ชมความงามแห่งฤดูใบเปลี่ยนสี ดอกไม้ป่าแซมเขา ณ อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว
ผ่านชมความงามทะเลสาบเตี๋ยซี กาแพงเมืองโบราณซงพาน
**โชว์เปลี่ยนหน้ากาก เอกลักษณ์ของเมืองเฉินตู**
กำหนดกำรเดินทำง
วันแรก

เดือน ตุลำคม-ธันวำคม 2562

กรุงเทพฯ(สนำมบินดอนเมือง) – ฉงชิ่ง – เม่ ำเสี้ยน

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า

04.00 น.
06.20 น.
10.20 น.

ค่า

วันทีส่ อง
เช้ ำ

กลำงวัน

ค่า

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อำคำร 1 ชั้ น 3 เคำน์ เตอร์ สำยกำรบิน แอร์ เอเชี ย เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ
คอยอานวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่ อง
นาท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสำยกำรบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 556 (บริกำรอำหำรบนเครื่ อง)
ถึง มหำนครฉงชิ่ง เป็ นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของจีนที่ข้ นึ ตรงต่อส่วนกลาง โดยได้ถูกขนานนามว่าเป็ น “เมืองภูเขา
เตาไฟ เมืองในหมอก” อันเป็ นแหล่งกาเนิดของชนเผ่าปาหยีโบราณ มีประวัติศาสตร์อนั เนิ่นนานกว่า 3,000 ปี
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารจากนั้นท่านเดิน
ทางเข้าสู่ เมืองเม่ ำเสี้ยน
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านกลับที่พกั
พักที่เมืองเม่ ำเสี้ยน XIQIANG HOMELAND HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ 4*

เม่ ำเสี้ยน – อุทยำนหวงหลง (ไม่ รวมกระเช้ ำ) – ฉวนจูซื่อ
บริ กำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่ งชำติหวงหลง หรื อ
อุทยานมังกรเหลือง ตามเส้นทางผ่านแนวเทือกเขาสู งชัน, หน้าผา, หุบเขา, เส้นทางคดเคี้ยว ผ่านป่ าสนเลาะเลียบ
แม่น้ า ชมทิวทัศน์สองข้างทางอันตระการตาและการทาการเกษตรแบบขั้นบันได ผ่านหมู่บา้ นชาวธิเบต ท่านจะ
ได้เห็นฝูงจามรี อยูต่ ามสองข้างทาง ด้วยความสูงประมาณ 5,000 เมตร
บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภั ตตำคำร นาท่านเดิ น ทางขึ้นสู่ อุทยำนแห่ งชำติ หวงหลง มรดกโลกทาง
ธรรมชาติ ที่ได้รับการรับรองจากองค์การ UNESCO อุทยานแห่ งชาติหวงหลงเป็ นป่ าไม้ธรรมชาติที่สมบูรณ์
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อ ของมณฑลเสฉวน อุ ทยานแห่ งชาติหวงหลงเป็ นชื่ อมังกรเหลือ ง เพราะ
ภูมิภาคโดยทัว่ ๆ ไป มีลกั ษณะคล้าย ๆกับพญามังกรเหลืองที่หลับอยูใ่ นหุ บเขาซึ่ งแต่ก่อนนานมาแล้วเคยมี
คนกล่าวขานกันว่าเคยมีพญามังกรเหลืองอาศัยอยูใ่ นที่แห่งนี้เพื่อปกปั กรักษาและคุม้ ครองคุม้ ภัยให้กบั ชาวธิ
เบตในอดีตกาลซึ่งปั จจุบนั นี้ อุทยานแห่ งชาติหวงหลงเปรี ยบประหนึ่ งดังอุทยานสรวงสวรรค์บนโลกมนุ ษย์
ในช่วงฤดูหนาวจะมีหิมะโปรยปรายลงมาปกคลุมภูเขาทัว่ บริ เวณมองดูขาวสะอาดตาสวยงามซึ่ งในอุทยาน
แห่งชาติหวงหลงนี้ จะมีบ่อน้ าตื้นๆที่มีประกายเฉดสีที่สวยงามตามธรรมชาติเมื่อกระทบกับแสงแดดแล้ว จะ
ส่องแสงประกายมองดูแล้วเหมือนเกร็ดมังกรที่มีอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ซึ่งล้อมรอบไปด้วยความเขียวขจีของป่ า
ไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ตามธรรมชาติบนยอดเขาจะมีหิมะปกคลุ มขาวดัง่ ปุยนุ่ นคลอบคลุมไปทัว่ บริ เวณในฤดู
หนาว และจะเกิดแสงสี สะท้อนที่สวยงามไปทัว่ บริ เวณในยามที่มีแสงแดดสาดส่ องลงมากระทบกับผิวน้ า
มองดูแล้วเป็ นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติอย่าแท้จริ งต่อผูท้ ี่มาพบเห็นเปรี ยบประหนึ่งดังเมืองในเทพ
นิยายสาหรับจุดท่องเที่ยวภายในอุทยานหวงหลงแห่งนี้ ก็จะมีววิ ทิวทัศน์และจุดท่องเที่ยวคล้ายๆกับอุทยาน
จิ่วไจ้โกว ซึ่งอยูส่ ูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง4,200เมตรภายในอุทยานแห่ งชาติหวงหลงแห่งนี้ท่านก็จะได้พบกับ
ความงดงามของ ทะเลสาบห้าเฉดสี ที่สวยงามจานวนมากเช่นกัน และภายใน ถ้ าหวงหลงก็จะมีหินงอกหิ น
ย้อ ยที่สวยงามตามธรรมชาติมากมาย ตลอดจนดอกไม้นานาชนิ ดให้ท่านได้ชื่นชม (ไม่ รวมกระเช้ ำ ขึ้น 80
หยวน /ลง 40 หยวน อุทยำนฯ) นาท่านเดินทางสู่เมืองฉวนจูซื่อ
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
พักที่จิ่วจ้ ำยโกว โรงแรม YARI HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ 4*

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า

วันทีส่ ำม

ฉวนจูซื่อ – เทีย่ วอุทยำนจิว่ จ้ ำยโกว

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ จิ่วไจ้ โกว ระหว่างทาง ชมวิวทิวทัศน์ 2
ข้างทางอย่างเพลิดเพลินอาทิ ความเป็ นอยูว่ ิถีชีวติ ของชาวบ้านชนกลุ่มน้อยที่ปลูกพืช เกษตรกรรม นานาชนิ ดๆ
ไร่ อนั กว้างใหญ่ เทือกเขา ธารน้ า ฯลฯและ พักผ่อนตามอัธยาศัย นาท่านเดินทางสู่ “อุทยำนแห่ งชำติจิ่วจ้ ำยโกว”
เปลี่ยนขึ้นรถของอุทยาน เพื่อชม มรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ “จิ่วจ้ายโกว” ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่อาเภอหนานปิ ง
อยูท่ างเหนื อของมณฑลเสฉวน ห่ างจากตัวเมืองเฉิ งตู ประมาณ 500 กิ โลเมตร และอยูส่ ู งกว่าระดับน้ าทะเลถึ ง
2,500 เมตร มีอาณาบริ เวณถึง 148,260 เอเคอร์ เทือกเขาเหล่านี้ มียอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะอยูห่ ลายยอด พื้นที่
ป่ าเขียวขจีสลับกับทุ่งหญ้า , ทะเลสาบ แม่น้ าและน้ าตกรู ปร่ างแปลกตาชาวธิเบตที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่น้ ี มีตานาน
เกี่ยวกับการเกิดของภูมิประเทศจิ่วไจ้โกว “ ต้าเกอ ผูม้ ีชีวติ อันเป็ นอมตะและนางฟ้าอู่นัวเซอโหม่ ที่อาศัยอยูใ่ น
เทือกเขาลึกนี้ ได้ตกหลุมรักซึ่ งกันและกัน ต้าเกอจึงได้ขดั กระจกบานหนึ่ งจนวาววับด้วยกระแสลมและหมู่เมฆ
และมอบให้กบั อู่นัวเซอโหม่เป็ นของกานัล แต่โชคร้ายที่อู่นัวเซอโหม่ทาหล่นและแตกเป็ นชิ้นเล็ก ชิ้นน้อยถึง
108 ชิ้น ซึ่งภายหลังจึงกลายเป็ นทะเลสาบทั้ง 108 แห่งในหุบเขาเก้าหมู่บา้ นแห่งนี้ ” ภายในอาณาบริ เวณอุทยาน
จิ่วจ้ายโกว ประกอบด้วยภูเขาและหุบเขาอันสลับซับซ้อน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับพื้นดินที่ลดหลัน่ จึงทา
ให้เกิดแอ่งน้ าน้อยใหญ่มากมายถึง 114 แอ่ง และกลุ่มน้ าตกใหญ่น้อยรวมถึง 17 กลุ่ม และแม่น้ าซึ่ งไหลมาจาก
หุ บเขารวม 5 สาย ท่านจะได้พ บกับความหัศจรรย์ของอุ ท ยานแห่ งนี้ ชมสภาพของน้ าในทะเลสาบมี สีสัน ที่
พิสดารหลากหลาย ประกอบด้วยฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงจนทาไห้เกิดสีสนั อันมหัศจรรย์จนได้ฉายาว่า
“ 7 แดนเทพนิ ยาย ” ท่านจะได้เดินลัดเลาะเริ่ มตั้งแต่ป่าดึกดาบรรพ์ท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติของป่ าที่ยงั คง
สภาพเหมื อนป่ าดึ กด าบรรพ์ เสมื อ นหนึ่ งท่ านก าลังส ารวจป่ าดึ กดาบรรพ์ ต่อ ด้วยทะเลสาบกระจกเงาและ
ทะเลสาบหงส์ ชมความใสสะอาดของน้ าในทะเลสาบ จากนั้นแวะชมทะเลสำบหมีแพนด้ ำ และทะเลสำบไผ่
ลูกศร ซึ่ งท่านจะตลึงกับความงดงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างวิจิตพิสดาร ดัง่ ภาพวาดในจินตนาการ
จากนั้นผ่านบึงหญ้า ดาดน้ า ชั้นของน้ าตกน้อยใหญ่ ไหลลัดเลาะ ซึ่ งท่านสามารถได้ยนิ เสียงของน้ าไหลภายใต้
บรรยากาศที่แสนสงบเงียบและงดงาม ซึ่งท่านสามารถมาเยือนได้ในทุกฤดูกาล
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในอุทยาน นาท่านชมความงดงามของ “ น้ำตกธำรไข่ มุก ” ซึ่งเป็ นน้ าตก
ที่ไหลผ่านถ้ าลาธารใหญ่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล มีสายน้ าที่ทอดธารลดหลัน่ ยาวเป็ นระยะยาวถึง 310 เมตร
ไม่ขาดสายส่ อ งประกายระยิบระยับ เป็ นน้ าตกที่มีความงามราวกับเส้นไข่มุก ให้ท่านได้อิสระกับการบันทึก
ถ่ายภาพและดื่มด่ากับธรรมชาติ ที่สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที่ จนได้เวลาสมควรนาท่านออกจากอุทยาน
นาท่านเดินทางสู่เมืองฉวนจูซื่อ
หมำยเหตุ : กรณีอุทยำนปิ ดไม่ ให้ นักท่ องเที่ยวเข้ ำชม ทำงบริ ษัทขออนุญำตเปลี่ยนสถำนที่ท่องเที่ยวใกล้ เคียงให้ โดยไม่ ต้อง
แจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
ค่า
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
พักที่จิ่วไจ้ โกว CELEBRITTYJIUZHAIGOU HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ 4*
เช้ ำ

วันทีส่ ี่

จิว่ ไจ้ โกว – เมืองโบรำณซงพำน – ทะเลสำบเตี๋ยซี – เฉินตู

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า

เช้า

กลำงวัน

ค่า

วันทีห่ ้ ำ
เช้ ำ

เที่ยง

ค่า

วันทีห่ ก

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉิ นตู แวะเยีย่ มชม หยก เป็ น
เครื่ องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่ หลายเพราะเชื่อว่าใส่ แล้วจะช่วยป้ องกันอันตรายได้ ผ่านชม เมืองโบรำณซง
พำน เมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมัยโบราณเป็ นเมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าชาวฮัน่ และชาวทิเบตซึ่งชาวฮัน่ นิยม
นาใบชา ผ้าแพร เกลือและของใช้ประจาวันมาแลกเปลี่ยนม้าแกะ ขนแกะ และหนังสัตว์ของชาวทิเบต กาแพง
เมืองซงพาน สร้างในสมัยราชวงศ์หมิงมีพลเมือง 1 แสนกว่าคน ปี ค.ศ. 1933 ทหารจีนแดงเดินทางไกลผ่านซง
พานนายพลหลิวป๋ อเฉิ ง สาบานผูกมิตรกับหัวหน้าชาวเผ่าทิเบต เชียงอิสลาม และได้รับการสนับสนุ นและได้
ข้ามแดนไปทางภาคเหนือเพือ่ ต่อต้านชาวญี่ปุ่นที่รุกราน
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่เมืองเฉินตู ระหว่างทางแวะชม "ทะเลสำบ
เต๋ อซี " ตั้งอยูร่ ะดับความเกือบ 3,000 เมตร เป็ นทะเลสาบสี เขียวเทอร์คอยซ์ แต่เลี้อยยาวไปตามแอ่งหุ บเขา เป็ น
ภูมิภาพอันยิง่ ใหญ่ตระการตาผิวดาราบเรี ยบ ปราศจากริ้ วคลื่น หรื อแท่งตอไม้ และสีของทะเลสาปเข้มสดไร้เงา
สะท้อนจนดูราวเป็ นกระเบื้องยาว ทะเลสาบเต๋ อซี เป็ นผลพวง จากการเกิดแผ่นดินใหวเมื่อปี พ.ศ. 2478 ซึ่งคราว
นั้นได้กลืนสิ่งก่อสร้าง และทุกสรรพชีวิตให้หายไปในพริ บตา ความงามของธรรมชาติบางครั้งก็แฝงด้วยความ
โหดร้าย อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบท หรื อถ่ ายรู ปคู่กับจามรี สีขาวงามตัดกับฟ้ าสี ครามและน้าสี เขียวมรกต
จากนั้นเดินทางต่อสู่เฉินตู สองข้างมีทิวทัศน์สวยๆให้ท่านชมอย่างเพลินตา ถึงเมืองเฉินตู
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
พักที่เฉินตู โรงแรม YIN SHENG HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ 4*

เฉินตู – ศู นย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ ำ – ศู นย์ สมุนไพร บัวหิมะ – ร้ ำนผ้ ำไหม – ถนนซุ นซีหลู่ – โชว์
เปลีย่ นหน้ ำกำก
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ที่พัก หลังอาหารนาท่านเที่ยวชม ศู นย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ ำ ซึ่งตั้งอยูบ่ นเนื้อที่ 600,000 ตาราง
เมตร ทางตอนเหนือของเมืองเฉิงตู สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1987 ซึ่งใช้เป็ นศูนย์เพาะพันธุแ์ ละอนุรักษ์รวมถึงใช้เป็ น
สถานที่ศึกษาหมีแพนด้า เป็ นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะศึกษาระบบนิ เวศน์ , การอยูอ่ าศัยและการแพร่ พนั ธุ์ของ
หมีแพนด้า นาท่านแวะซื้ อยาแก้น้ าร้อนลวก เป่ ำฟู่ หลิง “ยำบัวหิ มะ” ยาประจาบ้านที่มีชื่อเสี ยง ท่านจะได้ชม
การสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็ นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครี ยด และบารุ งการไหลเวียนของโลหิ ตด้วยวิธี
ธรรมชาติ
บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร จากนั้นแวะชม โรงงำนผลิตผ้ ำไหมของจีน ชมวิธีการนาเส้นไหมออกมา
ผลิตเป็ นสิ นค้าทั้งใช้เครื่ องจักร และแรงงานคนชมการดึ งใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อ มาทาใส้นวมผ้า
ห่ มไหม ซึ่ งเหมาะกับการซื้ อเป็ นทั้งของฝากและใช้เองนาท่านไปช้อบปิ้ งที่ ถนนคนเดินเท้าปู้สิงเจีย บนถนน
“ชุนซีลู่” และ “ซิ งเหนี ยนลู่”ที่เต็มไปด้วยห้างใหญ่และร้านรวงย่อยๆ มากมายขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ นาสมัย รองเท้า
กระเป๋ า แว่นตา
บริ กำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเข้าชม โชว์ เปลี่ยนหน้ ำกำก การแสดงที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังของ
มณฑลเสฉวน หลังจบการแสดงนาท่านสู่ที่พกั พักที่เมืองเฉินตู YIN SHENG HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ 4*

เฉินตู – ศูนย์ หมอนยำงพำรำเพื่อสุ ขภำพ – ฉงชิ่ง – หมู่บ้ำนโบรำณฉื อซื่ อโข่ ว – กรุงเทพฯ
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ล่วงหน้า

เช้ ำ
เที่ยง

18.50 น.
20.50 น.

บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม นาท่านแวะชม ศู นย์ หมอนยำงพำรำเพื่อสุ ขภำพ ให้ท่านเลือกเป็ นของ
ฝากอีกหนึ่งสินค้าขึ้นชื่อของจีนจากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองฉงชิ่ง
บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภั ตตำคำร น าท่ านชม หมู่ บ้ ำนโบรำณฉื อ ชี่ โข่ ว เป็ นหมู่ บ ้านที่ มีช นเผ่ากลุ่ ม น้อ ย
หลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อาคารบ้านเรื อนภายในหมู่บา้ นคงรู ปแบบของสถาปั ตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้ อิสระให้
ท่ านสัม ผัส กลิ่ น อายย้อ นยุค สมัยราชวงศ์ซ่ ง หมิ ง ชิ ง เลื อ กซื้ อ ของที่ ระลึ ก หรื อ ของฝาก น าท่ านเดิ น ทางสู่
สนามบินฉงชิ่ง
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD 553 (บริกำรอำหำรบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนำมบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

อัตรำค่ ำบริกำร **รำคำพิเศษ ไม่ มรี ำคำเด็ก ไม่ มแี จกของสมนำคุณ ***
กำหนดกำรเดินทำง

ผู้ใหญ่ ** ไม่ มรี ำคำเด็ก**

พักเดีย่ ว

19,999.-

3,900.-

23,999.-

4,900.-

15-20, 16-21, 20-25, 22-27 , 23-28 พ.ย. 62
27 พ.ย.-2 ธ.ค., 29 พ.ย.- 4 ธ.ค. 62
4-9, 6-11, 11-16, 18-23, 20-25 ธ.ค. 62
10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22,
18-23 ต.ค., 19-24, 30 ต.ค.-4 พ.ย. 62

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

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ำนเงื่อนไขกำรเดินทำงอย่ำงถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจ
แล้วจึงวำงมัดจำเพื่อประโยชน์ ของท่ ำนเอง ***
เนื่ องจำกเป็ นรำคำพิเศษ เมื่ อท่ ำนเดิน ทำงไปกับคณะแล้ ว ขอควำมกรุ ณ ำให้ ท่ ำนตำมคณะท่ อ งเที่ ยวตำมรำยกำร ซึ่ งอำจจะมีก ำร
เปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หำกท่ ำนต้ องกำรที่จะไม่ ท่องเที่ยวตำมรำยกำรในแต่ ละวัน ทำงบริษัทฯ ขอควำมกรุณำให้ ท่ำนชำระ
เงินเพิม่ 2,000 บำท ต่อร้ ำนต่อท่ ำน เนื่ องจำกรำคำทัวร์ เป็ นรำคำพิเศษซี่งได้ รับกำรสนับสนุนจำกกำรท่ องเที่ยวและร้ ำนค้ำต่ำงๆ

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ ไฟล์) ชั้นประหยัด - ค่าภาษีสนามบิน
ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com

หน้า 5 จาก 8
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- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่ำน้ำหนักกระเป๋ำ ท่ ำนละ 20 กิโลกรัม/ ท่ ำน กรณีที่น้ำหนักเกิน กรุณำชำระค่ำใช้ จ่ำยส่ วนน้ำหนักที่เกินเอง ***

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่ รวม
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่ ำธรรมเนียมวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ ท่ ำนละ 1,650 บำท
-ค่ำทิปไกด์, คนขับรถ, หัวหน้ ำทัวร์ ไทย 1,500 บำทตลอดกำรเดินทำง
เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ ั่ง
- กำรจอง ชำระมัดจำ 8,000 บำท ส่ วนเหลือชำระก่ อนกำรเดินทำง 20 วัน พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน

@ @ เอกสำรสำหรับยื่นวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ป @ @
1. สำเนำพาสปอร์ ต
2. สาเนาบัตรประชาชน
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อัตรำค่ำวีซ่ำด่ วน ที่ต้องจ่ำยเพิม่ ให้ สถำนฑูตจีน เมื่อท่ ำนส่ งหนังสื อเดินทำงล่ ำช้ ำ
- พาสปอร์ ตตัวจริ ง + รูปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 ใบ
- สาเนาบัตรประชาชน
- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้ จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท
อัตรำค่ำวีซ่ำด่ วน กรณีที่ท่ำนส่ งเอกสำรวีซ่ำกรุ๊ปไม่ทัน

ยื่นวีซ่ำด่ วน 2 วัน เสี ยค่ำใช้ จ่ำยเพิ่ม ท่ ำนละ 2,000 บำท
เงื่อนไขในกำรให้ บริกำรเดินทำงโดยสำยกำรบินแอร์ เอเซีย
เนื่ องจำกรำคำนี้เป็ นรำคำโปรโมชั่น ตั๋วเครื่ องบินกำรันตีกำรจ่ ำยเงินล่ วงหน้ ำเต็ม 100% ซึ่งเมื่ อท่ ำนจองและจ่ ำยมัดจำแล้ ว ถ้ ำผู้จอง
ยกเลิกจะไม่ มีกำรคืนค่ำมัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว หำกมีกำรยกเลิกหรื อขอเลื่อนกำรเดินทำง ผู้จองจะไม่
สำมำรถทำเรื่ องขอคืนค่ำตัว๋ หรื อขอคืนค่ำทัวร์ ท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนได้ เว้นแต่
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 + ส่วนต่างของภาษีน้ ามันเชื้อเพลิง 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 ดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้
เดินทาง หรื อเปลี่ยนผูเ้ ดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกาหนด จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายตัว๋ เต็มใบ
หมำยเหตุ
-รำคำและเวลำเดินทำงตำมรำยกำรที่กำหนด อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำและสำยกำรบินกำหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู้ ่ ว มคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิ ด
ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านาสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนาใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกิ นความจาเป็ น หากเกิ ดการเสี ยหาย //สู ญหาย ระหว่างการเดินทาง
กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของสาย
การบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิ ดโรคระบาด, ภัย ธรรมชาติ, สถานการณ์ ทางการเมื อง, สายการบิ นยกเลิก เที่ย วบิ นหรื อเหตุสุดวิ สัย ใดๆ ที่ทาให้มิสามารถ
เดินทางได้ รวมถึงกรณี ยื่นวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อ
การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่
อาจเรี ยกค่าบริ การ
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พำสปอร์ ตควรมีอำยุใช้ งำนเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
 ห้ามนาของเหลวและครี มทุกชนิดที่มีปริ มาตรเกินกว่า 1000 มิลลิลิตรต่อท่าน นาติดตัวขึ้นเครื่ องและขนาดของ
บรรจุภณั ฑ์แต่ละชิ้นห้ามเกินกว่า 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภณั ฑ์
 สาหรับท่านที่ตอ้ งซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศจากกรุ งเทพฯเพือ่ เดินทางกลับสู่ต่างจังหวัด
กรุณำเลือกซื้อบัตรโดยสำรภำยในประเทศประเภททีส่ ำมำรถเลื่อนวันและเวลำในกำรเดินทำงได้
ทั้งนี้เพือ่ ป้องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้าทาให้ตอ้ งซื้อบัตรโดยสารเพือ่ เดินทางใบใหม่

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท

ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัตเิ หตุระหว่ ำงกำรเดินทำง วงเงิน 500,000 บำท
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