OUT-1802

วันแรก
07.00 น.
10.15 น.
14.25 น.

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูมิ) – เฉินตู – ง้ อไบ๊ – วัดเป้ากัว๋
พร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS พบเจ้าหน้าที่
คอยต้อนรับ และบริ การเรื่ องกระเป๋ าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นงั่ บนเครื่ องบิน
เหิ รฟ้ าสู่ นครเฉินตู ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เทีย่ วบินที่ TG 618
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ ระยะเวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว ประเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็ วกว่าประเทศไทย 1
ชัว่ โมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสื อเดินทาง และศุลกากรแล้ว รับกระเป๋ าสัมภาระ นําท่าน
เดินทางสู่ เมืองเฉิ นตู เฉิ นตูเป็ นเมืองย่อยจังหวัด ที่ได้ทาํ หน้าที่ เป็ นเมื องหลวงของมณฑลเสฉวนของจี น
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คํ่า

วันทีส่ อง
เช้ า

เทีย่ ง

ตั้ง อยู่บ ริ เวณลุ่ ม แม่ น้ าํ หมิ นใจกลางมณฑล ประชากรเมืองเฉิ งตูมีราว 10 ล้านคน เป็ นหนึ่งในสามของ
เมืองที่มีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันตกของจีน (อีกสองแห่ งคือฉงชิ่ งและซี อาน) ในปั จจุบนั เป็ นทั้ง
ศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉี ยงใต้
จากนั้นเดินทางสู่ เอ๋อเหมย หรื อ ง้ อไบ๊ ตามสําเนียงอื่น อยูห่ ่างจากเฉิ นตูราว 160 กิโลเมตร ชื่ อของภูเขาแห่ง
นี้ได้มาจากรู ปทรงของภูเขาที่มีลกั ษณะคล้ายคิ้ว เป็ นหนึ่งในสี่ ภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ ทางพุทธศาสนาของจีน
(ประกอบด้วยเขาอู่ไถ เขาจิ่วหัว เขาเอ๋ อเหมย และเขาผูถ่ วั ) และลัทธิ เต๋ า โดยมีอารามต่าง ๆ 151 แห่ง แต่ส่วน
ใหญ่ทรุ ดโทรม ยังคงเหลือที่เที่ยวชมได้ 20 แห่ง เขาเอ๋ อเหมยมียอดสู งถึง 3,077 เมตร ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของวัดหัว
จ้วง และช่วงฤดูหนาวมีหิมะปกคลุม นําท่านเดินทางสู่ วัดเป้ากัว๋ ซึ่ งเป็ นวัดที่ใหญ่และสวยงามที่สุดของง้อ
ไบ๊ มีเดิมชื่อว่า ฮุ่ยจงถัง สร้างขึ้นในสมัยราชวงค์หมิง เพื่อบูชาพระโพธิ สัตว์ผเู่ สี ยนโพธิ สัตว์แห่งปั ญญาผู ้
สถิตย์ ณ เขาง๊อไบ๊ ผสมผสานความเชื่อของ 3 ศาสนาคือ พุทธ เต๋ า และลัทธิ ขงจื๊อตั้งอยูบ่ ริ เวณด้านล่างของที่
ราบฟ้ งหวง สู งจากระดับนํ้าทะเล 533 เมตรต่อมารัชสมัยคังซี ฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์ชิงได้ เปลี่ยนชื่อเป็ นวัดเป้ า
กัว๋ มาจนปั จจุบนั ภายในมีโบราณสถานสําคัญคือซานเหมิน (ประตูเขา) ตําหนักหมีเล่อ วิหารหลัก และหอ
พระคัมภีร์ ต่อมาในปี 1983 ถูกจัดเป็ นอีกหนึ่งในจํานวนวัดที่สาํ คัญที่สุดในจีน วัดเป้ ากัว๋ ได้รับการบูรณะ
ใหม่โดยพระชาวไต้หวันแห่งเมืองเกาสู ง ซึ่งได้บริ จาคเงินถึง 100,000 USD ซึ่ งเป็ นวัดและพิพิธภัณฑ์เก็บ
ของเก่าที่มีค่าทั้งรู ปภาพ องค์พระ และในพิพิธภัณฑ์มีงวงช้าง ของสําริ ดคล้ายหน้าคน เหมือนเทพเจ้าซึ่ งใส่
หน้ากากทําจากทองสําริ ดใหญ่ที่สุด มีความยาวถึง 1.38 เมตร
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ HENGMAI HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
เขาง้ อไบ๊ – ยอดเขาจิ่วติ่ง (รวมรถอุทยานและกระเช้ า) – นมัสการสมัตภัทธโพธิสัตว์
บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเปลี่ยนนัง่ รถของอุทยานขึ้นภูเขา จากนั้นนําท่าน นั่งกระเช้ าขึน้ สู่ ยอดเขาจิ่วติ่ง ขึ้นสู่ จุดชมวิวบนยอด
เขาจินติ่งที่มีความสู งจากระดับนํ้าทะเล 3,077
เมตร ชมทิวทัศน์อนั สลับซับซ้อนไปด้วย
ขุนเขาเหนือชั้นเมฆที่สวยงามดุจดัง่ สวรรค์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านนมัสการ สมัตภัทธโพธิสัตว์
หรื อ องค์ผเู่ สี ยนทรงช้าง พระพักตร์ 10 ทิศ สู ง 48 เมตร ชมตําหนักทอง ตําหนักเงิน ตําหนักสําริ ด และ
ตําหนักเหล็กซึ่งประหนึ่งว่าได้จาํ ลอง 4 พุทธคีรี อันได้แก่ ผูโ่ ถวซาน จิ่วหัวซาน อู่ไถซาน และเอ๋ อเหมยซาน
มาไว้ที่ยอดจินติ่ง ศิลปะวัดพุทธที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ปรากฏบนเขาเอ๋ อเหมยซัน ได้รับการโจษขาน
ให้เป็ น “มงกุฎสุ ดยอดในปฐพี” ที่ประดับอยู่ ณ ยอดเขาแห่งพุทธ วัดวาอารามที่อยูบ่ นเขารวมทั้งสิ้ น 30 กว่า
แห่ง ที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนานและมีอาณาเขตกว้างขวางมีอยูถ่ ึง 10 กว่าแห่ง และยังประกอบด้วยกลุ่ม
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คํ่า

วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง

วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง

โบราณสถานสมัยราชวงศ์หมิงและชิงที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 2,000 ปี พระพุทธรู ปสลักสมัยถัง
และซ่ง เจดียห์ ยก และกลุ่มสุ สานที่หน้าผาสมัยราชวงศ์ฮนั่ ยังอุดมด้วยโบราณวัตถุล้ าํ ค่าอีกกว่า 7,000 กว่า
ชิ้น นอกจากความโด่งดังในฐานะที่เป็ นยอดเขาแห่งตํานานของแผ่นดินพระภูผาเซี ยน และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ อนั เรื องรองแล้ว เสน่ห์งดงามของธรรมชาติอนั ตระการตา ยังทําให้ชื่อเสี ยงของเทือกเขาแห่งนี้
ขจรขจายไปทัว่ ทั้งในและต่างประเทศ
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ HENGMAI HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
ง้ อไบ๊ – เล่อซาน – ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน (ล่องเรือ) – ชื่ อสุ่ ย
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเล่อซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับ
ธรรมชาติสองข้างทางที่อุดมไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ และชีวติ ความ
เป็ นอยูข่ องชาวมณฑลเสฉวน ซึ่ งยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบเดิมของชาว
จีนและธรรมชาติ จากนั้นนําท่าน ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่ง
สลักอยูบ่ นหน้าผาของเขาหลิงหยุน เป็ นพระพุทธรู ปองค์ใหญ่ สู ง 71
เมตร กว้าง 10 เมตร เป็ นผลงานการสลักของพระสงฆ์ แห่ งพุทธศาสนา
ในศตวรรษที่ 8 โดยใช้เวลาทํางานรวม 90 ปี (ราชวงศ์ถงั ค.ศ.713-803) เป็ นพระพุทธรู ปที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ได้กาํ หนดเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ.1966
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองชื่ อสุ่ ย ตั้งอยูใ่ นภาคตะวันตกเฉี ยงเหนือของ มณฑลกุย้ โจว เป็ นแถบเปลี่ยนผ่าน
ระหว่างที่ราบสู งยูนนาน-กุย้ โจวกับแอ่งกะทะเสฉวน นครนี้ได้ชื่อว่า ชื่อสุ่ ย เพราะมีแม่น้ าํ ชื่อสุ่ ยที่สวยงาม
ไหลผ่านตลอดทั้งเมือง ชื่ อสุ่ ยเป็ นสายสัมพันธ์สาํ คัญของการค้าพรมแดนระหว่าง เสฉวน-กุย้ โจว มาโดย
ตลอด เป็ นเมืองสําคัญในด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรม
พักที่ TONGSHENG HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
ชื่ อสุ่ ย – อุทยานนํา้ ตก 4 ถํา้ - มรดกโลกนํา้ ตกฉื้อสุ่ ย
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเที่ยวชม อุทยานนํา้ ตก 4 ถํา้ (รวมรถกอล์ฟ) อุทยานที่มีน้ าํ ตกถึง 4 แห่งในอุทยานเดียว 1.นํ้าตก
ผ้าม่าน 2.นํ้าตกซุ นหงอคง 3.นํ้าตกกบบิน 4.นํ้าตกม้าขาว นักท่องเที่ยวนิยมมาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจด้วย
สายนํ้าที่เย็นชํ่า อากาศที่ร่มรื่ นตลอดทั้งปี เดินชมพืชพรรณธรรมชาติที่หาชมที่อื่นไม่ได้ เช่น ต้นเฟริ์ นป่ าดึก
ดําบรรพ์ และพืชท้องถิ่นที่แปลกตา ให้ท่านผ่อนคลายพร้อมกับถ่ายรู ปกับธรรมชาติที่สวยตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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คํ่า

วันที่หก
เช้ า

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ อุทยานนํา้ ตกชื่ อสุ่ ย (รวมรถกอล์ ฟ) นําท่านลงลิฟต์เดินทางสู่ นํ้าตกชื่อสุ่ ย อลังการ
นํ้าตกขนาดใหญ่ อยูเ่ บื้องหน้าความสู ง 76 เมตร กว้าง 81 เมตร จํานวนนํ้ามหาศาลที่ไหลลงมาสร้างเสี ยง
กึกก้อง สวยงามด้วย ท้องฟ้ า ภูเขา และม่านนํ้าตกที่ไหลลงมาไม่ขาดสาย ละอองนํ้าเย็นชุ่มชํ่าไปทัว่ ผืนป่ า
สัมผัสธรรมชาติบริ สุทธิ์ ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้อย่างดี เต็มอิ่มชมความงามของ ทิวทัศน์ที่ธรรมชาติแต่ง
แต้มอย่างสวยงาม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พักที่ TONGSHENG HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
ชื่ อสุ่ ย – เฉินตู – ร้ านหยก – ศูนย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ า – ร้ านผลิตภัณฑ์ ยางโอโซน
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดิ นทางกลับสู่ เมืองเฉิ นตู คําว่าเฉิ งตูมีความหมายว่า ค่อยๆ กลายเป็ นเมือง เนื่องจากย้อนไปเมื่อราว
2,000 ปี ที่แล้ว ในสมัยจิ๋นซี ฮ่องเต้ ได้มีการจัดการชลประทานขึ้น เพื่อแก้ไขปั ญหานํ้าท่วมที่เกิดเป็ นประจํา
ทุกปี เมื่อแก้ไขปั ญหานํ้าท่วมได้ ชาวนาชาวไร่ เพาะปลูกได้ดี ชีวติ ความเป็ นอยูด่ ีข้ ึน คนจึงเริ่ มอพยพมาที่
เมืองนี้มากขึ้นเรื่ อยๆ จึงได้ชื่อว่าเฉิ งตู จากนั้นนําท่านชม ร้ านหยก ซึ่ งเป็ นเครื่ องประดับนําโชค ให้ท่านได้
เลือกซื้ อเป็ นของฝากอันลํ้าค่าแก่คนที่ท่านรัก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ ศูนย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ า ซึ่ งท่านจะได้เข้าเยีย่ มชมความน่ารักของบรรดาหมี
แพนด้าได้อย่างใกล้ชิด ที่นี่นอกจากจะเป็ นที่วิจยั และทําการศึกษาเพื่ออนุรักษ์หมีแพนด้าแล้ว ยังเป็ นศูนย์การ
เรี ยนรู ้ และเพาะพันธุ์หมีแพนด้าอีกด้วย ศูนย์อนุ รักษ์หมีแพนด้าที่เมืองเฉิ งตูน้ ีก่อตั้งเมื่อปี 1987 โดยมีภารกิจ
ในการวิจยั และอนุ รักษ์ต่อจากสวนสัตว์เฉิ งตู และการพัฒนาชนบทของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ งเริ่ มแรก
มีแพนด้าเพียง 6 ตัวเท่านั้น แต่ปัจจุบนั มีแพนด้ารวมแล้วประมาณ 83 ตัว ภายในศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าที่เฉิง
ตู มีพ้นื ที่กว่า 2,650 ไร่ และกําลังจะเพิ่มเป็ น 5,000 ไร่ เพื่อขยายพื้นที่ให้กบั การดูแลและเพาะพันธุ์ แพนด้า
แดง ลิงสี ทอง และสัตว์ป่าอื่นๆ ที่ใกล้จะศูนย์พนั ธุ์ดว้ ย
นําทุกท่านเดินทางสู่ ร้ านผลิตภัณฑ์ ยางโอโซน ให้ท่านได้เลือกชมสิ นค้าและผลิตภัณฑ์เครื่ องนอนเพื่อ
สุ ขภาพในรู ปแบบต่างๆ มากมาย
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ WYNDHAM HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
ถนนคนเดินจิ่งหลี่ – ร้ านผ้าไหม – ร้ านนวดเท้ าเพือ่ สุ ขภาพ – สนามบินเฉินตู - กรุ งเทพฯ (สนามบินสุ วรรณ
ภูม)ิ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
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เทีย่ ง

นําท่านเดินชม ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ ถนนแห่งนี้ เปิ ดให้บริ การในปี ค.ศ.2004 ในแบบสไตล์จีนโมเดิล ด้วย
สถาปั ตยกรรมแบบหรู หรา และกลิ่นอายวัฒนธรรมของมณฑลเสฉวนที่ถูกฝังอยูใ่ นถนนโบราณแห่งนี้ บ่ง
บอกให้ทราบว่ามณฑลเสฉวนมีลกั ษณะอย่างไรในสมัยราชวงศ์ชิง หลังจากการปรับปรุ งใหม่เมื่อเร็ วๆ นี้
ถนนคนเดินจินหลี่ได้กลายเป็ นหนึ่งในถนนการค้าที่คึกคักมากที่สุดในเฉิ งตู ทั้งสองด้านของถนนที่มีความ
ยาว 350 เมตรนี้ มีร้านค้าเล็กๆ มากมาย ที่ขายสิ นค้าหัตถกรรมของเก่าและของที่ระลึกเช่นงานปั กลาย,
ผลิตภัณฑ์จากเครื่ องเขิน, งานฝี มือพื้นบ้าน, เครื่ องเคลือบดินเผา, ของเก่าหรื องานประดิษฐ์ตวั อักษร และ
ภาพวาด รวมถึงโรงแรมร้านอาหาร ชา กาแฟ บาร์ คาเฟ่ และร้านอาหารอีกมากมาย ถนนแห่งนี้ถือว่าเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสําหรับชาวเฉิ นตู และนักท่องเที่ยวที่หา้ มพลาดเมื่อมาเยือนเฉิ นตู นําท่านแวะ ร้ าน
ผ้าไหม ชมผ้าไหมที่ข้ ึนชื่ อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าคุณภาพที่ผลิตจากผ้าไหม เช่นผ้าห่ม
เสื้ อผ้า รองเท้า ชุ ดเครื่ องนอน เป็ นต้น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่ านด้ วยอาหารสมุนไพรจีน

15.30 น.
17.35 น.

นําท่านเดินทางสู่ ร้ านนวดเท้ าเพือ่ สุ ขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสู ตรเดียวไม่ซ้ าํ ใคร
พร้อมชมครี มเป่ าซู่ถงั หรื อที่รู้จกั กันดีในชื่ อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็ นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง
และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจําบ้าน
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว
นําทุกท่ านเหินฟ้ากลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เทีย่ วบินที่ TG 619
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...
*****************************************
** หากท่านทีต่ ้ องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามกับเจ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่ อนทําการ
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า**
**สถานทีท่ ่ องเทีย่ ว และโรงแรมทีพ่ กั อาจจะมีการสลับปรับเปลีย่ นขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสมเป็ นหลัก**
**โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ลูกค้ าเป็ นสํ าคัญ**

คณะยืนยันการเดินทางที่ 15 ท่ านมีหัวหน้ าทัวร์
*** ขอบพระคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ ***
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อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

ห้ องละ

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

2-3 ท่าน

(เด็กอายุไม่ เกิน18 ปี )

(เด็กอายุไม่ เกิน 18ปี )

01 - 06 พฤษภาคม 2561

25,888

25,888

24 - 29 พฤษภาคม 2561

25,888

21 - 26 มิถุนายน 2561

พักเดี่ยว

ราคา

เพิม่

ไม่ รวมตั๋ว

25,888

5,000

15,900

25,888

25,888

5,000

15,900

24,888

24,888

24,888

5,000

15,900

26 - 31 กรกฎาคม 2561

26,888

26,888

26,888

5,000

15,900

08 - 13 สิ งหาคม 2561

26,888

26,888

26,888

5,000

15,900

กําหนดการเดินทาง

***ค่าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่าทิป คนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิน่ และหัวหน้ าทัวร์
ท่ านละ 200 หยวน/ทริป/ต่ อท่ าน***
อัตราค่ าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 ค่ารถรับ-ส่ ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรื อ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่ าวีซ่ากรุ๊ ปท่ องเทีย่ วเข้ าประเทศจีน ท่ านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอร์ ตไทย
และต้ องเดินทางไปกลับพร้ อมกรุ๊ ปเท่ านั้น !!!!
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณี ที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ ปท่องเที่ยว
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการทําวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**
 ค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ านละ 200 หยวน/ทริป/ต่ อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
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 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุ ณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ ก่อนการใช้บริ การ)
เงื่อนไขการชําระค่ าบริการ
1. นักท่องเทีย่ วหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทต่ อท่านเพือ่ สํ ารองที่นั่ง
2. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งชําระเงินค่าบริ การส่ วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ไม่ชาํ ระเงิน หรื อชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่ กรณี ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิ ทธิ การเดินทางในทัวร์ น้ นั ๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆ ถือว่า
เป็ นวันหยุดทําการของทางบริ ษทั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อ
ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อแจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษทั ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณี ใดๆ
2. กรณี นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทําเรื่ องขอรับเงิน
ค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสื อมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริ การ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาํ เงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาํ ระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริ การที่ชาํ ระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาํ ระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาํ ระแล้วเนื่ องในการเตรี ยมการจัดการนําเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
**เนื่องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถ
ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ไม่คืนเงินทั้งหมดให้กบั ท่านทุกกรณี **
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จําหรื อซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับ
สายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าบริ การทั้งหมด
4. ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีนักท่องเทีย่ วเดินทางไม่ ถึง 15 คน
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เงื่อนไขและข้ อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์ น้ ีสาํ หรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์ น้ ี เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่ วนหรื อ
ทั้งหมด หรื อถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษทั จะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมด
ให้แก่ท่าน
3. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กบั นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวซี ่า และอย่าง
น้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวซี ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริ การเพิม่ จาก
การที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริ ษทั กําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ เลขที่
หนังสื อเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสื อ
เดินทางให้กบั ทางบริ ษทั พร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริ ษทั จะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิด
จากความผิดของทางบริ ษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความ
สู ญหายหรื อเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริ การนี้คาํ นวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษทั เสนอราคา ดังนั้น ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั กํากับเท่านั้น
ข้ อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่ องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ ถุงพลาสติกใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนําออกมาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่ งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าที่กาํ หนดจะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
2. สิ่ งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
3. กรุ ณาเตรี ยมของใช่ ส่วนตัว เช่น แปรงสี ฟัน ยาสี ฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่ วนตัวไปเอง เนื่องจากรัฐบาลท้องถิ่นต้องการ
รักษาสิ่ งแวดล้อมและลดการทิ้งขยะ จึงไม่มีบริ การที่โรงแรม
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4. ผู้ทปี่ ระสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้ นการทําวีซาจีน ท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากทางบริ ษทั ไม่ทราบกฎและกติกาในรายละเอียด
การยกเว้นวีซ่า/ผูใ้ ช้บตั ร APEC และโปรดดูแลรักษาบัตรของท่าน หากท่านทําบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่าน
อาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อดําเนินการเรื่ องต่างๆ
5. IATA ได้ กาํ หนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึน้ ไปบนเครื่องบินดังนี้
แบตเตอรี่ สาํ รองสามารถนําใส่ กระเป๋ าติดตัวถือขึ้นเครื่ องบินได้ในจํานวนและปริ มาณที่จาํ กัด ได้แก่
5.1 แบตเตอรี่ สาํ รองที่มีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรื อน้อยกว่า 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่ องได้ไม่มีการ
จํากัดจํานวน
5.2 แบตเตอรี่ สาํ รองที่มีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรื อ 100-160 Wh สามารถนําขึ้นเครื่ องได้ไม่เกินคน
ละ 2 ก้อน
5.3 แบตเตอรี่ สาํ รองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรื อ 160 Wh ห้ามนําขึ้นเครื่ องในทุกกรณี
5.4 ห้ามนําแบตเตอรี่ สาํ รองใส่ กระเป๋ าเดินทางโหลดใต้เครื่ องในทุกกรณี

เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าท่ องเทีย่ วประเทศจีนแบบกรุ๊ป เฉพาะพาสปอร์ ตไทยเท่ านั้น!!
 สํ าเนาหนังสื อเดินทาง ทีม่ ีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน
 สํ าเนาสู ติบัตร เฉพาะผู้เดินทางอายุตํ่ากว่ า 18 ปี

การทาวีซ่ากรุ๊ปท่ องเทีย่ วนั่นใช้ แค่ เพียง สาเนาพาสสปอต์ ทชี่ ัดเจนเท่ านั้น !!
ลูกค้ าไม่ ต้องส่ งเล่ มพาสสปอต์ ตัวจริงมา

**ถ่ ายให้ ตดิ 2 หน้ าแบบตัวอย่ าง**
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