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กรุงเทพฯ(สนำมบินดอนเมือง) – ฉงชิ่ง – สุ้ ยหนิง – วัดกวำงเต๋ อ – เม่ ำเสี้ยน
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อำคำร 1 ชั้ น 3 เคำน์ เตอร์ สำยกำรบิน แอร์ เอเชี ย เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ
คอยอานวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่ อง
นาท่านเหินฟ้ าสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสำยกำรบินแอร์ เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD 556 (บริกำรอำหำรบนเครื่อง)
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
เมืองสุ้ ยหนิง เมืองที่คนจีนเชื่ อว่า เป็ นที่กาเนิ ดของพระโพธิ สัตว์กวนอิม สุ ้ยหนิ งเคยมีความเจริ ญก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมมาแต่โบราณ นาท่านชมความยิง่ ใหญ่อลังการของสุ ดยอดโบราณสถานกว่าพันๆปี วัดก
วงเต๋ อหรือวัดบ้ ำนเกิดเจ้ ำแม่ กวนอิม (เจ้ ำแม่ กวนอิมทรงในร่ ำงผู้ชำย) ซึ่ งเคยประทับที่นี่ 69 ปี จากนั้นจึงย้ายไป
อยูท่ ี่เกาะผูถ่ ่อซาน ซึ่ งเป็ นวัดหลวงระดับ 9 ในอดีตพระสงฆ์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศจะต้องมาประทับตราเข้า
ออกที่วดั แห่ งนี้ ก่อนที่จะเดิ นทางออกนอกเขต นาท่านปล่อยปลาปล่อยเต่าเสริ 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
จากนั้นนาท่านเดิ นทางโดยรถบัสปรับอากาศ สู่ เมืองเม่าเสี้ ยน เมืองเล็กๆที่มีความเงียบสงบและมีความเป็ นมา
ยาวนานเมืองหนึ่ ง เป็ นเมื องทางผ่านระหว่างเฉิ นตูกบั จิ่วจ้ายโกว ระหว่างทางท่านจะได้พบกับความงามของ
ธรรมชาติที่ท่านสัมผัสจากที่ไหนไม่ได้ ท่านจะได้เห็นวิถีชีวติ ของชาวบ้าน
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านกลับที่พกั
พักทีเ่ มืองเม่ ำเสี้ยน XIQIANG HOMELAND HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4*

เม่ ำเสี้ยน – อุทยำนเสิ นเซียนเฉอ – เมืองโบรำณทิเบต – จิ่วไจ้ โกว
บริ กำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม หลังอาหารนา ท่านเดิ นทางสู่ อุทยำนเสิ นเซี ยนเฉอ ตั้งอยู่ที่
ทิศใตข้องอา เภอจิ่วไจ้โกว ห่ างจากอุทยานประมาณ 49กิโลเมตร สู กงกว่าระดับน้ าทะเล ประมาณ 2,900 เมตร
ต่ากว่าอุทยานหวงหลง เพราะฉะนั้นไม่ตอ้ งกลัวแพ้อากาศและสามารถเที่ยวได้อย่างสบาย ท่านสามารถชมวิว
ทิวทัศน์สวยงามที่แปลกประประหลาด ชาวทิเบตเรี ยกที่นี่วา่ เป็ น “สระอาบน้ าของนางฟ้ า”
บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารเดิ นทางสู่ หมู่บา้ นโบราณทิเบต ให้ท่านได้เลื อกซื้ อสิ นค้า
พื้นเมืองเป็ นของฝากตามอัธยาศัย อาทิ ผ้าพันคอ, สร้อยคอแบบทิเบต เป็ นต้น จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “อุทยำน
แห่ งชำติจิ่วจ้ ำยโกว”
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
พักทีจ่ ิ่วจ้ ำยโกว โรงแรม JIN LONG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่ำ 5*

เทีย่ วอุทยำนจิ่วจ้ ำยโกว ( รวมรถเหมำ) – ฉวนจูซื่อ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ “อุทยำนแห่ งชำติจิ่วจ้ ำยโกว” เปลี่ยนขึ้น
รถของอุทยาน เพื่อชม มรดกโลกอุทยานแห่ งชาติธารสวรรค์ “จิ่วจ้ายโกว” ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่อาเภอหนานปิ ง อยูท่ าง
เหนือของมณฑลเสฉวน ห่ างจากตัวเมืองเฉิ งตู ประมาณ 500 กิโลเมตร และอยูส่ ู งกว่าระดับน้ าทะเลถึง 2,500
เมตร มีอาณาบริ เวณถึง 148,260 เอเคอร์ เทือกเขาเหล่านี้ มียอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิ มะอยูห่ ลายยอด พื้นที่ป่า
เขียวขจีสลับกับทุ่งหญ้า , ทะเลสาบ แม่น้ าและน้ าตกรู ปร่ างแปลกตาชาวธิ เบตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ ี มีตานาน
เกี่ยวกับการเกิดของภูมิประเทศจิ่วไจ้โกว “ ต้าเกอ ผูม้ ีชีวิตอันเป็ นอมตะและนางฟ้ าอู่นวั เซอโหม่ ที่อาศัยอยูใ่ น

เทีย่ ง

เทือกเขาลึกนี้ ได้ตกหลุมรักซึ่ งกันและกัน ต้าเกอจึงได้ขดั กระจกบานหนึ่ งจนวาววับด้วยกระแสลมและหมู่เมฆ
และมอบให้กบั อู่นวั เซอโหม่เป็ นของกานัล แต่โชคร้ายที่อู่นวั เซอโหม่ทาหล่นและแตกเป็ นชิ้นเล็ก ชิ้นน้อยถึ ง
108 ชิ้น ซึ่ งภายหลังจึงกลายเป็ นทะเลสาบทั้ง 108 แห่งในหุ บเขาเก้าหมู่บา้ นแห่งนี้ ” ภายในอาณาบริ เวณอุทยาน
จิ่วจ้ายโกว ประกอบด้วยภูเขาและหุบเขาอันสลับซับซ้อน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับพื้นดินที่ลดหลัน่ จึงทา
ให้เกิดแอ่งน้ าน้อยใหญ่มากมายถึง 114 แอ่ง และกลุ่มน้ าตกใหญ่นอ้ ยรวมถึง 17 กลุ่ม และแม่น้ าซึ่ งไหลมาจาก
หุ บเขารวม 5 สาย ท่านจะได้พบกับความหัศจรรย์ของอุทยานแห่ งนี้ ชมสภาพของน้ าในทะเลสาบมีสีสันที่
พิสดารหลากหลาย ประกอบด้วยฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงจนทาไห้เกิดสี สัน อันมหัศจรรย์จนได้ฉายาว่า
“ 7 แดนเทพนิยาย ” ท่านจะได้เดินลัดเลาะเริ่ มตั้งแต่ป่าดึกดาบรรพ์ท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติของป่ าที่ยงั คง
สภาพเหมือนป่ าดึ กดาบรรพ์ เสมื อนหนึ่ งท่านกาลังสารวจป่ าดึ กดาบรรพ์ ต่อด้วยทะเลสาบกระจกเงาและ
ทะเลสาบหงส์ ชมความใสสะอาดของน้ าในทะเลสาบ จากนั้นแวะชมทะเลสำบหมีแพนด้ ำ และทะเลสำบไผ่
ลูกศร ซึ่ งท่านจะตลึงกับความงดงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างวิจิตพิสดาร ดัง่ ภาพวาดในจินตนาการ
จากนั้นผ่านบึงหญ้า ดาดน้ า ชั้นของน้ าตกน้อยใหญ่ ไหลลัดเลาะ ซึ่ งท่านสามารถได้ยินเสี ยงของน้ าไหลภายใต้
บรรยากาศที่แสนสงบเงียบและงดงาม ซึ่ งท่านสามารถมาเยือนได้ในทุกฤดูกาล
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรภายในอุทยาน นาท่านชมความงดงามของ “ น้ำตกธำรไข่ มุก ” ซึ่ งเป็ นน้ าตก
ที่ไหลผ่านถ้ าลาธารใหญ่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล มีสายน้ าที่ทอดธารลดหลัน่ ยาวเป็ นระยะยาวถึง 310 เมตร
ไม่ขาดสายส่ องประกายระยิบระยับ เป็ นน้ าตกที่มีความงามราวกับเส้นไข่มุก ให้ท่านได้อิสระกับการบันทึก
ถ่ายภาพและดื่มด่ากับธรรมชาติ ที่สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที่ จนได้เวลาสมควรนาท่านออกจากอุทยาน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฉวนจูซื่อ

ค่า

วันทีส่ ี่
เช้า

กลำงวัน

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
พักทีเ่ มืองฉวนจูซื่อ MING JIANG HAO TING HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4*

ฉวนจูซื่อ – เมืองโบรำณซงพำน – ทะเลสำบเตี๋ยซี – เฉินตู – ตลำดซุนชีลู่
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉิ นตู แวะเยี่ยมชม หยก เป็ น
เครื่ องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่ หลายเพราะเชื่ อว่าใส่ แล้วจะช่วยป้ องกันอันตรายได้ ผ่านชม เมืองโบรำณซง
พำน เมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมัยโบราณเป็ นเมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสิ นค้าชาวฮัน่ และชาวทิเบตซึ่ งชาวฮัน่ นิ ยม
นาใบชา ผ้าแพร เกลือและของใช้ประจาวันมาแลกเปลี่ยนม้าแกะ ขนแกะ และหนังสัตว์ของชาวทิเบต กาแพง
เมืองซงพาน สร้างในสมัยราชวงศ์หมิงมีพลเมือง 1 แสนกว่าคน ปี ค.ศ. 1933 ทหารจีนแดงเดินทางไกลผ่านซง
พานนายพลหลิ วป๋ อเฉิ ง สาบานผูกมิตรกับหัวหน้าชาวเผ่าทิเบต เชี ยงอิสลาม และได้รับการสนับสนุ นและได้
ข้ามแดนไปทางภาคเหนือเพื่อต่อต้านชาวญี่ปุ่นที่รุกราน
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เมืองเฉินตู ระหว่างทางแวะชม "ทะเลสำบ
เต๋ อซี" ตั้งอยูร่ ะดับความเกือบ 3,000 เมตร เป็ นทะเลสาบสี เขียวเทอร์ คอยซ์ แต่เลี้อยยาวไปตามแอ่งหุ บเขา เป็ น
ภูมิภาพอันยิง่ ใหญ่ตระการตาผิวดาราบเรี 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 เฉิ นตู สองข้างมีทิวทัศน์สวยๆให้ท่านชมอย่างเพลินตา ถึงเมืองเฉิ นตูนาท่านไปช้อบปิ้ งที่
ถนนคนเดินเท้าปู้ สิ งเจีย บนถนน

“ชุ นซี ลู่” และ “ซิ งเหนี ยนลู่ ”ที่เต็มไปด้วยห้างใหญ่และร้ านรวงย่อยๆ

มากมายขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ นาสมัย รองเท้า กระเป๋ า แว่นตา
ค่า

วันทีห่ ้ ำ
เช้ ำ

เทีย่ ง

ค่า

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
พักทีเ่ ฉินตู โรงแรม YIN SHENG HOTEL หรือเทียบเท่ำ 5*

เฉินตู – ศู นย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ ำ – ศู นย์ สมุนไพร บัวหิมะ – ร้ ำนผ้ ำไหม – ถนนโบรำณจินหลี–
โชว์ เปลีย่ นหน้ ำกำก
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ทีพ่ กั หลังอาหารนาท่านเที่ยวชม ศูนย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ ำ ซึ่ งตั้งอยูบ่ นเนื้ อที่ 600,000 ตาราง
เมตร ทางตอนเหนือของเมืองเฉิ งตู สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1987 ซึ่งใช้เป็ นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์รวมถึงใช้เป็ น
สถานที่ศึกษาหมีแพนด้า เป็ นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะศึกษาระบบนิเวศน์ , การอยู่อาศัยและการแพร่ พนั ธุ์ของ
หมีแพนด้า นาท่านแวะซื้ อยาแก้น้ าร้อนลวก เป่ ำฟู่ หลิง “ยำบัวหิมะ” ยาประจาบ้านที่มีชื่อเสี ยง ท่านจะได้ชม
การสาธิ ตการนวดเท้า ซึ่ งเป็ นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครี ยด และบารุ งการไหลเวียนของโลหิ ตด้วยวิธี
ธรรมชาติ
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร จากนั้นแวะชม โรงงำนผลิตผ้ ำไหมของจีน ชมวิธีการนาเส้นไหมออกมา
ผลิ ตเป็ นสิ นค้าทั้งใช้เครื่ องจักร และแรงงานคนชมการดึ งใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทาใส้นวมผ้า
ห่มไหม ซึ่ งเหมาะกับการซื้ อเป็ นทั้งของฝากและใช้เองนาท่านสู่ ถนนจินหลี Jinli Ancient Street (锦里古街)
ถนนจิ นหลี เป็ นถนนโบราณที่ มี สิ นค้าให้ท่ า นช้อปปิ้ งได้ท้ งั ของรั บ ประทาน และของฝากของที่ ระลึ ก เช่ น
หน้ากากเฉิ งตูเพราะถนนจินหลี น้ ี เป็ นที่ต้ งั ของสถานที่ แสดงโชว์เปลี่ ยนหน้ากากอันโงดังของเมื องเฉิ งตู แค่
ประตูทางเข้าก้อสามารถทาให้ท่านเห็นถึงบรรยากาศแห่งเหมือนเดินในหนังจีนสมัยก่อนได้เลยทีเดียว
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเข้าชม โชว์ เปลี่ยนหน้ ำกำก การแสดงที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังของ
มณฑลเสฉวน หลังจบการแสดงนาท่านสู่ ที่พกั
พักทีเ่ มืองเฉินตู YIN SHENG HOTEL หรือเทียบเท่ำ 5*

วันทีห่ ก
เช้ ำ

เฉินตู – ศู นย์ หมอนยำงพำรำเพือ่ สุ ขภำพ – ฉงชิ่ง – ศำลำประชำคม (ด้ ำนนอก) – กรุงเทพฯ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม หลังอาหาร นาท่านแวะชม ศู นย์ หมอนยำงพำรำเพื่อสุ ขภำพ ให้ท่าน
เลือกเป็ นของฝากอีกหนึ่งสิ นค้าขึ้นชื่อของจีนจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง

เทีย่ ง

บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหาร นาท่านชม มหำศำลำประชำคม (ต้ ำหลี่ถัง) ด้านนอก ที่สร้าง
โดยนายพลเฮดหลงแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ สร้างหลังจากการปฎิวตั ิสาเร็ จในปี 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้
เป็ นที่ประชุมสภาผูแ้ ทน และโรงละครของประชาชน จาลองแบบมาจากหอฟ้ าเทียนถานจากปั กกิ่ง ให้ท่านเก็บ
ภาพบรรยากาศข้างนอก นาท่านเดินทางสู่ สนามบินฉงชิ่ง

18.50 น.
20.50 น.

เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ FD 553 (บริกำรอำหำรบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนำมบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

กำหนดกำรเดินทำง

6-11, 13-18, 20-25 ก.ย. 60
13-18, 18-23, 25-30 ต.ค. 60
20-25 ต.ค. 60
2-7, 8-13, 10-15, 22-27 พ.ย. // 29 พ.ย. – 4 ธ.ค. 60
6-11, 13-18 ธ.ค. 60

ผู้ใหญ่ ** ไม่ มรี ำคำเด็ก**

พักเดี่ยว

24,999.25,999.26,999.21,900.19,999.-

6,900.6,900.6,900.4,500.4,000.-

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

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ำนเงือ่ นไขกำรเดินทำงอย่ ำงถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจ
แล้วจึงวำงมัดจำเพือ่ ประโยชน์ ของท่ ำนเอง ***
เนื่องจำกเป็ นรำคำพิเศษ เมื่อท่ ำนเดินทำงไปกับคณะแล้ ว ขอควำมกรุ ณำให้ ท่ำนตำมคณะท่ องเที่ยวตำมรำยกำร ซึ่ งอำจจะมีกำร
เปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม หำกท่ ำนต้ องกำรที่จะไม่ ท่องเที่ยวตำมรำยกำรในแต่ ละวัน ทำงบริ ษัทฯ 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
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 4 วันทาการปกติ (หนังสื อเดินทางไทย)
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่ ำนำ้ หนักกระเป๋ ำ ท่ ำนละ 20 กิโลกรัม/ ท่ ำน กรณีที่นำ้ หนักเกิน กรุ ณำชำระค่ ำใช้ จ่ำยส่ วนนำ้ หนักที่เกินเอง ***

อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
-ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง
-ค่ ำทิปไกด์ วนั ละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน, ค่ ำทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน, หัวหน้ ำทัวร์ ไทย วันละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน

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

@ @ เอกสำรสำหรับยืน่ วีซ่ำจีนแบบกรุ๊ ป @ @
1. สำเนำพาสปอร์ ต
2. สาเนาบัตรประชาชน

อัตรำค่ ำวีซ่ำด่ วน ที่ต้องจ่ ำยเพิม่ ให้ สถำนฑูตจีน เมือ่ ท่ ำนส่ งหนังสื อเดินทำงล่ ำช้ ำ
- พาสปอร์ ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 ใบ
- สาเนาบัตรประชาชน
- ยื่นวีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช้ จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท
อัตรำค่ ำวีซ่ำด่ วน กรณีที่ท่ำนส่ งเอกสำรวีซ่ำกรุ๊ ปไม่ ทัน

ยืน่ วีซ่ำด่ วน 2 วัน เสี ยค่ ำใช้ จ่ำยเพิม่ ท่ำนละ 2,000 บำท
เงือ่ นไขในกำรให้ บริกำรเดินทำงโดยสำยกำรบินแอร์ เอเซีย
เนื่องจำกรำคำนีเ้ ป็ นรำคำโปรโมชั่ น ตั๋วเครื่ องบินกำรั นตีกำรจ่ ำยเงินล่ วงหน้ ำเต็ม 100% ซึ่ งเมื่อท่ ำนจองและจ่ ำยมัดจำแล้ ว ถ้ ำผู้จอง
ยกเลิกจะไม่ มกี ำรคืนค่ ำมัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่ องบินไปแล้ ว หำกมีกำรยกเลิกหรื อขอเลื่อนกำรเดินทำง ผู้จองจะไม่
สำมำรถทำเรื่องขอคืนค่ ำตัว๋ หรือขอคืนค่ ำทัวร์ ท้ งั หมดหรือบำงส่ 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

หมำยเหตุ
-รำคำและเวลำเดินทำงตำมรำยกำรที่กำหนด อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ ขนึ้ อยู่กบั อัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำและสำยกำรบินกำหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ 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 ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสี 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 ณำเลือกซื้อบัตรโดยสำรภำยในประเทศประเภทที่สำมำรถเลือ่ นวันและเวลำในกำรเดินทำงได้
ทั้งนี้เพื่อป้ องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้าทาให้ตอ้ งซื้ อบัตรโดยสารเพื่อเดินทางใบใหม่

บริษัทฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท

ค่ ำรักษำพยำบำลจำกอุบตั ิเหตุระหว่ ำงกำรเดินทำง วงเงิน 500,000 บำท

