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กาํหนดเดนิทาง 9-14 , 16-21 , 23-28 ม.ค. 62     ( 6 วนั 5 คนื ) 
วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมอืง) – ฉงช่ิง – เม่าเส้ียน      
04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3  เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย  เจา้หน้าที่ของบริษทัฯ 

คอยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเคร่ือง 
06.20 น. นาํท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฉงช่ิง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 556  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
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10.20 น. ถึง มหานครฉงช่ิง เป็นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของจีนที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง โดยไดถู้กขนานนามว่าเป็น “เมืองภูเขา 
เตาไฟ เมืองในหมอก” อนัเป็นแหล่งกาํเนิดของชนเผ่าปาหยโีบราณ มีประวติัศาสตร์อนัเน่ินนานกว่า 3,000 ปี 
หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเส้ียน เมืองเล็กๆที่มีความเงียบสงบ
และมีความเป็นมายาวนานเมืองหน่ึง เป็นเมืองทางผา่นระหวา่งเฉินตูกบัจ่ิวจา้ยโกว ระหวา่งทางท่านจะไดพ้บกบั
ความงามของธรรมชาติที่ท่านสมัผสัจากที่ไหนไม่ได ้ท่านจะไดเ้ห็นวถีิชีวติของชาวบา้น 

คํ่า  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านกลบัที่พกั   
                 พักที่เมืองเม่าเส้ียน   XIQIANG HOMELAND HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 

วนัทีส่อง  เม่าเส้ียน - อทุยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน (รวมกระเช้า) – เม่าเส้ียน 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย“ต๋ากู่ ปิง

ชวน” ถือไดว้า่เป็นอุทยานสมบติัทางธรรมชาติที่ล ํ้าค่าของมณฑลเสฉวน ที่มีความงามไม่แพอุ้ทยานและทะเลสาบ
ใดใดบนโลกมนุษย ์จุดที่สูงที่สุดมีความสูงจากระดบันํ้ าทะเลประมาณ 5,286 เมตรเป็นภูผาธารนํ้ าแข็งที่ศกัด์ิสิทธ์ิ 
ชาวบา้นเช่ือวา่มีเทพเจา้พทิกัษภู์เขาแห่งน้ีอยู ่ทาํใหภู้ผาแห่งน้ียงัมิเคยมีใครพชิิตยอดเขาได ้ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร    หลงัอาหารนําท่าน น่ังกระเช้าชมภูเขานํ้าแข็งหิมะ 3 ลูกที่เช่ือว่าเป็น   
สันหลังมังกรที่มีความงดงามฉากเบื้องหน้าเป็นภูเขาที่สูงชันตดักับทอ้งฟ้าที่มีสีฟ้าครามสดใสและพระอาทิตย์
สะทอ้นการ์เซียคลา้ยดัง่ภูเขาเงินระยบิระยบัสะทอ้นเขา้สู่สายตาดัง่ไดน้ั่งกระเชา้ชมภูเขาสวรรคท์ี่หาชมไดย้ากยิง่
นัก จากนั้นนาํท่านชม 3 ทะเลสาบสวรรคท์ี่งดงามไม่แพจ่ิ้วจา้ยโกว  ทะเลสาบสาบจินโฮวไห่ ทะเลสาบหงษ ์ลาํ
ธารคู่รัก ทะเลสาบต๋ากู่ และทะเลสาบที่ถือไดว้า่เป็นจุดที่สาํคญัที่สุดในอุทยานแห่งน้ี  “ ทะเลสาบต๋ากู่ ” หรือเรียก
อีกช่ือหน่ึงวา่ ทะเลสาบนํ้ ามนตข์อพร เพราะชาวเผา่มีการเล่าขานวา่เม่ือใดที่มีเร่ืองเดือดร้อนใจ ใหม้ากราบไหวเ้ทพ
เจา้ศกัด์ิสิทธ์ิที่คุม้ครองทะเลสาบนามูแห่งน้ีจะทาํใหเ้ร่ืองที่เดือดเน้ือร้อนใจคลายลงหรือตอ้งการขอพรต่อองคเ์ทพ
เจา้ก็จะสมหวงัดัง่ใจหมาย ทาํใหท้ะเลสาบน้ีถือเป็นทะเลสาบที่มีความสาํคญัยิง่นกั มีประวติัความเป็นมากว่า 1,000 
ปีผ่านมา นํ้ าทะเลสาบนั้นจะมีสีสันที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อนและช่วงใบไม้ผลินั้นนํ้ า
ทะเลสาบจะมีสีเขียวเขม้คลา้ยดัง่หยกที่จมอยูก่น้แม่นํ้ า ในช่วงใบไมร่้วงนั้นทะเลสาบจะเต็มไปดว้ยสีสันของใบไม้
หลากหลายสีที่ร่วงหล่นลงจากตน้มาที่ทะเลสาบ ในช่วงหน้าหนาวจะเป็นสีขาวเต็มไปด้วยหิมะนํ้ าแข็งที่ดูแล้ว
คลา้ยดัง่ยนือยูใ่นยโุรปไม่เหมือนอยูใ่นเมืองจีน  จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ เมืองเม่าเส้ียน 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารอิสระพกัผอ่น 

               พักที่เมืองเม่าเส้ียน   XIQIANG HOMELAND HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 

วนัทีส่าม หมู่บ้านโบราณชนเผ่าเซียง – อทุยานซงผงิโกว (รวมน่ังรถกอล์ฟ) – เมอืงตูเจยีงเอีย้น  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลงัอาหารนาํท่านสู่ หมู่บ้านโบราณของเผ่าเชียง ชมพิธีเปิด

เมืองตอ้นรับอยา่งสมเกียรติโดยกษตัริยข์องเผ่าเชียง พร้อมร่วมการละเล่นต่างๆ ของชนเผ่าเชียง หมู่บา้นแห่งน้ี
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รัฐบาลจีนไดใ้ชง้บประมาณในการสร้างกว่า 400ลา้นหยวน(หรือประมาณ 2,200ลา้นบาท) เป็นหมู่บา้นที่รักษา
วฒันธรรมความเป็นอยู่ที่งดงามของเผ่าเชียงชนกลุ่มน้อยเผ่าโบราณแห่งมณฑลเสฉวน ที่ยงัคงมีวฒันธรรม
กษตัริยอ์ยู ่  จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานซงผิงโกว ตั้งอยูใ่นเขตแผ่นดินไหวเก่าทะเลสาบเต๋ียซี ทะเลสาบ ป่าดงดิบ
และ ขนุเขาระหวา่งรอยตะเขบ็ อาํเภอซงพาน อาํเภอเฮยสุ่ย และอาํเภอเม่าเส้ียน ใจกลางกว่า 30 ตารางกิโลเมตร 
โดยลอ้มรอบดว้ยอุทยานป่าดงดิบสงวน กวา่ 160 ตารางกิโลเมตร แถบตน้นํ้ าหมินเจียง ขุนเขาหมินซาน สูงกว่า
ระดบันํ้ าทะเล 2500 เมตร เป็นทางลดัตดัตรงของทางเดินกองคาราวานมา้ จากใจกลางจงหยวนสู่ตะวนัตกเฉียง
ใต-้ทิเบต ห่างจากอาํเภอเม่าเส้ียน 63 กิโลเมตร 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารเดินทางเขา้สู่ อุทยานซงผิงโกว สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ 

อุทยานน้ีรวบรวมเอาความยิง่ใหญ่ ความงดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่ และความล้ีลบัของธรรมชาติ มา
รวมกนัอยูใ่น 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทศัน์  นาํท่านชมทะเลสาบยาว(ฉางไห่) ทะเลสาบตน้กก (ฟางไห่) 
ทะเลสาบหินขาว (ไป๋สือไห่) ทะเลสาบไป๋ล่าไห่ (ซ่างไป๋ล่าไห่-เซ่ียไป๋ล่าไห่) ทะเลสาบแห่งความรัก ทะเลสาบ 5 
สี สระมรกต ทะเลสาบหมึกสีนํ้ าเงินเขม้ และนํ้ าตกธารไข่มุก เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ที่สวย
งดงามไม่แพจ่ิ้วจา้ยโกว ดินแดนสวรรคบ์นดิน ที่นกัท่องเที่ยวไม่ควรพลาด  

 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองตูเจียงเอ้ียน ระหว่างทางแวะชม "ทะเลสาบเต๋อซี" ตั้งอยูร่ะดบัความเกือบ 3,000 
เมตร เป็นทะเลสาบสีเขียวเทอร์คอยซ์ แต่เล้ีอยยาวไปตามแอ่งหุบเขา เป็นภูมิภาพอนัยิง่ใหญ่ตระการตาผิวดาํ
ราบเรียบ ปราศจากร้ิวคล่ืน หรือแท่งตอไม ้และสีของทะเลสาปเขม้สดไร้เงาสะทอ้นจนดูราวเป็นกระเบื้องยาว 
ทะเลสาบเต๋อซี เป็นผลพวง จากการเกิดแผ่นดินใหวเม่ือปี พ.ศ. 2478 ซ่ึงคราวนั้นไดก้ลืนส่ิงก่อสร้าง และทุก
สรรพชีวติใหห้ายไปในพริบตา ความงามของธรรมชาติบางคร้ังก็แฝงดว้ยความโหดร้าย  อิสระให้ท่านพกัผ่อน
อิริยาบท หรือถ่ายรูปคู่กับจามรีสีขาวงามตัดกับฟ้าสีครามและน ้าสีเขียวมรกต   

หมายเหตุ หากอุทยานซงผิงโกวเกิดตรงกับช่วงอากาศไม่ดีเช่นหนาวเกนิไป ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนทีเ่ที่ยวชมเป็น
อุทยานป้ีเผิงโกว ซ่ึงเป็นอุทยานที่มีวิวธรรมชาติและเส้นทางใกล้เคยีงกัน *** 

คํ่า  รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม     
    พักที่ตูเจียงเอีย้น  โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 

วนัทีส่ี่ ตูเจยีงเอีย้น – ภูเขาหิมะซีหลงิ(รวมกระเช้าใหญ่//ไม่รวมเคร่ืองเล่นสกหีิมะ – เฉินตู  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม   หลังอาหารนาํท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะซีหลิง ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศ

ตะวนัตกของเมืองเฉินตู เขาซีหลิงเป็นภูเขาหิมะที่ตั้งอยูใ่กลเ้มืองมากที่สุดของประเทศจีน ภูเขาหิมะซีหลิงเป็นที่
ราบบนยอดเขาบนระดบัความสูง 2,200- 2,400 เมตร จากระดบันํ้ าทะเลครอบคลุมพื้นที่ราว 8 ตร.กม.โดยมี
อุณหภูมิเฉล่ียระหว่างติดลบ 10 ถึง 10 องศาเซลเซียส นับเป็นอุณหภูมิที่พอเหมาะสาํหรับการเล่นสกีหิมะที่ไม่
ตอ้งทนกบัสภาพความหนาวเยน็จนเกินไป   
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านโดยสารกระเช้าขึ้นบนภูเขาซีหลิงซาน ให้ท่าน

เพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆ บนลานซ่ึงมีระดบัความหนาของหิมะอยูใ่นราว 60 – 100 ซม. ภายในบริเวณลาน

หิมะพร่ังพร้อมไปดว้ยอุปกรณ์การเล่นบนลานนํ้ าแขง็อยา่งครบครัน ไดแ้ก่ แผน่เล่ือนหิมะ สกีหิมะ มา้ลากเล่ือน

หิมะ บอลลูน สโนโมบิล เคร่ืองเล่นสไลด์สนุกสนานกบัการป้ันตุ๊กตาหิมะ, สโนวแ์มน ตกแต่งให้สวยงามและ

ถ่ายภาพเก็บความประทบัใจ ลงจากภูเขานํ้ าแขง็และอ่ืนๆ อีกมากมาย รวมทั้งกิจกรรมบนลานนํ้ าแข็งที่จะทาํให้

ท่านสนุกสนานจนลืมเวลา (ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเคร่ืองเล่น และค่าครูฝึก)  

สมควรแก่เวลานําท่านลงเขาโดยกระเช้าไฟฟ้า นําท่านเดินทางกลับสู่เมืองเฉิงตู แวะเยี่ยมชม หยก เป็น

เคร่ืองประดบัที่นิยมกนัอยา่งแพร่หลายเพราะเช่ือวา่ใส่แลว้จะช่วยป้องกนัอนัตรายได ้

คํ่า  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร     
    พักที่เฉินตู โรงแรม YINSHENG HOTEL หรือเทียบเท่า 5* 
 
 
 

วนัทีห้่า  ศูนย์อนุรักษ์หมแีพนด้า – ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ – ร้านผ้าไหม – ถนนไท่กู่หลี ่ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลงัอาหารนาํท่านเที่ยวชม ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ซ่ึงตั้งอยูบ่นเน้ือที่ 600,000 

ตารางเมตร ทางตอนเหนือของเมืองเฉิงตู สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1987 ซ่ึงใชเ้ป็นศูนยเ์พาะพนัธุ์และอนุรักษร์วมถึง
ใชเ้ป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนดา้ เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะศึกษาระบบนิเวศน์ , การอยูอ่าศยัและการแพร่พนัธุ์
ของหมีแพนดา้  นาํท่านแวะซ้ือยาแกน้ํ้ าร้อนลวก เป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจาํบา้นที่มีช่ือเสียง ท่านจะได้
ชมการสาธิตการนวดเทา้ ซ่ึงเป็นอีกวธีิหน่ึงในการผอ่นคลายความเครียด และบาํรุงการไหลเวียนของโลหิตดว้ย
วธีิธรรมชาติ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นแวะชม โรงงานผลิตผ้าไหมของจีน ชมวิธีการนําเส้นไหม
ออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั้งใชเ้คร่ืองจกัร และแรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาทาํใส้
นวมผา้ห่มไหม ซ่ึงเหมาะกบัการซ้ือเป็นทั้งของฝากและใชเ้อง  จากนั้นนาํท่านไปชอ้บป้ิงที่ ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ 
แต่เดิมที่ตรงน้ีคือวดัตา้ฉือ ที่พระเสวยีนจา้ง (พระถงัซาํจัง๋) เคยจาํพรรษาก่อนเดินทางไปชมพูทวีป ปัจจุบน้ีัไดมี้
โครงการอนุรักษอ์าคารบางส่วนและปรับปรุงพื้นที่รอบ ๆ ขึ้นโดยมีวดัเป็นศูนยก์ลาง ปัจจุบนัไท่กู๋หล่ีเป็นที่ตั้ง
ของวดั ชอ้ปป้ิงคอมเพล็กซ์ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินคา้ใตดิ้น โรงภาพยนตร์ จตุัรัส และโรงแรมหรูอยา่ง The 
Temple House ท่านจะไดส้ัมผสัวิถีชีวิตสไตล์จีนโมเดิร์น ที่ผสมผสานกนัอย่างลงตวั ที่น่ีมีทั้งสินคา้ยี่ห้อดัง 
สินคา้ของจีนและของที่ระลึกใหท้่านเลือกสรร 

คํ่า  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร     
    พักที่เฉินตู โรงแรม YINSHENG HOTEL หรือเทียบเท่า 5* 
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วนัทีห่ก เฉินตู – ศูนย์หมอนยางพาราเพือ่สุขภาพ – ฉงช่ิง – หมู่บ้านโบราณฉือชีโขว่ – กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  หลงัอาหารแวะชม ศูนย์หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ ให้ท่านเลือก

เป็นของฝากอีกหน่ึงสินคา้ขึ้นช่ือของจีน จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองฉงช่ิง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านชม หมู่บ้านโบราณฉือช่ีโข่ว เป็นหมู่บา้นที่มีชนเผ่า

กลุ่มนอ้ยหลากหลายเช้ือชาติอาศยัอยู ่อาคารบา้นเรือนภายในหมู่บา้นคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว ้

อิสระใหท้่านสมัผสักล่ินอายยอ้นยคุสมยัราชวงศซ่์ง หมิง ชิง เลือกซ้ือของที่ระลึกหรือของฝาก นาํท่านเดินทาง

สู่สนามบินฉงช่ิง  

18.50 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD 553 (บริการอาหารบนเคร่ือง)  
20.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพทุกท่าน   

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

อตัราค่าบริการ ***ราคาพเิศษไม่มีแจกกระเป๋า*** 
 

หมายเหตุ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั 

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ 
แล้วจึงวางมัดจําเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง *** 

เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซ่ึงอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการทีจ่ะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวนั ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านชําระ

เงนิเพิม่ 2,000 บาท ต่อร้านต่อท่าน เน่ืองจากราคาทัวร์ เป็นราคาพเิศษซ่ีงได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวและร้านค้าต่างๆ 

ข้อควรระวัง ท่านใดทีม่พีาสปอร์ต 2 เล่มหรือเปลีย่นพาสปอร์ตเล่มใหม่โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที ่ 
กรณทีีเ่ดนิทางไม่ได้ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน  
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ตก่อนส่งให้เจ้าหน้าทีแ่ละก่อนการเดนิทาง 

 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ ** ไม่มรีาคาเดก็** พกัเดีย่ว 

9-14 , 16-21 , 23-28 ม.ค. 62 20,999.- 5,500 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั้นประหยดั - ค่าภาษีสนามบิน 

- ค่าโรงแรมที่พกั         

- ค่าอาหารตามรายการ      - ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไวใ้นรายการ  

- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   - ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามที่ระบุไวใ้นรายการ   

*** ค่านํ้าหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณทีี่นํ้าหนักเกิน กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํ้าหนักที่เกินเอง *** 

อัตรานี้ไม่รวม  
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์มินิบาร์ อาหาร-เคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ ค่าซกัรีด  - ค่าภาษีบริการ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
- ค่าวีซ่าสาํหรับชาวต่างชาติ, ค่าวีซ่าด่วน 2-3 วนัทาํการ (เพ่ิมท่านละ 1,200 บาท)  - ค่านํ้าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม   

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท - ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทวัร์ ท่านละ 1,000 
บาท (ยกเวน้ผูท่ี่เดินทางเขา้ 21 ประเทศตามดา้นล่างตอ้งยืน่วีซ่าเด่ียว ท่านละ 1,500 บาท) 
- ค่าทปิไกด์ท้องถิน่, ค่าทปิคนขบัรถและหัวหน้าทวัร์ไทย  1,500 บาท ต่อท่าน 
 

เงื่อนไขการสารองทีน่ั่ง 
- การจอง ชําระมัดจาํ 8,000 บาท ส่วนเหลือชําระก่อนการเดินทาง 20 วนั พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางให้กบัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพ่ือยื่นขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  
 

เงือ่นไขในการให้บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย 

เน่ืองจากราคานี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเมื่อท่านจองและจ่ายมัดจําแล้ว ถ้าผู้จอง
ยกเลิกจะไม่มีการคนืค่ามัดจาํใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีที่ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่
สามารถทําเร่ืองขอคนืค่าตัว๋หรือขอคนืค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 

1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 
ถา้ยงัไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่าย
อ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 

3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบ
ชาํระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ้ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสายการบินกาํหนด และ
บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้      
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4. กรณีท่ีท่านซ้ือตัว๋เพ่ิม เกินจากจาํนวนตัว๋ท่ีมีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัว๋ผา่นอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถเปล่ียนช่ือผู้
เดินทาง หรือเปล่ียนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามกาํหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัว๋เตม็ใบ  

@ @  เอกสารสําหรับยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป @ @ 

1. ส ำเนำพาสปอร์ต  
2. ส าเนาบตัรประชาชน  

อัตราค่าวซ่ีาด่วน ที่ต้องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจนี เมื่อท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า 

- พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 ใบ 

- ส าเนาบตัรประชาชน 

- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท 

                                           

หมายเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กําหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราและสายการบินกําหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิด
ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอย่านาํส่ิงของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง  
กรณีกระเป๋าสมัภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของสาย
การบินท่ีจะรับผิดชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ท่ีทาํให้มิสามารถ
เดินทางได ้รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจ้าหน้าท่ี ต.ม. อ ันเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือ
การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่
อาจเรียกค่าบริการ  
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บริษัทฯมีประกนัอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 500,000 บาท 

พาสปอร์ตควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนั้นบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณี ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
 หา้มนาํของเหลวและครีมทกุชนิดที่มีปริมาตรเกินกวา่ 1000 มิลลิลิตรต่อท่าน นาํติดตวัขึ้นเคร่ืองและขนาดของ

บรรจุภณัฑแ์ต่ละช้ินหา้มเกินกวา่ 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภณัฑ ์
 สาํหรับท่านที่ตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศจากกรุงเทพฯเพือ่เดินทางกลบัสู่ต่างจงัหวดั 
         กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดินทางได้  

         ทั้งน้ีเพือ่ป้องกนัปัญหาเที่ยวบินล่าชา้ทาํให้ตอ้งซ้ือบตัรโดยสารเพือ่เดินทางใบใหม่  


