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วันแรก
23.50 น.

วันที่สอง
03.25 น.
07.30 น.

เช้า

เที่ยง

คา่
พักที่

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว U ประตู 10 สายการบิน สายการบินไชน่า
อีสเทิรน์ แอร์ไลน์ (MU) มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอานวยความสะดวก ตรวจเช็คกระเป๋า
สัมภาระ และเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – เฉินตู – เม้าเสี้ ยน - อุทยานซงผิงโกว - เมืองชวนจูซ่ ื่อ
เหิรฟ้ าสู่ นครเฉินตู ประเทศจีน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่
MU5036 บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 3 ชั ่วโมง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว ประเทศเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) หลังจากผ่ านขั้นตอนการตรวจหนั งสื อเดินทางและศุ ลกากรแล้ว รับ
กระเป๋าสัมภาระ
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเม้าเสี้ ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ช.ม.) ระหว่างทางให้
ท่านได้เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ตลอดสองข้างทาง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทาง สู่อุทยานซงผิงโกว อุทยานแห่งนี้ เป็ น
สถานที่ ท่ องเที่ ยวแห่งใหม่ ที่ ว่ากัน ว่ามี ค วามสวยงาม
เสมือนอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ตั้งอยู่บริเวณที่ ราบ
สู ง เม้า เสี่ ย น สู่ จ ากระดั บ น้ า ทะเลประมาณ 2,500
เมตร กิ น พื้ นที่ ท้ั ง หมด 160 ตารางกิ โ ลเมตร มี ท้ั ง
ทะเลสาบสี สันสวนงาม หุ บ เขารูป ร่างแปลกตา สาย
ธารน้ าตก ใบไม้เปลี่ยนสี และหิมะตามฤดูกาล ที่นี่ยงั มีคนนั กท่องเที่ยวมาเยือนไม่มากนั ก ทา
ให้มีความรูส้ ึกเหมือนกาลังเดินอยูท่ ี่จิ่วจ้ายโกวเมื่อ 20 ปี ที่แล้ว ทาให้สะดวกสบายในการชื่นชม
กับธรรมชาติได้มากกว่าที่จิ่วจ้ายโกว
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองชวนจูช่ ื่อ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
MINJIANGHAOTING INTER HOTEL ระดับ 4-5 ดาว หรือเทียบเท่า
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วันที่สาม
เช้า

เมืองชวนจูซ่ ื่อ - อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า) บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาแรม
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง เดินทางโดย
ใช้เส้นทางอุโมงแห่งใหม่ ทาให้สามารถลดระยะเวลาได้มากขึ้ น โดยอุโมค์แห่งนี้ จะเปิ ดให้บริการ
ในวันชาติจีน 2560) ให้ท่านได้เดินชมวิวของ
อุทยานตามเส้นทางของอุทยาน โดยหวงหลงมี
ขนาดพื้ นที่ใหญ่ถึง 1340 ตร.กม. ลักษณะทาง
ภู มิ ป ระเท ศซั บ ซ้ อ น องค์ ป ระกอบ แป ลก
ประหลาด น่ าตื่นตาและค้นหา มียอดเขาที่ ปก
ค ลุ ม ด้ ว ยหิ ม ะม าก ม าย มี พื้ น ที่ ที่ สู งก ว่ า
ระดับน้ าทะเลถึง 5,000 เมตร ประมาณ 7 จุด
หวงหลงมี ลักษณะหน้าชั้นผิ วดิ นส่วนมากเป็ น
หินอ่อน ทิวทัศน์ มีหินอ่อนเป็ นองค์ประกอบหลัก ไม่ว่าจะเป็ นผนั งหินอ่อน ทะเลสาบ หลุม บ่อ
น้ าตก ถ้า พื้ นผิ วของสิ่งเหล่านี้ คือหินอ่อน และ อาจมีสีสนั หลากหลายแตกต่างกันไป จึงถือว่า
ชื่อเสียงของหวงหลง ที่ว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์หินอ่อนของโลก ไม่ได้เกินเลยไป สถานที่ท่องเที่ยวหวง
หลงในปั จจุบนั คือพื้ นที่ในบริเวณธารน้ าหวงหลง ในอาณาบริเวณ 4 ตารางกิโลเมตร แต่พนที
ื้ ่นี้
ได้มีหินอ่อนเกือบทุกประเภทรวมอยูด่ ว้ ยกัน จนน่ าบังเอิญจนทาให้เมื่อมองจากด้านบนลงมาจะ
เห็นเป็ นเส้นสีทองสายหนึ่ ง ดุจมังกรยักษ์ ฝ่ าดงภูเขาหิมะก็ไม่ปาน จนได้รบั คาเปรียบเปรยว่า
สถานที่แห่งนี้ เป็ นที่ประทับของพระแม่แห่งสรวงสวรรค์ บนโลกมนุ ษย์
(**หมายเหตุ ณ วันเดินทาง หากคณะไม่ สามารถเดินทางไปชมอุทยานหวงหลงได้ ไม่ ว่าเนื่ องจาก
สภาพอากาศ หรื อเหตุผลใดๆ ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวเป็ นอุทยาน
โหมวหนีโกวแทน โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้ น**)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันภายในอุทยานหวงหลง บริการด้วยข้าวกล่องอุ่นร้อนด้วยตัวเอง เพื่อ
ความสะดวกในการเที่ยวชมอุทยาน
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คา่
พักที่
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

หลังจากนั้ น น าท่ านเที่ ยวชมส่ วนต่ างๆภายในอุ ท ยานต่ อ ไป จนถึ งเวลาอัน สมควร น าท่ า น
เดินทางกลับสู่ เมืองฉวนจูซ่ ื่อ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง)
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
MINJIANGHAOTING INTER HOTEL ระดับ 4-5 ดาว หรือเทียบเท่า
เมืองชวนจูซ่ ื่อ – ศูนย์อนุรกั ษ์หมีแพนด้าตูเจียงเอี้ ยน – เฉินตู – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
ถนนคนเดินซุนซีลู่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางกลับ สู่ เมือ งเฉิน ตู เฉิน ตูเป็ นเมืองย่อยจังหวัดที่ได้ทาหน้าที่เป็ นเมืองหลวง
ของมณฑลเสฉวนของจีน ตั้งอยูบ่ ริเวณลุ่มแม่น้ าหมินใจกลางมณฑล ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว
10 ล้านคน เป็ นหนึ่ งในสามของเมืองที่ มีประชากรมากที่ สุดในภาคตะวันตกของจีน (อีกสอง
แห่ ง คื อ ฉงชิ่ ง และซี อ าน) ในปั จ จุ บั น เป็ นทั้ ง ศู น ย์ก ลางด้า นการเมื อ ง การทหาร และด้า น
การศึ ก ษาของภู มิ ภ าคตะวันตกเฉี ยงใต้ คาว่าเฉิ งตูมี ค วามหมายว่า ค่อ ย ๆ กลายเป็ นเมื อ ง
เนื่ องจากย้อนไปเมื่อราว 2,000 ปี ที่แล้ว ในสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้มีการจัดการชลประทานขึ้ น เพื่อ
แก้ไขปั ญหาน้ าท่วมที่เกิดเป็ นประจาทุกปี เมื่อแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมได้ ชาวนาชาวไร่เพาะปลูกได้
ดี ชีวิตความเป็ นอยูด่ ีขนึ้ คนจึงเริ่มอพยพมาที่เมืองนี้ มากขึ้ นเรื่อย ๆ จึงได้ชื่อว่าเฉิงตู
จากนั้ นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ศูนย์อนุ รกั ษ์หมีแพนด้าตูเจียงเอี้ ยน ซึ่ งท่านจะได้เข้าเยี่ยมชม
ความน่ ารักของบรรดาหมีแพนด้าได้อย่างใกล้ชิด ที่นี่นอกจากจะเป็ นที่วิจยั และทาการศึกษาเพื่อ
อนุ รกั ษ์หมีแพนด้าแล้ว ยังเป็ นศูนย์การ เรียนรู ้ และเพาะพันธุห์ มีแพนด้าอีกด้วย ศูนย์อนุ รกั ษ์
หมีแพนด้าที่เมืองเฉิงตูนี้ก่อตั้งเมื่อปี 1987 โดยมีภารกิจในการวิจยั และอนุ รกั ษ์ต่อจากสวนสัตว์
เฉิงตู และการพัฒนาชนบทของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเริ่มแรกมีแพนด้าเพียง 6 ตัวเท่านั้น
แต่ปัจจุบนั มีแพนด้ารวมแล้วประมาณ 83 ตัว ภายในศูนย์อนุ รกั ษ์หมีแพนด้าที่เฉิงตู มีพื้นที่กว่า
2,650 ไร่ และกาลังจะเพิ่มเป็ น 5,000 ไร่ เพื่อขยายพื้ นที่ให้กบั การดูแลและเพาะพันธุ ์ แพนด้า
แดง ลิงสีทอง และสัตว์ป่าอื่นๆ ที่ใกล้จะศูนย์พนั ธุด์ ว้ ย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาทุกท่านเดินทางสู่ ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่อง
นอนเพื่อสุขภาพในรูปแบบต่างๆ มากมาย
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จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ หรือ WALKING STREET ของเมืองเฉินตู ซึ่งเป็ น
ย่านขายสินค้าของวัยรุ่น ร้านค้าแบรนด์เนม และขายสินค้าทันสมัยต่างๆ นั บเป็ นแหล่งชุมนุ ม
ของหนุ่ มสาวเมืองเฉินตูที่เต็มไปด้วยห้างน้อยใหญ่ และร้านอาหารมากมาย ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง
ลิ้ นค้าและของที่ระลึกต่างๆ อาทิเช่น เสื้ อผ้า กระเป๋า รองเท้ากีฬา เป็ นต้น
หลังจากนั้นนาท่านชมศิลปะการแสดงงิ้ วของเสฉวน ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก อันเป็ นเอกลักษณ์
และไฮไลน์ของเมืองเฉิงตู มีคากล่าวว่า “ถ้ามาเฉิงตู แล้วไม่ได้ดูโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถือว่ายังมา
ไม่ถึงเฉิ งตู” วิธีการเปลี่ยนหน้ากากด้วยการดึงเชือกอย่างแนบเนี ยน หรือเพียงแค่สะบัดหน้า
เพียงแค่เสี้ ยววินาที หน้ากากก็จะเปลี่ยนไปเร็วมากๆ จนจบจับไม่ได้วา่ ทาได้อย่างไร
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
SAILUN JIDI HOTEL CHENGDU ระดับ 4-5 ดาว หรือเทียบเท่า

คา่
พักที่
วันที่หา้
เช้า

เที่ยง

คา่

ศาลเจ้าสามก๊ก - ร้านผ้าไหม – ร้านบัวหิมะ – ถนนโบราณจิน๋ หลี่ - กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่ านชม ศาลเจ้าสามก๊ก ซึ่ งป็ นศาลเจ้าของนั กปราชญ์ที่มีชื่อเสี ยงในสมัย 3 ก๊ก บนพื้ นที่
37,000 ตารางเมตร ภายในนาท่านชมรูปปั้ นของบุคคลสาคัญในตานานอันยิง่ ใหญ่ของชนชาติ
จีน อาทิเช่น ขงเบ้ง โจโฉ เล่าปี่ ชมหลุมศพจอมทัพเล่าปี่
นาท่านแวะ ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้า คุณภาพที่ ผลิต
จากผ้าไหม เช่นผ้าห่ม เสื้ อผ้า รองเท้า ชุดเครื่องนอน เป็ นต้น จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ร้านยา
สมุ นไพรบัวหิมะ ชมครีมเป่ าซู่ถัง หรือที่ รูจ้ กั กันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุ ณเป็ นเลิศในด้าน
รักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจาบ้าน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนาท่านเดินชม ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ ถนนแห่งนี้ เปิ ดให้บริการในปี ค.ศ.2004 ในแบบ
สไตล์จีนโมเดิล ด้วยสถาปั ตยกรรมแบบหรูหรา และกลิ่นอายวัฒนธรรมของมณฑลเสฉวนที่ถูก
ฝั งอยูใ่ นถนนโบราณแห่งนี้ บ่งบอกให้ทราบว่ามณฑลเสฉวนมีลกั ษณะอย่างไรในสมัยราชวงศ์ชิง
หลังจากการปรับปรุงใหม่เมื่อเร็วๆนี้ ถนนคนเดินจินหลี่ได้กลายเป็ นหนึ่ งในถนนการค้าที่คึกคัก
มากที่สุดในเฉิงตู ทั้งสองด้านของถนนที่มีความยาว 350 เมตรนี้ มีรา้ นค้าเล็กๆมากมาย ที่ขาย
สินค้าหัตถกรรมของเก่าและของที่ระลึกเช่นงานปั กลาย , ผลิตภัณฑ์จากเครื่องเขิน , งานฝี มือ
พื้ นบ้าน , เครื่องเคลือบดินเผา , ของเก่าหรืองานประดิษฐ์ตวั อักษรและภาพวาด รวมถึงโรงแรม
ร้า นอาหาร ชา กาแฟ บาร์ คาเฟ่ และร้า นอาหารอี ก มากมาย ถนนแห่ งนี้ ถื อ ว่า เป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวยอดนิ ยมสาหรับชาวเฉินตูและนักท่องเที่ยวที่หา้ มพลาดเมื่อมาเยือนเฉินตู
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูหม้อไฟหม่าล่า
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23.30 น.
02.25 น.

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว
นาทุกท่านเหินฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ MU5035
บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 3 ชั ่วโมง)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...
*****************************************

** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยูก่ บั ความเหมาะสม
และคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก**
**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่
กาหนดการเดินทาง
ห้องละ
2-3 ท่าน
07 – 11 กันยายน 2561 19,999
21 – 25 กันยายน 2561 20,999
14 – 18 ตุลาคม 2561
24,999
22 – 26 ตุลาคม 2561
24,999
26 – 30 ตุลาคม 2561
22,999
01 – 05 พฤศจิกายน 2561 19,999

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี )

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี )

22,999
23,999
27,999
27,999
25,999
22,999

22,999
23,999
27,999
27,999
25,999
22,999

พักเดี่ยว
เพิ่ม
3,000
3,000
3,500
3,500
3,500
3,000

ราคา
ไม่รวม
ตั ๋ว
12,900
12,900
14,900
14,900
13,900
12,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***
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หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้ นเมือง ใน
นามของร้า นรัฐ บาล คื อ บัว หิ ม ะ, ผ้า ไหม, ไข่ มุ ก , ใบชา, ใยไผ่ ไ หม, หยก ซึ่ ง จ าเป็ นต้อ งระบุ ไว้ใ น
โปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุก
ร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการ
บังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลูกค้าไม่ มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมื อง ทางบริษั ทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 300 หยวน / ท่าน / ร้าน
• ณ สถานที่ ท่องเที่ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจาหน่ ายในวันสุดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ
สามารถซื้ อได้ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ใดๆทั้งสิ้ น
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 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 ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวชาระเงินค่ามัดจาทัวร์ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 1 วันหลังจากทาการยืนยันการจอง
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2. นั ก ท่ อ งเที่ ย วต้อ งช าระเงิ น ค่ า บริ ก ารส่ ว นที่ เหลื อ ทั้ ง หมดก่ อ นวัน เดิ น ทางอย่า งน้ อ ย 25 วัน กรณี
นั กท่องเที่ยวไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทาง
บริษัท
4. คณะทัวร์ครบ 20 ท่านออกเดินทาง มีหวั หน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต้อ งการขอยกเลิ ก การเดิ น ทาง หรื อ เลื่ อนการเดิ น ทาง นั ก ท่ องเที่ ยว(ผู ม้ ี ชื่ อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง
เพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่ านทาง
โทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับ
เงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการ
ชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไข
การคืนเงินค่าบริการดังนี้ (วันทาการนับวันจันทร์ถึงศกุร)์
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่
ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่
ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วันทาการ ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจั ดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดิ นทางที่ ตอ้ งการันตีมัดจาหรือซื้ อขาดแบบมี เงื่อนไข หรือเที่ ยวบิ นเหมาลา 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. – 11.00 น. นอกจาก
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วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุ ดทาการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่
มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่าน
ยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้
คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ รับ ผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล ค า
นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมิได้ส่ง
หน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นของ
นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ
ปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่ าบริ การนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิน ตราต่ างประเทศ ณ วัน ที่ ท างบริ ษั ท เสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ ย นเงิ นตราต่ างประเทศ ค่า ตัว๋ เครื่ อ งบิ น ค่ าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
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ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะน าติ ด ตัว ขึ้ นเครื่ อ งบิ น ต้อ งมี ขนาดบรรจุ ภัณ ฑ์ไม่ เกิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุ กชิ้ 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 จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่ องจากรัฐบาล
ท้องถิ่นต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการทิ้ งขยะ จึงไม่มีบริการที่โรงแรม
4. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรีส่ ารองขึ้ นไปบนเครือ่ งบินดังนี้
แบตเตอรี่สารองสามารถนาใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด ได้แก่
4.1 แบตเตอรี่ สารองที่ มี ความจุ ไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรื อน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้ น
เครื่องได้ไม่มีการจากัดจานวน
4.2 แบตเตอรี่สารองที่ มีความจุไฟฟ้ 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
*****************************************
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เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป เฉพาะพาสสปอต์ ไทยเท่ านั้น!!
• สาเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
• สาเนาสูตบิ ตั ร เฉพาะผูเ้ ดินทางอายุต ่ากว่า 18 ปี

การทาวีซ่ากรุ๊ปท่องเทีย่ วนัน่ ใช้แค่เพียงสาเนาพาสสปอต์ทชี่ ัดเจนเท่านัน้ !!
ลูกค้าไม่ตอ้ งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา

ต้องถ่ายให้ตดิ ทั้ง 2 หน้าแบบตัวอย่าง
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