วันแรก
23.50 น.

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้า 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินไช
น่าอีสเทิรน์ แอร์ไลน์ (MU) โดย พบเจ้าหน้าที่ตอ้ นรับ คอยอานวยความสะดวกตวจเช็คกระเป๋า
เดินทาง และนาท่านเช็คอินรับบัตรที่นัง่ บนเครื่องบิน
(สายการบินไชน่ าอีสเทิรน์ แอร์ไลน์ ให้โหลดกระเป๋าได้ 2 ใบ ใบละ 23 กก. รวมเป็ น 46 กก.)

วันที่สอง
03.10 น.

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉินตู – ภูเขาหิมะซีหลิง(นั ่งกระเช้า) – เมืองต้ายี่
เหิรฟ้ าสู่ นครเฉินตู ประเทศจีน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES ที่ MU5036
บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 3 ชั ่วโมง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว ประเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับ
กระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเฉินตู เฉินตูเป็ นเมืองย่อยจังหวัดที่ได้ทา
หน้าที่ เป็ นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนของจีน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าหมิ นใจกลางมณฑล
ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน เป็ นหนึ่ งในสามของเมืองที่มีประชากรมากที่ สุดในภาค
ตะวันตกของจีน (อีกสองแห่งคือฉงชิ่งและซีอาน) ในปั จจุบนั เป็ นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง
การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดิ นทางสู่ ภูเขาหิ มะซี หลิง เป็ นสถานที่ ตากอากาศ ทิ วทัศ น์ งามเด่นแห่ง หนึ่ งของ
ประเทศจี น อยู่ที่ เ มื อ งต้า อี้ มณฑลเสฉวน ห่ า งจากนครเฉิ ง ตู เมื อ งหลวงของมณฑล 95
กิโลเมตร ครอบคลุมเนื้ อที่ 483 ตารางกิโลเมตร ยอดเขาต้าสวยถัง สูง 5,364 เมตร มีหิมะ
ปกตลอดปี เป็ นยอดภูที่สูงที่ สุดในเฉิงตู ภูเขาหิมะตั้งอยู่
บนที่ ราบยอดเขาบนระดับความสูงประมาณ 2,200 2,400 เมตรจากระดับน้ าทะเล ครอบคลุ มพื้ นที่ ราว 8
ตารางกิโลเมตร อุณหภูมิในช่วงฤดูหนาวอยู่ระหว่าง ลบ
10 ถึง 10 องศาเซลเซียส เนื่ องจากอยูใ่ นความสูงระดับ
เดียวกันภูเขาแอลป์ คุณภาพหิมะและฤดูหิมะเช่นเดียวกับ
ภูเขาแอลป์ ภูเขาซีหลิงจึงได้ชื่อว่า ภูแอลป์ แห่งบูรพา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นนั ่ง กระเช้า ขึ้ นสู่ ภู เ ขาหิ ม ะซี ห ลิ ง ให้ท่ า นได้
สนุ กสนานไปกับลานสกี ซึ่งมีความหนาของหิมะประมาณ
60 - 100 เซนติ เ มตร นั บเป็ นสถานที่ ที่ นัก ท่ อ งเที่ ย ว
นิ ย มเดิ น ทางมาเล่ น สกี ม ากที่ สุ ด พรั ง่ พร้อ มไปด้ว ย
อุ ปกรณ์การเล่นสกี บนลานน้ า แข็งอย่า งครบครัน อาทิ

07.35 น.

เช้า
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เที่ยง

เช่น แผ่ นเลื่อนหิมะ สกีหิมะ ม้าลากเลื่อนหิมะ บอลลูน สโนโมบิ ล เครื่องเล่นสไลด์ รวมทั้ง
กิจกรรมบนลานน้ าแข็งอีกมากมาย (ค่าทัวร์ไม่ได้รวมค่าอุปกรณ์เล่นสกีต่างๆ รวมถึงกิจกรรม
อื่นๆภายในลานสกี ) สมควรแก่เวลานาท่าน โดยสารกระเช้าลงสู่ดา้ นล่าง จากนั้ นเดินทางสู่
เมืองต้ายี่
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
XINHE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ต้ายี่ - เล่อซาน – ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน – ง้อไบ๊
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเล่อซาน ระหว่างทางท่ านจะได้
ชื่ น ชมกับ ธรรมชาติ ส องข้า งทางที่ อุ ด มไปด้ว ยแมกไม้
นานาพันธุแ์ ละชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวมณฑลเสฉวน ซึ่ง
ยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบเดิมของชาวจีนและธรรมชาติ
จากนั้นนาท่าน ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งสลัก
อยูบ่ นหน้าผาของเขาหลิงหยุน เป็ นพระพุทธรูปองค์ใหญ่
สูง 71 เมตร กว้าง 10 เมตร เป็ นผลงานการสลักของพระสงฆ์ แห่งพุทธศาสนาในศตวรรษที่
8 โดยใช้เวลาทางานรวม 90 ปี (ราชวงศ์ถงั ค.ศ. 713-803) เป็ นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก ได้กาหนดเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ.1966
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น เดิ น ทางสู่ เ อ๋ อ เหมยหรื อ ง้อ ไบ๊ ตามส าเนี ย งอื่ น เป็ นอยู่ห่ 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
ฤดูหนาวมีหิมะปกคลุม
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
HONGQI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
เขาง้อไบ๊ - ยอดเขาจิว่ ติง่ (รวมรถอุทยานและกระเช้า) – นมัสการสมัตภัทธโพธิสตั ว์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเปลี่ยนนัง่ รถของอุทยานขึ้ นภูเขา จากนั้นนาท่าน นั ่งกระเช้าขึ้ นสู่ยอดเขาจิ่วติ่ง ขึ้ นสู่
จุ ด ชมวิ ว บนยอดเขาจิ น ติ่ ง ที่ มี ค วามสู ง จากระดับ น้ า ทะเล 3,077 เมตร ชมทิ ว ทั ศ น์ อั น
สลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขาเหนื อชั้นเมฆที่สวยงามดุจดัง่ สวรรค์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

คา่
พักที่
วันที่หา้
เช้า

จากนั้ นนาท่านนมัสการ สมัตภัทธโพธิสตั ว์หรือ องค์ผู่เสียนทรงช้าง พระพักตร์ 10 ทิศ สูง
48 เมตร ชมตาหนักทอง ตาหนักเงิน ตาหนักสาริด และตาหนักเหล็กซึ่งประหนึ่ งว่าได้จาลอง
4 พุทธคีรี อันได้แก่ ผู่โถวซาน จิ่วหัวซาน อู่ไถซาน และเอ๋อเหมยซานมาไว้ที่ยอดจินติ่ง ศิลปะ
วัดพุทธที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่
ปรากฏบนเขาเอ๋ อ เหมยซั น ได้รั บ
การโจษขานให้เป็ น “มงกุ ฎสุ ดยอด
ในปฐพี” ที่ ประดับอยู่ ณ ยอดเขา
แห่ ง พุ ท ธ วัด วาอารามที่ อ ยู่ บ นเขา
รวมทั้งสิ้ น 30 กว่าแห่ง ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีอาณาเขตกว้างขวางมีอยูถ่ ึง 10 กว่า
แห่ง และยังประกอบด้วยกลุ่มโบราณสถานสมัยราชวงศ์หมิงและชิงที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
กว่า 2,000 ปี พระพุทธรูปสลักสมัยถังและซ่ง เจดียห์ ยก และกลุ่มสุสานที่หน้าผาสมัยราชวงศ์
ฮัน่ ยังอุดมด้วยโบราณวัตถุล้าค่าอีกกว่า 7,000 กว่าชิ้ น นอกจากความโด่งดังในฐานะที่เป็ น
ยอดเขาแห่งตานานของแผ่นดินพระภูผาเซียน และวัฒนธรรมประวัติศาสตร์อนั เรืองรองแล้ว
เสน่ หง์ ดงามของธรรมชาติอนั ตระการตา ยังทาให้ชื่อเสียงของเทือกเขาแห่งนี้ ขจรขจายไปทัว่ ทั้ง
ในและต่างประเทศ
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
HONGQI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วัด เป้ า กั ๋ว – พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ไ ม้ไ ผ่ – เฉิ น ตู - ร้า นหยก – ศู น ย์อ นุ รักษ์ห มี แ พนด้า – ร้า น
ผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วัดเป้ ากั ๋ว ซึ่งเป็ นวัดที่ใหญ่และสวยงามที่สุดของง้อไบ๊ มีเดิมชื่อว่า ฮุ ่ยจงถัง
สร้า งขึ้ นในสมัย ราชวงค์ห มิ ง เพื่ อ บู ช าพระโพธิ สัต ว์ผู่ เ สี ย นโพธิ สัตว์แ ห่ง ปั ญ ญาผู ้ส ถิ ตย์ ณ
เขาง๊อไบ๊ ผสมผสานความเชื่อของ 3 ศาสนาคือ พุทธ เต๋า และลัทธิขงจื๊อตั้งอยูบ่ ริเวณด้านล่าง
ของที่ราบฟ้ งหวง สูงจากระดับน้ าทะเล 533 เมตรต่อมารัชสมัยคังซีฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์ชิงได้
เปลี่ยนชื่อเป็ นวัดเป้ ากัว๋ มาจนปั จจุบัน ภายในมีโบราณสถานสาคัญคือซานเหมิน (ประตูเขา)
ตาหนักหมีเล่อ วิหารหลัก และหอพระคัมภีร์ ต่อมาในปี 1983 ถูกจัดเป็ นอีกหนึ่ งในจานวนวัด
ที่ สาคัญที่ สุดในจีน วัดเป้ ากัว๋ ได้รับการบูรณะใหม่โดยพระชาวไต้หวันแห่งเมืองเกาสูงซึ่ งได้
บริจาคเงินถึง 100,000 USD ซึ่งเป็ นวัดและพิพิธภัณฑ์เก็บของเก่าที่มีค่าทั้งรูปภาพ องค์พระ
และในพิพิธภัณฑ์มีงวงช้าง ของสาริดคล้ายหน้าคน เหมือนเทพเจ้าซึ่งใส่หน้ากากทาจากทอง
สาริดใหญ่ที่สุด มีความยาวถึง 1.38 เมตร
จากนั้นนาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ ให้ท่านได้ชมศิลปะ และสิ่งของที่ผลิตขึ้ นมาจากไม้ไผ่
สิ่งเหล่านี้ ถือว่าเป็ นมรดกวัฒนธรรมของจีน
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บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่า นเดินทางกลับ สู่ เมือ งเฉิน ตู คาว่าเฉิ งตูมีความหมายว่า ค่อย ๆ กลายเป็ นเมื อง
เนื่ องจากย้อนไปเมื่อราว 2,000 ปี ที่ แล้ว ในสมัยจิ๋นซี ฮ่องเต้ ได้มีการจัดการชลประทานขึ้ น
เพื่ อ แก้ไ ขปั ญ หาน้ า ท่ ว มที่ เ กิ ด เป็ นประจ าทุ ก ปี เมื่ อ แก้ไ ขปั ญ หาน้ า ท่ ว มได้ ชาวนาชาวไร่
เพาะปลูกได้ดี ชีวิตความเป็ นอยูด่ ีขนึ้ คนจึงเริ่มอพยพมาที่เมืองนี้ มากขึ้ นเรื่อย ๆ จึงได้ชื่อว่าเฉิง
ตู จากนั้นนาท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็ นเครื่องประดับนาโชค ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากอัน
ล้าค่าแก่คนที่ท่านรัก จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ศูนย์อนุ รกั ษ์หมีแพนด้า ซึ่งท่านจะได้เข้า
เยี่ ย มชมความน่ า รัก ของบรรดาหมี แ พนด้า ได้อ ย่า งใกล้ชิ ด ที่ นี่ น อกจากจะเป็ นที่ วิ จัยและ
ทาการศึกษาเพื่ออนุ รกั ษ์หมีแพนด้าแล้ว ยังเป็ นศูนย์การ เรียนรู ้ และเพาะพันธุห์ มีแพนด้าอีก
ด้วย ศูนย์อนุ รักษ์หมี แพนด้าที่ เมื องเฉิ งตูนี้ก่อตั้งเมื่ อปี 1987 โดยมี ภารกิจในการวิจัยและ
อนุ รกั ษ์ต่อจากสวนสัตว์เฉิงตู และการพัฒนาชนบทของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเริ่มแรกมี
แพนด้าเพียง 6 ตัวเท่านั้ น แต่ปัจจุบนั มีแพนด้ารวมแล้วประมาณ 83 ตัว ภายในศูนย์อนุ รกั ษ์
หมีแพนด้าที่เฉิงตู มีพนที
ื้ ่กว่า 2,650 ไร่ และกาลังจะเพิ่มเป็ น 5,000 ไร่ เพื่อขยายพื้ นที่ให้กบั
การดูแลและเพาะพันธุ ์ แพนด้าแดง ลิงสีทอง และสัตว์ป่าอื่นๆ ที่ใกล้จะศูนย์พนั ธุด์ ว้ ย
นาทุกท่านเดินทางสู่ ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่อง
นอนเพื่อสุขภาพในรูปแบบต่างๆ มากมาย
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
YINSHENG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ถนนคนเดิ น จิ่ง หลี่ – ร้า นผ้า ไหม - ร้า นนวดเท้า เพื่ อ สุ ข ภาพ - ถนนคนเดิ นชุ น ซี ลู่ –
สนามบินเฉินตู - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินชม ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ ถนนแห่งนี้ เปิ ดให้บริการในปี ค.ศ.2004 ในแบบสไตล์จีน
โมเดิล ด้วยสถาปั ตยกรรมแบบหรูหรา และกลิ่นอายวัฒนธรรมของมณฑลเสฉวนที่ถูกฝั งอยูใ่ น
ถนนโบราณแห่ง นี้ บ่ ง บอกให้ท ราบว่า มณฑลเสฉวนมี ลัก ษณะอย่า งไรในสมัย ราชวงศ์ชิ ง
หลังจากการปรับปรุ งใหม่เมื่ อ เร็ ว ๆนี้ ถนนคนเดิ นจินหลี่ ได้กลายเป็ นหนึ่ งในถนนการค้า ที่
คึ ก คัก มากที่ สุ ด ในเฉิ ง ตู ทั้ง สองด้า นของถนนที่ มี ค วามยาว 350 เมตรนี้ มี ร า้ นค้า เล็ ก ๆ
มากมาย ที่ขายสินค้าหัตถกรรมของเก่าและของที่ระลึกเช่นงานปั กลาย , ผลิตภัณฑ์จากเครื่อง

เที่ยง

เขิน , งานฝี มือพื้ นบ้าน , เครื่องเคลือบดินเผา , ของเก่าหรืองานประดิษฐ์ตวั อักษรและ
ภาพวาด รวมถึงโรงแรมร้านอาหาร ชา กาแฟ บาร์ คาเฟ่ และร้านอาหารอีกมากมาย ถนน
แห่งนี้ ถือว่าเป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิ ยมสาหรับชาวเฉินตู และนักท่องเที่ยวที่หา้ 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
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ หรือ WALKING STREET ของเมืองเฉินตู ซึ่งเป็ น
ย่านขายสินค้าของวัยรุ่น ร้านค้าแบรนด์เนม และขายสินค้าทันสมัยต่างๆ นับเป็ นแหล่งชุมนุ ม
ของหนุ่ มสาวเมืองเฉินตูที่เต็มไปด้วยห้างน้อยใหญ่ และร้านอาหารมากมาย ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง
ลิ้ นค้าและของที่ระลึกต่างๆ อาทิเช่น เสื้ อผ้า กระเป๋า รองเท้ากีฬา เป็ นต้น
** อิสระอาหารคา่ ณ ถนนคนเดินชุนซีลู่ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ งของท่าน **
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว
23.30 น. นาทุกท่านเหินฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่
MU5036
02.05 +1 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
กาหนดการเดินทาง
24 – 29 มกราคม 2561
31 ม.ค. – 05 ก.พ.2561
28 ก.พ. – 05 มี.ค.2561
13 – 18 มีนาคม 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
16,900
16,900
17,900
17,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม

(เด็กอายุไม่เกิน18ปี ) (เด็กอายุไม่เกิน18ปี )

19,900
19,900
20,900
20,900

19,900
19,900
20,900
20,900

4,000
4,000
4,000
4,000

ราคา
ไม่รวม
ตั ๋ว
8,900
8,900
9,900
9,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 46 กก. (ใบละไม่เกิน 23 กิโล x 2ใบ)
 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. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณี นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี 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 อว่ าเป็ นวันหยุดทาการของทาง
บริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่
บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นักท่องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคื น นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
**เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึง
ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ
เดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมดให้กบั ท่านทุกกรณี**
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ 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 กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัว ร์นี้เป็ นทัว ร์แ บบเหมา หากท่ านไม่ ได้ร่ วมเดิ นทางหรื อ ใช้บ ริ การตามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นรายการไม่ ว่า
บางส่ ว นหรื อ ทั้ง หมด หรื อ ถู ก ปฏิ เ สธการเข้า -ออกเมื อ งด้ว ยเหตุ ผ ลใดๆ ทางบริ ษั ท จะไม่ คืน เงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับ
ประเทศที่ ไ ม่มี วีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่ อนการเดิ นทางส าหรั บประเทศที่ มี วีซ่า แต่ห ากทาง
นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง
บริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับ สถานการณ์ ภู มิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เ ดิ น ทางจริ ง ของประเทศที่ เ ดิ น ทาง ทั้ง นี้ บริ ษั ท จะ
คานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นของ
นั กท่องเที่ ยวที่ มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน
การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริ ษัทเสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิ น ค่าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่าประกันภัยสายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง

1. กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จะนาติ ดตัวขึ้ นเครื่ อ งบิ น ต้อ งมี ขนาดบรรจุ ภัณ ฑ์ไม่ เ กิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ
1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋า
ใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตั วไปเอง เนื่องจาก
รัฐบาลท้องถิ่นต้องการรักษาสิง่ แวดล้อมและลดการทิ้ งขยะ จึงไม่มีบริการที่โรงแรม
4. ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร 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 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้ น
เครื่องได้ไม่มีการจากัดจานวน
4.2 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ 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
*****************************************

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่ 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

