วันที่
1

2

กําหนดการ
กรุงเทพฯ – เฉินตู(TG618 : 10.15-14.25)
เม่ าเสีย้ น
เม่ าเสีย้ น-อุทยานแห่ งชาติหวงหลง (ไม่ รวม
กระเช้ าขึน้ และลง)-เขตอุทยานจิ่วจ้ ายโกว

เช้ า
X

เที่ยง
X

เย็น








โรงแรม
MIAOXIAN INTERNATIONAL
HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4
ดาว
CELEBRITYJIUZHAIGOU
HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4
ดาว
CELEBRITYJIUZHAIGOU
HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4
ดาว

3

อุทยานแห่ งชาติจ่วิ จ้ ายโกว (รวมรถเหมาใน
อุทยาน)







4

ร้ านใบชา-จิ่วจ้ ายโกว-ผ่ านชมกําแพงเมือง
โบราณซงพาน-ผ่ านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-เฉินตูโชว์ เปลี่ยนหน้ ากาก







SUPER YARD HOTEL
หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

5

ศูนย์ อนุรักษ์ แพนด้ า(รวมรถแบตเตอรี่ )
ร้ านนวดเท้ า (บัวหิมะ)-วัดเหวินชู
ร้ านหมอนยางพารา







SUPER YARD HOTEL
หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

6

ร้ านผ้ าไหม- ถนนคนเดินชุนซีล่ ู-เฉินตู
กรุงเทพฯ(TG619 : 15.05-17.20)





X

กรุณาเตรียมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ จํานวน 180 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง
กําหนดการเดินทางเดือนตุลาคม 2560
วันแรก
07.
00

กรุงเทพฯ –เฉินตู-เม่ าเสีย้ น
คณะพร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่ างประเทศ ) ชัน้ 4 ประตู 3บริเวณ
ISLAND-DโดยสายการบินTHAI AIRWAY INTERNATIONALโดยมีเจ้ าหน้ าที่จากทางบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ
และอํานวยความสะดวกด้ านสัมภาระและเอกสารให้ กบั ท่าน

น.
10.
05

เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉินตู โดยสายการบิน THAI AIRWAY INTERNATIONALเที่ยวบินที่ TG 618

น.
14.

ถีงท่าอากาศยานซวงหลิงเมืองนครเฉินตูเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สดุ ของประเทศจีน

00น. หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว นําท่านเดินทางสู่ เมืองเม่ าเสีย้ น(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
ตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของมณฑลเสฉวนประชากร ส่วนใหญ่เป็ นชนชาวเผ่าเชียง อีกทังยั
้ งและเป็ นแหล่ง

คํ่า

เพาะพันธุ์หมีแพนด้ าที่สําคัญของจีนแห่งหนึ่ง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่MIAOXIAN INTERNATIONAL HOTELหรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันที่สองเม่ าเสีย้ น-อุทยานแห่ งชาติหวงหลง (ไม่ รวมกระเช้ าขึน้ -ลง)-เขตอุทยานแห่ งชาติจ่วิ จ้ ายโกว
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติหวงหลงนําท่านชมความงามของอุทยานที่มีลําธารนํา้ ไหลมาจากยอดเขาที่ถูกปก
คลุมด้ วยหิมะตลอดทังปี
้ ซึ่งเป็ นสายนํ ้าที่มีสว่ นผสมของหินปูน เมื่อไหลลงสูท่ ี่ราบก่อเกิดเป็ นแอ่งนํา้ ขนาดใหญ่น้อย ทํา
ให้ หินปูนตกตะกอนเกาะตัวกันเป็ นแอ่งเล็กใหญ่มากมาย นํา้ ใสเรี ยบเหมือนกระจกที่สะท้ อ นภาพท้ อง ฟ้า ภูเขาและ
ต้ นไม้ ( เดินทางเท้ าตามเส้ นทางที่ทางอุทยานสร้ างไว้ ไม่ รวมกระเช้ าขึน้ –ลง)
*** ในกรณี ท่ ีชม อุ ทยานแห่ งชาติห วงหลงไม่ ได้ เนื่ องจากสภาพอากาศไม่ เอื อ้ อํา นวย ทางบริษั ทขอ
เปลี่ยนโปรแกรมเป็ น นําท่ านเดินทางสู่ อุทยานโหมวหนี โกว ตัง้ อยู่ทางตะวันตกของอําเภอซงพาน ภายใน
หมู่บ้านโหมวหนีโกว มีพนื ้ ที่ 160 ตร.กม. อยู่สูงจากระดับนํา้ ทะเล 2,800 เมตร จุดที่สูงสุดสูงถึง 4,070 เมตร
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทัง้ ปี อยู่ท่ ี 4 องศา องค์ ประกอบสําคัญของทิวทัศน์ คือ ภูเขา ถํา้ ป่ า ทะเลสาบ ทะเลสาบ
ใหญ่ น้อยมีความงดงามสามารถที่จะประชันกับจิ่วจ้ ายโกวได้ ส่ วนนํา้ ตกก็สามารถประชันกับหวงหลงได้ ***

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางต่อ ท่านจะได้ พบกับความงดงามของเขตอุทยานแห่ งชาติจ่ วิ จ้ ายโกว ผ่านเส้ นทางที่ท่านจะได้ ช ม
บ่ าย
ทิวทัศน์ที่แปลกตาทังภู
้ เขาที่สะท้ อนกับแสงพระอาทิตย์ ทัศนียภาพของลํานํา้ หมิงเจียงทอดยาวเป็ นแนวคดเคี ้ยวเมื่อ
มองจากที่สงู ผ่านเส้ นทางคดโค้ งไปตามขุนเขาและโตรกผา ซึ่งเส้ นทางนีเ้ ป็ นเส้ นทางสําคัญในสมัยโบราณ เพราะเป็ น
เส้ นทางที่ศตั รูใช้ รุกราน เสฉวน ตังแต่
้ รัฐฉิน ก๊ กโจโฉ หรื อพรรคคอมมิวนิสต์ ผ่านยอดเขาที่สงู ที่สดุ ตู้เจียงซาน ที่ระดับ
ความสูง 4,200 เมตร ก่อนจะค่อยๆ ลดระดับลง และเลี ้ยวลดไปตามทาง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
คํ่า
พักที่CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTELหรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
วันที่สาม
เช้ า

อุทยานแห่ งชาติจ่วิ จ้ ายโกว(รวมรถเหมาในอุทยาน)

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่อุ ทยานแห่ งชาติจ่ วิ จ้ ายโกว(รวมรถเหมาในอุ ทยาน)เพื่อ ชมมรดกโลกอุ ท ยานแห่ งชาติธาร
สวรรค์ “จิ่วจ้ ายโกว” ซึ่งตังอยู
้ ่ที่ อําเภอหนานปิ ง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉินตูประมาณ 500

กิโลเมตร และอยู่สงู กว่าระดับนํ ้าทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริ เวณถึง 148,260 เอเคอร์ ให้ ท่านสัมผัสกับความงาม
ซึ่งได้ รับการอนุรักษ์ ให้ เป็ นมรดกโลกเมื่อ 14 ธันวาคมปี ค.ศ.1992 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ ายโกวดินแดนที่ธรรมชาติได้
เนรมิตประดุจดัง่ แดนสวรรค์ อุทยานจิ่วจ้ ายโกวได้ พฒ
ั นาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีเนื ้อที่ 40 ตารางกิโลเมตร มี
ชนชาติจงั ้ ทังหมดเก้
้
าหมูบ่ ้ าน ฉะนันจึ
้ งได้ ชื่อว่า จิ่วจ้ ายโกว มีแม่นํ ้าลําธาร มีทะเลสาบใหญ่น้อยมากมายหลายร้ อยกว่า
แห่ง ซึ่งชาวท้ องถิ่นเรี ยกว่าลูกทะเล นํ ้าในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะท้ อนภาพของภูเขา
และป่ าดงดิบท้ องฟ้าเป็ นสีคราม สัมผัสธรรมชาติบริสทุ ธิ์ที่ได้ รับการดูแลรักษาไว้ เป็ นอย่างดี โดยไม่ถูกทําลายด้ วยนํา้ มือ
มนุษย์ ชมความงามของทะเลสาบแรด ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบซูเจิง นํา้ ตกซูเจิง ทุกสถานที่ล้วนเป็ นความ
งามที่ธรรมชาติได้ บรรจงสร้ างไว้ ได้ ดงั่ ภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวีทงั ้ หลาย นําชมทะเลสาบเสือ ทะเลสาบ
แพนด้ า ทะเลสาบไผ่ ลูกศร ทะเลสาบฤดูกาล ชมสีสนั ของนํา้ ที่สะท้ อนภาพของภูเขาท้ องฟ้าสีคราม ป่ าดงดิบอัน
อุดมสมบูรณ์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในอุทยาน
นําชม ทะเลสาบยาว ใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ ายโกว ยาวกว่า 7 กิโลเมตรอยู่ท่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบสงบแต่
บ่ าย
งดงาม ชม ทะเลสาบห้ าสี เป็ นทะเลสาบที่มีสีของนํา้ แปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบพื ้นนํา้ สีของ
นํ ้าในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็ นสี ร้ ุงดูงดงาม ชม นํา้ ตกธารไข่ มุก ซึ่งเป็ นนํ า้ ตกที่ไหลผ่านถํา้ ลําธารใหญ่น้อยที่
สลับซับซ้ อนดุจดังวังบาดาล โดยมีสายนํ ้าทอดยาวลดหลัน่ กันมาเป็ นระยะทางถึง 310 เมตรโดยไม่ขาดช่วงสายธารส่อง
ประกายระยิบระยับราวกับความงามของเส้ นไข่มกุ ให้ ท่านได้ สนุกกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่ม ดํ่ากับธรรมชาติที่สวย
สดงดงามได้ อย่างเต็มที่ ถึงเวลานัดหมายออกจากอุทยาน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
คํ่า
พักที่ CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
วันที่ส่ ี
เช้ า

ร้ านใบชา-จิ่วจ้ ายโกว-ผ่ านชมกําแพงเมืองโบราณซงพาน-ผ่ านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-เฉินตู
โชว์ เปลี่ยนหน้ ากาก
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านแวะ ร้ านใบชาชิมชา ต้ นกําเนิด ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ ท่านได้ เลือกซือ้ เป็ นของฝาก อําลาอุทยานจิ่วจ้ ายโกว
ดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติ นํ าท่าน ผ่ า นชมกําแพงเมื องโบราณซงพาน เป็ นเมือ งโบราณที่ ยังคงความเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองซงพานไว้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่าน ผ่ านชมทะเลสาบเตี๋ยซี ที่มีนํ ้าสีเขียวดัง่ เทอคอว์ยบนที่ราบสูงสลับด้ วยแนวทิวเขาทะเลสาบแห่งนีเ้ กิดขึ ้นจาก
บ่ าย
แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงบ่อยครัง้ และได้ กลืนเมืองทังเมื
้ องอยู่ใต้ ทะเลสาบสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางต่อ ผ่านเมืองซง
พาน ระหว่างทางท่านจะได้ ชมธรรมชาติและความงามของทุ่งหญ้ า ชวนจู่ซื่อ สมัยเมื่อ 70 ปี ที่แล้ วได้ เกิดสงครามเหล่า
บรรดาทหารจีนแดงหนี มาตามเส้ นทางผ่านทุ่งหญ้ าอันสวยงามเพื่อเป็ นการระลึกถึงทหารจี นแดง จากนัน้ นําท่าน
เดินทางกลับสูเ่ มืองเฉินตู ระหว่างทางท่านจะได้ เพลิดเพลินกับธรรมชาติสองข้ างทางที่งดงาม
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
คํ่า

นําท่านชม โชว์ เปลี่ยนหน้ ากาก ที่ใช้ ศิลปะพร้ อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ ากากแต่ละฉากภายในเสี ้ยววินาที
โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ ทัน เป็ นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้
บุคคลภายนอกทัว่ ไป
พักที่SUPER YARDHOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
วันที่ห้า
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ศูนย์ หมีแพนด้ า(รวมรถแบตเตอรี่ )-ร้ านนวดเท้ า (บัวหิมะ)-วัดเหวินชู-ร้ านหมอนยางพารา
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์ หมีแพนด้ า (รวมรถแบตเตอรี่ )ที่นี่มีหมีแพนด้ ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้ าเป็ นสัตว์สงวนหายากมี
กําเนิดในมณฑลเสฉวน มีลกู ยากเพราะอุณหภูมใิ นร่ างกายที่พร้ อมจะตังท้
้ องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครัง้ ละ
ประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านันจะอยู
้
่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้ าคือไผ่ลกู ศร รัฐบาลจีนได้ ใช้ หมี
แพนด้ าเป็ นสื่อการผูกมิตรไมตรี กบั ประเทศต่างๆ จากนันนํ
้ าท่านแวะร้ านนวดเท้ า ชมการสาธิต การนวดเท้ า ซึ่งเป็ น
อีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครี ยด ปรับสมดุลให้ การไหลเวียนของโลหิตด้ วยวิธีธรรมชาติและท่านยังสามารถชม
การสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ ของโรงงานเป่ าฝู่ ถังผลิตยา “บัวหิมะ”ที่ขึ ้นชื่อที่สดุ ของเมืองจีน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม วัดเหวินซูวดั ที่ใหญ่ และเก่าแก่ 1 ใน 4 แห่งมณฑลเสฉวน เป็ นวัดที่มีชื่อสียงมากที่สดุ ของมณฑล เสฉวน
สร้ างในราชวงศ์ถงั แต่ถกู ไฟไหม้ ในสมัยราชวงศ์หมิง เหลือแต่พระที่ทําด้ วยเหล็ก 10 องค์ และต้ นสนพันปี 2 ต้ น ภายใน
วัดมีพระหล่อสัมฤทธิ์กว่า 100 รูป ซึ่งหล่อขึ ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ศักดิส์ ทิ ธิ์เป็ นที่เคารพจากนันนํ
้ าท่านแวะ ร้ านหมอน

คํ่า
วันที่หก
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย
15.

ยางพารา ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อมาฝากคนทางบ้ าน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่SUPER YARD HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
ร้ านผ้ าไหม – ถนนคนเดินชุนซีล่ ู - เฉินตู - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านแวะชมร้ านผ้ าไหม ชมวิธีการนําเส้ นไหมออกมาผลิตเป็ นสินค้ าทังใช้
้ เครื่ องจักร และแรงงานคนชมการดึงใยไหม
รังแฝด ( แปลกแต่จ ริ ง ) เพื่อมาทํ าใส้ นวมผ้ าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซือ้ เป็ นทัง้ ของฝากและใช้ เอง จากนัน้ นํ าท่าน
เดินทางสู่ถนนคนเดินชุนซีล่ ู ให้ ท่านได้ อิสระเลือกซือ้ สินค้ าต่าง ๆ มากมาย ทัง้ แบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ
อาทิ เสื ้อผ้ า, รองเท้ า, เครื่ องหนัง, กระเป๋ าเดินทาง, นาฬกิ า, เกมส์, ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
นําท่านเดินทางสูส่ นามบินซวงหลิงเมืองนครเฉินตู เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินTHAI AIRWAY INTERNATIONALเที่ยวบินที่ TG 619

05น.
17.

ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ.....

20น.
หมายเหตุ :

ตามนโยบายร่ วมกับการท่ องเที่ยวแห่ งเมืองจีนทุกเมืองกําหนดให้ มีการประชาสัมพันธ์ สินค้ า
พืน้ เมืองให้ นั กท่ องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ ู จัก คือ ร้ านใบชา, ร้ านหมอนยางพารา,นวดฝ่ าเท้ า(บัว
หิมะ) ,ร้ านผ้ าไหม ซึ่งจําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยน
ให้ กับนั กท่ อ งเที่ยวทุกท่ า นทราบว่ า ร้ านทุกร้ านจํา เป็ นต้ อ งรบกวนทุ กท่ า นแวะชมซึ่งจะใช้
เวลาร้ านละประมาณ 45-90 นาที ซือ้ หรือไม่ ซือ้ ขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มี
การบังคับใดๆ ทัง้ สิน้

ข้ อควรระวัง!!! ท่ านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ)กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ก่อน
ทุกครัง้
**ก่ อนทําการจองทัวร์ ทุกครัง้ กรุณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก**

เฉินตู จิ่วจ้ ายโกว (รถเหมา) หวงหลง 6 วัน 5คืน
ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ
2 ท่ านราคาท่ านละ
(ไม่ มีราคาเด็ก)

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิ่ม ท่ านละ

วันที่ 18-23 / 19-24 / 21-26ตุลาคม2560

34,999 บาท

6,500 บาท

วันที่ 28 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2560

30,999 บาท

6,500 บาท

กําหนดการเดินทาง

ไม่ รับจอยแลนด์ เนื่องจากในอุทยานจิ่วจ้ ายโกวใช้ รถเหมา
หมายเหตุ

ราคาทัวร์ นีไ้ ม่ แจกกระเป๋า/ไม่ มีราคาเด็ก ซึ่งราคาทัวร์ ดังกล่ าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่ องจาก
สภาวะนํา้ มันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ทําให้ สายการบินอาจมีการปรั บราคาภาษีนํา้ มันขึน้
ในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ าภาษีนํา้ มันเพิ่มตามความเป็ นจริง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ ึ ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของ
สายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริ การและยึดถื อ
ผลประโยชน์ ของผู้เ ดินทางเป็ นสํ า คัญ (ราคาดัง กล่า วข้ า งต้ น สามารถเปลี่ ย นแปลงได้ ต ามความ

เหมาะสม ทัง้ นี ข้ ึ ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณี ที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่านํ า้ มัน
เพิม่ เติมจากราคาที่กําหนดไว้ )
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชันทั
้ ศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ ในรายการรวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่ าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่ องเที่ยว ราคา 800 บาท(ใช้ แค่ สําเนาหนังสือเดินทาง)
หมายเหตุ :
 กรณี ท่ ีไม่ สามารถยื่นวีซ่า กรุ๊ ปท่ องเที่ยวได้ หรื อ ท่ า นมีค วามประสงค์ จะยื่นวีซ่า เดี่ยว บริษั ท ฯ ขอเก็บ
หนังสือเดินทางตัวจริง , รู ปถ่ ายรู ปถ่ ายหน้ าตรง รู ปสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้ หลังสีขาวเท่ านั น้ จํานวน 2
รุป และเอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ พร้ อมชําระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม ยื่นธรรมดา 4 วันทาการ ชาระ
ค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม 700 บาท / ยื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม 1,750 บาท(อัตราดังกล่ า ว
ข้ างต้ น สาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่ านั้น)
 ยกเว้ นเส้ นทางที่บนิ ลงเทียนสิน ใช้ สําเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่ าย 2 นิว้ จํานวน 2 รูป
 กรณีเด็กอายุต่าํ กว่ า 18 ปี เดินทางพร้ อมผู้ปกครอง ในเส้ นทางที่บินลงปั กกิ่ง / ปั กกิ่ง+เซี่ยงไฮ้ (เที่ยว 2
เมือง) ต้ องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่ านัน้
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื ้อ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
 นํา้ หนักสัมภาระท่ านละไม่ เกิน 30กิโลกรัม จํานวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ ้นเครื่ อได้ 1 ชิน้ ต่อท่าน นํา้ หนักต้ อง
ไม่เกิน 7 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครอง
ผู้เอาประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ 1 เดือนขึ ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสงู กว่า 70 ปี
ขึ ้นไป ค่าชดเชยทังหลายตามกรรมธรรม์
้
จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ ในกรรมธรรม์ทงั ้ นีย้ ่อมอยู่
ในข้ อจํากัดที่มีการตกลงไว้ กับบริ ษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้ องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
หมายเหตุ** ในกรณีลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางเพื่อให้ คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่ าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัท ฯ ***ทัง้ นี อ้ ัตราเบีย้ ประกันเริ่มต้ นที่ 330
บาท ขึน้ อยู่กับระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณีที่เสียชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่างกายด้ วยโรคประจําตัว, การติดเชื ้อ, ไวรัส, ไส้ เลื่อน, ไส้ ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้ องกับ
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้ อํ านาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บ จากการทะเลาะวิวาท การแท้ ง บุต ร, การบาดเจ็ บเนื่ อ งมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้ าย การยึดพาหนะ และ การปล้ นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
 ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ






ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าภาษีทกุ รายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ ามีการเรี ยกเก็บ)
กรุณาเตรียมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ รวม 180 หยวน(เด็กชําระทิปเท่ าผู้ใหญ่ )
ค่ า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %ในกรณี ท่ ีลูกค้ าต้ องการใบเสร็จรั บเงินที่ถูกต้ อง จะต้ องบวกค่ า
ภาษีมูลค่ าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทัง้ หมดเท่ านั น้ และโปรดแจ้ งทางบริษัทฯ จะออกให้
ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้ กับบริษัททัวร์ เท่ านัน้
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทังหมด
้
ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี ้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้ องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้ าตัว๋ เท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก
หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทัง้ สิ ้น ถ้ ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงิน ทังหมดหรื
้
อบางส่วนให้ กบั ท่าน
3. คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ านออกเดินทาง (ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ แต่ มีไกด์ ท้องถิ่นพูดไทยรับที่คุนหมิง) ครบ 15 ท่ าน มี
หัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อ าจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงิ นมัด จํ าคืน ไม่ว่ากรณี ใ ดๆ ทัง้ สิน้ และทางบริ ษั ท จะเรี ย กเก็ บ
ค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ านเป็ นจํานวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทัง้ ที่ กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิ เสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
6. การยกเลิก
6.1
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป เก็บค่ าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง
6.2
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ ้นไป เก็บค่ าใช้ จ่าย ท่ านละ 10,000 บาท
6.3
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่ าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
6.4
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด 100 % ของราคาทัวร์
6.5
ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มี
การการันตีค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มี
การคืนเงินมัดจํา หรือค่ าทัวร์ ทัง้ หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
หมายเหตุ
1. จํานวนผู้เดินทางขันตํ
้ ่าผู้ใหญ่ 15ท่านขึ ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริ ษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวตั ิและอื่นๆที่อ ยู่นอกเหนือ การ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั เิ หตุตา่ งๆ

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน,การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่อ
จลาจล หรื อกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้ จาก
ไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั ้งสิ ้นแต่ทั ้งนี ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์
การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7. ราคานี ค้ ิดตามราคาตั๋วเครื่ อ งบินในปั จ จุบันหากราคาตั๋วเครื่ อ งบินปรั บสูงขึน้ บริ ษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จ ะปรั บราคาตั๋ว
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
9. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
10. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ อ งบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้ วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อ ท่านตกลงชํ าระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถื อว่าท่านได้ ยอมรั บในเงื่ อ นไข
ข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
13.ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัท ฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริ ษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่ ีท่านมีความประสงค์ จะยื่นวีซ่าเดี่ยว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน สัญชาติไทย(หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้ องไม่ มีการ ชํารุ ด
ใดๆ ทัง้ สิน้ ถ้ าเกิดการชํารุด เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ าน
ได้ )
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย2 หน้ าเต็ม
3. รูปถ่ ายหน้ าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้ หลังสีขาวเท่ านัน้ ยิม้ ห้ ามเห็นฟั น มองเห็นทัง้ ใบหน้ าและใบหูทัง้
สองข้ า งชั ด เจน และห้ า มสวมเสื อ้ สี ข าว เช่ น เสื อ้ ยื ด สี ข าว ชุ ด นั ก ศึก ษา หรื อ ชุ ด ข้ า ราชการ ไม่ ส วม
เครื่ องประดับ สร้ อย ต่ า งหู เเว่ นตาเเฟชั่น เเว่ นสายตา รู ปถ่ ายมีอายุไม่ เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้ องไม่ ใช่
สติก๊ เกอร์ หรือรูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์
4. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้ อมูลจริงให้ ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุต่าํ กว่ า 18 ปี เดินทางใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี ้
5.1 เดินทางพร้ อมพ่ อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่ อ หรือ แม่
5.1.1 สําเนาสูตบิ ตั ร(ใบเกิด) ทัง้ นีก้ รณีเด็กอายุต่าํ กว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูตบิ ัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่

5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูตบิ ตั ร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทางพร้ อมญาติ
5.2.1 สําเนาสูตบิ ตั ร(ใบเกิด) ทัง้ นีก้ รณีเด็กอายุต่าํ กว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูตบิ ัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูตบิ ตั ร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําที่เขตหรื ออําเภอเท่านัน้
6. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่ างชาติ เดินทางใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี ้
6.1 ใบอนุญาติการทํางานตัวจริงเท่านัน้ ! ! ต่ออายุการทํางานแล้ วไม่ตํ่ากว่า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3 สําเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม
6.4 สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขันตํ
้ ่า 100,000 บาท
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีท่ ีทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ
จ่ายเพิม่ 100 บาท
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้ เฉพาะชาวต่ างชาติท่ ีทาํ งานในประเทศไทย และมีใบอนุ ญาติการ
ทํางานในประเทศไทยเท่ านัน้ หากไม่ ได้ ทาํ งานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศ
จีนด้ วยตนเอง
1. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง เนื่องจากผู้
เดินทางจะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
2. สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้ าว จะต้ องทําเรื่ องแจ้ ง เข้ า-ออก หรื อ Re-Entry ด้ วยตนเองเท่านันก่
้ อนการส่ง
เอกสารยื่นวีซ่า
3. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซ่า ดังนันกรุ
้ ณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริษัททัวร์ อย่างน้ อย
7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
4. โปรดทําความเข้ าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้ บริษัททัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้ า
5. ผู้ท่ ปี ระสงค์ จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้ บัตร APECในการเดินทางและยกเว้ นการทําวีซ่าจีน ท่าน
จะต้ องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้ า-ออกประเทศด้ วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียด
การยกเว้ นวีซ่า / ผู้ใช้ บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ อง
ตกค้ างอยู่ประเทศจีนอย่างน้ อย 2 อาทิตย์
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี ้
 ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรื อแต่งหน้ าทาปาก
 นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้

 นํารูปถ่ายที่มีววิ ด้ านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพื่อยื่นทําวีซ่า
 นํารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรูปที่พริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่ างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลีลิทัวเนียลัตเวียลักเซมเบิร์กมอลต้ า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์ เอสโทเนีย
ไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ )
**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**
พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่ าน

