วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)- เฉินตู – งอไบ - วัดเปากั๋ว
07.00 น.
พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคานเตอร D สายการบิน THAI AIRWAYS พบเจาหนาที่คอย
ตอนรับ และบริการเรื่องกระเปาเดินทาง เช็คอินรับบัตรทีน่ ั่งบนเครื่องบิน
10.15 น.
เหิรฟาสู นครเฉินตู ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS ที่ TG618 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
(ใชระยะเวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง)
(สายการบินไทยสมายลจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน
ดังนัน้ โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามวันเดินทางของทานดานทายโปรแกรม)
 หรือ เที่ยวบิน TG618 (10.55 – 15.05)
14.25 น.
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว ประเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจาก
ผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว รับกระเปาสัมภาระ นําทานเดินทางสู เมืองเฉินตู เฉินตูเปนเมือง
ยอยจังหวัดที่ไดทาํ หนาที่เปนเมื องหลวงของมณฑลเสฉวนของจีน
ตั้งอยู บริเวณลุมแมน้ําหมินใจกลางมณฑล
ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ลานคน เปนหนึ่งในสามของเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันตกของจีน (อีกสองแหง
คือฉงชิ่งและซีอาน) ในปจจุบันเปนทั้งศูนยกลางดานการเมือง การทหาร และดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต
จากนั้นเดินทางสูเออเหมยหรือ งอไบ ตามสําเนียงอื่น เปนอยูหางจากเฉินตูราว 160 กิโลเมตร ชื่อของภูเขาแหงนี้ไดมาจาก
รูปทรงของภูเขาที่มีลักษณะคลายคิ้ว ภูเขาแหงนี้เปนหนึ่งในสี่ภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาของจีน (ประกอบดวยเขาอูไถ
เขาจิ่วหัว เขาเออเหมย และเขาผูถัว) และลัทธิเตาโดยมีอารามตาง ๆ 151 แหง แตสวนใหญทรุดโทรม ยังคงเหลือที่เที่ยวชมได
20 แหง เขาเออเหมยมียอดสูงถึง 3,077 เมตรซึ่งเปนที่ตั้งของวัดหัวจวง และชวงฤดูหนาวมีหิมะปกคลุม นําทานเดินทางสู วัด
เปากั๋ว ซึ่งเปนวัดที่ใหญและสวยงามที่สุดของงอไบ มีเดิมชื่อวา ฮุยจงถัง สรางขึ้นในสมัยราชวงคหมิง เพื่อบูชาพระโพธิสัตวผู
เสียนโพธิสัตวแหงปญญาผูสถิตย ณ เขางอไบ ผสมผสานความเชื่อของ 3 ศาสนาคือ พุทธ เตา และลัทธิขงจื๊อตั้งอยูบริเวณ
ดานลางของที่ราบฟงหวง สูงจากระดับน้ําทะเล 533 เมตรตอมารัชสมัยคังซีฮองเต แหงราชวงศชิงได เปลี่ยนชื่อเปนวัดเปากั๋ว
มาจนปจจุบัน ภายในมีโบราณสถานสําคัญคือซานเหมิน (ประตูเขา) ตําหนักหมีเลอ วิหารหลัก และหอพระคัมภีร ตอมาในป
1983 ถูกจัดเปนอีกหนึ่งในจํานวนวัดที่สําคัญที่สุดในจีน วัดเปากั๋วไดรับการบูรณะใหมโดยพระชาวไตหวันแหงเมืองเกาสูงซึ่ง
ไดบริจาคเงินถึง 100,000 USD ซึ่งเปนวัดและพิพิธภัณฑเก็บของเกาที่มีคาทั้งรูปภาพ องคพระ และในพิพิธภัณฑมีงวงชาง
ของสําริดคลายหนาคน เหมือนเทพเจาซึ่งใสหนากากทําจากทองสําริดใหญที่สุด มีความยาวถึง 1.38 เมตร
ค่ํา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที่
HENGMAI HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา
วันที่สอง
เขางอไบ - ยอดเขาจิ่วติ่ง (รวมรถอุทยานและกระเชา) – นมัสการสมัตภัทธโพธิสัตว
เชา
บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร
นําทานเปลี่ยนนั่งรถของอุทยานขึ้นภูเขา จากนั้นนําทาน นั่งกระเชาขึ้นสูยอดเขาจิ่วติ่ง ขึ้นสูจุดชมวิวบนยอดเขาจินติ่งที่มี
ความสูงจากระดับน้ําทะเล 3,077 เมตร ชมทิวทัศนอันสลับซับซอนไปดวยขุนเขาเหนือชั้นเมฆที่สวยงามดุจดั่งสวรรค
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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พักที่
วันที่สี่
เชา

จากนั้นนําทานนมัสการ สมัตภัทธโพธิสัตวหรือ องคผูเสียนทรงชาง พระพักตร 10 ทิศ สูง 48 เมตร ชมตําหนักทอง ตําหนัก
เงิน ตําหนักสําริด และตําหนักเหล็กซึ่งประหนึ่งวาไดจําลอง 4 พุทธคีรี อันไดแก ผูโถวซาน จิ่วหัวซาน อูไถซาน และเออเหมย
ซานมาไวที่ยอดจินติ่ง ศิลปะวัดพุทธที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว ที่ปรากฏบนเขาเออเหมยซัน ไดรับการโจษขานใหเปน “มงกุฎ
สุดยอดในปฐพี” ที่ประดับอยู ณ ยอดเขาแหงพุทธ วัดวาอารามที่อยูบนเขารวมทั้งสิ้น 30 กวาแหง ที่มีประวัติศาสตรยาวนาน
และมี อาณาเขตกวา งขวางมี อ ยูถึ ง 10 กว า แหง และยั ง ประกอบด ว ยกลุ ม โบราณสถานสมัย ราชวงศ หมิ ง และชิ ง ที่ มี
ประวัติศาสตรยาวนานกวา 2,000 ป พระพุทธรูปสลักสมัยถังและซง เจดียหยก และกลุมสุสานที่หนาผาสมัยราชวงศฮั่น ยัง
อุดมดวยโบราณวัตถุล้ําคาอีกกวา 7,000 กวาชิ้น นอกจากความโดงดังในฐานะที่เปนยอดเขาแหงตํานานของแผนดินพระภูผา
เซียน และวัฒนธรรมประวัติศาสตรอันเรืองรองแลว เสนหงดงามของธรรมชาติอันตระการตา ยังทําใหชื่อเสียงของเทือกเขา
แหงนี้ขจรขจายไปทั่วทั้งในและตางประเทศ
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
HENGMAI HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา
งอไบ - เลอซาน – ลองเรือชมหลวงพอโตเลอซาน (ลองเรือ) – ชื่อสุย
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองเลอซาน ระหวางทางทานจะไดชื่นชมกับธรรมชาติสองขางทางที่อุดมไปดวยแมกไม นานาพันธุและ
ชีวิตความเปนอยูของชาวมณฑลเสฉวน ซึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบเดิมของชาวจีนและธรรมชาติ จากนั้นนําทาน ลองเรือ
ชมหลวงพ อ โตเล อ ซาน ซึ่ ง สลั ก อยู บ นหน า ผาของเขาหลิ ง หยุ น เป น
พระพุทธรูปองคใหญ สูง 71 เมตร กวาง 10 เมตร เปนผลงานการสลักของ
พระสงฆ แหง พุทธศาสนาในศตวรรษที่ 8 โดยใชเวลาทํางานรวม 90 ป
(ราชวงศถัง ค.ศ. 713-803) เปนพระพุทธรูปที่ใหญที่สุดในโลก ไดกําหนด
เปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก เมื่อป ค.ศ.1966
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมืองชื่อสุย ตัง้ อยูในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ
มณฑลกุยโจว เปนแถบเปลี่ยนผานระหวางที่ราบสูงยูนนาน-กุยโจวกับแอง
กะทะเสฉวน นครนี้ไดชื่อวา ชือ่ สุย เพราะมีแมน้ําชื่อสุยที่สวยงามไหลผานตลอดทั้งเมือง ชื่อสุยเปนสายสัมพันธสําคัญของ
การคาพรมแดนระหวางเสฉวน-กุยโจวมาโดยตลอด เปนเมืองสําคัญในดานเศรษฐกิจวัฒนธรรม
TONGSHENG HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา
ชื่อสุย – อุทยานน้ําตก 4 ถ้ํา - มรดกโลกน้ําตกฉื้อสุย
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเที่ยวชม อุทยานน้ําตก 4 ถ้ํา (รวมรถกอลฟ) อุทยานที่มีน้ําตกถึง 4 แหงในอุทยานเดียว 1.น้ําตกผามาน 2.น้ําตกซุน
หงอคง 3.น้ําตกกบบิน 4.น้ําตกมาขาว นักทองเที่ยวนิยมมาเพื่อพักผอนหยอนใจดวยสายน้ําที่เย็นช่ํา อากาศที่รมรื่นตลอดทั้ง
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ป เดินชมพืชพรรณธรรมชาติที่หาชมที่อื่นไมได เชน ตนเฟริ์นปาดึกดําบรรพ และพืชทองถิ่นที่แปลกตา ใหทานผอนคลาย
พรอมกับถายรูปกับธรรมชาติที่สวยตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางสู อุทยานน้ําตกชื่อสุย (รวมรถกอลฟ) นําทานลงลิฟตเดินทางสู น้ําตกชื่อสุย อลังการน้ําตกขนาด
ใหญ อยูเบื้องหนาความสูง 76 เมตร กวาง 81 เมตร จํานวนน้ํามหาศาลที่ไหลลงมาสรางเสียงกึกกอง สวยงามดวย ทองฟา
ภูเขา และมานน้ําตกที่ไหลลงมาไมขาดสาย ละอองน้ําเย็นชุมช่ําไปทั่วผืนปา สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ไดรับการดูแลรักษาไว
อยางดี เต็มอิ่มชมความงามของ ทิวทัศนที่ธรรมชาติแตงแตมอยางสวยงาม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
TONGSHENG HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา
ชื่อสุย- เฉินตู - รานหยก – ศูนยอนุรักษหมีแพนดา – รานผลิตภัณฑยางโอโซน
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางกลับ สู เมืองเฉินตู คําวาเฉิงตูมคี วามหมายวา คอย ๆ กลายเปนเมือง เนื่องจากยอนไปเมื่อราว 2,000 ปที่
แลว ในสมัยจิ๋นซีฮองเต ไดมีการจัดการชลประทานขึ้น เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมที่เกิดเปนประจําทุกป เมื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ได ชาวนาชาวไรเพาะปลูกไดดี ชีวิตความเปนอยูดีขึ้น คนจึงเริ่มอพยพมาทีเ่ มืองนีม้ ากขึ้นเรื่อย ๆ จึงไดชื่อวาเฉิงตู จากนั้นนํา
ทานชม รานหยก ซึง่ เปนเครื่องประดับนําโชค ใหทา นไดเลือกซื้อเปนของฝากอันล้ําคาแกคนที่ทานรัก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางเขาสู ศูนยอนุรักษหมีแพนดา ซึ่งทานจะไดเขาเยี่ยมชมความนารักของบรรดาหมีแพนดา ไดอยาง
ใกลชิด ที่นี่นอกจากจะเปนที่วิจัยและทําการศึกษาเพื่ออนุรักษหมีแพนดาแลว ยังเปนศูนยการ เรียนรู และเพาะพันธุหมี
แพนดาอีกดวย ศูนยอนุรักษหมีแพนดาที่เมืองเฉิงตูนี้กอตั้งเมื่อป 1987 โดยมีภารกิจในการวิจัยและอนุรักษตอจากสวนสั ตว
เฉิงตู และการพัฒนาชนบทของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเริ่มแรกมีแพนดาเพียง 6 ตัวเทานั้น แตปจจุบันมีแพนดารวมแลว
ประมาณ 83 ตัว ภายในศูนยอนุรักษหมีแพนดาที่เฉิงตู มีพื้นที่กวา 2,650 ไร และกําลังจะเพิ่มเปน 5,000 ไร เพื่อขยายพื้นที่
ใหกับการดูแลและเพาะพันธุ แพนดาแดง ลิงสีทอง และสัตวปาอื่นๆ ที่ใกลจะศูนยพันธุดวย
นําทุกทานเดินทางสู รานผลิตภัณฑยางโอโซน ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพื่อสุขภาพในรูปแบบ
ตางๆ มากมาย
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
WYNDHAM HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา
ถนนคนเดินจิ่งหลี่ – รานผาไหม - รานนวดเทาเพื่อสุขภาพ - สนามบินเฉินตู - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินชม ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ ถนนแหงนี้เปดใหบริการในป ค.ศ.2004 ในแบบสไตลจีนโมเดิล ดวยสถาปตยกรรมแบบ
หรูหรา และกลิ่นอายวัฒนธรรมของมณฑลเสฉวนที่ถูกฝงอยูในถนนโบราณแหงนี้ บงบอกใหทราบวามณฑลเสฉวนมีลักษณะ

เที่ยง

อยางไรในสมัยราชวงศชิง หลังจากการปรับปรุงใหมเมื่อเร็วๆนี้ ถนนคนเดินจินหลี่ไดกลายเปนหนึ่งในถนนการคาที่คึกคักมาก
ที่สุดในเฉิงตู ทั้งสองดานของถนนที่มีความยาว 350 เมตรนี้ มีรานคาเล็กๆมากมาย ที่ขายสินคาหัตถกรรมของเกาและของที่
ระลึกเชนงานปกลาย , ผลิตภัณฑจากเครื่องเขิน , งานฝมือพื้นบาน , เครื่องเคลือบดินเผา , ของเกาหรืองานประดิษฐตัวอักษร
และภาพวาด รวมถึงโรงแรมรานอาหาร ชา กาแฟ บาร คาเฟ และรานอาหารอีกมากมาย ถนนแหงนี้ถือวาเปนแหลงทองเที่ยว
ยอดนิยมสําหรับชาวเฉินตูและนักทองเที่ยวที่หามพลาดเมื่อมาเยือนเฉินตู นําทานแวะ รานผาไหม ชมผาไหมที่ขึ้นชื่อของ
ประเทศของจีน ใหทานไดเลือกซื้อสินคาคุณภาพที่ผลิตจากผาไหม เชนผาหม เสื้อผา รองเทา ชุดเครื่องนอน เปนตน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการทานดวยอาหารสมุนไพรจีน

นําทานเดินทางสู รานนวดเทาเพื่อสุขภาพ ผอนคลายความเมื่อยลา กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซ้ําใคร พรอมชม
ครีมเปาซูถัง หรือที่รูจักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยา
สามัญประจําบาน
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว
15.30 น.
นําทุกทานเหินฟากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 619
17.35 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ...
**************************************
** หากทานที่ตองออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **
**สถานที่ทองเที่ยว และโรงแรมทีพ่ ัก อาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลัก**
**โดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนสําคัญ**
คณะยืนยันการเดินทางที่ 15 ทานมีหัวหนาทัวร
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***

อัตราคาบริการ
รายละเอียด
เที่ยวบิน

กําหนดการเดินทาง

01 - 06 พฤษภาคม 2561

24 - 29 พฤษภาคม 2561

21 - 26 มิถุนายน 2561

26 - 31 กรกฎาคม 2561

08 - 13 สิงหาคม 2561

ขาไป TG618 (10.15-14.25)
ขากลับ Tฌ619(15.3017.35)
ขาไป TG618 (10.55-15.05)
ขากลับ Tฌ619(15.3017.35)
ขาไป TG618 (10.55-15.05)
ขากลับ Tฌ619(15.3017.35)
ขาไป TG618 (10.55-15.05)
ขากลับ Tฌ619(15.3017.35)
ขาไป TG618 (10.15-14.25)
ขากลับ Tฌ619(15.3017.35)

ผูใหญ
หองละ
2-3 ทาน

เด็กอายุไมเกิน
18 ป

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคา
ไมรวม
ตั๋ว

25,888

25,888

5,000

15,900

25,888

25,888

5,000

15,900

24,888

24,888

5,000

15,900

26,888

26,888

5,000

15,900

26,888

26,888

5,000

15,900

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวร
ทานละ 200 หยวน/ทริป/ตอทาน***

อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 30 กิโลกรัม
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน
 คาเขาชมสถานที่ตา งๆ ตามราย
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
 คาประกันอุบัตเิ หตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไทย
และตองเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทานั้น !!!!
 คาธรรมเนียมวีซาเดีย่ วเขาประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุปทองเที่ยว
ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจา ยในการทําวีซา เพิ่ม ทานละ 1,800 บาท**
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 200 หยวน/ทริป/ตอทาน
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จา ย 3%
 คาใชจา ยสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอร เน็ต คาซักรีด มินิบารใน
หอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิม่ นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
เงื่อนไขการชําระคาบริการ
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม
ชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละ
สิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00
น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)
จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอย างหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล
หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาให
ครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เช น การ
สํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
**เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง
การเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุก
กรณี**
3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือ
ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00
น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการ
เขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้ งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยว
หรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัท
กําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และ
อื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัด
จํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อ ใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และ
เวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเ กิดจากความผิดของทาง
บริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน
7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจ
ของบริษัทกํากับเทานั้น
ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน
1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย
อนุญาตให ถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมี ขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กํา หนดจะต องใสกระเปาใบใหญและฝาก
เจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใต
ทองเครื่องบินเทานั้น
3. กรุณาเตรียมของใชสวนตัว เชน แปรงสีฟน ยาสีฟน สบูแชมพู ของตัวสวนตัวไปเอง เนื่องจากรัฐบาลทองถิ่นตองการรักษา
สิ่งแวดลอมและลดการทิ้งขยะ จึงไมมีบริการที่โรงแรม
4. ผูที่ประสงคจะใชหนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใชบัต ร APEC ในการเดิ นทางและยกเว นการทํ า วีซ าจีนทา นจะตอ ง
รับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา -ออกประเทศดวยตนเอง เนื่องจากทางบริษัทไมทราบกฎและกติกาในรายละเอียดการ
ยกเวนวีซา/ผูใชบัตร APEC และโปรดดูแลรักษาบัตรของทาน หากทานทําบัตรหายในระหวางการเดินทาง ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 สัปดาห เพื่อดําเนินการเรื่องตางๆ
5. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้
แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ไดแก
4.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน
4.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน
4.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่องในทุกกรณี
5. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป เฉพาะพาสสปอตไทยเทานัน้ !!
 สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน
 สําเนาสูติบตั ร เฉพาะผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ป
การทําวีซากรุปทองเที่ยวนัน่ ใชแคเพียงสําเนาพาสสปอตทชี่ ัดเจนเทานัน้ !!
ลูกคาไมตองสงเลมพาสสปอตตวั จริงมา

ถายใหติด 2 หนาแบบตัวอยาง

