วันแรก
07.00 น.

10.15 น.

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)- เฉินตู – ง้อไบ๊ - วัดเป้ากั ๋ว
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI
AIRWAYS พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นัง่ บน
เครื่องบิน
เหิรฟ้ าสู่ นครเฉินตู ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS ที่ TG618 บริการอาหาร
และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 3 ชั ่วโมง)
(สายการบินไทยสมายล์จะมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน
ดังนั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามวันเดินทางของท่านด้านท้ายโปรแกรม)

14.25 น.

 หรือ เที่ยวบิน TG618 (10.55 – 15.05)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว ประเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับ
กระเป๋าสัมภาระ นาท่านเดินทางสู่ เมืองเฉินตู เฉินตูเป็ นเมืองย่อยจังหวัดที่ได้ทาหน้าที่ เป็ น
เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนของจีน ตั้งอยู่บริ เวณลุ่มแม่น้ าหมินใจกลางมณฑล ประชากร
เมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน เป็ นหนึ่ งในสามของเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันตก
ของจีน (อีกสองแห่งคือฉงชิ่งและซีอาน) ในปั จจุบนั เป็ นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร
และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้
จากนั้ น เดิ น ทางสู่ เอ๋ อ เหมยหรื อ ง้อ ไบ๊ ตามส าเนี ยงอื่ น เป็ นอยู่ ห่ า งจากเฉิ น ตู ร าว 160
กิโลเมตร ชื่อของภูเขาแห่งนี้ ได้มาจากรูปทรงของภูเขาที่มีลกั ษณะคล้ายคิ้ ว ภูเขาแห่งนี้ เป็ นหนึ่ ง
ในสี่ภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ ทางพุทธศาสนาของจีน (ประกอบด้วยเขาอู่ไถ เขาจิ่วหัว เขาเอ๋อเหมย
และเขาผู่ถัว) และลัทธิเต๋าโดยมีอารามต่าง ๆ 151 แห่ง แต่ส่วนใหญ่ทรุดโทรม ยังคงเหลือที่
เที่ยวชมได้ 20 แห่ง เขาเอ๋อเหมยมียอดสูงถึง 3,077 เมตรซึ่งเป็ นที่ต้งั ของวัดหัวจ้วง และช่วง
ฤดูหนาวมีหิมะปกคลุมนาท่านเดินทางสู่ วัดเป้ากั ๋ว ซึ่งเป็ นวัดที่ใหญ่และสวยงามที่สุดของง้อไบ๊
มีเดิมชื่อว่า ฮุ ่ยจงถัง สร้างขึ้ นในสมัยราชวงค์หมิ ง เพื่อบูชาพระโพธิ สัตว์ผู่เสี ยนโพธิ สัตว์แห่ง
ปั ญญาผูส้ ถิ ตย์ ณ เขาง๊อไบ๊ ผสมผสานความเชื่อของ 3 ศาสนาคือ พุทธ เต๋ า และลัทธิ ขงจื๊อ
ตั้งอยู่บ ริเวณด้านล่างของที่ ราบฟ้ งหวง สูงจากระดับ น้ าทะเล 533 เมตรต่ อมารัชสมัยคังซี
ฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์ชิงได้ เปลี่ยนชื่อเป็ นวัดเป้ากัว๋ มาจนปั จจุบัน ภายในมีโบราณสถานสาคัญ
คือซานเหมิน (ประตูเขา) ตาหนักหมีเล่อ วิหารหลัก และหอพระคัมภีร์ ต่อมาในปี 1983 ถูก
จัดเป็ นอี กหนึ่ งในจานวนวัดที่ สาคัญ ที่ สุ ดในจีน วัดเป้ ากัว๋ ได้รับการบูรณะใหม่ โดยพระชาว
ไต้หวันแห่งเมืองเกาสูงซึ่ งได้บริจาคเงินถึ ง 100,000 USD ซึ่งเป็ นวัดและพิพิธภัณฑ์เก็บของ

คา่
พักที่
วันที่สอง
เช้า

เก่าที่มีค่าทั้งรูปภาพ องค์พระ และในพิพิธภัณฑ์มีงวงช้าง ของสาริดคล้ายหน้าคน เหมือนเทพ
เจ้าซึ่งใส่หน้ากากทาจากทองสาริดใหญ่ที่สุด มีความยาวถึง 1.38 เมตร
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
HENGMAI HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

คา่
พักที่

เขาง้อไบ๊ - ยอดเขาจิว่ ติง่ (รวมรถอุทยานและกระเช้า) – นมัสการสมัตภัทธโพธิสตั ว์
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเปลี่ยนนัง่ รถของอุทยานขึ้ นภูเขา จากนั้ นนาท่าน นั ่งกระเช้าขึ้ นสู่ยอดเขาจิ่วติ่ง ขึ้ นสู่
จุ ด ชมวิ ว บนยอดเขาจิ น ติ่ งที่ มี ค วามสู ง
จากระดั บ น้ าทะเล 3,077 เมตร ชม
ทิ ว ทั ศ น์ อัน สลับ ซั บ ซ้อ นไปด้ว ยขุ น เขา
เหนื อชั้นเมฆที่สวยงามดุจดัง่ สวรรค์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนาท่านนมัสการ สมัตภัทธโพธิสตั ว์หรือ องค์ผู่เสียนทรงช้าง พระพักตร์ 10 ทิ ศ สูง
48 เมตร ชมตาหนักทอง ตาหนั กเงิน ตาหนักสาริด และตาหนั กเหล็กซึ่งประหนึ่ งว่าได้จาลอง
4 พุทธคีรี อันได้แก่ ผู่โถวซาน จิ่วหัวซาน อู่ไถซาน และเอ๋อเหมยซานมาไว้ที่ยอดจินติ่ง ศิลปะ
วัดพุท ธที่ เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว ที่ ป รากฏบนเขาเอ๋ อเหมยซัน ได้รับ การโจษขานให้เป็ น
“มงกุฎสุดยอดในปฐพี” ที่ประดับอยู่ ณ ยอดเขาแห่งพุทธ วัดวาอารามที่ อยูบ่ นเขารวมทั้งสิ้ น
30 กว่าแห่ง ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีอาณาเขตกว้างขวางมีอยู่ถึง 10 กว่าแห่ง และยัง
ประกอบด้วยกลุ่มโบราณสถานสมัยราชวงศ์หมิงและชิงที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000
ปี พระพุทธรูปสลักสมัยถังและซ่ง เจดียห์ ยก และกลุ่มสุสานที่หน้าผาสมัยราชวงศ์ฮนั ่ ยังอุดม
ด้วยโบราณวัตถุ ล้าค่าอีกกว่า 7,000 กว่าชิ้ น นอกจากความโด่งดังในฐานะที่เป็ นยอดเขาแห่ง
ตานานของแผ่นดินพระภูผาเซียน และวัฒนธรรมประวัติศาสตร์อนั เรืองรองแล้ว เสน่ หง์ ดงาม
ของธรรมชาติ อันตระการตา ยังทาให้ชื่อเสี ย งของเทื อ กเขาแห่งนี้ ขจรขจายไปทัว่ ทั้งในและ
ต่างประเทศ
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
HENGMAI HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
เช้า

ง้อไบ๊ - เล่อซาน – ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน (ล่องเรือ) – ชื่อสุย่
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เที่ยง

เที่ยง

พักที่
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเล่อซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติสองข้างทางที่อุดม
ไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ ์และชีวิตความเป็ นอยู่ของชาว
มณฑลเสฉวน ซึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบเดิมของชาว
จีนและธรรมชาติ จากนั้ นนาท่าน ล่องเรือชมหลวงพ่อ
โตเล่อซาน ซึ่ งสลักอยู่บนหน้าผาของเขาหลิงหยุน เป็ น
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สูง 71 เมตร กว้าง 10 เมตร เป็ น
ผลงานการสลักของพระสงฆ์ แห่งพุทธศาสนาในศตวรรษ
ที่ 8 โดยใช้เวลาท างานรวม 90 ปี (ราชวงศ์ถั ง ค.ศ.
713-803) เป็ นพระพุ ท ธรู ป ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโลก ได้
กาหนดเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ.1966
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองชื่อสุย่ ตั้งอยูใ่ นภาคตะวันตกเฉียงเหนื อของ มณฑลกุย้ โจว เป็ นแถบ
เปลี่ยนผ่านระหว่างที่ราบสูงยูนนาน-กุย้ โจวกับแอ่งกะทะเสฉวน นครนี้ ได้ชื่อว่า ชื่อสุ่ย เพราะมี
แม่น้ าชื่อสุ่ยที่สวยงามไหลผ่านตลอดทั้งเมือง ชื่อสุ่ยเป็ นสายสัมพันธ์สาคัญของการค้าพรมแดน
ระหว่างเสฉวน-กุย้ โจวมาโดยตลอด เป็ นเมืองสาคัญในด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรม
TONGSHENG HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
ชื่อสุย่ – อุทยานน้ าตก 4 ถ้า - มรดกโลกน้ าตกฉื้ อสุย่
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเที่ ยวชม อุทยานน้ าตก 4 ถ้ า (รวมรถกอล์ฟ) อุทยานที่มีน้ าตกถึ ง 4 แห่งในอุทยาน
เดียว 1.น้ าตกผ้าม่าน 2.น้ าตกซุนหงอคง 3.น้ าตกกบบิน 4.น้ าตกม้าขาว นักท่องเที่ยวนิ ยมมา
เพื่อพักผ่อนหย่อนใจด้วยสายน้ าที่เย็นชา่ อากาศที่ร่มรื่นตลอดทั้งปี เดินชมพืชพรรณธรรมชาติ
ที่หาชมที่อื่นไม่ได้ เช่น ต้นเฟริ์นป่ าดึกดาบรรพ์ และพืชท้องถิ่นที่แปลกตา ให้ท่านผ่อนคลาย
พร้อมกับถ่ายรูปกับธรรมชาติที่สวยตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น น าท่ า นเดิ นทางสู่ อุท ยานน้ าตกชื่ อ สุ่ย (รวมรถกอล์ฟ ) นาท่ านลงลิ ฟ ต์เดิ นทางสู่
น้ าตกชื่อสุ่ย อลังการน้ าตกขนาดใหญ่ อยูเ่ บื้ องหน้าความสูง 76 เมตร กว้าง 81 เมตร จานวน
น้ ามหาศาลที่ไหลลงมาสร้างเสียงกึกก้อง สวยงามด้วย ท้องฟ้ า ภูเขา และม่านน้ าตกที่ไหลลง
มาไม่ขาดสาย ละอองน้ าเย็นชุม่ ชา่ ไปทัว่ ผืนป่ า สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ได้รบั การดูแลรักษาไว้
อย่างดี เต็มอิ่มชมความงามของ ทิวทัศน์ที่ธรรมชาติแต่งแต้มอย่างสวยงาม

เที่ยง
พักที่

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
TONGSHENG HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หา้
เช้า

ชื่อสุย่ - เฉินตู - ร้านหยก – ศูนย์อนุรกั ษ์หมีแพนด้า – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉินตู คาว่าเฉิงตูมีความหมายว่า ค่อย ๆ กลายเป็ นเมือง
เนื่ องจากย้อนไปเมื่อราว 2,000 ปี ที่แล้ว ในสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้มีการจัดการชลประทานขึ้ น
เพื่อแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมที่เกิดเป็ นประจาทุกปี เมื่อแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมได้ ชาวนาชาวไร่
เพาะปลูกได้ดี ชีวิตความเป็ นอยูด่ ีขึ้น คนจึงเริ่มอพยพมาที่เมืองนี้ มากขึ้ นเรื่อย ๆ จึงได้ชื่อว่าเฉิง
ตู จากนั้นนาท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็ นเครื่องประดับนาโชค ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากอัน
ล้าค่าแก่คนที่ท่านรัก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ศูนย์อนุรกั ษ์หมีแพนด้า ซึ่งท่านจะได้เข้าเยีย่ มชมความน่ ารักของ
บรรดาหมีแพนด้าได้อย่างใกล้ชิด ที่ นี่นอกจากจะเป็ นที่ วิจยั และทาการศึกษาเพื่ออนุ รกั ษ์ หมี
แพนด้าแล้ว ยังเป็ นศูนย์การ เรียนรู ้ และเพาะพันธุห์ มีแพนด้าอีกด้วย ศูนย์อนุ รกั ษ์หมีแพนด้า
ที่เมืองเฉิงตูนี้ก่อตั้งเมื่อปี 1987 โดยมีภารกิจในการวิจยั และอนุ รกั ษ์ต่อจากสวนสัตว์เฉิงตู และ
การพัฒ นาชนบทของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ งเริ่ม แรกมี แพนด้าเพี ยง 6 ตัวเท่ านั้ น แต่
ปั จจุบันมีแพนด้ารวมแล้วประมาณ 83 ตัว ภายในศูนย์อนุ รกั ษ์หมีแพนด้าที่เฉิงตู มีพื้นที่กว่า
2,650 ไร่ และก าลังจะเพิ่ ม เป็ น 5,000 ไร่ เพื่ อ ขยายพื้ นที่ ให้กับ การดู แ ลและเพาะพัน ธุ ์
แพนด้าแดง ลิงสีทอง และสัตว์ป่าอื่นๆ ที่ใกล้จะศูนย์พนั ธุด์ ว้ ย
นาทุกท่านเดินทางสู่ ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่อง
นอนเพื่อสุขภาพในรูปแบบต่างๆ มากมาย
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
WYNDHAM HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

เที่ยง

คา่
พักที่
วันที่หก
เช้า

ถนนคนเดินจิง่ หลี่ – ร้านผ้าไหม - ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ - สนามบินเฉินตู - กรุงเทพ
(สนามบินสุวรรณภูมิ)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เที่ยง

นาท่านเดินชม ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ ถนนแห่งนี้ เปิ ดให้บริการในปี ค.ศ.2004 ในแบบสไตล์จีน
โมเดิล ด้วยสถาปั ตยกรรมแบบหรูหรา และกลิ่นอายวัฒนธรรมของมณฑลเสฉวนที่ถูกฝั งอยูใ่ น
ถนนโบราณแห่ ง นี้ บ่ ง บอกให้ท ราบว่า มณฑลเสฉวนมี ลัก ษณะอย่า งไรในสมัย ราชวงศ์ชิ ง
หลังจากการปรับ ปรุ งใหม่ เมื่ อเร็ว ๆนี้ ถนนคนเดิ นจิน หลี่ ได้ก ลายเป็ นหนึ่ งในถนนการค้าที่
คึ ก คัก มากที่ สุ ด ในเฉิ ง ตู ทั้ ง สองด้า นของถนนที่ มี ค วามยาว 350 เมตรนี้ มี ร า้ นค้า เล็ ก ๆ
มากมาย ที่ขายสินค้าหัตถกรรมของเก่าและของที่ระลึกเช่นงานปั กลาย , ผลิตภัณฑ์จากเครื่อง
เขิ น , งานฝี มื อ พื้ นบ้า น , เครื่ อ งเคลื อ บดิ น เผา , ของเก่ า หรื อ งานประดิ ษ ฐ์ตัว อัก ษรและ
ภาพวาด รวมถึ งโรงแรมร้านอาหาร ชา กาแฟ บาร์ คาเฟ่ และร้านอาหารอีกมากมาย ถนน
แห่งนี้ ถือว่าเป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิ ยมสาหรับชาวเฉินตูและนักท่องเที่ยวที่หา้ มพลาดเมื่อมา
เยือนเฉินตู นาท่านแวะ ร้านผ้าไหม ชมผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้ อ
สินค้าคุณภาพที่ผลิตจากผ้าไหม เช่นผ้าห่ม เสื้ อผ้า รองเท้า ชุดเครื่องนอน เป็ นต้น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วยอาหารสมุนไพรจีน

นาท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษ
สูตรเดียวไม่ซ้าใคร พร้อมชมครีมเป่ าซู่ถงั หรือที่รจู ้ กั กันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็ นเลิศใน
ด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจาบ้าน
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว
15.30 น. นาทุกท่านเหินฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 619
17.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...
**************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
**สถานที่ท่องเที่ยว และโรงแรมที่พกั อาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลัก**
**โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ลกู ค้าเป็ นสาคัญ**

คณะยืนยันการเดินทางที่ 15 ท่านมีหวั หน้าทัวร์
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
รายละเอียด
เที่ยวบิน

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน

เด็กอายุไม่ พักเดี่ยว
เกิน18 ปี
เพิ่ม

ราคา
ไม่รวม
ตั ๋ว

01 - 06 พฤษภาคม 2561

ขาไป TG618 (10.15-14.25)
ขากลับ Tฌ619(15.30-17.35)

25,888

25,888

5,000

15,900

24 - 29 พฤษภาคม 2561

ขาไป TG618 (10.55-15.05)
ขากลับ Tฌ619(15.30-17.35)

25,888

25,888

5,000

15,900

21 - 26 มิถุนายน 2561

ขาไป TG618 (10.55-15.05)
ขากลับ Tฌ619(15.30-17.35)

24,888

24,888

5,000

15,900

26 - 31 กรกฎาคม 2561

ขาไป TG618 (10.55-15.05)
ขากลับ Tฌ619(15.30-17.35)

26,888

26,888

5,000

15,900

08 - 13 สิงหาคม 2561

ขาไป TG618 (10.15-14.25)
ขากลับ Tฌ619(15.30-17.35)

26,888

26,888

5,000

15,900

กาหนดการเดินทาง

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าวีซ่ากรุป๊ ท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย
และต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านั้น !!!!
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ ท่องเที่ยว
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อ
รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณี นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึ งกรณี เช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทาง
บริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กท่องเที่ ยว
หรือเอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่
บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับ เงินค่าบริการคื น นั ก ท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผู ม้ ี ชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ บริษัทอย่างใด

อย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ ชาระ
แล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
**เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึง
ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดิ นทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ
เดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมดให้กบั ท่านทุกกรณี**
3. การเดินทางที่ ตอ้ งการันตีมัดจาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้ เป็ นทัว ร์แ บบเหมา หากท่ า นไม่ ได้ร่ วมเดิ น ทางหรื อ ใช้บ ริ ก ารตามที่ ร ะบุ ไว้ในรายการไม่ ว่า
บางส่ ว นหรื อ ทั้ งหมด หรื อ ถู ก ปฏิ เสธการเข้า -ออกเมื อ งด้ว ยเหตุ ผ ลใดๆ ทางบริ ษั ท จะไม่ คื น เงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับ
ประเทศที่ ไม่ มี วีซ่ า และอย่างน้อ ย 10 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางสาหรับ ประเทศที่ มี วีซ่ า แต่ ห ากทาง
นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง
บริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป

4. ทางบริ ษั ทขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุ ล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่หนั งสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี ที่นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับ สถานการณ์ ภู มิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เดิ น ทางจริ ง ของประเทศที่ เดิ น ทาง ทั้งนี้ บริ ษั ท จะ
คานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นของ
นั กท่ องเที่ ยวที่ มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน
การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิน ตราต่ างประเทศ ณ วันที่ ทางบริษั ทเสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงินตราต่ างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิ น ค่าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่าประกันภัยสายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จะน าติ ดตัวขึ้ นเครื่ อ งบิ น ต้อ งมี ขนาดบรรจุ ภัณ ฑ์ไม่ เกิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ
1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋า
ใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัว ไปเอง เนื่องจาก
รัฐบาลท้องถิ่นต้องการรักษาสิง่ แวดล้อมและลดการทิ้ งขยะ จึงไม่มีบริการที่โรงแรม
4. ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทา
วีซาจีนท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากทางบริษัท
ไม่ทราบกฎและกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า/ผูใ้ ช้บตั ร APEC และโปรดดูแลรักษาบัตร

ของท่าน หากท่านทาบัตรหายในระหว่ างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่าง
น้อย 2 สัปดาห์ เพื่อดาเนินการเรือ่ งต่างๆ
5. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรีส่ ารองขึ้ นไปบนเครือ่ งบินดังนี้
แบตเตอรี่สารองสามารถนาใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด ได้แก่
4.1 แบตเตอรี่สารองที่ มีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้ น
เครื่องได้ไม่มีการจากัดจานวน
4.2 แบตเตอรี่สารองที่ มีความจุ ไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาขึ้ น
เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
4.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้ นเครื่องในทุกกรณี
5. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
****************************************

เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าท่ องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป เฉพาะพาสสปอต์ ไทยเท่ านั้น!!
 สาเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 สาเนาสูตบิ ตั ร เฉพาะผูเ้ ดินทางอายุต ่ากว่า 18 ปี

การทาวีซ่ากรุ๊ปท่องเทีย่ วนัน่ ใช้แค่เพียงสาเนาพาสสปอต์ทชี่ ัดเจนเท่านัน้ !!
ลูกค้าไม่ตอ้ งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา

ถ่ ายให้ ตดิ 2 หน้ าแบบตัวอย่ าง

