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กําหนดวันเดินทาง วันที่ 30 ธันวาคม – 4 มกราคม 2562

( 6 วัน 4 คืน )

วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ

23.30 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์U สายการบินไชน่า อีสเทิร์น
แอร์ไลน์ (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน

วันทีส่ อง

สนามบินสุ วรรณภูมิ – เฉิงตู – เม้ าเสี้ยน – อุทยานซงผิงโกว – เม่ าเสี้ยน

03.25 น.
07.30 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดย เที่ยวบินที่ MU 5036 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
ถึงนครเฉิงตู หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองเม่ าเสี้ยน เมืองเล็กๆที่มีความเงียบสงบและ
มีความเป็ นมายาวนานเมืองหนึ่ง เป็ นเมืองทางผ่านระหว่างเฉิ นตูกบั จิ่วจ้ายโกว ระหว่างทางท่านจะได้พบกับ
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เที่ยง

คํ่า

ความงามของธรรมชาติที่ท่านสัมผัสจากที่ไหนไม่ได้ ท่านจะได้เห็นวิถีชีวติ ของชาวบ้าน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่ อุทยานซงผิงโกว ตั้งอยูใ่ นเขตแผ่นดินไหวเก่า
ทะเลสาบเตี๋ยซี ทะเลสาบ ป่ าดงดิบและ ขุนเขาระหว่างรอยตะเข็บ อําเภอซงพาน อําเภอเฮยสุ่ ย และอําเภอเม่า
เสี้ยน ใจกลางกว่า 30 ตารางกิโลเมตร โดยล้อมรอบด้วยอุทยานป่ าดงดิบสงวน กว่า 160 ตารางกิโลเมตร แถบ
ต้น นํ้า หมิ นเจี ยง ขุนเขาหมิ น ซาน สู งกว่า ระดับนํ้าทะเล 2500 เมตร เป็ นทางลัดตัด ตรงของทางเดิ นกอง
คาราวานม้า จากใจกลางจงหยวนสู่ตะวันตกเฉี ยงใต้-ทิเบต ห่ างจากอําเภอเม่าเสี้ ยน 63 กิโลเมตร นั่งรถกอล์ ฟ
เที่ยวชมอุทยานซงผิงโกว อุทยานแห่ งนี้ รวบรวมเอาความยิง่ ใหญ่ ความงดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่
และความลี้ลบั ของธรรมชาติ มารวมกันอยูใ่ น 3 หุ บเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทัศน์ นําท่านชมทะเลสาบยาว
(ฉางไห่) ทะเลสาบต้นกก (ฟางไห่) ทะเลสาบหินขาว (ไป๋ สื อไห่ ) ทะเลสาบไป๋ ล่าไห่ (ซ่ างไป๋ ล่าไห่ -เซี่ ยไป๋ ล่า
ไห่ ) ทะเลสาบแห่ งความรัก ทะเลสาบ 5 สี สระมรกต ทะเลสาบหมึกสี น้ าํ เงินเข้ม และนํ้าตกธารไข่มุ ก เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ที่สวยงดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว ดินแดนสวรรค์บนดิน ที่นักท่องเที่ยวไม่
ควรพลาด จากนั้นเดินทางสู่เม่าเสี้ยน
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ที่พกั
พักที่เมืองเม่ าเสี้ยน XI QIANG HOMELAND HOTEL หรือเทียบเท่ า 4*

วันทีส่ าม

เม่ าเสี้ยน – อุทยานสวรรค์ ภูผาหิมะการ์ เซีย ต๋ ากู่ปิงชวน (รวมกระเช้ า) – ตูเจียงเอีย้ น

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์ เซีย
“ต๋ ากู่ปิงชวน” ถือได้วา่ เป็ นอุทยานสมบัติทางธรรมชาติที่ล้ าํ ค่าของมณฑลเสฉวน ที่มีความงามไม่แพ้อุทยานและ
ทะเลสาบใดใดบนโลกมนุษย์ จุดที่สูงที่สุดมีความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 5,286 เมตรเป็ นภูผาธารนํ้าแข็ง
ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านเชื่อว่ามีเทพเจ้าพิทกั ษ์ภูเขาแห่งนี้อยู่ ทําให้ภูผาแห่งนี้ยงั มิเคยมีใครพิชิตยอดเขาได้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่าน นั่งกระเช้ าชมภูเขานํ้าแข็งหิมะ 3 ลูก ที่เชื่อว่าเป็ น
สันหลังมังกรที่มีความงดงามฉากเบื้องหน้าเป็ นภูเขาที่สูงชันตัดกับท้องฟ้ าที่มีสีฟ้าครามสดใสและพระอาทิตย์
สะท้อนการ์เซียคล้ายดัง่ ภูเขาเงินระยิบระยับสะท้อนเข้าสู่สายตาดัง่ ได้นงั่ กระเช้าชมภูเขาสวรรค์ที่หาชมได้ยากยิง่
นัก จากนั้นนําท่านชม 3 ทะเลสาบสวรรค์ที่งดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบสาบจินโฮวไห่ ทะเลสาบหงษ์ ลํา
ธารคู่รัก ทะเลสาบต๋ ากู่ และทะเลสาบที่ถือได้ว่าเป็ นจุดที่สาํ คัญที่สุดในอุทยานแห่ งนี้ “ ทะเลสาบต๋ ากู่ ” หรื อ
เรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า ทะเลสาบนํ้ามนต์ขอพร เพราะชาวเผ่ามีการเล่าขานว่าเมื่อใดที่มีเรื่ องเดือดร้อนใจ ให้มากราบ
ไหว้เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่คุม้ ครองทะเลสาบนามูแห่งนี้จะทําให้เรื่ องที่เดือดเนื้ อร้อนใจคลายลงหรื อต้องการขอ

กลางวัน
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คํา่

พรต่อองค์เทพเจ้าก็จะสมหวังดัง่ ใจหมาย ทําให้ทะเลสาบนี้ถือเป็ นทะเลสาบที่มีความสําคัญยิง่ นัก มีประวัติความ
เป็ นมากว่า 1,000 ปี ผ่านมา นํ้าทะเลสาบนั้นจะมีสีสนั ที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อนและช่วง
ใบไม้ผลิน้ นั นํ้าทะเลสาบจะมีสีเขียวเข้มคล้ายดัง่ หยกที่จมอยูก่ น้ แม่น้ าํ ในช่วงใบไม้ร่วงนั้นทะเลสาบจะเต็มไป
ด้วยสีสนั ของใบไม้หลากหลายสี ที่ร่วงหล่นลงจากต้นมาที่ทะเลสาบ ในช่วงหน้าหนาวจะเป็ นสี ขาวเต็มไปด้วย
หิ มะนํ้าแข็งที่ดูแล้วคล้ายดัง่ ยืนอยูใ่ นยุโรปไม่เหมือนอยูใ่ นเมืองจีน จากนั้นนําท่านเดิ นทางกลับสู่ เมืองตูเจียง
เอี้ยน
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระพักผ่อน
พักที่เมืองตูเจียงเอีย้ น HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ า 4*

วันทีส่ ี่

ตูเจียงเอีย้ น – ภูเขาหิมะซีหลิง(รวมกระเช้ าใหญ่ //ไม่ รวมเครื่องเล่นสกีหิมะ – เฉินตู

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะซี หลิง ซึ่ งตั้งอยูท่ างทิศ
ตะวันตกของเมืองเฉินตู เขาซีหลิงเป็ นภูเขาหิมะที่ต้งั อยูใ่ กล้เมืองมากที่สุดของประเทศจีน ภูเขาหิ มะซี หลิงเป็ น
ที่ราบบนยอดเขาบนระดับความสู ง 2,200- 2,400 เมตร จากระดับนํ้าทะเลครอบคลุมพื้นที่ราว 8 ตร.กม.โดยมี
อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่างติดลบ 10 ถึง 10 องศาเซลเซียส นับเป็ นอุณหภูมิที่พอเหมาะสําหรับการเล่นสกีหิมะที่ไม่
ต้องทนกับสภาพความหนาวเย็นจนเกินไป
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านโดยสารกระเช้ าขึ้นบนภูเขาซี หลิงซาน ให้ท่าน
เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนลานซึ่งมีระดับความหนาของหิมะอยูใ่ นราว 60 – 100 ซม. ภายในบริ เวณลาน
หิ มะพรั่งพร้อมไปด้วยอุ ปกรณ์การเล่นบนลานนํ้าแข็งอย่างครบครัน ได้แก่ แผ่นเลื่อ นหิ มะ สกีหิมะ ม้าลาก
เลื่ อ นหิ มะ บอลลู น สโนโมบิล เครื่ อ งเล่ นสไลด์สนุ กสนานกับการปั้ นตุ๊กตาหิ มะ, สโนว์แมน ตกแต่งให้
สวยงามและถ่ายภาพเก็บความประทับใจ ลงจากภูเขานํ้าแข็งและอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งกิจกรรมบนลาน
นํ้าแข็งที่จะทําให้ท่านสนุกสนานจนลืมเวลา (ราคานี้ไม่ รวมค่าเช่ าอุปกรณ์ ค่าเครื่องเล่ น และค่าครู ฝึก) สมควร
แก่เวลานําท่านลงเขาโดยกระเช้าไฟฟ้ า นําท่านเดินทางกลับสู่เมืองเฉิงตู แวะเยีย่ มชม หยก เป็ นเครื่ องประดับที่
นิยมกันอย่างแพร่ หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้ องกันอันตรายได้
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่เฉินตู โรงแรม WYNDHAM หรือเทียบเท่ า 5*

กลางวัน

คํ่า

วันทีห่ ้ า

วังแพะเขียว – ถนนคนเดินไท่ กหู ลิน – วัดไท่ ฉือ – โชว์ เปลีย่ นหน้ ากาก
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เช้ า

กลางวัน

คํา่

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านชม วังแพะเขียว ซึ่ งตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของ
นครเฉิ นตู ถือว่าเป็ นสํานักที่ใหญ่ที่สุดของลัทธิ เต๋ าในภาคตะวันตกเฉี ยงใต้ นําท่านชมสิ่ งก่อสร้ างสําคัญ มีตาํ หนัก
หลินจู่ ตําหนักเฉี ยนคุน ตําหนักซานซิ น ตําหนักถังอ่องและศาลายันต์แปดทิศ ภายในตําหนักประดิษฐานรู ปปั้ นเทวดา
ที่คนจีนนับถือ สิ่ งที่น่าสนใจมากที่สุดคือตําหนักซานเซิ น มีแพะทองเหลืองที่ศกั ดิ์สิทธิ์ สองตัวตั้งตระหง่านอยู่ต้ งั แต่
สมัยราชวงศ์เชง ตัวหนึ่งน่าประหลาดใจมาก“มีเขาข้างเดียว” กล่าวว่าอวัยวะส่ วนต่างๆ ของแพะ จะมีความเกี่ ยวข้อง
กับสัตว์สิบ สองราศี มี ลกั ษณะดัง นี้ มีหูเหมือนหนู ตาเหมือนไก่ จมูกเหมือนวัว กี บเล็บเหมือนเสื อ ปากเหมือ น
กระต่าย เขาเหมือนมังกร หางเหมือนงู หน้าเหมือนม้า คอเหมือนลิง หนวดแพะ ท้องเหมือนหมา ก้นเหมือน
หมู ซึ่ งคนจีนมีเชื่อว่าถ้าหากเจ็บป่ วยไม่สบายอวัยวะส่ วนใดของร่ างกายให้นาํ มือไปลูบจับส่ วนนั้นของแพะแล้วจะ
หายจากอาการป่ วยทันที และวังแพะเขียวยังเป็ นสํานักลัทธิ เต๋ า ที่ระลึกถึงท่านเล่าจื้ อ จากนั้นแวะชม โรงงานผลิตผ้ า
ไหมของจีน ชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็ นสิ นค้าทั้งใช้เครื่ องจักร และแรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด (
แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทําใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่ งเหมาะกับการซื้ อเป็ นทั้งของฝากและใช้เอง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านไปช้อบปิ้ งที่ ถนนคนเดินไท่ ก่ ูหลี่ แต่เดิมที่ตรงนี้ คือ
วัดต้าฉื อ ที่พระเสวียนจ้าง (พระถังซําจัง๋ ) เคยจําพรรษาก่อนเดินทางไปชมพูทวีป ปัจจุบนั ้ ีได้มีโครงการอนุรักษ์อาคาร
บางส่ วนและปรับปรุ งพื้นที่รอบ ๆ ขึ้นโดยมีวดั เป็ นศูนย์กลาง ปั จจุบนั ไท่ก๋ ูหลี่เป็ นที่ต้ งั ของวัด ช้อปปิ้ งคอมเพล็กซ์
ร้านอาหาร ห้างสรรพสิ นค้าใต้ดิน โรงภาพยนตร์ จัตุรัส และโรงแรมหรู อย่าง The Temple House ท่านจะได้สัมผัสวิถี
ชี วิ ตสไตล์จี นโมเดิ ร์ น ที่ ผ สมผสานกันอย่า งลงตัว ที่ นี่มีท้ งั สิ นค้ายี่ห้ อ ดัง สิ นค้าของจี นและของที่ ร ะลึ ก ให้ท่า น
เลือกสรร จากนั้นนําท่านชม ศูนย์ สุขภาพแอนไอออน ให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อสุ ขภาพเป็ น

ของฝาก
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าชม โชว์ เปลี่ยนหน้ ากาก การแสดงที่มีชื่อเสี ยง
โด่งดังของมณฑลเสฉวน หลังจบการแสดงนําท่านสู่ที่พกั
พักที่เมืองเฉินตู WYNDHAM HOTEL หรือเทียบเท่ า 5*

วันทีห่ ก

ศูนย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ า – ศูนย์ สมุนไพร บัวหิมะ – ถนนโบราณจินหลี่ – กรุงเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหารนําท่านเที่ยวชม ศู นย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ า ซึ่ งตั้งอยูบ่ นเนื้ อที่ 600,000
ตารางเมตร ทางตอนเหนือของเมืองเฉิงตู สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1987 ซึ่งใช้เป็ นศูนย์เพาะพันธุแ์ ละอนุรักษ์รวมถึง
ใช้เป็ นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้า เป็ นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะศึกษาระบบนิ เวศน์ , การอยู่อาศัยและการแพร่
พันธุข์ องหมีแพนด้า นําท่านแวะซื้อยาแก้น้ าํ ร้อนลวก เป่ าฟู่ หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจําบ้านที่มีชื่อเสี ยง ท่าน
จะได้ชมการสาธิ ตการนวดเท้า ซึ่ งเป็ นอีกวิธีหนึ่ งในการผ่อนคลายความเครี ยด และบํารุ งการไหลเวียนของ
โลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **พิเศษอาหารสมุนไพรจีน** นําท่านชม ศู นย์ สุขภาพแอนไอออน
ให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพเป็ นของฝาก จากนั้นนําท่านสู่ ย่ าน Walking Street หรื อถนนคนเดิน
ชุนซีลู่ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังของเสฉวน ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย
ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่ องหนัง, กระเป๋ าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของ
ที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่สนามบิน

เที่ยง

คํา่

http://www.chinaprotour.com/ (PH) ฉลองปี ใหม่..เที่ยว 3 เขาสวยแห่ งเสฉวน ต้ากู่ปิงชวน ซงผิงโกว ลานสกีซีหลิง 6 วัน 4 คืน (MU)

4

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel: 02-542-4343 Website: www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
23.30 น.
02.25 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU 5035 *บริการอาหารว่ างและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......

อัตราค่าบริการ ** ไม่ มีแจกกระเป๋ า // ไม่ มีราคาเด็ก ***
ผู้ใหญ่
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 พักเดีย่ ว
วันเดินทาง
และเด็กพักมีเตียง ท่ านไม่ เสริมเตียง เพิม่ ท่ านละ
วันที่ 30 ธันวาคม – 4 มกราคม 2562
24,999.24,999.4,900
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจ
แล้วจึงวางมัดจําเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง ***
รายการนีจ้ ะเข้ าร้ านรัฐบาลจีน เพือ่ โปรโมทการท่ องเที่ยว ร้ านนวดฝ่ าเท้ า , ผ้ าไหม , หยก , หมอนโอโซน
แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมง
หากลูกค้ าท่ านใดไม่ ประสงค์ จะเข้ าร้ าน กรุ ณาชําระท่ านละ 2,000 บาทต่ อร้ านต่ อท่ าน**
** บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่ าน **
** บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ที่ไม่ จัดหัวหน้ าทัวร์ ร่วมเดินทางในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ ถงึ 15 ท่ านแต่ มีไกด์ ท้องถิ่น **
ข้ อควรระวัง ท่ านใดต้ องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่ องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั้ ง
หากไม่ มีการสอบถามเจ้ าหน้ าที่บริษัทก่อนทําการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่ าวไว้ข้างต้ น
ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

*** ค่านํ้าหนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีที่นํ้าหนักเกิน กรุณาชําระค่าใช้ จ่ายส่ วนนํ้าหนักที่เกินเอง ***
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่ าธรรมเนียมวีซ่าแบบกรุ๊ป 1,000 บาท // เดีย่ ว 1,500 บาท
-ค่ าทิปไกด์ คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ ท่ านละ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง
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เงือ่ นไขการสารองที่นั่ง
- การจอง มัดจําท่ านละ 8,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- ชําระยอดส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
การยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนหรื อหักค่าใช้จ่ายบางส่วนสําหรับกรุ๊ ปที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตี
ค่ามัดจําที่พกั ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ ซึ่ งไม่อาจขอคืนเงินได้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-19 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน
เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100%
5.ยกเว้น กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํา กับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิ นได้ รวมถึ งเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ ท้งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

@ @ เอกสารสํ าหรับยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป @ @
1. สําเนาพาสปอร์ ต
2. สําเนาบัตรประชาชน
- ตัวอย่างสําเนาพาสปอร์ ต

อัตราค่าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
- พาสปอร์ ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- สําเนาบัตรประชาชน
- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท
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เงือ่ นไขในการให้ บริการ
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษัทฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ ทั ้งสิ ้น ถ้ า
ยังไม่มีการยื่นวีซ่า หรื อมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทันก่อนออกตั๋วเครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้ วหรื อมีค่าใช่จ่า ย
อื่นใด บริ ษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้ าตามจริ งเท่านั ้น
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ ออกไปแล้ ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้ องรั บผิดชอบ
ชาระค่าธรรมเนียมการเปลีย่ นชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามันเชื ้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกฑ์ทที่สายการบินกาหนด และ
บริ ษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้ จ่ายไปล่วงหน้ าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้ น
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาํ หนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่ งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหายต่างๆที่
อยูเ่ หนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรื อ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิดปัญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกิ นความจําเป็ น หากเกิ ดการเสี ยหาย หรื อสู ญหายระหว่างการเดินทาง
กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของสายการ
บินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสยั ใดๆ ที่ทาํ ให้มิสามารถเดินทาง
ได้ รวมถึงกรณี ยื่นวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อการ
ถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกค่าบริ การ
-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรื อเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรื อทดแทนรายการท่องเที่ยวบาง
รายการ

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท
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