่ ก่ หู ลี่ – วัดต้ ำซื่ อ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ที่พัก หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองเฉิ นตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบ
ไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่
หนาวนักและมีปริ มาณความชื้นสู ง มีพ้ืนที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่ วนหนึ่ งเป็ นชนกลุ่มน้อยเชื้ อชาติ
ต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิ เบต เมี้ยว หุ ย เชี ยงนาท่านชม ผ้ ำไหมของจี น ชมวิธีการนาเส้นไหมออกมาผลิ ตเป็ นสิ นค้าทั้งใช้
เครื่ องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทาไส้นวมผ้าห่ มไหม ซึ่ งเหมาะกับการซื้ อเป็ น
ทั้งของฝากและใช้เองนาท่านชม วัดเจ้ ำเจี๋ย ตั้งอยู่ทางชานเมืองทางเหนื อของนครเฉิ งตู เป็ นวัดไม้ท้ งั หลังแห่ งแรกทาง
ตะวันตกของมณฑลเสฉวน มีความสาคัญในทางประวัติศาสตร์ ทางพุทธศาสนาในจี น เป็ นอารามเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัย
ราชวงศ์ถงั และได้มีการบูรณะขึ้นในปี ค.ศ. 1663 สมัยราชวงศ์ชิง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหาร นาท่านไปช้อบปิ้ งที่ ถนนคนเดินไท่ ก่ ูหลี่ แต่เดิมที่ตรงนี้ คือ
วัดต้ ำฉื อ ทีพ่ ระเสวียนจ้ ำง (พระถังซำจั๋ง) เคยจาพรรษาก่อนเดินทางไปชมพูทวีป ปั จจุบนั ้ ี ได้มีโครงการอนุรักษ์อาคาร
บางส่ ว นและปรั บปรุ งพื้ นที่ รอบ ๆ ขึ้ นโดยมี วดั เป็ นศู นย์กลาง ปั จจุ บันไท่ ก๋ ูหลี่ เป็ นที่ ต้ งั ของวัด ช้อปปิ้ งคอมเพล็กซ์
ร้านอาหาร ห้างสรรพสิ นค้าใต้ดิน โรงภาพยนตร์ จัตุรัส และโรงแรมหรู อย่าง The Temple House ท่านจะได้สมั ผัสวิถีชีวิต
สไตล์จีนโมเดิร์น ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ที่นี่มีท้ งั สิ นค้ายี่หอ้ ดัง สิ นค้าของจีนและของที่ระลึกให้ท่านเลือกสรรจากนั้น

นาท่านแวะ ร้ ำนหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสี ยงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้ อ กาไลหยก แหวนหยก หรื อ ผีเซี ยะ
สัตว์ มงคลที่มีชื่อเสี ยง

ค่า

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านกลับที่พกั
พักที่เมืองเฉินตู ZHEFEI HOTEL4* หรื อเทียบเท่ ำ

วันทีห่ ้ ำ
เช้า

เทีย่ ง

Option

ค่า

เฉินตู – ฉงชิ่ง – ตลำดค้ ำส่ งเฉำเทียนเหมิน – ศำลำประชำคม
บริ กำรอำหำรเช้ ำ ณ ที่พัก หลังอาหาร นาท่านเยี่ยมชม ศู นย์ สมุ นไพรจี น ฟั งคาบรรยายสรรพคุ ณยาจีนที่มี
สรรพคุณครอบจักรวาล พร้อมคลายเมื่อยด้วยการนวดสมุนไพร ฟรี แบบไม่มีค่าใช้จ่าย นาท่านเดินทางกลับสู่ มหำ
นครฉงชิ่ง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านแวะร้ ำนหมอนโอโซน ผลิตภัณฑ์เครื่ องนอนจาก
ยางพาราที่พฒั นาโดยชาวญี่ปุ่น ให้ท่านเลื อกเช่ นที่ นอน หมอน ผ้าห่ ม เป็ นต้น นาท่านเดิ นทางสู่ ตลำดค้ ำส่ งเฉำ
เทียนเหมิน เป็ นศูนย์กลางการค้าของสิ นค้ามากมายหลายชนิดให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้ อได้ตามอัธยาศัย นาท่าน
เที่ยวชม มหำศำลำประชำคม ( ต้ ำ หลี่ถัง ) ที่ สร้ างโดยนายพลเฮดหลงแห่ งกองทัพคอมมิ วนิ สต์ สร้ างหลังจาก
การปฎิวตั ิสาเร็ จในปี 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็ นที่ประชุมสภาผูแ้ ทน และโรงละครของประชาชน จาลอง
แบบมาจากหอฟ้าเทียนถานจากปั กกิ่ง ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศข้างนอก
ล่องเรื อแม่ นำ้ เหลียงเจียง (2 แม่น้ า) หรื อในความหมาย คือ การล่องเรื อทัศนี ยภาพและความงดงามของแม่น้ าแยงซี
เกียง และแม่น้ าเจียหลิงในยามค่าคืน โดยเฉพาะแม่น้ าแยงซี เกียงซึ่ งมีชื่อเสี ยงระดับโลก มีความยาวประมาณ 6,300
กิโลเมตร ซึ่ งต้นแม่น้ าอยูท่ ี่ทิเบตและมณฑลชิ งไห่ ทางทิศตะวันตกและไหลผ่าน ฉงชิ่ งไปออกทะเลจีนตะวันออก
แม่น้ าแยงซี เกี ยงซึ่ งเป็ นแม่น้ าที่ ยาวที่ สุดในเอเชี ย หรื อ ยาวเป็ นอันดับ 3 ของโลก รองจากแม่น้ าไนล์ในทวีป
แอฟริ กา และแม่น้ าอะเมซอนในทวีปอเมริ กาใต้
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านกลับที่พกั
พักที่เมืองฉงชิ่ง TIANYOU HOTEL4* หรื อเทียบเท่ ำ

วันทีห่ ก
เช้า

18.50 น.
20.50 น.

ฉงชิ่ง – ถนนคนเดินเจียฟำงเป่ ย – หงหยำต้ ง – ฉงชิ่ง – กรุ งเทพฯ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ที่พัก หลังอาหารนาท่านสู่ ถนนคนเดินเจี่ยฟำงเป่ ย (ถนนคนเดินเมืองฉงชิ่ ง) หรื อที่รับรู ้
กันว่าเป็ นเสมือนฮ่องกง 2 มีสินค้าเบรนด์เนมให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งจุใจ ตั้งอยูบ่ ริ เวณอนุ สาวรี ยป์ ลดแอก ซึ่ งสร้าง
ขึ้นเพื่อราลึ กถึ งชัยชนะในการทาสงครามกับญี่ปุ่น แต่ปัจจุบนั กลายเป็ นศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลาง
เมือง เต็มไปด้วยร้านค้า กว่า 3,000 ร้านอาหาร ช้อปปิ้ งมอลล์ขนาดใหญ่ นาท่านสู่ “หงหยำต้ ง” คอมเพล็กซ์ใน
รู ปทรงอาคารโบราณขนาดใหญ่ ภายในมี ร้านค้า ร้ านอาหาร ร้ านขายสิ นค้าที่ ระลึ ก ฯลฯ ที่ นี่ถือเป็ นจุ ดนัดพบ
พักผ่อนของชาวเมือง และจุดชมวิวชั้นดี อีกทั้งยังเป็ นจุดถ่ายรู ปที่สาคัญของนักท่องเที่ยวอีกด้วย สมควรแก่ เวลำนำ
ท่ ำนเดินทำงสู่ สนำมบิน
***อิสระอำหำรกลำงวันเพื่อควำมสะดวกในกำรช้ อปปิ้ ง***
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ FD 553
เดินทางถึง สนำมบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

อัตรำค่ำบริกำร **รำคำพิเศษ ไม่ มีรำคำเด็ก ไม่ มีแจกของสมนำคุณ ***

กำหนดกำรเดินทำง

5-10, 7-12, 12-17, 14-19, 19-24, 21-26 ก.พ., 26 ก.พ.-2 มี.ค. 63
28 ก.พ.-4 มี.ค., 4-9, 6-11 มี.ค 63
11-16, 13-18, 18-23, 20-25, 25-30 มี.ค. 63
27 มี.ค.-1 เม.ย., 1-6, 3-8 เม.ย. 63

ผู้ใหญ่ ** ไม่ มรี ำคำเด็ก** พักเดี่ยว

14,999.-

3,900.-

16,999.-

4,900.-

หมำยเหตุ : รำยกำรทัวร์ สำมำรถเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็ นต้ น
โดยมิต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ แต่ จะคำนึงถึงประโยชน์ ของลูกค้ ำเป็ นสำคัญ
เนื่องจำกเป็ นรำคำพิเศษ เมื่อท่ ำนเดินทำงไปกับคณะแล้ ว ขอควำมกรุ ณำให้ ท่ำนตำมคณะท่ องเที่ยวตำมรำยกำร ซึ่งอำจจะมีกำร
เปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม หำกท่ ำนต้ องกำรที่จะไม่ ท่องเที่ยวตำมรำยกำรในแต่ ละวัน ทำงบริษทั ฯ ขอควำมกรุ ณำให้ ท่ำนชำระเงิน
เพิม่ 2,000 บำท ต่ อร้ ำนต่ อท่ ำน เนื่องจำกรำคำทัวร์ เป็ นรำคำพิเศษซี่งได้ รับกำรสนับสนุนจำกกำรท่ องเที่ยวและร้ ำนค้ ำต่ ำง

อัตรำค่ ำบริกำรนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่ ำนำ้ หนักกระเป๋ำ ท่ ำนละ 20 กิโลกรัม/ ท่ ำน กรณีทนี่ ำ้ หนักเกิน กรุ ณำชำระค่ ำใช้ จ่ำยส่ วนนำ้ หนักทีเ่ กินเอง ***
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่ ำธรรมเนียมวีซ่ำจีน กรุ๊ ป ท่ ำนละ 1,650 บำท ชำระพร้ อมค่ ำทัวร์ หรื อ ค่ ำธรรมเนียมวีซ่ำเดี่ยว ท่ ำนละ
2,000 บำท (กรณีทวี่ ซี ่ ำกรุ๊ปแจ้ งยกเลิก หรื อ ส่ งเอกสำรยื่นวีซ่ำกรุ๊ปไม่ ทนั ตำมกำหนด)

-ค่ำทิปไกด์ ท้องถิน่ , คนขับรถ 1,500 บำท/ท่ ำน ตลอดกำรเดินทำง

** ค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ แล้ วแต่ ควำมพึงพอใจของลูกค้ ำ **

เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ ั่ง
- กำรจอง ชำระมัดจำ 8,000 บำท ส่ วนเหลือชำระก่อนกำรเดินทำง 30 วัน พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพื่อยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชาระค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วัน
@ @ เอกสำรสำหรับยื่นวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ ป @ @
1. สาเนาพาสปอร์ต + ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง

อัตรำค่ ำวีซ่ำด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ำยเพิม่ ให้ สถำนฑูตจีน เมื่อท่ ำนส่ งหนังสื อเดินทำงล่ ำช้ ำ
- พาสปอร์ ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- สาเนาบัตรประชาชน
- ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท
เงื่อนไขในกำรให้ บริกำรเดินทำงโดยสำยกำรบินแอร์ เอเซีย
เนื่องจำกรำคำนีเ้ ป็ นรำคำโปรโมชั่น ตั๋วเครื่ องบินกำรันตีกำรจ่ ำยเงินล่ วงหน้ ำเต็ม 100% ซึ่ งเมื่อท่ ำนจองและจ่ ำยมัดจำแล้ ว ถ้ ำผู้
จองยกเลิกจะไม่ มีกำรคืนค่ ำมัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีทอี่ อกตั๋วเครื่ องบินไปแล้ ว หำกมีกำรยกเลิกหรื อขอเลื่อนกำรเดินทำง ผู้
จองจะไม่ สำมำรถทำเรื่ องขอคืนค่ ำตั๋วหรื อขอคืนค่ ำทัวร์ ท้งั หมดหรื อบำงส่ 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 นทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิ กต้อง
รับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการ
บินกาหนด และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
กรณี ที่ท่านซื้ อตัว๋ เพิ่ม เกินจากจานวนตัว๋ ที่มีในกรุ๊ ป ทางบริ ษทั จองตัว๋ ผ่านอินเตอร์ เน็ตให้ ท่านผูเ้ ดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ
ผูเ้ ดินทาง หรื อเปลี่ยนผูเ้ ดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกาหนด จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายตัว๋ เต็มใบ

หมำยเหตุ
-รำคำและเวลำเดินทำงตำมรำยกำรทีก่ ำหนด อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ ขนึ้ อยู่กบั อัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำและสำยกำรบินกำหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อ
เกิดปั ญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านาสิ่ งของมี ค่าติ ดตัวหรื อนาใส่ กระเป๋ าเดิ นทาง มากเกิ นความจาเป็ 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 ที่ทาให้มิสามารถ
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

พำสปอร์ ตควรมีอำยุใช้ งำนเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
 ห้ามนาของเหลวและครี มทุกชนิดที่มีปริ มาตรเกินกว่า 1000 มิลลิลิตรต่อท่าน นาติดตัวขึ้นเครื่ องและขนาดของ
บรรจุภณั ฑ์แต่ละชิ้นห้ามเกินกว่า 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภณ
ั ฑ์
 สาหรับท่านที่ตอ้ งซื้ อบัตรโดยสารภายในประเทศจากกรุ งเทพฯเพื่อเดินทางกลับสู่ ต่างจังหวัด
กรุ ณำเลือกซื้อบัตรโดยสำรภำยในประเทศประเภทที่สำมำรถเลื่อนวันและเวลำในกำรเดินทำงได้
ทั้งนี้เพื่อป้ องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้าทาให้ตอ้ งซื้ อบัตรโดยสารเพื่อเดินทางใบใหม่

บริษัทฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท

ค่ ำรักษำพยำบำลจำกอุบตั ิเหตุระหว่ ำงกำรเดินทำง วงเงิน 500,000 บำท

