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
กาหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์ -เมษายน 2563
( 6 วัน 5 คืน )

วันแรก

สนามบินดอนเมือง – ฉงชิ่ง – อู่หลง – ภูเขานางฟ้า – เมืองหิมะนางฟ้า ชมนา้ แข็งแกะสลัก

04.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคาน์ เตอร์ สายการบินแอร์ เอเชีย เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอย
อํานวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่ อง
06.20 น. นําท่านเหิ รฟ้ าสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD 556
10.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานมหานครฉงชิ่ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว เดินทางเข้าสู่ ตวั เมือง
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงใต้
ของ เมืองฉงชิ่ง เป็ นเมืองที่อยูท่ ่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง ทําให้เมืองนี้มีป่าไม้ และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศ
ดี มีแม่น้ าํ อู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยูห่ ่างจากเมืองฉงชิ่งประมาณ 130 กิโลเมตร ถนนเป็ นทางด่วนพิเศษ
ตลอดเส้นทาง นําท่านชมอุทยานเขานางฟ้ า อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4 A ของประเทศจีน อยูท่ างตอนเหนือ
ของแม่น้ าํ อวูเ่ จียงในระดับความสูง 1900 เมตรจากระดับนํ้าทะเล มียอดเขาสูงสุ ดที่ 2033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ ามีชื่อเสี ยง
ในเรื่ องความสวยงามทางธรรมชาติที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู จนได้รับการขนานนามว่าเป็ นดินแดนแห่ง
4 สิ่ ง
มหัศจรรย์ คือ มีป่าไม้หนาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และมีลานหิ มะในฤดูหนาว ปกติภูเขานางฟ้ าเป็ น
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อนั ดับ 1 ทางภาคใต้ของประเทศจีน ( สาหรั บท่ านใดที่สนใจการเล่ นเสก็ตน้าแข็ง กรุณาติดต่ อจองกับไกด์
หรื อหัวหน้ าทัวร์ มีค่าใช้ จ่ายประมาณ 120 หยวน )

Option

โชว์จางอวีโ้ หมว IMPRESSION WULONG อีกหนึ่งผลงานของผูก้ าํ กับดัง จางอวี้โหมว ซึ่งเนรมิตหุบเขาเถ้า
หยวน ของอวูห่ ลง ซึ่ งล้อมรอบด้วยภูเขาสู ง , หุ บเหวและความเงียบสงบของธรรมชาติเป็ นฉากหลังบอกเล่า
เรื่ องราว,วิถีชีวติ และประวัตศาสตร์ ของผูค้ นเมืองฉงชิ่ง ผ่านตัวละครกว่า 500 ชีวติ โดยมีคนลากเรื อ (ห้าวจือ) เป็ น
ผูเ้ ล่าประกอบการร้องเพลงสดของนักแสดงกว่า 100 ชีวติ ตลอดการแสดงกว่า 70 นาที และการใช้เลเซอร์ ระบบ
แสง สี เสี ยง *** กรุ ณาติดต่ อไกด์ หรือหัวหน้ าทัวร์ ล่วงหน้ า ***

คํ่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั
พักที่เมืองอู่หลง SAILAWEI HOTEL 4*หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ อง

อู่หลง - อุทยานหลุมฟ้ าสะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่ – สะพานแก้วสวรรค์ ) – ฉงชิ่ง

เช้า

บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติหลุมฟ้า - สะพานสวรรค์ มรดกโลก
ทางธรรมชาติระดับ 5A ที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทําให้เกิดเป็ นบ่อหลุมขนาดใหญ่ที่ลึกประมาณ 300500 เมตร และมีบางส่ วนเป็ น โพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขา ภายในอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้ า สะพานสวรรค์ ยังมีโรงเตียมเก่าๆ ซึ่ งเป็ นจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยก่อนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถงั (ค.ศ. 618907) และจุดนี้เองที่จางอี้โหมวใช้เป็ นฉากในหนังการถ่ายทําหนังเรื่ อง "ศึกโค่นบัลลังก์วงั ทอง ล่ าสุ ดใช้ เป็ นฉากใน
หนังฮอลิว๊ ดู ฟอร์ มยักษ์ TRANFORMER4 ทีโ่ ด่งดังไปทัว่ โลก จากนั้นนําท่านสู่ ที่เที่ยวใหม่ล่าสุ ด กับสะพานแก้ว
สวรรค์ หรือ ระเบียงกระจกชมวิวทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดในเอเซีย ออกแบบโดยผูเ้ ชี่ยวกว่า 20 คนจากทั้งในและนอกจีน ตั้งอยู่
11 เมตรเหนือขอบหน้าผาสู งในเมืองเซี ยนหนู่ชาน กว้างอีก 26 เมตร หรื อถ้าหากวัดจากระดับนํ้าทะเลก็สูง 1,200
เมตร ว่ากันว่าน่าจะเป็ นระเบียงจุดชมวิวกระจกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วยังสามารถมองชมวิวมุมสู งได้ทะลุถึงก้น
อุทยานกันเลยทีเดียวให้ท่านได้วดั ใจเดินชมวิวและเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางนําท่านเดินทางกลับสู่ มหานครฉงชิ่ง เป็ น
เมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของจีนที่ข้ ึนตรงต่อส่ วนกลาง โดยได้ถูกขนานนามว่าเป็ น “เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก ” อัน
เป็ นแหล่งกําเนิดของชนเผ่าปาหยีโบราณ มีประวัติศาสตร์ อนั เนิ่นนานกว่า 3,000 ปี

คํ่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั

พักที่เมืองฉงชิ่ง TIANYOU HOTEL 4*หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ าม
เช้า

เทีย่ ง

คํ่า

ฉงชิ่ง – เล่อซาน - ถา้ พระแกะสลักตงฟางฝ๋ อจู – ถนนคนเดินเจียโจว
บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองเล่อซาน เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมของจีน มีทิวทัศน์สวยงาม โบราณสถานมากมาย เป็ นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของมณฑล
เสฉวน และเป็ นหนึ่งในสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ทางพุทธศาสนาในภาคตะวันตกเฉี ยงใต้ พระพุทธรู ปองค์ใหญ่เมืองเล่อ
ซานในเขตท่องเที่ยวภูเขาเอ๋ อเหมย ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุดของจีน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่าน Oriental Buddha Capital “ตงฟางฝ๋ อจู” ถํ้า
แกะสลัก ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของ เมืองเล่อซาน สถานที่แห่งนี้ ตั้งอยู่ ณ เมืองเล่อซาน มณฑลเสฉวน ประเทศ
จีน เป็ นสถานที่ที่มีความยิง่ ใหญ่อลังการ สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาอย่างแรงกล้าในพุทธศาสนา โดยช่างฝี มือ ที่มี
ความประณี ตบรรจงค่อยๆแกะสลัก หิ นภายในถํ้าให้บงั เกิดรู ปร่ าง เรื่ องราวต่างๆ ที่อ่อนช้อยงดงาม อาทิเช่น องค์
หลวงพ่อโต หลวงพ่อประจําเมืองเล่อซาน พระยูไล และพระพุทธรู ปและ องค์เทพเจ้า ปางต่างๆตามความเชื่อ ในพุทธ
ศาสนา ภายนอกล้อมล้อมด้วยธรรมชาติอนั สมบูรณ์ หากมีโอกาสแนะนําให้มาชื่นชมความยิง่ ใหญ่ สักครั้ง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่าน อิสระช้อปปิ้ งที่ ถนนคนเดินเจียโจว ให้ท่านเลือกซื้ อ
สิ้ นค้าและของที่ระลึก สมควรแก่เวลานําท่านกลับที่พกั
พักที่เมืองเล่ อซาน BOYUE HOTEL4* หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่ เล่อซาน
เช้า

เที่ยง

คํ่า

– เฉินตู – วัดเจ้ าเจี๋ย – ถนนคนเดินไท่ ก่ หู ลี่ – วัดต้ าซื่อ

บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหาร เดินทางสู่ เมืองเฉินตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบ
ไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่
หนาวนักและมีปริ มาณความชื้นสูง มีพ้ืนที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่ วนหนึ่งเป็ นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติ
ต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิ เบต เมี้ยว หุย เชียงนําท่านชม ผ้ าไหมของจีน ชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็ นสิ นค้าทั้งใช้
เครื่ องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทําไส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่ งเหมาะกับการซื้ อเป็ น
ทั้งของฝากและใช้เองนําท่านชม วัดเจ้ าเจี๋ย ตั้งอยูท่ างชานเมืองทางเหนือของนครเฉิ งตู เป็ นวัดไม้ท้ งั หลังแห่งแรกทาง
ตะวันตกของมณฑลเสฉวน มีความสําคัญในทางประวัติศาสตร์ทางพุทธศาสนาในจีน เป็ นอารามเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัย
ราชวงศ์ถงั และได้มีการบูรณะขึ้นในปี ค.ศ. 1663 สมัยราชวงศ์ชิง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านไปช้อบปิ้ งที่ ถนนคนเดินไท่ ก่ หู ลี่ แต่เดิมที่ตรงนี้คือ
วัดต้ าฉือ ทีพ่ ระเสวียนจ้ าง (พระถังซาจั๋ง) เคยจําพรรษาก่อนเดินทางไปชมพูทวีป ปัจจุบนั ้ ีได้มีโครงการอนุรักษ์อาคาร
บางส่ วนและปรับปรุ งพื้นที่รอบ ๆ ขึ้นโดยมีวดั เป็ นศูนย์กลาง ปัจจุบนั ไท่ก๋ หู ลี่เป็ นที่ต้ 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
นําท่านแวะ ร้ านหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสี ยงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้ อ กําไลหยก แหวนหยก หรื อ ผีเซี ยะ
สัตว์ มงคลที่มีชื่อเสี ยง

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั
พักที่เมืองเฉินตู ZHEFEI HOTEL4* หรือเทียบเท่ า

วันทีห่ ้ า
เช้า

เทีย่ ง

Option

คํ่า

เฉินตู – ฉงชิ่ง – ตลาดค้ าส่ งเฉาเทียนเหมิน – ศาลาประชาคม
บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหาร นําท่านเยีย่ มชม ศูนย์ สมุนไพรจีน ฟังคําบรรยายสรรพคุณยาจีนที่มี
สรรพคุณครอบจักรวาล พร้อมคลายเมื่อยด้วยการนวดสมุนไพร ฟรี แบบไม่มีค่าใช้จ่าย นําท่านเดินทางกลับสู่ มหา
นครฉงชิ่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านแวะร้ านหมอนโอโซน ผลิตภัณฑ์เครื่ องนอนจาก
ยางพาราที่พฒั นาโดยชาวญี่ปุ่น ให้ท่านเลือกเช่นที่นอน หมอน ผ้าห่ม เป็ นต้น นําท่านเดินทางสู่ ตลาดค้ าส่ งเฉา
เทียนเหมิน เป็ นศูนย์กลางการค้าของสิ นค้ามากมายหลายชนิดให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้ อได้ตามอัธยาศัย นําท่าน
เที่ยวชม มหาศาลาประชาคม ( ต้ าหลีถ่ ัง ) ที่สร้างโดยนายพลเฮดหลงแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ สร้างหลังจาก
การปฎิวตั ิสาํ เร็ จในปี 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็ นที่ประชุมสภาผูแ้ ทน และโรงละครของประชาชน จําลอง
แบบมาจากหอฟ้ าเทียนถานจากปั กกิ่ง ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศข้างนอก
ล่องเรือแม่ นา้ เหลียงเจียง (2 แม่น้ าํ ) หรื อในความหมาย คือ การล่องเรื อทัศนียภาพและความงดงามของแม่น้ าํ แยงซี
เกียง และแม่น้ าํ เจียหลิงในยามคํ่าคืน โดยเฉพาะแม่น้ าํ แยงซี เกียงซึ่ งมีชื่อเสี ยงระดับโลก มีความยาวประมาณ 6,300
กิโลเมตร ซึ่ งต้นแม่น้ าํ อยูท่ ี่ทิเบตและมณฑลชิงไห่ ทางทิศตะวันตกและไหลผ่าน ฉงชิ่งไปออกทะเลจีนตะวันออก
แม่น้ าํ แยงซี เกียงซึ่ งเป็ นแม่น้ าํ ที่ยาวที่สุดในเอเชีย หรื อ ยาวเป็ นอันดับ 3 ของโลก รองจากแม่น้ าํ ไนล์ในทวีป
แอฟริ กา และแม่น้ าํ อะเมซอนในทวีปอเมริ กาใต้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั
พักที่เมืองฉงชิ่ง TIANYOU HOTEL4* หรือเทียบเท่ า

วันทีห่ ก

ฉงชิ่ง – ถนนคนเดินเจียฟางเป่ ย – หงหยาต้ ง – ฉงชิ่ง – กรุ งเทพฯ

บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหารนําท่านสู่ ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ ย (ถนนคนเดินเมืองฉงชิ่ง) หรื อที่รับรู้
กันว่าเป็ นเสมือนฮ่องกง 2 มีสินค้าเบรนด์เนมให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งจุใจ ตั้งอยูบ่ ริ เวณอนุสาวรี ยป์ ลดแอก ซึ่ งสร้าง
ขึ้นเพื่อรําลึกถึงชัยชนะในการทําสงครามกับญี่ปุ่น แต่ปัจจุบนั กลายเป็ นศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลาง
เมือง เต็มไปด้วยร้านค้า กว่า 3 ,000 ร้านอาหาร ช้อปปิ้ งมอลล์ขนาดใหญ่ นําท่านสู่ “หงหยาต้ ง ” คอมเพล็กซ์ใน
รู ปทรงอาคารโบราณขนาดใหญ่ ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายสิ นค้าที่ระลึก ฯลฯ ที่นี่ถือเป็ นจุดนัดพบ
พักผ่อนของชาวเมือง และจุดชมวิวชั้นดี อีกทั้งยังเป็ นจุดถ่ายรู ปที่สาํ คัญของนักท่องเที่ยวอีกด้วย สมควรแก่เวลานา
ท่ านเดินทางสู่ สนามบิน
***อิสระอาหารกลางวันเพือ่ ความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง***
18.50 น. เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ FD 553
20.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
เช้า

อัตราค่าบริการ **ราคาพิเศษ ไม่ มีราคาเด็ก ไม่ มีแจกของสมนาคุณ ***
กาหนดการเดินทาง

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 าคาเด็ก** พักเดี่ยว

14,999.-

3,900.-

16,999.-

4,900.-

หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้ น
โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า แต่ จะคานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ เมือ่ ท่ านเดินทางไปกับคณะแล้ ว ขอความกรุ ณาให้ ท่านตามคณะท่ องเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการ
เปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม หากท่ านต้ องการที่จะไม่ ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ ละวัน ทางบริษทั ฯ ขอความกรุ ณาให้ ท่านชาระเงิน
เพิม่ 2,000 บาท ต่ อร้ านต่ อท่ าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็ นราคาพิเศษซี่งได้ รับการสนับสนุนจากการท่ องเที่ยวและร้ านค้ าต่ าง

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่ านา้ หนักกระเป๋ า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีทนี่ า้ หนักเกิน กรุ ณาชาระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนา้ หนักทีเ่ กินเอง ***
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% -ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน กรุ๊ป ท่ านละ 1,650 บาท ชาระพร้ อมค่าทัวร์ หรือ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยว ท่านละ
2,000 บาท (กรณีทวี่ ซี ่ ากรุ๊ปแจ้ งยกเลิก หรือ ส่ งเอกสารยืน่ วีซ่ากรุ๊ปไม่ ทนั ตามกาหนด)

-ค่าทิปไกด์ ท้องถิน่ , คนขับรถ 1,500 บาท/ท่ าน ตลอดการเดินทาง

** ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจของลูกค้ า **
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจอง ชาระมัดจา 8,000 บาท ส่ วนเหลือชาระก่อนการเดินทาง 20 วัน พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพื่อยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
@ @ เอกสารสาหรับยืน่ วีซ่าจีนแบบกรุ๊ ป @ @
1. สําเนาพาสปอร์ต + ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง

อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
- พาสปอร์ ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- สําเนาบัตรประชาชน
- ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท
เงื่อนไขในการให้ บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเซีย
เนื่องจากราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ ายเงินล่วงหน้ าเต็ม 100 % ซึ่งเมื่อท่ านจองและจ่ ายมัดจาแล้ ว ถ้ าผู้
จองยกเลิกจะไม่ มีการคืนค่ ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีทอี่ อกตั๋วเครื่องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลือ่ นการเดินทาง ผู้
จองจะไม่ สามารถทาเรื่องขอคืนค่ าตั๋วหรือขอคืนค่ าทัวร์ ท้งั หมดหรือบางส่ วนได้ เว้นแต่
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยืน่ วีซ่าไปแล้วหรื อมีค่า
ใช่จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการ
บินกําหนด และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
กรณี ที่ท่านซื้ อตัว๋ เพิ่ม เกินจากจํานวนตัว๋ ที่มีในกรุ๊ ป ทางบริ ษทั จองตัว๋ ผ่านอินเตอร์ เน็ตให้ ท่านผูเ้ ดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ
ผูเ้ ดินทาง หรื อเปลี่ยนผูเ้ ดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกําหนด จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายตัว๋ เต็มใบ
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการทีก่ าหนด อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราและสายการบินกาหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อ
เกิดปั ญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิดการเสี 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 ที่ทาํ ให้มิสามารถ
เดินทางได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
หรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ

พาสปอร์ ตควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
 ห้ามนําของเหลวและครี มทุกชนิดที่มีปริ มาตรเกินกว่า 1000 มิลลิลิตรต่อท่าน นําติดตัวขึ้นเครื่ องและขนาดของ
บรรจุภณั ฑ์แต่ละชิ้นห้ามเกินกว่า 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภณั ฑ์
 สําหรับท่านที่ตอ้ งซื้ อบัตรโดยสารภายในประเทศจากกรุ งเทพฯเพื่อเดินทางกลับสู่ ต่างจังหวัด
กรุ ณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ ามารถเลือ่ นวันและเวลาในการเดินทางได้
ทั้งนี้เพื่อป้ องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้าทําให้ตอ้ งซื้ อบัตรโดยสารเพื่อเดินทางใบใหม่

บริษัทฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท

ค่ ารักษาพยาบาลจากอุบตั ิเหตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

