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มรดกโลกชื่อสุ่ ย

นา้ ตกชื่อสุ่ ย นา้ ตกสายรุ้งใหญ่ ทสี่ ุ ดในเอเซีย และเป็ นอันดับ 1 ของจีนสู ง 76 เมตร กว้ าง 81
เมตร

สุ้ ยหนิง
เล่อซาน
เฉินตู

วัดกวงเต๋ อหรือวัดบ้ านเกิดเจ้ าแม่ กวนอิม เจ้ าแม่ กวนอิมทรงในร่ างผู้ชาย
ล่องเรือแม่ นา้ หมิงเจียง ชมองค์ หลวงพ่ อโต
ถนนโบราณจินลี่ วัดต้ าฉือ วัดโบราณเมืองเฉินตู

มหานครฉงชิ่ง

1 ใน 4 มหานครของจีน หงหย้ าต้ ง ศาลาประชาคม

กาหนดการเดินทาง
วันแรก
04.00 น.
06.20 น.
10.20 น.

วันที่ 9-14 , 16-21 , 23-28 มกราคม 2562

( 6 วัน 5 คืน )

สนามบินดอนเมือง – ฉงชิ่ง – ชื่อสุ่ ย – นา้ ตก 4 คูหา – โรงเหล้าไม้ ไผ่ ริมแม่ นา้ ชื่อสุ่ ย
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคาน์ เตอร์ สายการบินแอร์ เอเชี ย เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอย
อํานวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่ อง
นําท่านเหิรฟ้ าสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 556
เดินทางถึงท่าอากาศยานมหานครฉงชิ่ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว เดินทางเข้าสู่ตวั เมือง
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กลางวัน

คํ่า

วันทีส่ อง
เช้า

เที่ยง
คํ่า

วันทีส่ าม
เช้า

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ นําท่านเดินทางสู่ เมืองชื่อสุ่ ย ตั้งอยูใ่ น
ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ มณฑลกุย้ โจว เป็ นแถบเปลี่ยนผ่านระหว่างที่ราบสูงยูนนาน-กุย้ โจวกับแอ่งกะทะเสฉ
วน นครนี้ได้ชื่อว่า “ชื่อสุ่ ย” เพราะมีแม่น้ าํ ชื่อสุ่ ยที่สวยงามไหลผ่านตลอดทั้งเมือง ชื่อสุ่ ยเป็ นสายสัมพันธ์สาํ คัญ
ของการค้าพรมแดนระหว่างเสฉวน-กุย้ โจวมาโดยตลอด เป็ นเมืองสําคัญในด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรม นําท่านชม
อุทยานน้าตกสี่ ถา้ (รวมรถกอล์ ฟ) อุทยานที่มีน้ าํ ตกถึง 4 แห่งในอุทยานเดียว 1.นํ้าตกผ้าม่าน 2.นํ้าตกซุนหงอคง
3.นํ้าตกกบบิน 4.นํ้าตกม้าขาว ให้ท่านสัม ผัสกับวิวทิวทัศน์ที่แตกต่างกัน ด้วยสายนํ้าที่เย็นฉํ่า อากาศที่ร่มรื่ น
ตลอดทั้งปี เดินชมพืชพรรณธรรมชาติที่หาชมที่อื่นไม่ได้ เช่น ต้นเฟิ ร์นป่ าดึกดําบรรพ์ และพืชท้องถิ่นที่แปลกตา
พร้อมกับถ่ายรู ปกับธรรมชาติที่สวยตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านแวะเยีย่ มชมโรงเหล้ าไม้ ไผ่ ริมแม่ น้าชื่อสุ่ ย ซึ่ งเป็ น
เหล้าชั้นดีของที่นี่โดยใช้ส่วนผสมของนํ้าที่บริ สุทธิ์ที่สุดของแม่น้ าํ ชื่อสุ่ย นําท่านชมกรรมวิธีการผลิต ชิม และซื้ อ
หาเป็ นของฝาก
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั
พักที่เมืองชื่อสุ่ ย JURASSIC HOTEL หรือเทียบเท่ า

ชื่อสุ่ ย – นา้ ตกชื่อสุ่ ย (รวมรถกอล์ฟ+ลิฟท์ ) – เล่อซาน
บริการอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหารนําท่านชม น้าตกใหญ่ ชื่อสุ่ ย ที่เป็ นอันดับ 1ของประเทศจีน ซึ่งมีความสู ง
76เมตร กว้าง81 เมตร เป็ นนํ้าตกที่ใหญ่ที่สุด ในเอเชี ย และเป็ นนํ้าตกแห่ ง เดี ยวในโลกที่ไ หลผ่านภูเขาสายรุ ้ ง
(Danxia landform) นํ้าไหลลงจากหน้าผาสู ง ส่ งเสี ยงอึกทึกกึกก้องไปหลายกิโลเมตร ทิ้งละอองนํ้ากระจายเป็ น
หมอกเป็ นฝน หลายร้อยตารางวา กระทบเป็ นสายรุ ้งอันสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองเล่ อซาน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั
พักที่เมืองเล่ อซาน ORANGE HOTEL หรือเทียบเท่ า

เล่อซาน – ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน – เฉินตู – ถนนคนเดินซุนซีล่ ู
บริ การอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหาร นําท่านลงเรื อ ชมเกาะเล่ อซาน ซึ่ งมีรูปพรรณดัง่ พระนอนกลางทะเล
จากบนเรื อท่านจะเห็นหลวงพ่ อโตเล่ อซาน ซึ่ งเป็ นพระแกะสลักภูผาที่ใหญ่ แกะสกัดเข้าไปในหน้าผาหิ น สู ง 71
เมตร เฉพาะพระเศียรสู ง 14.7 เมตร กว้าง 10 เมตร พระกรรณยาว 7 เมตร พระเนตรยาว 3.3 เมตร หลังพระบาท
กว้าง 8.5 เมตร นิ้วพระบาทแต่ละนิ้วสูงท่วมหัวคน (ซานซื่ อยีจุนโฝ โฝซื่ อยีจ้ วั ซาน – ภูเป็ นพระรู ปหนึ่ ง พระคือภู
ลูกหนึ่ง) ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 90 ปี พระพักตร์จะหันออกมาทางแม่น้ าํ หมิงเจียง (สร้างในปี ค.ศ. 713-803) โดย
การนําของหลวงพ่อไห่ทงโดยใช้เงินบริ จาคของชาวบ้าน จุดประสงค์เพื่อเป็ นสิ ริมงคลปกป้ องภัยนํ้าท่วมจากการ
เอ่อล้นของแม่น้ าํ 3 สาย (หมิงเจียง ซิงอีเจียง ตูเ้ จียง) ที่มาบรรจบพอดีที่เมืองเล่อซาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองเฉิ นตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มี
ภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมี
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คํ่า

ฤดู ร้อ นที่อ บอุ่ น ฤดู หนาวที่ไ ม่ หนาวนักและมี ปริ มาณความชื้ นสู ง มี พ้ืนที่ประมาณ 567,000 ตารางกิ โลเมตร
ประชากรส่วนหนึ่งเป็ นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุ ย เชียงนําท่านชม ผ้ าไหมของจีน ชม
วิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็ นสินค้าทั้งใช้เครื่ องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง )
เพือ่ มาทําไส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็ นทั้งของฝากและใช้เอง
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั
พักที่เมืองเฉินตู ZHEFEI HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่

เฉินตู – ถนนไท่ ก๋ลู ี่ – วัดต้ าฉือ – ร้ านบัวหิมะ+นวกฝ่ าเท้ า – ร้ านหยก - เมืองโบราณควันไจ่ เซี่ยงก่วน

เช้า

บริ ก ารอาหารเช้ า ณ ที่ พั ก หลัง อาหารนํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ ถนนไทกู๋ ลี่ ช้อ ปปิ้ งคอมเพล็ ก ซ์ ร้ า นอาหาร
ห้างสรรพสิ นค้าใต้ดิน โรงภาพยนตร์ จัตุรัส และโรงแรมหรู อย่าง The Temple House ตกแต่ง สไตล์จีนโมเดิร์น
และ แวะชม วัดต้ าฉือ วัดที่ พระเสวียนจ้าง (พระถังซําจัง๋ ) เคยจําพรรษาก่อนเดินทางไปชมพูทวีป เป็ นใจกลางของ
ถนนไทกู๋ลี่ จากนั้นนําท่านเยีย่ มชม ศู นย์ สมุนไพรจีน ฟั งคําบรรยายสรรพคุ ณยาจีนที่มีสรรพคุ ณครอบจักรวาล
พร้อมคลายเมื่อยด้วยการนวดสมุนไพร ฟรี แบบไม่มีค่าใช้จ่าย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านแวะ ร้ านหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อ เสี ยงของ
ประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กําไลหยก แหวนหยก หรื อ ผีเซียะสัตว์ มงคลที่มีชื่อเสี ยงจากนั้นนําท่านสู่ เมือง
โบราณควนไจ่ เซี่ ยงก่ วน นี้ มี อายุกว่าพันปี เป็ นเมื องที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามและมีประชากรอาศัยอยูเ่ มื องนี้ กําลัง
พัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวได้รับขนานนามว่าเมืองโบราณแห่ งคู่รักโรแมนติคเมืองโบราณควนไจ่เซี่ ยงก่วนเป็ น
แหล่งนัดพบของหนุ่มสาว
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั
พักที่เมืองเฉินตู ZHEFEI HOTEL หรือเทียบเท่ า

เที่ยง

คํ่า

วันทีห่ ้ า
เช้า

เที่ยง

เฉินตู – ร้ านยางพารา – สุ้ ยหนิง – วัดกวางเต๋ อ – ฉงชิ่ง – ถนนคนเดินเจียฟ่ งเป่ ย
บริ การอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหาร นําท่านแวะร้ านหมอนโอโซน ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องนอนจากยางพาราที่
พัฒนาโดยชาวญี่ปุ่น ให้ท่านเลือกเช่นที่นอน หมอน ผ้าห่ม เป็ นต้น นําท่านเดินทาง เมืองสุ้ ยหนิง เมืองที่คนจีนเชื่อ
ว่า เป็ นที่กาํ เนิ ดของพระโพธิสัตว์กวนอิ ม สุ ้ยหนิ งเคยมีความเจริ ญก้าวหน้าทางเศรษฐกิ จ และวัฒนธรรมมาแต่
โบราณ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านชมความยิง่ ใหญ่อลังการของสุดยอดโบราณสถาน
กว่าพันๆปี วัดกวงเต๋ อหรื อวัดบ้ านเกิดเจ้ าแม่ กวนอิม (เจ้าแม่กวนอิมทรงในร่ างผูช้ าย) ซึ่ งเคยประทับที่นี่ 69 ปี
จากนั้นจึงย้ายไปอยูท่ ี่เกาะผูถ่ ่อซาน ซึ่งเป็ นวัดหลวงระดับ 9 ในอดีตพระสงฆ์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศจะต้องมา
ประทับตราเข้าออกที่วดั แห่งนี้ก่อนที่จะเดินทางออกนอกเขต นําท่านปล่อยปลาปล่อยเต่าเสริ มบารมีเป็ นสิ ริมงคล
แก่ท่าน วัดแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 อย่างที่ท่านไม่ควรพลาดที่จะไปดูคือ หน้าบันโบราณ เจดียพ์ ระบรมสารี ริกธาตุ
ตราประทับหยกเหอเถียน เจ้าแม่กวนอิม ป้ ายจารึ กเก้ามังกรประวัติ เจ้าแม่กวนอิม พระพุทธรู ปหยก 1 ใน 4 ของ
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คํ่า

วันทีห่ ก
เช้า

โลกจากนั้นเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านช้อปปิ้ งของฝากกลับบ้านที่ ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ ย
(ถนนคนเดินเมืองฉงชิ่ง) หรื อที่รับรู ้กนั ว่าเป็ นเสมือนฮ่องกง 2 มีสินค้าเบรนด์เนมให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งจุใจนํา
ท่านกลับที่พกั
พักที่เมืองฉงชิ่ง TIANYOU HOTEL หรือเทียบเท่ า

ฉงชิ่ง – มหาศาลาประชาคม (ด้ านนอก) – หงหยาต้ ง – ฉงชิ่ง – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับสู่ มหานครฉงชิ่ง เป็ นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของจีนที่ข้ ึน
ตรงต่อส่วนกลาง โดยได้ถูกขนานนามว่าเป็ น “เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก” อันเป็ นแหล่งกําเนิดของชนเผ่าปา
หยีโบราณ มีประวัติศาสตร์อนั เนิ่นนานกว่า 3,000 ปี นําท่านเที่ยวชม มหาศาลาประชาคม ( ต้ าหลี่ถัง ) ที่สร้างโดย
นายพลเฮดหลงแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ สร้างหลังจากการปฎิวตั ิสาํ เร็ จในปี 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็ นที่
ประชุมสภาผูแ้ ทน และโรงละครของประชาชน จําลองแบบมาจากหอฟ้ าเทียนถานจากปั กกิ่ง จากนั้น นําท่านสู่
“หงหยาต้ ง” คอมเพล็กซ์ในรู ปทรงอาคารโบราณขนาดใหญ่ ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายสิ นค้าที่ระลึก
ฯลฯ ที่นี่ถือเป็ นจุดนัดพบพักผ่อนของชาวเมือง และจุดชมวิวชั้นดี อีกทั้งยังเป็ นจุดถ่ายรู ปที่สาํ คัญของนักท่องเที่ยว
อีกด้วย สมควรแก่ เวลานาท่ านเดินทางสู่ สนามบิน

***อิสระอาหารกลางวันเพือ่ ความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง***
18.50 น. เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD 553
20.50 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

อัตราค่าบริการ **ราคาพิเศษ ไม่ มีราคาเด็ก ไม่ มีแจกของสมนาคุณ ***
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ** ไม่ มรี าคาเด็ก**

พักเดีย่ ว

12,999.-

4,900.-

9-14 , 16-21 , 23-28 มกราคม 2562

หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้ น
โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า แต่ จะคานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสาคัญ

*** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ จนเป็ นทีพ่ อใจ
แล้วจึงวางมัดจาเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง ***
เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ เมื่อท่ านเดินทางไปกับคณะแล้ ว ขอความกรุณาให้ ท่านตามคณะท่ องเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้ องการที่จะไม่ ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ ท่าน
ชาระเงินเพิ่ม 2,000 บาท ต่ อร้ านต่ อท่ าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็ นราคาพิเศษซี่งได้ รับการสนับสนุนจากการท่องเทีย่ วและร้ านค้า
ต่ างๆ
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ข้ อควรระวัง ท่ านใดที่มีพาสปอร์ ต 2 เล่ มหรือเปลี่ยนพาสปอร์ ตเล่ มใหม่ โดยไม่ แจ้ งเจ้ าหน้ าที่
กรณีที่เดินทางไม่ ได้ ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ ตก่ อนส่ งให้ เจ้ าหน้ าที่และก่ อนการเดินทาง

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่าน้าหนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีที่น้าหนักเกิน กรุณาชาระค่าใช้ จ่ายส่ วนน้าหนักที่เกินเอง ***

อัตรานีไ้ ม่ รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ อาหาร-เครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ ค่าซักรี ด
- ค่าภาษีบริ การ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
- ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ, ค่าวีซ่าด่วน 2-3 วันทําการ (เพิม่ ท่านละ 1,200 บาท)
- ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเกิน 20 กิโลกรัม
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ ท่ านละ 1,500 บาท
- ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น, ค่าทิปคนขับรถและหัวหน้ าทัวร์ ไทย 1,500 บาท ต่ อท่ าน

เงือ่ นไขการสารองที่นั่ง
- การจอง ชาระมัดจา 8,000 บาท ส่ วนเหลือชาระก่ อนการเดินทาง 20 วัน พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพือ่ ยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

เงือ่ นไขในการให้ บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเซีย
เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่ านจองและจ่ ายมัดจาแล้ ว ถ้ าผู้
จองยกเลิกจะไม่ มีการคืนค่ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้
จองจะไม่ สามารถทาเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ ท้ังหมดหรือบางส่ วนได้ เว้ นแต่
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยืน่ วีซ่าไปแล้วหรื อมีค่า
ใช่จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
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3. ผูจ้ องยกเลิ กการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้อ อกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่ มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้อ ง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการ
บินกําหนด และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
4. กรณี ที่ท่านซื้ อ ตัว๋ เพิ่ม เกิ นจากจํานวนตัว๋ ที่มีในกรุ๊ ป ทางบริ ษทั จองตัว๋ ผ่านอิ นเตอร์ เน็ตให้ ท่านผูเ้ ดิ นทางจะไม่ สามารถ
เปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทาง หรื อเปลี่ยนผูเ้ ดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกําหนด จะต้องเสียค่าใช้จ่ายตัว๋ เต็มใบ

@ @ เอกสารสาหรับยืน่ วีซ่าจีนแบบกรุ๊ป @ @
1. สําเนาพาสปอร์ต
2. สําเนาบัตรประชาชน

อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมือ่ ท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่าช้ า
- พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- สําเนาบัตรประชาชน
- ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 1,500 บาท

หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขนึ้ อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกาหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อ
เกิดปั ญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
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-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อ นําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิ ดการเสี ยหาย //สู ญหาย ระหว่างการ
เดินทาง กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลย
พินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสยั ใดๆ ที่ทาํ ให้มิสามารถ
เดินทางได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
หรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ

พาสปอร์ ตควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนัน้ บริ ษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่ าน
 ห้ ามนาของเหลวและครี มทุกชนิดที่มีปริ มาตรเกินกว่ า 1000 มิลลิลิตรต่ อท่ าน นาติดตัวขึน้
เครื่ องและขนาดของบรรจุภัณฑ์ แต่ ละชิน้ ห้ ามเกินกว่ า 100 มิลลิลิตรต่ อบรรจุภัณฑ์
 สาหรั บท่ านที่ต้องซือ้ บัตรโดยสารภายในประเทศจากกรุ งเทพฯเพื่อเดินทางกลับสู่
ต่ างจังหวัด
กรุณาเลือกซื ้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้
ทัง้ นีเ้ พื่อป้องกันปั ญหาเที่ยวบินล่ าช้ าทาให้ ต้องซือ้ บัตรโดยสารเพื่อเดินทางใบใหม่
บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท
ค่ ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

http://www.chinaprotour.com/ (PH) เที่ยว 2 มณฑล 2 มรดกโลกที่ย่งิ่ ใหญ่ 6 วัน 5 คืน (FD)

7

