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วันแรก
23.55 น.

วันทีส่ อง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุ วรรณภูม)ิ – เฉินตู
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ U สายการบินไชน่ าอิสเทิรน์ แอร์
ไลน์ (MU) เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่ อง

เฉินตู – เม่ าเสี้ยน – อุทยานซงผิงโกว – ผ่ านชมเมืองโบราณซงพาน – ฉวนจูซื่อ

03.10 น. นําท่านเหินฟ้ าสู่ เมืองเฉินตู โดยสายการบินไชน่ าอิสเทิร์น แอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ MU 5036
06.55 น. ถึงนครเฉิงตู หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนําท่านเดินทาง
สู่ เมืองเม่ าเสี้ยน เมืองเล็กๆที่มีความเงียบสงบและมีความเป็ นมายาวนานเมืองหนึ่ง เป็ นเมืองทางผ่านระหว่างเฉิ น

กลางวัน

คํ่า

วันทีส่ าม
เช้ า

กลางวัน

ตูกบั จิ่วจ้ายโกว ระหว่างทางท่านจะได้พบกับความงามของธรรมชาติที่ท่านสัมผัสจากที่ไหนไม่ได้ ท่านจะได้
เห็นวิถีชีวติ ของชาวบ้าน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ อุทยานซงผิงโกว ตั้งอยูใ่ นเขตแผ่นดินไหว
เก่าทะเลสาบเตี๋ยซี ทะเลสาบ ป่ าดงดิบและ ขุนเขาระหว่างรอยตะเข็บ อําเภอซงพาน อําเภอเฮยสุ่ ย และอําเภอเม่า
เสี้ ยน ใจกลางกว่า 30 ตารางกิโลเมตร โดยล้อมรอบด้วยอุทยานป่ าดงดิบสงวน กว่า 160 ตารางกิโลเมตร แถบต้น
นํ้าหมินเจียง ขุนเขาหมินซาน สู งกว่าระดับนํ้าทะเล 2500 เมตร เป็ นทางลัดตัดตรงของทางเดินกองคาราวานม้า
จากใจกลางจงหยวนสู่ ตะวันตกเฉี ยงใต้-ทิเบต ห่ างจากอําเภอเม่าเสี้ ยน 63 กิ โลเมตร อุทยานซงผิงโกว สถานที่
ท่องเที่ยวแห่ งใหม่ อุทยานนี้ รวบรวมเอาความยิ่งใหญ่ ความงดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่ และความลี้ลบั
ของธรรมชาติ มารวมกันอยูใ่ น 3 หุ บเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทัศน์ นําท่านชมทะเลสาบยาวที่มีน้ าํ สี เขียวมรกต
ตัดกับใบไม้สีเหลือง-แดง ดูอลังการเป็ นอย่างมาก (ทะเลสาบฉางไห่) ทะเลสาบต้ นกก (ฟางไห่) ทะเลสาบหินขาว
(ไป๋ สื อไห่ ) ทะเลสาบไป๋ ล่ าไห่ (ซ่ างไป๋ ล่าไห่ -เซี่ ยไป๋ ล่าไห่ ) ทะเลสาบแห่ งความรั ก ทะเลสาบ 5 สี ที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกทําให้น้ าํ ในทะเลสาบมีท้ งั สี เขียว-ฟ้ า-นํ้าตาล-เหลือง-ขาว ทะเลสาบหมึก ที่มีน้ าํ เป็ นสี
นํ้าเงินเข้มเหมือนสี น้ าํ หมึก และนํ้าตกธารไข่มุก เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ที่สวยงดงามไม่แพ้จิ่ว
จ้า ยโกว ดิ นแดนสวรรค์บ นดิ น ที่ นัก ท่ องเที่ ย วไม่ค วรพลาด (นั่งรถกอล์ ฟ แวะชมแต่ ล ะจุ ด ) จากนั้นนํา ท่ า น
เดิ นทางต่อผ่านชม เมืองโบราณซงพาน เมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมัยโบราณเป็ นเมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสิ นค้า
ชาวฮัน่ และชาวทิเบตซึ่ งชาวฮัน่ นิ ยมนําใบชา ผ้าแพร เกลื อและของใช้ประจําวันมาแลกเปลี่ ยนม้าแกะ ขนแกะ
และหนังสัตว์ของชาวทิเบต กําแพงเมืองซงพาน สร้างในสมัยราชวงศ์หมิงมีพลเมือง 1 แสนกว่าคน ปี ค.ศ. 1933
ทหารจีนแดงเดิ นทางไกลผ่านซงพานนายพลหลิ วป๋ อเฉิ ง สาบานผูกมิตรกับหัวหน้าชาวเผ่าทิเบต เชี ยงอิสลาม
และได้รับการสนับสนุนและได้ขา้ มแดนไปทางภาคเหนือเพื่อต่อต้านชาวญี่ปุ่นที่รุกราน เดินทางสู่ เมืองฉวนจูซือ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั
พักทีเ่ มืองฉวนจู่ซือ YARI HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

ฉวนจูซื่อ – อุทยานหวงหลง (ไม่ รวมกระเช้ า) – ทะเลสาบเต๋ อซี – เม้ าเสี้ยน
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านเดิ นทางสู่ อุทยานแห่ งชาติหวงหลง หรื อ
อุทยานมังกรเหลือง ตามเส้นทางผ่านแนวเทือกเขาสู งชัน, หน้าผา, หุ บเขา, เส้นทางคดเคี้ยว ผ่านป่ าสนเลาะเลียบ
แม่น้ าํ ชมทิวทัศน์สองข้างทางอันตระการตาและการทําการเกษตรแบบขั้นบันได ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน
หมู่บา้ นชาวธิ เบต ท่านจะได้เห็นฝูงจามรี อยูต่ ามสองข้างทาง ด้วยความสู งประมาณ 5,000 เมตร
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางขึ้นสู่ อุทยานแห่ งชาติ หวงหลง มรดกโลกทางธรรมชาติ
ที่ได้รับการรับรองจากองค์การ UNESCO อุทยานแห่ งชาติหวงหลงเป็ นป่ าไม้ธรรมชาติที่สมบูรณ์ ตั้งอยูท่ างทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน อุทยานแห่งชาติหวงหลงเป็ นชื่อมังกรเหลือง เพราะภูมิภาคโดยทัว่ ๆ ไป มี
ลักษณะคล้าย ๆกับพญามังกรเหลืองที่หลับอยูใ่ นหุ บเขาซึ่ งแต่ก่อนนานมาแล้วเคยมีคนกล่าวขานกันว่าเคยมีพญา
มังกรเหลื องอาศัยอยู่ในที่ แห่ งนี้ เพื่อปกปั กรั กษาและคุ ม้ ครองคุ ม้ ภัยให้กบั ชาวธิ เบตในอดี ตกาลซึ่ งปั จจุ บนั นี้
อุทยานแห่ งชาติหวงหลงเปรี ยบประหนึ่ งดังอุทยานสรวงสวรรค์บนโลกมนุ ษย์ ในช่วงฤดูหนาวจะมีหิมะโปรย
ปรายลงมาปกคลุมภูเขาทัว่ บริ เวณมองดูขาวสะอาดตาสวยงามซึ่ งในอุทยานแห่ งชาติหวงหลงนี้ จะมีบ่อนํ้าตื้นๆที่
มีประกายเฉดสี ที่สวยงามตามธรรมชาติเมื่อกระทบกับแสงแดดแล้ว จะส่ องแสงประกายมองดูแล้วเหมือนเกร็ ด
มังกรที่มีอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ซึ่ งล้อมรอบไปด้วยความเขียวขจีของป่ าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติบนยอดเขา
จะมีหิมะปกคลุมขาวดัง่ ปุยนุ่ นคลอบคลุมไปทัว่ บริ เวณในฤดูหนาว และจะเกิ ดแสงสี สะท้อนที่สวยงามไปทัว่

คํ่า

วันทีส่ ี่
เช้า

กลางวัน

ค่า

บริ เวณในยามที่มีแสงแดดสาดส่ องลงมากระทบกับผิวนํ้ามองดูแล้วเป็ นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติอย่า
แท้จริ งต่อผูท้ ี่มาพบเห็นเปรี ยบประหนึ่ งดังเมืองในเทพนิ ยายสําหรับจุดท่องเที่ยวภายในอุทยานหวงหลงแห่ งนี้ ก็
จะมีวิวทิวทัศน์และจุดท่องเที่ยวคล้ายๆกับอุทยานจิ่วไจ้โกว ซึ่ งอยู่สูงกว่าระดับนํ้าทะเลถึ ง4,200เมตรภายใน
อุทยานแห่ งชาติหวงหลงแห่ งนี้ ท่านก็จะได้พบกับความงดงามของ ทะเลสาบห้าเฉดสี ที่สวยงามจํานวนมาก
เช่นกัน และภายใน ถํ้าหวงหลงก็จะมีหินงอกหิ นย้อยที่สวยงามตามธรรมชาติมากมาย ตลอดจนดอกไม้นานา
ชนิ ดให้ท่านได้ชื่นชม (ไม่ รวมกระเช้ า ขึน้ 80 หยวน /ลง 40 หยวน อุทยานฯ) นําท่านเดินทางสู่ เมืองเม้าเสี้ ยน
ระหว่างทางแวะชม "ทะเลสาบเต๋ อซี" ตั้งอยูร่ ะดับความเกือบ 3,000 เมตร เป็ นทะเลสาบสี เขียวเทอร์ คอยซ์ แต่
เลี้อยยาวไปตามแอ่งหุ บเขา เป็ นภูมิภาพอันยิง่ ใหญ่ตระการตาผิวดําราบเรี ยบ ปราศจากริ้ วคลื่น หรื อแท่งตอไม้
และสี ของทะเลสาปเข้มสดไร้ เงาสะท้อนจนดูราวเป็ นกระเบื้องยาว ทะเลสาบเต๋ อซี เป็ นผลพวง จากการเกิ ด
แผ่นดินใหวเมื่อปี พ.ศ. 2478 ซึ่ งคราวนั้นได้กลืนสิ่ งก่อสร้าง และทุกสรรพชีวิตให้หายไปในพริ บตา ความงาม
ของธรรมชาติบางครั้งก็แฝงด้วยความโหดร้ าย อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบท หรื อถ่ ายรู ปคู่กับจามรี สีขาวงาม
ตัดกับฟ้ าสีครามและน้าสีเขียวมรกต
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักทีเ่ ม้ าเสี้ยนโรงแรม XIQIANG HOMELAND HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

เม้ าเสี้ยน – อุทยานสวรรค์ ภูผาหิมะการ์ เซีย ต๋ ากู่ปิงชวน (รวมกระเช้ า) – เม่ าเสี้ยน
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ อุทยานสวรรค์ ภูผาหิมะการ์ เซี ย“ต๋ ากู่ปิง
ชวน” ถือได้วา่ เป็ นอุทยานสมบัติทางธรรมชาติที่ล้ าํ ค่าของมณฑลเสฉวน ที่มีความงามไม่แพ้อุทยานและทะเลสาบ
ใดใดบนโลกมนุษย์ จุดที่สูงที่สุดมีความสู งจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 5,286 เมตรเป็ นภูผาธารนํ้าแข็งที่ศกั ดิ์สิทธิ์
ชาวบ้านเชื่อว่ามีเทพเจ้าพิทกั ษ์ภูเขาแห่งนี้อยู่ ทําให้ภูผาแห่งนี้ยงั มิเคยมีใครพิชิตยอดเขาได้
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่าน นั่งกระเช้ าชมภูเขาน้าแข็งหิมะ 3 ลูก ที่เชื่ อว่าเป็ น
สันหลังมังกรที่ มีความงดงามฉากเบื้ องหน้าเป็ นภูเขาที่สูงชันตัดกับท้องฟ้ าที่มีสีฟ้าครามสดใสและพระอาทิ ตย์
สะท้อนการ์ เซี ยคล้ายดัง่ ภูเขาเงินระยิบระยับสะท้อนเข้าสู่ สายตาดัง่ ได้นงั่ กระเช้าชมภูเขาสวรรค์ที่หาชมได้ยากยิ่ง
นัก จากนั้นนําท่านชม 3 ทะเลสาบสวรรค์ที่งดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบสาบจินโฮวไห่ ทะเลสาบหงษ์ ลํา
ธารคู่รัก ทะเลสาบต๋ ากู่ และทะเลสาบที่ถือได้วา่ เป็ นจุดที่สําคัญที่สุดในอุทยานแห่ งนี้ “ ทะเลสาบต๋ ากู่ ” หรื อเรี ยก
อีกชื่อหนึ่งว่า ทะเลสาบนํ้ามนต์ขอพร เพราะชาวเผ่ามีการเล่าขานว่าเมื่อใดที่มีเรื่ องเดือดร้อนใจ ให้มากราบไหว้เทพ
เจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่คุม้ ครองทะเลสาบนามูแห่ งนี้ จะทําให้เรื่ องที่เดือดเนื้ อร้อนใจคลายลงหรื อต้องการขอพรต่อองค์เทพ
เจ้าก็จะสมหวังดัง่ ใจหมาย ทําให้ทะเลสาบนี้ถือเป็ นทะเลสาบที่มีความสําคัญยิง่ นัก มีประวัติความเป็ นมากว่า 1,000
ปี ผ่านมา นํ้าทะเลสาบนั้นจะมี สีสันที่ แตกต่างกันไปแล้วแต่ช่วงฤดูกาล ในช่ วงฤดูร้อนและช่ วงใบไม้ผลิ น้ นั นํ้า
ทะเลสาบจะมีสีเขียวเข้มคล้ายดัง่ หยกที่จมอยูก่ น้ แม่น้ าํ ในช่วงใบไม้ร่วงนั้นทะเลสาบจะเต็มไปด้วยสี สันของใบไม้
หลากหลายสี ที่ร่วงหล่ นลงจากต้นมาที่ทะเลสาบ ในช่ วงหน้าหนาวจะเป็ นสี ขาวเต็มไปด้วยหิ มะนํ้าแข็งที่ดูแล้ว
คล้ายดัง่ ยืนอยูใ่ นยุโรปไม่เหมือนอยูใ่ นเมืองจีน จากนั้นนําท่านเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองเม่ าเสี้ยน
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระพักผ่อน
พักทีเ่ มืองเม่ าเสี้ยน XIQIANG HOMELAND HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

วันทีส่ ี่

เม่ าเสี้ยน – เฉินตู – ถนนคนเดินซุนซีลู่ – โชว์ เปลีย่ นหน้ ากาก

เช้ า

กลางวัน

ค่า

วันทีห่ ้ า

บริ ก ารอาหารเช้ า ณ ห้ อ งอาหารของโรงแรม หลังอาหารนํา ท่ า นเดิ นทางสู่ เมื องเฉิ นตู จากนั้น แวะชม
โรงงานผลิตผ้ าไหมของจีน ชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็ นสิ นค้าทั้งใช้เครื่ องจักร และแรงงานคนชมการ
ดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทําใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่ งเหมาะกับการซื้ อเป็ นทั้งของฝากและใช้เอง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารแวะชม โรงงานหยกจีน เยี่ยมชมศูนย์เครื่ องประดับที่ทาํ จาก
หยกจีนที่คนจีนนิยมนํามาเป็ นเครื่ องรางประจําตัว และเครื่ องประดับ ให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าเป็ นของฝาก นําท่าน
ไปช้อบปิ้ งที่ ถนน “ชุ นซี ล่ ู” และ “ซิ งเหนี ยนลู่”ที่เต็มไปด้วยห้างใหญ่และร้ านรวงย่อยๆ มากมายขายเสื้ อผ้า
แฟชัน่ นําสมัย รองเท้า กระเป๋ า แว่นตา
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าชม โชว์ เปลี่ยนหน้ ากาก การแสดงที่มีชื่อเสี ยงโด่งดัง
ของมณฑลเสฉวน หลังจบการแสดงนําท่านสู่ ที่พกั พักทีเ่ มืองเฉินตู WYNDHAM HOTEL หรือเทียบเท่า 5*

ศู นย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ า – ศู นย์ สมุนไพร บัวหิมะ – หยก – ถนนโบราณจินหลี่ – กรุงเทพฯ

บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหารนําท่านเที่ยวชม ศูนย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ า ซึ่ งตั้งอยูบ่ นเนื้ อที่ 600,000 ตาราง
เมตร ทางตอนเหนือของเมืองเฉิ งตู สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1987 ซึ่ งใช้เป็ นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุ รักษ์รวมถึงใช้เป็ น
สถานที่ศึกษาหมีแพนด้า เป็ นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะศึกษาระบบนิเวศน์ , การอยู่อาศัยและการแพร่ พนั ธุ์ของ
หมีแพนด้า นําท่านแวะซื้ อยาแก้น้ าํ ร้อนลวก เป่ าฟู่ หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจําบ้านที่มีชื่อเสี ยง ท่านจะได้ชม
การสาธิ ตการนวดเท้า ซึ่ งเป็ นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครี ยด และบํารุ งการไหลเวียนของโลหิ ตด้วยวิธี
ธรรมชาติ
เทีย่ ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารแวะชม ศู นย์ หมอนยางพาราเพื่อสุ ขภาพ ให้ท่านเลือกเป็ นของ
ฝากอีกหนึ่ งสิ นค้าขึ้นชื่ อของจีนนําท่านสู่ ถนนคนเดินจิงหลี่ เป็ นถนนคนเดินอยู่ติดกับศาลเจ้าสามก๊ก บริ เวณ
ถนนจิงหลี่มีสินค้าพื้นเมืองและขนมต่าง ๆ รวมทั้งของฝากของขายเป็ นจํานวนมาก ท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้า
ได้ตามใจชอบ
ค่า
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ สนามบินฉงชิ่ง
23.30 น. เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ MU 5035 (บริการอาหารบนเครื่อง)
02.25+1 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
เช้ า

หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า แต่ จะคานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
รายการนีจ้ ะเข้ าร้ านสนับสนุนการท่ องเทีย่ วจีน เพือ่ โปรโมทการท่ องเทีย่ ว ร้ านสมุนไพรจีน , โรงงานผ้ าไหม ,
โรงงานหยก , ร้ านยางพารา แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนาเสนอประมาณ 45-90 นาที
ข้ อควรระวัง ท่ านใดต้ องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั้ง หากไม่ มีการ
สอบถามเจ้ าหน้ าที่บริษทั ก่ อนทาการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่ าวไว้ ข้างต้ น ทางบริ ษทั จะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ข้ อควรระวัง ท่ านใดทีม่ พี าสปอร์ ต 2 เล่มหรือเปลีย่ นพาสปอร์ ตเล่มใหม่ โดยไม่ แจ้ งเจ้ าหน้ าที่
กรณีทเี่ ดินทางไม่ ได้ ทางบริษทั จะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ ตก่อนส่ งให้ เจ้ าหน้ าทีแ่ ละก่อนการเดินทาง

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจ
แล้วจึงวางมัดจาเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง ***
กาหนดการเดินทาง

4-9, 18-23 เม.ย., 3-8, 17-22 พ.ค., 6-11, 20-25 มิ.ย. 62
**12-17 เม.ย. 62

ผู้ใหญ่ ** ไม่ มรี าคาเด็ก**

พักเดี่ยว

18,999.25,999.-

4,500.5,500.-

เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ เมือ่ ท่ านเดินทางไปกับคณะแล้ ว ขอความกรุ ณาให้ ท่านตามคณะท่ องเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการ
เปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม หากท่ านต้ องการที่จะไม่ ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ ละวัน ทางบริ ษทั ฯ ขอความกรุ ณาให้ ท่านชาระ
เงินเพิม่ 2,000 บาท ต่ อร้ านต่ อท่ าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็ นราคาพิเศษซี่งได้ รับการสนับสนุนจากการท่ องเที่ยวและร้ านค้ าต่ างๆ

อัตราค่ าบริการนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด

- ค่าภาษีสนามบิน

- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

*** ค่ านา้ หนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีทนี่ า้ หนักเกิน กรุ ณาชาระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนา้ หนักทีเ่ กินเอง ***
อัตรานีไ้ ม่ รวม
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ อาหาร-เครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ ค่าซักรี ด - ค่าภาษีบริ การ 3%, ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
- ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ, ค่าวีซ่าด่วน 2-3 วันทําการ (เพิ่มท่านละ 1,200 บาท) - ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเกิน 20 กิโลกรัม

- ค่ าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบเดี่ยว ท่ านละ 1,500 บาท
- ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น, ค่ าทิปคนขับรถและหัวหน้ าทัวร์ ไทย 1,500 บาท ต่ อท่ าน
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจอง ชาระมัดจา 8,000 บาท ส่ วนเหลือชาระก่ อนการเดินทาง 20 วัน พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมือ่ ท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
- พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- สําเนาบัตรประชาชน
- ยืน่ วีซ่าด่ วน 2 วัน เสี ยค่ าใช้ จ่ายเพิม่ ท่ านละ 2,000 บาท
เงือ่ นไขในการให้ บริการเดินทางโดยสายการบิน

เนื่องจากราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่ น ตั๋วเครื่ องบินการั นตีการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100% ซึ่ งเมื่อท่ านจองและจ่ ายมัดจาแล้ ว ถ้ าผู้จอง
ยกเลิกจะไม่ มกี ารคืนค่ ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่ องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิกหรื อขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่
สามารถทาเรื่องขอคืนค่ าตัว๋ หรือขอคืนค่ าทัวร์ ท้ งั หมดหรือบางส่ วนได้ เว้ นแต่
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
ชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้ อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกําหนด และ
บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
4. กรณี ที่ท่านซื้ อตัว๋ เพิ่ม เกินจากจํานวนตัว๋ ที่มีในกรุ๊ ป ทางบริ ษทั จองตัว๋ ผ่านอินเตอร์ เน็ตให้ ท่านผูเ้ ดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่ อผู ้
เดินทาง หรื อเปลี่ยนผูเ้ ดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกําหนด จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายตัว๋ เต็มใบ

@ @ เอกสารสาหรับยืน่ วีซ่าจีนแบบกรุ๊ ป @ @
1. สําเนาพาสปอร์ต
2. สําเนาบัตรประชาชน

หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาหนด อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราและสายการบินกาหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิ ด
ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิ ดการเสี ยหาย //สู ญหาย ระหว่างการเดินทาง
กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของสาย
การบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิ ดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ , สถานการณ์ ทางการเมือง, สายการบิ นยกเลิกเที่ ยวบิ นหรื อเหตุ สุดวิสัยใดๆ ที่ ทาํ ให้มิสามารถ
เดินทางได้ รวมถึงกรณี ยื่นวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดิ นทางถูกปฏิ เสธ เข้า -ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดิ นทางไม่ถูกต้องหรื อ
การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่
อาจเรี ยกค่าบริ การ

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

บริษัทฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท

ค่ ารักษาพยาบาลจากอุบตั ิเหตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

