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( 6 วัน 5 คืน )

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ฉงชิ่ง – เม่ าเสี้ยน
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์ เตอร์ สายการบิน แอร์ เอเชี ย เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอย
อํานวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่ อง
นําท่านเหินฟ้ าสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 556 (บริการอาหารบนเครื่อง)
ถึง มหานครฉงชิ่ง เป็ นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของจีนที่ข้ นึ ตรงต่อส่วนกลาง โดยได้ถูกขนานนามว่าเป็ น “เมืองภูเขา เตา
ไฟ เมืองในหมอก” อันเป็ นแหล่งกําเนิ ดของชนเผ่าปาหยีโบราณ มีประวัติศาสตร์อนั เนิ่ นนานกว่า 3,000 ปี หลัง
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว
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คํ่า

วันทีส่ อง
เช้า

กลางวัน

คํา่

วันทีส่ าม
เช้ า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองเม่ าเสี้ ยน เมืองเล็กๆที่มีความเงียบสงบ
และมีความเป็ นมายาวนานเมืองหนึ่ง เป็ นเมืองทางผ่านระหว่างเฉิ นตูกบั จิ่วจ้ายโกว ระหว่างทางท่านจะได้พบกับ
ความงามของธรรมชาติที่ท่านสัมผัสจากที่ไหนไม่ได้ ท่านจะได้เห็นวิถีชีวติ ของชาวบ้าน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั
พักที่เมืองเม่ าเสี้ยน XIQIANG HOMELAND HOTEL หรือเทียบเท่ า 4*

เม่ าเสี้ยน - อุทยานสวรรค์ ภผู าหิมะการ์ เซีย ต๋ ากู่ปิงชวน (รวมกระเช้ า) – เม่ าเสี้ยน
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ อุทยานสวรรค์ ภูผาหิมะการ์ เซี ย“ต๋ ากู่ปิง
ชวน” ถือได้วา่ เป็ นอุทยานสมบัติทางธรรมชาติที่ล้ าํ ค่าของมณฑลเสฉวน ที่มีความงามไม่แพ้อุทยานและทะเลสาบใด
ใดบนโลกมนุ ษย์ จุดที่สูงที่สุดมี ความสู งจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 5,286 เมตรเป็ นภูผาธารนํ้าแข็งที่ศกั ดิ์ สิ ทธิ์
ชาวบ้านเชื่อว่ามีเทพเจ้าพิทกั ษ์ภูเขาแห่งนี้อยู่ ทําให้ภูผาแห่งนี้ยงั มิเคยมีใครพิชิตยอดเขาได้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่าน นั่งกระเช้ าชมภูเขานํ้าแข็งหิมะ 3 ลูกที่เชื่อว่าเป็ น สัน
หลังมังกรที่มีความงดงามฉากเบื้องหน้าเป็ นภูเขาที่สูงชันตัดกับท้องฟ้ าที่มีสีฟ้าครามสดใสและพระอาทิตย์สะท้อน
การ์เซียคล้ายดัง่ ภูเขาเงินระยิบระยับสะท้อนเข้าสู่สายตาดัง่ ได้นงั่ กระเช้าชมภูเขาสวรรค์ที่หาชมได้ยากยิง่ นัก จากนั้น
นําท่ านชม 3 ทะเลสาบสวรรค์ที่ งดงามไม่ แพ้จิ่ว จ้า ยโกว ทะเลสาบสาบจิน โฮวไห่ ทะเลสาบหงษ์ ลําธารคู่รั ก
ทะเลสาบต๋ ากู่ และทะเลสาบที่ถือได้วา่ เป็ นจุดที่สาํ คัญที่สุดในอุทยานแห่ งนี้ “ ทะเลสาบต๋ ากู่ ” หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึ่ ง
ว่า ทะเลสาบนํ้ามนต์ขอพร เพราะชาวเผ่ามีการเล่าขานว่าเมื่อใดที่มีเรื่ องเดือดร้อนใจ ให้มากราบไหว้เทพเจ้าศักดิ์สิ ทธิ์
ที่คุม้ ครองทะเลสาบนามูแห่งนี้จะทําให้เรื่ องที่เดือดเนื้อร้อนใจคลายลงหรื อต้องการขอพรต่อองค์เทพเจ้าก็จะสมหวัง
ดัง่ ใจหมาย ทําให้ทะเลสาบนี้ ถือเป็ นทะเลสาบที่มีความสําคัญยิง่ นัก มีประวัติความเป็ นมากว่า 1,000 ปี ผ่านมา นํ้า
ทะเลสาบนั้นจะมีสีสันที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อนและช่วงใบไม้ผลิน้ นั นํ้าทะเลสาบจะมี สี
เขียวเข้มคล้ายดัง่ หยกที่จมอยูก่ น้ แม่น้ าํ ในช่วงใบไม้ร่วงนั้นทะเลสาบจะเต็มไปด้วยสี สันของใบไม้หลากหลายสี ที่
ร่ วงหล่ นลงจากต้นมาที่ทะเลสาบ ในช่วงหน้าหนาวจะเป็ นสี ขาวเต็มไปด้วยหิ มะนํ้าแข็งที่ดูแล้วคล้ายดัง่ ยืนอยูใ่ น
ยุโรปไม่เหมือนอยูใ่ นเมืองจีน จากนั้นนําท่านเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองเม่ าเสี้ยน
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระพักผ่อน
พักที่เมืองเม่ าเสี้ยน XIQIANG HOMELAND HOTEL หรือเทียบเท่ า 4*

หมู่บ้านโบราณชนเผ่ าเซียง – อุทยานซงผิงโกว (รวมนั่งรถกอล์ฟ) – เมืองตูเจียงเอีย้ น
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านสู่ หมู่บ้านโบราณของเผ่ าเชี ยง ชมพิธีเปิ ดเมือง
ต้อนรับอย่างสมเกียรติโดยกษัตริ ยข์ องเผ่าเชียง พร้อมร่ วมการละเล่นต่างๆ ของชนเผ่าเชียง หมู่บา้ นแห่ งนี้ รัฐบาล
จีนได้ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 400ล้านหยวน(หรื อประมาณ 2,200ล้านบาท) เป็ นหมู่บา้ นที่รักษาวัฒนธรรม
ความเป็ นอยู่ที่ ง ดงามของเผ่า เชี ย งชนกลุ่ ม น้อ ยเผ่า โบราณแห่ ง มณฑลเสฉวน ที่ ย งั คงมี ว ฒ
ั นธรรมกษัต ริ ย อ์ ยู่
จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานซงผิงโกว ตั้งอยู่ในเขตแผ่นดินไหวเก่ าทะเลสาบเตี๋ยซี ทะเลสาบ ป่ าดงดิบและ ขุนเขา
ระหว่างรอยตะเข็บ อําเภอซงพาน อําเภอเฮยสุ่ย และอําเภอเม่าเสี้ยน ใจกลางกว่า 30 ตารางกิโลเมตร โดยล้อมรอบ
ด้วยอุทยานป่ าดงดิบสงวน กว่า 160 ตารางกิโลเมตร แถบต้นนํ้าหมินเจียง ขุนเขาหมินซาน สู งกว่าระดับนํ้าทะเล
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2500 เมตร เป็ นทางลัดตัดตรงของทางเดินกองคาราวานม้า จากใจกลางจงหยวนสู่ ตะวันตกเฉี ยงใต้-ทิเบต ห่ างจาก
อําเภอเม่าเสี้ยน 63 กิโลเมตร
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางเข้าสู่ อุทยานซงผิงโกว สถานที่ท่องเที่ยวแห่ งใหม่
อุทยานนี้ รวบรวมเอาความยิง่ ใหญ่ ความงดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่ และความลี้ ลบั ของธรรมชาติ มา
รวมกันอยูใ่ น 3 หุ บเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทัศน์ นําท่านชมทะเลสาบยาว(ฉางไห่ ) ทะเลสาบต้นกก (ฟางไห่ )
ทะเลสาบหินขาว (ไป๋ สือไห่) ทะเลสาบไป๋ ล่าไห่ (ซ่างไป๋ ล่าไห่-เซี่ยไป๋ ล่าไห่) ทะเลสาบแห่งความรัก ทะเลสาบ 5 สี
สระมรกต ทะเลสาบหมึกสีน้ าํ เงินเข้ม และนํ้าตกธารไข่มุก เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ที่สวยงดงาม
ไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว ดินแดนสวรรค์บนดิน ที่นกั ท่องเที่ยวไม่ควรพลาด
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมือ งตูเจียงเอี้ยน ระหว่างทางแวะชม "ทะเลสาบเต๋ อซี " ตั้งอยู่ระดับความเกื อบ 3,000
เมตร เป็ นทะเลสาบสี เขียวเทอร์ คอยซ์ แต่เลี้ อยยาวไปตามแอ่งหุ บเขา เป็ นภูมิภาพอันยิง่ ใหญ่ตระการตาผิวดํา
ราบเรี ยบ ปราศจากริ้ วคลื่น หรื อแท่งตอไม้ และสี ของทะเลสาปเข้มสดไร้เงาสะท้อนจนดูราวเป็ นกระเบื้องยาว
ทะเลสาบเต๋ อซี เป็ นผลพวง จากการเกิดแผ่นดินใหวเมื่อปี พ.ศ. 2478 ซึ่งคราวนั้นได้กลืนสิ่ งก่อสร้าง และทุกสรรพ
ชีวติ ให้หายไปในพริ บตา ความงามของธรรมชาติบางครั้งก็แฝงด้วยความโหดร้าย อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบท
หรื อถ่ ายรู ปคู่กับจามรี สีขาวงามตัดกับฟ้ าสีครามและน้าสีเขียวมรกต
หมายเหตุ หากอุทยานซงผิงโกวเกิดตรงกับช่ วงอากาศไม่ ดีเช่ นหนาวเกินไป ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนที่เที่ยวชมเป็ น
อุทยานปี้ เผิงโกว ซึ่งเป็ นอุทยานที่มีวิวธรรมชาติและเส้ นทางใกล้ เคียงกัน ***
คํ่า
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
พักที่ตูเจียงเอีย้ น โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ า 4*

วันทีส่ ี่
เช้า

กลางวัน

ตูเจียงเอีย้ น – ภูเขาหิมะซีหลิง(รวมกระเช้ าใหญ่ //ไม่ รวมเครื่องเล่นสกีหิมะ – เฉินตู
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนําท่านเดิ นทางสู่ ภู เขาหิ มะซี หลิง ซึ่ งตั้งอยูท่ างทิศ
ตะวันตกของเมืองเฉินตู เขาซี หลิงเป็ นภูเขาหิ มะที่ต้ งั อยูใ่ กล้เมืองมากที่สุดของประเทศจีน ภูเขาหิ มะซี หลิงเป็ นที่
ราบบนยอดเขาบนระดับความสู ง 2,200- 2,400 เมตร จากระดับนํ้าทะเลครอบคลุ มพื้นที่ราว 8 ตร.กม.โดยมี
อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่างติดลบ 10 ถึง 10 องศาเซลเซียส นับเป็ นอุณหภูมิที่พอเหมาะสําหรับการเล่นสกีหิมะที่ไม่ตอ้ ง
ทนกับสภาพความหนาวเย็นจนเกินไป
บริ ก ารอาหารกลางวั น ณ ภั ต ตาคาร หลัง อาหารนําท่ า นโดยสารกระเช้ าขึ้น บนภู เขาซี ห ลิ งซาน ให้ท่ า น
เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนลานซึ่งมีระดับความหนาของหิมะอยูใ่ นราว 60 – 100 ซม. ภายในบริ เวณลานหิ มะ
พรั่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การเล่นบนลานนํ้าแข็งอย่างครบครัน ได้แก่ แผ่นเลื่อนหิ มะ สกี หิมะ ม้าลากเลื่อนหิ มะ
บอลลูน สโนโมบิล เครื่ องเล่นสไลด์สนุกสนานกับการปั้ นตุก๊ ตาหิมะ, สโนว์แมน ตกแต่งให้สวยงามและถ่ายภาพ
เก็บความประทับใจ ลงจากภูเขานํ้าแข็งและอื่ นๆ อี กมากมาย รวมทั้ง กิ จกรรมบนลานนํ้าแข็งที่จะทําให้ท่า น
สนุกสนานจนลืมเวลา (ราคานี้ไม่ รวมค่าเช่ าอุปกรณ์ ค่าเครื่องเล่ น และค่าครู ฝึก)
สมควรแก่ เ วลานํา ท่ า นลงเขาโดยกระเช้า ไฟฟ้ า นํา ท่ า นเดิ น ทางกลับ สู่ เ มื อ งเฉิ ง ตู แวะเยี่ย มชม หยก เป็ น
เครื่ องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่ หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้ องกันอันตรายได้
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คํ่า

วันทีห่ ้ า
เช้ า

เที่ยง

คํ่า

วันทีห่ ก
เช้ า
เที่ยง

18.50 น.
20.50 น.

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่เฉินตู โรงแรม YINSHENG HOTEL หรือเทียบเท่ า 5*

ศูนย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ า – ศูนย์ สมุนไพร บัวหิมะ – ร้ านผ้ าไหม – ถนนไท่ ก่หู ลี่
บริ การอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหารนําท่านเที่ยวชม ศู นย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ า ซึ่ งตั้งอยูบ่ นเนื้ อที่ 600,000
ตารางเมตร ทางตอนเหนือของเมืองเฉิงตู สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1987 ซึ่งใช้เป็ นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุ รักษ์รวมถึงใช้
เป็ นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้า เป็ นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะศึกษาระบบนิเวศน์ , การอยูอ่ าศัยและการแพร่ พนั ธุ์ของ
หมีแพนด้า นําท่านแวะซื้อยาแก้น้ าํ ร้อนลวก เป่ าฟู่ หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจําบ้านที่มีชื่อเสี ยง ท่านจะได้ชมการ
สาธิ ตการนวดเท้า ซึ่ งเป็ นอีกวิธีหนึ่ งในการผ่อ นคลายความเครี ยด และบํารุ งการไหลเวียนของโลหิ ตด้วยวิธี
ธรรมชาติ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นแวะชม โรงงานผลิตผ้ าไหมของจีน ชมวิธีการนําเส้นไหมออกมา
ผลิตเป็ นสินค้าทั้งใช้เครื่ องจักร และแรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทําใส้นวมผ้าห่ ม
ไหม ซึ่ งเหมาะกับการซื้ อเป็ นทั้งของฝากและใช้เอง จากนั้นนําท่านไปช้อบปิ้ งที่ ถนนคนเดินไท่ ก่ ูหลี่ แต่เดิมที่
ตรงนี้คือวัดต้าฉือ ที่พระเสวียนจ้าง (พระถังซําจัง๋ ) เคยจําพรรษาก่ อนเดินทางไปชมพูทวีป ปั จจุบนั ้ ี ได้มีโครงการ
อนุรักษ์อาคารบางส่วนและปรับปรุ งพื้นที่รอบ ๆ ขึ้นโดยมีวดั เป็ นศูนย์กลาง ปั จจุบนั ไท่ก๋ หู ลี่เป็ นที่ต้ งั ของวัด ช้อป
ปิ้ งคอมเพล็ กซ์ ร้ านอาหาร ห้างสรรพสิ นค้าใต้ดิ น โรงภาพยนตร์ จัตุรัส และโรงแรมหรู อ ย่าง The Temple
House ท่านจะได้สมั ผัสวิถีชีวติ สไตล์จีนโมเดิร์น ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ที่นี่มีท้ งั สิ นค้ายีห่ ้อดัง สิ นค้าของจีน
และของที่ระลึกให้ท่านเลือกสรร
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่เฉินตู โรงแรม YINSHENG HOTEL หรือเทียบเท่ า 5*

เฉินตู – ศูนย์ หมอนยางพาราเพือ่ สุ ขภาพ – ฉงชิ่ง – หมู่บ้านโบราณฉือชีโขว่ – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม หลังอาหารแวะชม ศู นย์ หมอนยางพาราเพื่อสุ ขภาพ ให้ท่านเลือก
เป็ นของฝากอีกหนึ่งสินค้าขึ้นชื่อของจีน จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองฉงชิ่ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชม หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ ว เป็ นหมู่บา้ นที่มีชนเผ่ากลุ่ม
น้อยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อาคารบ้านเรื อนภายในหมู่บา้ นคงรู ปแบบของสถาปั ตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้ อิสระ
ให้ท่านสัม ผัสกลิ่ นอายย้อ นยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิ ง ชิ ง เลื อ กซื้ อ ของที่ร ะลึ กหรื อ ของฝาก นําท่านเดิ นทางสู่
สนามบินฉงชิ่ง
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD 553 (บริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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อัตราค่าบริการ ***ราคาพิเศษไม่ มีแจกกระเป๋ า***
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ** ไม่ มรี าคาเด็ก**

พักเดีย่ ว

19,999.20,999.-

5,500.-

12-17 , 19-24 ธ.ค. 61
9-14 , 16-21 , 23-28 ม.ค. 62

หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า แต่ จะคํานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสําคัญ

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจ
แล้วจึงวางมัดจําเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง ***
เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ เมื่อท่ านเดินทางไปกับคณะแล้ ว ขอความกรุณาให้ ท่านตามคณะท่ องเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่ านต้องการทีจ่ ะไม่ ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ ท่านชําระเงิน
เพิม่ 2,000 บาท ต่อร้ านต่อท่ าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็ นราคาพิเศษซี่งได้ รับการสนับสนุนจากการท่ องเทีย่ วและร้ านค้าต่างๆ

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่านํ้าหนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีที่นํ้าหนักเกิน กรุณาชําระค่าใช้ จ่ายส่ วนนํ้าหนักที่เกินเอง ***
อัตรานี้ไม่ รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ อาหาร-เครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ ค่าซักรี ด - ค่าภาษีบริ การ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ, ค่าวีซ่าด่วน 2-3 วันทําการ (เพิ่มท่านละ 1,200 บาท) - ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเกิน 20 กิโลกรัม

- ค่ าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ ท่ านละ 1,000 บาท - ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ปทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท
(ยกเว้นผูท่ ี่เดินทางเข้า 21 ประเทศตามด้านล่างต้องยืน่ วีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท)
- ค่ าทิปไกด์ ท้องถิน่ , ค่ าทิปคนขับรถและหัวหน้ าทัวร์ ไทย 1,500 บาท ต่ อท่ าน
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจอง ชําระมัดจํา 8,000 บาท ส่ วนเหลือชําระก่ อนการเดินทาง 20 วัน พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
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เงือ่ นไขในการให้ บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเซีย
เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชั่ น ตั๋ว เครื่องบินการัน ตีการจ่ ายเงิน ล่ วงหน้ าเต็ม 100% ซึ่ งเมื่อท่ านจองและจ่ ายมัดจําแล้ ว ถ้ าผู้จอง
ยกเลิกจะไม่ มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่
สามารถทําเรื่องขอคืนค่าตัว๋ หรือขอคืนค่าทัวร์ ท้ ังหมดหรือบางส่ วนได้ เว้นแต่
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษัทฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ ทั ้งสิ ้น ถ้ า
ยังไม่มีการยื่นวีซ่า หรื อมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทันก่อนออกตั๋วเครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้ วหรื อมีค่าใช่จ่าย
อื่นใด บริ ษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้ าตามจริ งเท่านั ้น
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ ออกไปแล้ ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้ องรั บผิดชอ บ
ชาระค่าธรรมเนียมการเปลีย่ นชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามันเชื ้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกาหนด และ
บริ ษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้ จ่ายไปล่วงหน้ าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้ น
4. กรณีที่ท่านซื ้อตัว๋ เพิ่ม เกินจากจานวนตัว๋ ที่มีในกรุ๊ป ทางบริ ษัทจองตั๋วผ่านอินเตอร์ เน็ตให้ ท่านผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้
เดินทาง หรื อเปลีย่ นผู้เดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกาหนด จะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายตัว๋ เต็มใบ

@ @ เอกสารสํ าหรับยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป @ @
1. สาเนาพาสปอร์ ต
2. สําเนาบัตรประชาชน
อัตราค่าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
- พาสปอร์ ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- สําเนาบัตรประชาชน
- ยื่นวีซ่าด่ วน 2 วัน เสี ยค่าใช้ จ่ายเพิ่ม ท่ านละ 2,000 บาท
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กําหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขนึ้ อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิ ดปั ญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง กรณี
กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของสายการบินที่
จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสยั ใดๆ ที่ทาให้มิสามารถเดินทาง
ได้ รวมถึงกรณี ยื่นวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อการ
ถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกค่าบริ การ
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พาสปอร์ ตควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน

มิฉะนัน้ บริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่ าน
 ห้ ามนาของเหลวและครีมทุกชนิดที่มีปริมาตรเกินกว่ า 1000 มิลลิลิตรต่ อท่ าน นาติดตัวขึน้ เครื่องและ
ขนาดของบรรจุภณ
ั ฑ์ แต่ ละชิน้ ห้ ามเกินกว่ า 100 มิลลิลิตรต่ อบรรจุภณ
ั ฑ์
 สาหรับท่ านที่ต้องซือ้ บัตรโดยสารภายในประเทศจากกรุงเทพฯเพื่อเดินทางกลับสู่ต่างจังหวัด
กรุณาเลือกซื ้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลือ่ นวันและเวลาในการเดินทางได้
ทัง้ นีเ้ พื่อป้องกันปั ญหาเที่ยวบินล่ าช้ าทาให้ ต้องซือ้ บัตรโดยสารเพื่อเดินทางใบใหม่

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท
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