กําหนดวันเดินทาง วันที่ 5-10 , 12-17 , 19-24 ก.ย. 61
วันที่ 10-15 , 17-22 , 24-29 ต.ค. 61
วันที่ 9-14, 14-19, 16-21, 22-27 พ.ย. 61
วันที่ 06-11 , 13-18 , 20-25 ธ.ค. 61

( 6 วัน 4 คืน )

วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ

23.30 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่า
อีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน

วันทีส่ อง

สนามบินสุ วรรณภูมิ – เฉิงตู – เม้ าเสี้ยน – อุทยานซงผิงโกว

03.25 น.
07.30 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดย เทีย่ วบินที่ MU 5036 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
ถึงนครเฉิงตู หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองเม่ าเสี้ ยน เมืองเล็กๆที่มีความเงียบ
สงบและมีความเป็ นมายาวนานเมืองหนึ่ ง เป็ นเมืองทางผ่านระหว่างเฉิ นตูกบั จิ่วจ้ายโกว ระหว่างทาง
ท่า นจะได้พ บกับ ความงามของธรรมชาติ ที่ ท่ า นสั ม ผัส จากที่ ไ หนไม่ ไ ด้ ท่ า นจะได้เห็ นวิถี ชี วิตของ
ชาวบ้าน
บริ ก ารอาหารกลางวั น ณ ภั ต ตาคาร หลัง อาหารเดิ น ทางสู่ อุ ท ยานซงผิ ง โกว ตั้ง อยู่ ใ นเขต
แผ่นดินไหวเก่าทะเลสาบเตี๋ยซี ทะเลสาบ ป่ าดงดิบและ ขุนเขาระหว่างรอยตะเข็บ อําเภอซงพาน อําเภอ
เฮยสุ่ ย และอําเภอเม่าเสี้ ยน ใจกลางกว่า 30 ตารางกิโลเมตร โดยล้อมรอบด้วยอุทยานป่ าดงดิบสงวน กว่า
160 ตารางกิโลเมตร แถบต้นนํ้าหมินเจียง ขุนเขาหมินซาน สู งกว่าระดับนํ้าทะเล 2500 เมตร เป็ นทางลัด
ตัดตรงของทางเดิ นกองคาราวานม้า จากใจกลางจงหยวนสู่ ตะวันตกเฉี ยงใต้-ทิเบต ห่ างจากอําเภอเม่า
เสี้ ยน 63 กิโลเมตร นั่งรถกอล์ฟเทีย่ วชมอุทยานซงผิงโกว อุทยานแห่ งนี้ รวบรวมเอาความยิ่งใหญ่ ความ
งดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่ และความลี้ลบั ของธรรมชาติ มารวมกันอยูใ่ น 3 หุ บเขา 9 ทะเลสาบ
40 วิวทิวทัศน์ นําท่านชมทะเลสาบยาว(ฉางไห่ ) ทะเลสาบต้นกก (ฟางไห่ ) ทะเลสาบหิ นขาว (ไป๋ สื อ
ไห่ ) ทะเลสาบไป๋ ล่าไห่ (ซ่ างไป๋ ล่าไห่ -เซี่ ยไป๋ ล่าไห่ ) ทะเลสาบแห่ งความรัก ทะเลสาบ 5 สี สระมรกต
ทะเลสาบหมึกสี น้ าํ เงินเข้ม และนํ้าตกธารไข่มุก เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่ งใหม่ที่สวยงดงาม
ไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว ดินแดนสวรรค์บนดิน ที่นกั ท่องเที่ยวไม่ควรพลาด
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ ที่พกั
พักทีเ่ มืองเม่ าเสี้ยน
XI QIANG HOMELAND HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

เทีย่ ง

คํ่า

วันทีส่ าม

เม่ าเสี้ยน - อุทยานสวรรค์ ภูผาหิมะการ์ เซีย ต๋ ากู่ปิงชวน (รวมกระเช้ า) – ฉวนจู่ซื่อ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ อุทยานสวรรค์ ภูผาหิมะการ์
เซีย“ต๋ ากู่ปิงชวน” ถือได้วา่ เป็ นอุทยานสมบัติทางธรรมชาติที่ล้ าํ ค่าของมณฑลเสฉวน ที่มีความงามไม่แพ้
อุทยานและทะเลสาบใดใดบนโลกมนุษย์ จุดที่สูงที่สุดมีความสู งจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 5,286 เมตร

กลางวัน

คํ่า

เป็ นภูผาธารนํ้าแข็งที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านเชื่อว่ามีเทพเจ้าพิทกั ษ์ภูเขาแห่งนี้ อยู่ ทําให้ภูผาแห่งนี้ยงั มิเคยมีใคร
พิชิตยอดเขาได้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่าน นั่งกระเช้ าชมภูเขานํ้าแข็งหิมะ 3 ลูกที่เชื่ อว่า
เป็ น สันหลังมังกรที่มีความงดงามฉากเบื้องหน้าเป็ นภูเขาที่สูงชันตัดกับท้องฟ้ าที่มีสีฟ้าครามสดใสและ
พระอาทิ ตย์สะท้อนการ์ เซี ยคล้ายดัง่ ภูเขาเงิ นระยิบระยับสะท้อนเข้า สู่ สายตาดัง่ ได้นงั่ กระเช้าชมภูเขา
สวรรค์ที่หาชมได้ยากยิ่งนัก จากนั้นนําท่านชม 3 ทะเลสาบสวรรค์ที่งดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบ
สาบจินโฮวไห่ ทะเลสาบหงษ์ ลําธารคู่รัก ทะเลสาบต๋ ากู่ และทะเลสาบที่ถือได้วา่ เป็ นจุดที่สําคัญที่สุดใน
อุทยานแห่ งนี้ “ ทะเลสาบต๋ ากู่ ” หรื อเรี ยกอีกชื่ อหนึ่ งว่า ทะเลสาบนํ้ามนต์ขอพร เพราะชาวเผ่ามีการเล่า
ขานว่าเมื่อใดที่มีเรื่ องเดือดร้ อนใจ ให้มากราบไหว้เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่คุม้ ครองทะเลสาบนามูแห่ งนี้ จะทํา
ให้ เ รื่ องที่ เ ดื อ ดเนื้ อ ร้ อ นใจคลายลงหรื อ ต้อ งการขอพรต่ อ องค์เทพเจ้า ก็ จ ะสมหวัง ดั่ง ใจหมาย ทํา ให้
ทะเลสาบนี้ถือเป็ นทะเลสาบที่มีความสําคัญยิ่งนัก มีประวัติความเป็ นมากว่า 1,000 ปี ผ่านมา นํ้าทะเลสาบ
นั้นจะมีสีสันที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อนและช่วงใบไม้ผลิ น้ นั นํ้าทะเลสาบจะมีสี
เขี ย วเข้ม คล้า ยดั่ง หยกที่ จมอยู่ก้นแม่ น้ ํา ในช่ วงใบไม้ร่วงนั้นทะเลสาบจะเต็ม ไปด้วยสี สั นของใบไม้
หลากหลายสี ที่ร่วงหล่นลงจากต้นมาที่ทะเลสาบ ในช่วงหน้าหนาวจะเป็ นสี ขาวเต็มไปด้วยหิ มะนํ้าแข็งที่ดู
แล้วคล้ายดัง่ ยืนอยูใ่ นยุโรปไม่เหมือนอยูใ่ นเมืองจีน จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองฉวนจู่ซื่อ
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระพักผ่อน
พักทีเ่ มืองฉวนจู่ซื่อ YARI HOTEL หรือเทียบเท่า 5*

วันทีส่ ี่

ฉวนจู่ซื่อ – อุทยานแห่ งชาติจิ่วจ้ ายโกว (รวมรถเหมา) – พักโรงแรม 5 ดาวอาบนํา้ แร่

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่ งชาติจิ่วจ้ ายโกว” เปลี่ยน
ขึ้นรถของอุทยาน เพื่อชม มรดกโลกอุ ทยานแห่ งชาติ ธารสวรรค์ “จิ่ วจ้ายโกว” ซึ่ งตั้งอยู่ที่อาํ เภอ
หนานปิ ง อยูท่ างเหนื อของมณฑลเสฉวน ห่ างจากตัวเมืองเฉิ งตู ประมาณ 500 กิโลเมตร และอยูส่ ู งกว่า
ระดับนํ้าทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริ เวณถึง 148,260 เอเคอร์ เทือกเขาเหล่านี้ มียอดเขาที่ปกคลุมด้วย
หิมะอยูห่ ลายยอด พื้นที่ป่าเขียวขจีสลับกับทุ่งหญ้า , ทะเลสาบ, แม่น้ าํ และนํ้าตกรู ปร่ างแปลกตาชาวธิ
เบตที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่น้ ีมีตาํ นานเกี่ยวกับการเกิดของภูมิประเทศจิ่วไจ้โกวดังนี้ “ ต้าเกอผูม้ ีชีวิตอันเป็ น
อมตะและนางฟ้ าอู่นวั เซอโหม่ ที่อาศัยอยูใ่ นเทือกเขาลึกนี้ ได้ตกหลุมรักซึ่ งกันและกัน ต้าเกอจึงได้ขดั
กระจกบานหนึ่ งจนวาววับด้วยกระแสลมและหมู่เมฆ และมอบให้กบั อู่นวั เซอโหม่เป็ นของกํานัล แต่
โชคร้ ายที่อู่นัวเซอโหม่ทาํ หล่นและแตกเป็ นชิ้ นเล็ก ชิ้ นน้อยถึ ง 108 ชิ้ น ซึ่ งภายหลังจึงกลายเป็ น
ทะเลสาบทั้ง 108 แห่ ง ในหุ บ เขาเก้า หมู่ บา้ นแห่ ง นี้ ” ภายในอาณาบริ เวณอุ ท ยานจิ่ วจ้า ยโกว
ประกอบด้วยภูเขาและหุบเขาอันสลับซับซ้อน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับพื้นดินที่ลดหลัน่ จึงทําให้

เทีย่ ง

คํ่า

เกิดแอ่งนํ้าน้อยใหญ่มากมายถึง 114 แอ่ง และกลุ่มนํ้าตกใหญ่นอ้ ยรวมถึง 17 กลุ่ม และแม่น้ าํ ซึ่ งไหลมา
จากหุบเขารวม 5 สาย ท่านจะได้พบกับความหัศจรรย์ของอุทยานแห่ งนี้ ชมสภาพของนํ้าในทะเลสาบมี
สี สันที่พิสดารหลากหลาย ประกอบด้วยฤดูกาลที่เปลี่ ยนแปลงจนทําไห้เกิ ดสี สัน อันมหัศจรรย์จนได้
ฉายาว่า “ 7 แดนเทพนิยาย ” ท่านจะได้เดินลัดเลาะเริ่ มตั้งแต่ป่าดึกดําบรรพ์ท่านจะได้สัมผัส ธรรมชาติ
ของป่ าที่ ย งั คงสภาพเหมื อนป่ าดึ ก ดําบรรพ์ เสมื อนหนึ่ ง ท่ า นกํา ลัง สํา รวจป่ าดึ ก ดํา บรรพ์ ต่ อด้วย
ทะเลสาบกระจกเงาและทะเลสาบหงส์ ชมความใสสะอาดของนํ้าในทะเลสาบ จากนั้นแวะชมทะเลสาบ
หมีแพนด้าและทะเลสาบไผ่ลูกศร ซึ่ งท่านจะตลึงกับความงดงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างวิจิต
พิสดาร ดัง่ ภาพวาดในจินตนาการ ผ่านบึงหญ้า ดาดนํ้า ชั้นของนํ้าตกน้อยใหญ่ ไหลลัดเลาะ ซึ่ งท่าน
สามารถได้ยนิ เสี ยงของนํ้าไหลภายใต้บรรยากาศที่แสนสงบเงียบและงดงาม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในอุทยาน นําท่านชมความงดงามของ “ นํ้าตกธารไข่ มุก ”
ซึ่ งเป็ นนํ้าตกที่ไหลผ่านถํ้าลําธารใหญ่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล มีสายนํ้าที่ทอดธารลดหลัน่ ยาวเป็ น
ระยะยาวถึง 310 เมตร ไม่ขาดสายส่ องประกายระยิบระยับ เป็ นนํ้าตกที่มีความงามราวกับเส้นไข่มุก ให้
ท่ า นได้ อิ ส ระกับ การบัน ทึ ก ถ่ า ยภาพและดื่ ม ดํ่า กับ ธรรมชาติ ที่ ส วยสดงดงามได้อ ย่ า งเต็ ม ที่
สมควรแก่เวลานําท่านกลับสู่ ที่พกั
บริการอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ ที่พกั
พักทีเ่ มืองจิ่วจ้ ายโกว JIUZHAIGOU EMBELLISH INTERNATIONAL HOT SPRING HOTEL
หรือเทียบเท่า 5* อิสระให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ นํา้ แร่ ธรรมชาติ ทีอ่ ุดมไปด้ วยแร่ ธาตุทมี่ ี
สรรพคุณในการรักษาโรคต่ าง ๆ และทําให้ ผวิ พรรณสดใส ช่ วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขนึ้ *** กรุ ณา
เตรียมชุ ดว่ ายนํา้ และหมวกคลุมผม***

วันทีห่ ้ า

จิ่วจ้ ายโกว – เมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเต๋ อซี – เฉินตู – โชว์ เปลีย่ นหน้ ากาก

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองเฉิ นตู นําท่านสู่ ร้ านหยก ที่มี
ผีซิ่ว สัตว์นาํ โชคที่ ชาวจี นเชื่ อว่าหากใครมีไว้ในครอบครองแล้วจะรํ่ารวย และมีแต่โชคลาภ ผ่านชม เมือง
โบราณซงพาน เมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมัยโบราณเป็ นเมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสิ นค้าชาวฮัน่ และชาว
ทิเบตซึ่งชาวฮัน่ นิยมนําใบชา ผ้าแพร เกลือและของใช้ประจําวันมาแลกเปลี่ยนม้าแกะ ขนแกะ และหนัง
สัตว์ของชาวทิเบต กําแพงเมืองซงพาน สร้างในสมัยราชวงศ์หมิงมีพลเมือง 1 แสนกว่าคน ปี ค.ศ. 1933
ทหารจีนแดงเดินทางไกลผ่านซงพานนายพลหลิวป๋ อเฉิ ง สาบานผูกมิตรกับหัวหน้าชาวเผ่าทิเบต เชี ยง
อิสลาม และได้รับการสนับสนุนและได้ขา้ มแดนไปทางภาคเหนือเพื่อต่อต้านชาวญี่ปุ่นที่รุกราน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางต่อ ระหว่างทางแวะชม "ทะเล
สาบเต๋ อซี" ตั้งอยูร่ ะดับความเกือบ 3,000 เมตร เป็ นทะเลสาบสี เขียวเทอร์ คอยซ์ แต่เลี้อยยาวไปตามแอ่ง
หุ บเขา เป็ นภูมิภาพอันยิ่งใหญ่ตระการตาผิวนําราบเรี ยบ ปราศจากริ้ วคลื่น หรื อแท่งตอไม้ และสี ของ
ทะเลสาปเข้มสดไร้เงาสะท้อน จนดูราวเป็ นกระเบื้องยาว ทะเลสาบเต๋ อซี เป็ นผลพวง จากการเกิ ด
แผ่นดินใหวเมื่อปี พ.ศ. 2478 ซึ่ งคราวนั้นได้กลืนสิ่ งก่อสร้ าง และทุกสรรพชีวิตให้หายไปในพริ บตา
ความงามของธรรมชาติ บางครั้ งก็แฝงด้วยความโหดร้ าย นําท่านเดิ นทางต่อสู่ เมืองเฉิ นตู เมืองเอก
มณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการ
ประกอบอาชี พเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริ มาณความชื้ นสู ง มี
พื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่ วนหนึ่ งเป็ นชนกลุ่มน้อยเชื้ อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่
ธิ เบต เมี้ยว หุ ย เชียง แวะชม โรงงานผลิตผ้าไหมของจีน ชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็ นสิ นค้าทั้ง
ใช้เครื่ องจักร และแรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทําใส้นวมผ้าห่ มไหม ซึ่ ง
เหมาะกับ การซื้ อ เป็ นทั้ง ของฝากและใช้เ อง จากนั้นเยี่ย มชมโรงงานหยกจี น ซึ่ ง ปั จ จุ บนั นิ ย มทํา
เครื่ องรางและเครื่ องประดับนําโชค
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าชม โชว์ เปลี่ยนหน้ ากาก การแสดงที่มี
ชื่อเสี ยงโด่งดังของมณฑลเสฉวน หลังจบการแสดงนําท่านสู่ ที่พกั
พักทีเ่ มืองเฉินตู WYNDHAM HOTEL หรือเทียบเท่า 5*

กลางวัน

คํ่า

วันทีห่ ก

ศู นย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ า – ช้ อปปิ้ งถนนชวนซีลู่ – กรุงเทพฯ

เช้ า

บริ การอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหารนําท่านเที่ยวชม ศู นย์ อนุ รักษ์ หมีแพนด้ า ซึ่ งตั้งอยู่บนเนื้ อที่
600,000 ตารางเมตร ทางตอนเหนื อของเมืองเฉิ งตู สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1987 ซึ่ งใช้เป็ นศูนย์เพาะพันธุ์
และอนุ รักษ์รวมถึงใช้เป็ นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้า เป็ นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะศึกษาระบบนิ เวศน์ ,
การอยูอ่ าศัยและการแพร่ พนั ธุ์ของหมีแพนด้า นําท่านแวะซื้ อยาแก้น้ าํ ร้อนลวก เป่ าฟู่ หลิง “ยาบัวหิมะ”
ยาประจําบ้า นที่ มี ชื่ อเสี ย ง ท่ านจะได้ช มการสาธิ ตการนวดเท้า ซึ่ ง เป็ นอี ก วิธี หนึ่ ง ในการผ่อนคลาย
ความเครี ยด และบํารุ งการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **พิเศษอาหารสมุนไพรจีน** นําท่านชม ศู นย์ สุขภาพแอน
ไอออน ให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพเป็ นของฝาก จากนั้นนําท่านสู่ ย่ าน Walking Street หรือ
ถนนคนเดินชุ นซีล่ ู เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังของเสฉวน ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้ อสิ นค้าต่าง ๆ มากมาย

เที่ยง

คํ่า
23.30 น.
02.25 น.

ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้ อผ้า, รองเท้า, เครื่ องหนัง, กระเป๋ าเดินทาง, นาฬิกา,
เกมส์, ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ MU 5035 *บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจ
แล้วจึงวางมัดจําเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง ***
อัตราค่าบริการ ** ไม่ มแี จกกระเป๋ า // ไม่ มีราคาเด็ก ***
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
วันเดินทาง
และเด็กพักมีเตียง ท่านไม่เสริมเตียง เพิม่ ท่านละ
5-10 , 12-17 , 19-24 ก.ย. 61
25,999.25,999.5,900
10-15 , 17-22 , 24-29 ต.ค. 61
27,999.27,999.6,900
9-14, 14-19, 16-21, 22-27 พ.ย. 61
22,999.22,999.4,900
6-11, 13-18, 20-25 ธ.ค. 61
รายการนีจ้ ะเข้ าร้ านรัฐบาลจีน เพือ่ โปรโมทการท่ องเทีย่ ว ร้ านนวดฝ่ าเท้ า , ผ้ าไหม , หยก , หมอนโอโซน
แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมง
หากลูกค้ าท่ านใดไม่ ประสงค์ จะเข้ าร้ าน กรุณาชําระท่ านละ 2,000 บาทต่ อร้ านต่ อท่ าน**
** บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะเลือ่ นการเดินทางในกรณีทมี่ ผี ู้ร่วมคณะไม่ ถึง 10 ท่ าน **
** บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ทไี่ ม่ จดั หัวหน้ าทัวร์ ร่วมเดินทางในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ ถึง 15 ท่ านแต่ มไี กด์ ท้องถิ่น **
ข้ อควรระวัง ท่ านใดต้ องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีก่ ่อนทุกครั้ง
หากไม่ มกี ารสอบถามเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษทั ก่อนทําการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศทีก่ ล่าวไว้ ข้างต้ น
ทางบริษทั จะไม่รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

*** ค่ านํา้ หนักกระเป๋ า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน กรณีทนี่ ํ้าหนักเกิน กรุ ณาชํ าระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนํา้ หนักที่เกินเอง ***

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่ าธรรมเนียมวีซ่าแบบกรุ๊ป 1,000 บาท // เดี่ยว 1,500 บาท
-ค่ าทิปไกด์ วนั ละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน, ค่ าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน, หัวหน้ าทัวร์ ไทยวัน
ละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน
เงือ่ นไขการสารองที่นั่ง
- การจอง มัดจําท่ านละ 8,000 บาท พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- ชําระยอดส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
การยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนหรื อหักค่าใช้จ่ายบางส่ วนสําหรับกรุ๊ ปที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการ
การันตีค่ามัดจําที่พกั ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ ซึ่ งไม่อาจขอคืนเงินได้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-19 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน
เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100%
5.ยกเว้น กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํา กับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรง
หรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

@ @ เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีนแบบกรุ๊ ป @ @
1. สําเนาพาสปอร์ต
2. สําเนาบัตรประชาชน
- ตัวอย่างสําเนาพาสปอร์ต

อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมือ่ ท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
- พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- สําเนาบัตรประชาชน
- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท

เงือ่ นไขในการให้ บริการ
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดิ นทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิ น บริ ษทั ฯ จะไม่หักค่าใช่ จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่
จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิ กการเดิ นทาง โดยตัว๋ เครื่ องบิ นได้ออกไปแล้ว แต่ สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิ ม ผูย้ กเลิ กต้อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ยนชื่ อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้ อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการ
บินกําหนด และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาํ หนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่ งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหาย
ต่างๆที่อยูเ่ หนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัย
ธรรมชาติ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสู ญหาย ความล่าช้าหรื อ
จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติ ดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดิ นทาง มากเกิ นความจําเป็ น หากเกิ ดการเสี ยหาย หรื อสู ญหายระหว่างการ
เดินทาง กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กบั ดุลย
พินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาํ ให้มิสามารถ
เดินทางได้ รวมถึงกรณี ยื่นวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิ เสธ เข้า -ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดิ นทางไม่ถูกต้อง
หรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ
-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรื อเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรื อทดแทนรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการ

บริษทั ฯมีประกันอุบตั ิเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท

ค่ ารักษาพยาบาลจากอุบตั ิเหตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

