รห ัสโปรแกรม : 16955

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

กำหนดเดินทำง
วันแรก
04.00 น.

กุมภำพันธ์ -เมษำยน 2563

( 6 วัน 5 คืน )

กรุงเทพฯ(สนำมบินดอนเมือง) – ฉงชิ่ง – เม่ ำเสี้ยน
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อำคำร 1 ชั้ น 3 เคำน์ เตอร์ สำยกำรบิน แอร์ เอเชี ย เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ
คอยอานวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่ อง

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

06.20 น.
10.20 น.

ค่า

วันทีส่ อง
เช้า

นาท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสำยกำรบินแอร์ เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD 556 (บริกำรอำหำรบนเครื่ อง)
ถึง มหำนครฉงชิ่ ง เป็ นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของจีนที่ข้ ึนตรงต่อส่ วนกลาง โดยได้ถูกขนานนามว่าเป็ น “เมืองภูเขา
เตาไฟ เมืองในหมอก” อันเป็ นแหล่งกาเนิ ดของชนเผ่าปาหยีโบราณ มีประวัติศาสตร์ อนั เนิ่ นนานกว่า 3,000 ปี
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เมืองเม่ ำเสี้ยน เมืองเล็กๆที่มีความเงียบสงบ
และมีความเป็ นมายาวนานเมืองหนึ่ง เป็ นเมืองทางผ่านระหว่างเฉิ นตูกบั จิ่วจ้ายโกว ระหว่างทางท่านจะได้พบกับ
ความงามของธรรมชาติที่ท่านสัมผัสจากที่ไหนไม่ได้ ท่านจะได้เห็นวิถีชีวติ ของชาวบ้าน
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านกลับที่พกั
พักทีเ่ มืองเม่ ำเสี้ยน XIQIANG HOMELAND HOTEL หรื อเทียบเท่ำ 4*

เม่ ำเสี้ยน - อุทยำนสวรรค์ ภูผำหิมะกำร์ เซีย ต๋ ำกู่ปิงชวน (รวมกระเช้ ำ) – เม่ ำเสี้ยน
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อุทยำนสวรรค์ ภูผำหิมะกำร์ เซีย“ต๋ ำกู่ปิง
ชวน” ถือได้วา่ เป็ นอุทยานสมบัติทางธรรมชาติที่ล้ าค่าของมณฑลเสฉวน ที่มีความงามไม่แพ้อุทยานและทะเลสาบ
ใดใดบนโลกมนุ ษย์ จุดที่สูงที่สุดมีความสู งจากระดับน้ าทะเลประมาณ 5,286 เมตรเป็ นภูผาธารน้ าแข็งที่ศกั ดิ์สิทธิ์
ชาวบ้านเชื่อว่ามีเทพเจ้าพิทกั ษ์ภูเขาแห่งนี้อยู่ ทาให้ภูผาแห่งนี้ยงั มิเคยมีใครพิชิตยอดเขาได้

กลำงวัน

ค่ำ

บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่าน นั่งกระเช้ ำชมภูเขำน้ำแข็งหิมะ 3 ลู กที่เชื่ อว่าเป็ น
สันหลังมังกรที่ มีความงดงามฉากเบื้ องหน้าเป็ นภู เขาที่สูงชันตัดกับท้องฟ้ าที่มีสีฟ้าครามสดใสและพระอาทิตย์
สะท้อนการ์ เซี ยคล้ายดัง่ ภูเขาเงินระยิบระยับสะท้อนเข้าสู่ สายตาดัง่ ได้นงั่ กระเช้าชมภูเขาสวรรค์ที่หาชมได้ยากยิ่ง
นัก จากนั้นนาท่านชม 3 ทะเลสาบสวรรค์ที่งดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบสาบจินโฮวไห่ ทะเลสาบหงษ์ ลา
ธารคู่รัก ทะเลสาบต๋ ากู่ และทะเลสาบที่ถือได้วา่ เป็ นจุดที่สาคัญที่สุดในอุทยานแห่ งนี้ “ ทะเลสาบต๋ ากู่ ” หรื อเรี ยก
อีกชื่อหนึ่งว่า ทะเลสาบน้ ามนต์ขอพร เพราะชาวเผ่ามีการเล่าขานว่าเมื่อใดที่มีเรื่ องเดือดร้อนใจ ให้มากราบไหว้เทพ
เจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่คุม้ ครองทะเลสาบนามูแห่ งนี้ จะทาให้เรื่ องที่เดือดเนื้ อร้อนใจคลายลงหรื อต้องการขอพรต่อองค์เทพ
เจ้าก็จะสมหวังดัง่ ใจหมาย ทาให้ทะเลสาบนี้ถือเป็ นทะเลสาบที่มีความสาคัญยิง่ นัก มีประวัติความเป็ นมากว่า 1,000
ปี ผ่านมา น้ าทะเลสาบนั้นจะมี สีสันที่ แตกต่างกันไปแล้วแต่ช่วงฤดู กาล ในช่ วงฤดู ร้อนและช่ วงใบไม้ผลิ น้ นั น้ า
ทะเลสาบจะมีสีเขียวเข้มคล้ายดัง่ หยกที่จมอยูก่ น้ แม่น้ า ในช่วงใบไม้ร่วงนั้นทะเลสาบจะเต็มไปด้วยสี สันของใบไม้
หลากหลายสี ที่ร่วงหล่ นลงจากต้นมาที่ทะเลสาบ ในช่ วงหน้าหนาวจะเป็ นสี ขาวเต็มไปด้วยหิ มะน้ าแข็งที่ดูแล้ว
คล้ายดัง่ ยืนอยูใ่ นยุโรปไม่เหมือนอยูใ่ นเมืองจีน จากนั้นนาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองเม่ ำเสี้ยน
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารอิสระพักผ่อน
พักทีเ่ มืองเม่ ำเสี้ยน XIQIANG HOMELAND HOTEL หรื อเทียบเท่ำ 4*

วันทีส่ ำม

หมู่บ้ำนโบรำณชนเผ่ ำเซียง – อุทยำนซงผิงโกว (รวมนั่งรถกอล์ฟ) – เมืองตูเจียงเอีย้ น

เช้ ำ

บริ กำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม หลังอาหารนาท่านสู่ หมู่บ้ำนโบรำณของเผ่ ำเชี ยง ชมพิธีเปิ ด
เมืองต้อนรับอย่างสมเกียรติโดยกษัตริ ยข์ องเผ่าเชี ยง พร้อมร่ วมการละเล่นต่างๆ ของชนเผ่าเชี ยง หมู่บา้ นแห่ งนี้
รัฐบาลจีนได้ใช้งบประมาณในการสร้ างกว่า 400ล้านหยวน(หรื อประมาณ 2,200ล้านบาท) เป็ นหมู่บา้ นที่รักษา
วัฒนธรรมความเป็ นอยู่ที่ง ดงามของเผ่าเชี ย งชนกลุ่ มน้อยเผ่า โบราณแห่ งมณฑลเสฉวน ที่ ยงั คงมี วฒั นธรรม
กษัตริ ยอ์ ยู่ จากนั้นเดินทางสู่ อุทยำนซงผิงโกว ตั้งอยูใ่ นเขตแผ่นดินไหวเก่าทะเลสาบเตี๋ยซี ทะเลสาบ ป่ าดงดิบ
และ ขุนเขาระหว่างรอยตะเข็บ อาเภอซงพาน อาเภอเฮยสุ่ ย และอาเภอเม่าเสี้ ยน ใจกลางกว่า 30 ตารางกิโลเมตร
โดยล้อมรอบด้วยอุทยานป่ าดงดิบสงวน กว่า 160 ตารางกิโลเมตร แถบต้นน้ าหมินเจียง ขุนเขาหมินซาน สู งกว่า
ระดับน้ าทะเล 2500 เมตร เป็ นทางลัดตัดตรงของทางเดินกองคาราวานม้า จากใจกลางจงหยวนสู่ ตะวันตกเฉี ยง
ใต้-ทิเบต ห่างจากอาเภอเม่าเสี้ ยน 63 กิโลเมตร

กลำงวัน

บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารเดินทางเข้าสู่ อุทยำนซงผิงโกว สถานที่ท่องเที่ยวแห่ งใหม่
อุทยานนี้ รวบรวมเอาความยิ่งใหญ่ ความงดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่ และความลี้ลบั ของธรรมชาติ มา
รวมกันอยูใ่ น 3 หุ บเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทัศน์ นาท่านชมทะเลสาบยาว(ฉางไห่ ) ทะเลสาบต้นกก (ฟางไห่ )
ทะเลสาบหินขาว (ไป๋ สื อไห่) ทะเลสาบไป๋ ล่าไห่ (ซ่างไป๋ ล่าไห่-เซี่ ยไป๋ ล่าไห่) ทะเลสาบแห่งความรัก ทะเลสาบ 5
สี สระมรกต ทะเลสาบหมึกสี น้ าเงินเข้ม และน้ าตกธารไข่มุก เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่ งใหม่ที่สวย
งดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว ดินแดนสวรรค์บนดิน ที่นกั ท่องเที่ยวไม่ควรพลาด
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองตูเจียงเอี้ยน ระหว่างทางแวะชม "ทะเลสำบเต๋ อซี" ตั้งอยู่ระดับความเกื อบ 3,000
เมตร เป็ นทะเลสาบสี เขียวเทอร์ คอยซ์ แต่เลี้อยยาวไปตามแอ่งหุ บเขา เป็ นภูมิภาพอันยิ่งใหญ่ตระการตาผิวดา
ราบเรี ยบ ปราศจากริ้ วคลื่น หรื อแท่งตอไม้ และสี ของทะเลสาปเข้มสดไร้เงาสะท้อนจนดูราวเป็ นกระเบื้องยาว
ทะเลสาบเต๋ อซี เป็ นผลพวง จากการเกิดแผ่นดินใหวเมื่อปี พ.ศ. 2478 ซึ่ งคราวนั้นได้กลืนสิ่ งก่อสร้าง และทุก

สรรพชีวิตให้หายไปในพริ บตา ความงามของธรรมชาติบางครั้งก็แฝงด้วยความโหดร้าย อิสระให้ท่านพักผ่อน
อิริยาบท หรื อถ่ ายรูปคู่กบั จามรี สีขาวงามตัดกับฟ้ าสี ครามและน้าสี เขียวมรกต
หมำยเหตุ หำกอุทยำนซงผิงโกวเกิดตรงกับช่ วงอำกำศไม่ ดีเช่ นหนำวเกินไป ทำงบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เปลี่ยนที่เที่ยวชมเป็ น
อุทยำนปี้ เผิงโกว ซึ่งเป็ นอุทยำนทีม่ ีววิ ธรรมชำติและเส้ นทำงใกล้ เคียงกัน ***
ค่า
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
พักทีต่ ูเจียงเอีย้ น โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรื อเทียบเท่ำ 4*

วันทีส่ ี่
เช้า

กลำงวัน

ตูเจียงเอีย้ น – ภูเขำหิมะซีหลิง(รวมกระเช้ ำใหญ่ //ไม่ รวมเครื่ องเล่นสกีหิมะ – เฉินตู
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนาท่านเดิ นทางสู่ ภูเขำหิมะซี 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 จากระดับน้ าทะเลครอบคลุมพื้นที่ราว 8 ตร.กม.โดยมี
อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่างติดลบ 10 ถึง 10 องศาเซลเซี ยส นับเป็ นอุณหภูมิที่พอเหมาะสาหรับการเล่นสกีหิมะที่ไม่
ต้องทนกับสภาพความหนาวเย็นจนเกินไป
บริ ก ำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัต ตำคำร หลังอาหารนาท่ า นโดยสำรกระเช้ ำ ขึ้นบนภู เขำซี หลิงซำน ให้ท่ า น
เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนลานซึ่ งมีระดับความหนาของหิ มะอยูใ่ นราว 60 – 100 ซม. ภายในบริ เวณลาน
หิ มะพรั่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การเล่นบนลานน้ าแข็งอย่างครบครัน ได้แก่ แผ่นเลื่อนหิ มะ สกีหิมะ ม้าลากเลื่อน
หิ มะ บอลลูน สโนโมบิล เครื่ องเล่นสไลด์สนุ กสนานกับการปั้ นตุ๊กตาหิ มะ, สโนว์แมน ตกแต่งให้สวยงามและ
ถ่ายภาพเก็บความประทับใจ ลงจากภูเขาน้ าแข็งและอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งกิจกรรมบนลานน้ าแข็งที่จะทาให้
ท่านสนุกสนานจนลืมเวลา (รำคำนีไ้ ม่ รวมค่ ำเช่ ำอุปกรณ์ ค่ ำเครื่ องเล่ น และค่ ำครู ฝึก)
สมควรแก่ เ วลาน าท่ า นลงเขาโดยกระเช้ า ไฟฟ้ า น าท่ า นเดิ น ทางกลับ สู่ เ มื อ งเฉิ ง ตู แวะเยี่ ย มชม หยก เป็ น
เครื่ องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่ หลายเพราะเชื่อว่าใส่ แล้วจะช่วยป้ องกันอันตรายได้

ค่า

วันทีห่ ้ ำ
เช้ ำ

เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักทีเ่ ฉินตู โรงแรม YINSHENG HOTEL หรื อเทียบเท่ำ 4*

ศู นย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ ำ – ศู นย์ สมุนไพร บัวหิมะ – ร้ ำนผ้ ำไหม – ถนนไท่ ก่หู ลี่
บริ กำรอำหำรเช้ ำ ณ ที่พัก หลังอาหารนาท่านเที่ยวชม ศู นย์ อนุ รักษ์ หมีแพนด้ ำ ซึ่ งตั้งอยู่บนเนื้ อที่ 600,000
ตารางเมตร ทางตอนเหนือของเมืองเฉิ งตู สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1987 ซึ่ งใช้เป็ นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุ รักษ์รวมถึง
ใช้เป็ นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้า เป็ นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะศึกษาระบบนิเวศน์ , การอยูอ่ าศัยและการแพร่ พนั ธุ์
ของหมีแพนด้า นาท่านแวะซื้ อยาแก้น้ าร้อนลวก เป่ ำฟู่ หลิง “ยำบัวหิมะ” ยาประจาบ้านที่มีชื่อเสี ยง ท่านจะได้
ชมการสาธิ ตการนวดเท้า ซึ่ งเป็ นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครี ยด และบารุ งการไหลเวียนของโลหิ ตด้วย
วิธีธรรมชาติ
บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร จากนั้นแวะชม โรงงำนผลิตผ้ ำไหมของจีน ชมวิธีการนาเส้นไหม
ออกมาผลิตเป็ นสิ นค้าทั้งใช้เครื่ องจักร และแรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทาใส้
นวมผ้าห่มไหม ซึ่ งเหมาะกับการซื้ อเป็ นทั้งของฝากและใช้เอง จากนั้นนาท่านไปช้อบปิ้ งที่ ถนนคนเดินไท่ ก่ ูหลี่
แต่เดิมที่ตรงนี้คือวัดต้าฉื อ ที่พระเสวียนจ้าง (พระถังซาจัง๋ ) เคยจาพรรษาก่อนเดินทางไปชมพูทวีป ปั จจุบนั ้ ี ได้มี
โครงการอนุ รักษ์อาคารบางส่ วนและปรับปรุ งพื้นที่รอบ ๆ ขึ้นโดยมีวดั เป็ นศูนย์กลาง ปั จจุบนั ไท่ก๋ ูหลี่เป็ นที่ต้ งั
ของวัด ช้อปปิ้ งคอมเพล็กซ์ ร้านอาหาร ห้างสรรพสิ นค้าใต้ดิน โรงภาพยนตร์ จัตุรัส และโรงแรมหรู อย่าง The

ค่า

วันทีห่ ก
เช้ ำ

Temple House ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตสไตล์จีนโมเดิร์น ที่ ผสมผสานกันอย่างลงตัว ที่นี่มีท้ งั สิ นค้ายี่ห้อดัง
สิ นค้าของจีนและของที่ระลึกให้ท่านเลือกสรร
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักทีเ่ ฉินตู โรงแรม YINSHENG HOTEL หรื อเทียบเท่ำ 4*

เฉินตู – ศู นย์ หมอนยำงพำรำเพื่อสุ ขภำพ – ฉงชิ่ง – หมู่บ้ำนโบรำณฉื อชีโขว่ – กรุงเทพฯ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม หลังอาหารแวะชม ศู นย์ หมอนยำงพำรำเพื่อสุ ขภำพ ให้ท่านเลือก
เป็ นของฝากอีกหนึ่งสิ นค้าขึ้นชื่อของจีน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง

เทีย่ ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านชม หมู่บ้ำนโบรำณฉื อชี่ โข่ ว เป็ นหมู่บา้ นที่มีชนเผ่า
กลุ่มน้อยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อาคารบ้านเรื อนภายในหมู่บา้ นคงรู ปแบบของสถาปั ตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้
อิสระให้ท่านสัมผัสกลิ่นอายย้อนยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิ ง เลือกซื้ อของที่ระลึกหรื อของฝาก นาท่านเดินทาง
สู่ สนามบินฉงชิ่ง

18.50 น.
20.50 น.

เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ FD 553 (บริกำรอำหำรบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนำมบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

อัตรำค่ำบริกำร ***รำคำพิเศษไม่ มีแจกกระเป๋ำ***
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

19,999.-

3,900.-

21,999.-

4,900.-

หมำยเหตุ : รำยกำรทัวร์ สำมำรถเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง,
สำยกำรบิน เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ แต่ จะคำนึงถึงประโยชน์ ของลูกค้ ำเป็ นสำคัญ

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ำนเงื่อนไขกำรเดินทำงอย่ ำงถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจ
แล้วจึงวำงมัดจำเพื่อประโยชน์ ของท่ ำนเอง ***
เนื่องจำกเป็ นรำคำพิเศษ เมื่อท่ ำนเดินทำงไปกับคณะแล้ ว ขอควำมกรุ ณำให้ ท่ำนตำมคณะท่ องเที่ยวตำมรำยกำร ซึ่งอำจจะมีกำร
เปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม หำกท่ ำนต้ องกำรที่จะไม่ ท่องเที่ยวตำมรำยกำรในแต่ ละวัน ทำงบริษทั ฯ ขอควำมกรุ ณำให้ ท่ำนชำระ
เงินเพิม่ 2,000 บำท ต่ อร้ ำนต่ อท่ ำน เนื่องจำกรำคำทัวร์ เป็ นรำคำพิเศษซี่งได้ รับกำรสนับสนุนจำกกำรท่ องเที่ยวและร้ ำนค้ ำต่ ำงๆ

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 ***
อัตรำนีไ้ ม่ รวม
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ อาหาร-เครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ ค่าซักรี ด - ค่าภาษีบริ การ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ, ค่าวีซ่าด่วน 2-3 วันทาการ (เพิ่มท่านละ 1,200 บาท) - ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเกิน 20 กิโลกรัม

- ค่ ำธรรมเนียมวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ 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)
- ค่ ำทิปไกด์ ท้องถิ่น, ค่ ำทิปคนขับรถและหัวหน้ ำทัวร์ ไทย 1,500 บำท ต่ อท่ ำน
เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ ั่ง
- กำรจอง ชำระมัดจำ 8,000 บำท ส่ วนเหลือชำระก่ อนกำรเดินทำง 30 วัน พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชาระค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วัน
เงื่อนไขในกำรให้ บริกำรเดินทำงโดยสำยกำรบินแอร์ เอเซีย
เนื่ องจำกรำคำนีเ้ ป็ นรำคำโปรโมชั่ น ตั๋วเครื่ องบินกำรั นตีกำรจ่ ำยเงินล่ วงหน้ ำเต็ม 100% ซึ่ งเมื่ อท่ ำนจองและจ่ ำยมัดจำแล้ ว ถ้ ำผู้จอง
ยกเลิกจะไม่ มกี ำรคืนค่ ำมัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่ องบินไปแล้ ว หำกมีกำรยกเลิกหรื อขอเลื่อนกำรเดินทำง ผู้จองจะไม่
สำมำรถทำเรื่ องขอคืนค่ ำตัว๋ หรื อขอคืนค่ ำทัวร์ ท้ งั หมดหรื อบำงส่ 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
ชาระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกาหนด และ
บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
4. กรณี ที่ท่านซื้ อตัว๋ เพิ่ม เกินจากจานวนตัว๋ ที่มีในกรุ๊ ป ทางบริ ษทั จองตัว๋ ผ่านอินเตอร์ เน็ตให้ ท่านผูเ้ ดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่ อผู ้
เดินทาง หรื อเปลี่ยนผูเ้ ดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกาหนด จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายตัว๋ เต็มใบ

เอกสำรสำหรับยื่นวีซ่ำแบบกรุ๊ ป ***ส่ งเอกสำร 10 วันทำกำร ก่อนกำรเดินทำง***
1. สำเนำหนังสื อเดินทำงถ่ ำยแบบชัดๆ และเต็ม 2 หน้ ำ
2. ไฟล์ รูปถ่ ำยหน้ ำตรงพืน้ หลังสี ขำว

อัตรำค่ ำวีซ่ำด่ วน ที่ต้องจ่ ำยเพิม่ ให้ สถำนฑูตจีน เมื่อท่ ำนส่ งหนังสื อเดินทำงล่ ำช้ ำ
- พาสปอร์ตตัวจริง + รู ปถ่ายสี 2 นิว้ 2 ใบ
- สาเนาบัตรประชาชน
- ยื่นวีซ่ำด่ วน 2 วัน เสี ยค่ ำใช้ จ่ำยเพิม่ ท่ ำนละ 2,000 บำท
หมำยเหตุ
-รำคำและเวลำเดินทำงตำมรำยกำรที่กำหนด อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ ขนึ้ อยู่กบั อัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำและสำยกำรบินกำหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผูร้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิ ด
ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านาสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนาใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจาเป็ น หากเกิ ดการเสี ยหาย //สู ญหาย ระหว่างการเดินทาง
กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของสาย
การบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิ ดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ , สถานการณ์ ทางการเมือง, สายการบิ นยกเลิกเที่ ยวบิ นหรื อเหตุ สุดวิสัยใดๆ ที่ ทาให้มิสามารถ
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

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

