กำหนดวันเดินทำง วันที่ 07-11 , 09-13 , 14-18 , 16-20 , 21-25 ก.ย. 60
14-18 , 19-23 , 22-26 , 26-30 , 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 60
02-06 , 09-13 , 16-20 , 23-27 , 30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 60
07-11 , 14-18 , 21-25 , 23-27 ธ.ค. 60
วันแรก
18.00 น.
20.30 น.
01.00+1 น.

วันทีส่ อง

( 5 วัน 4 คืน )

สนำมบินสุ วรรณภูมิ – เฉินตู
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าอีส
เทิร์นแอร์ไลน์ (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่าน
ออกเดินทำงสู่ เมืองเฉิงตู โดย เทีย่ วบินที่ MU 5036 บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง
ถึงนครเฉิงตู นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นาท่านเดินทางเข้าที่พกั
พักที่ JINKE HOTEL หรื อเทียบเท่า

เฉิงตู – อุทยำนมู่หนีโกว – จิ่วจ้ ำยโกว

เช้า

เที่ยง

ค่า

วันทีส่ ำม
เช้ ำ

เทีย่ ง

บริ ก ำรอำหำรเช้ ำ ณ ที่พัก หลัง อาหารนาท่ า นเดิ นทางสู่ เส้ น ทางจิ่ ว จ้า ยโกว ผ่า นเส้ น ทางขุ นเขาที่
สลับซับซ้อนและเลียบริ มแม่น้ า ซึ่ งเป็ นความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ให้นกั เดินทางได้ชม หรื อจะ
พักผ่อนระหว่างนัง่ รถได้ตามอัธยาศัย
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอำหำร นาท่านเดินทางต่อมุ่งสู่ เส้นทางจิ่วจ้ายโกว ระหว่างทาง
นาท่านชมธรรมชาติของ อุทยำนมู่นี่โกว นาท่านชมความงดงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้าง ณ หุ บเขามู่
นี่ โกว มี พ้ืนที่ เฉลี่ ยอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลมากที่ สุดเป็ นอันดับต้นๆ ของโลก ที่ น้ ี จึงเป็ นเหมื อนดัง่
สวรรค์อีก แห่ ง หนึ่ ง ของคนรั ก ภู เขาอย่า งแท้จริ ง ให้ท่ า นได้อิส ระชื่ นชมความงดงามจนถึ ง เวลาอัน
สมควรจากนั้น น าท่ า นเดิ น ทางต่ อ น าท่ า นชม ร้ ำนหยก ให้ ท่ า นได้ช มผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ท าจากหยกจี น
เครื่ องประดับล้ าค่า
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านสู่ ที่พกั JINLONG HOTELหรือเทียบเท่ ำ 5 ดำว

อุทยำนแห่ งชำติจิ่วจ้ ำยโกว(ไม่ รวมรถเหมำ) – เมืองโบรำณซงพำน – ทะเลสำบเต๋ อซี
เมืองเม่ ำเสี้ยน
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม นาท่านเดินทางสู่ “อุทยำนแห่ งชำติจิ่วจ้ ำยโกว” เปลี่ยนขึ้น
รถของอุทยาน เพื่อชม มรดกโลกอุทยานแห่ งชาติธารสวรรค์ “จิ่วจ้ายโกว” ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่อาเภอหนานปิ ง
อยู่ทางเหนื อของมณฑลเสฉวน ห่ างจากตัวเมื องเฉิ งตู ประมาณ 500 กิ โลเมตร และอยู่สูงกว่า
ระดับน้ าทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริ เวณถึง 148,260 เอเคอร์ เทือกเขาเหล่านี้ มียอดเขาที่ปกคลุมด้วย
หิ มะอยูห่ ลายยอด พื้นที่ป่าเขียวขจีสลับกับทุ่งหญ้า , ทะเลสาบ, แม่น้ าและน้ าตกรู ปร่ างแปลกตาชาวธิ
เบตที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่น้ ีมีตานานเกี่ยวกับการเกิดของภูมิประเทศจิ่วไจ้โกวดังนี้ “ ต้าเกอผูม้ ีชีวิตอันเป็ น
อมตะและนางฟ้ าอู่นวั เซอโหม่ ที่อาศัยอยูใ่ นเทือกเขาลึกนี้ ได้ตกหลุมรักซึ่ งกันและกัน ต้าเกอจึงได้ขดั
กระจกบานหนึ่ งจนวาววับด้วยกระแสลมและหมู่เมฆ และมอบให้กบั อู่นวั เซอโหม่เป็ นของกานัล แต่
โชคร้ ายที่อู่นัวเซอโหม่ทาหล่นและแตกเป็ นชิ้ นเล็ก ชิ้ นน้อยถึ ง 108 ชิ้ น ซึ่ งภายหลังจึงกลายเป็ น
ทะเลสาบทั้ง 108 แห่ ง ในหุ บ เขาเก้า หมู่ บา้ นแห่ ง นี้ ” ภายในอาณาบริ เวณอุ ท ยานจิ่ วจ้า ยโกว
ประกอบด้วยภูเขาและหุบเขาอันสลับซับซ้อน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับพื้นดินที่ลดหลัน่ จึงทาให้
เกิดแอ่งน้ าน้อยใหญ่มากมายถึง 114 แอ่ง และกลุ่มน้ าตกใหญ่นอ้ ยรวมถึง 17 กลุ่ม และแม่น้ าซึ่ งไหลมา
จากหุบเขารวม 5 สาย ท่านจะได้พบกับความหัศจรรย์ของอุทยานแห่ งนี้ ชมสภาพของน้ าในทะเลสาบมี
สี สันที่พิสดารหลากหลาย ประกอบด้วยฤดูกาลที่เปลี่ ยนแปลงจนทาไห้เกิ ดสี สัน อันมหัศจรรย์จนได้
ฉายาว่า “ 7 แดนเทพนิยาย ” ท่านจะได้เดินลัดเลาะเริ่ มตั้งแต่ป่าดึกดาบรรพ์ท่านจะได้สัมผัส ธรรมชาติ
ของป่ าที่ ย งั คงสภาพเหมื อนป่ าดึ ก ดาบรรพ์ เสมื อนหนึ่ ง ท่ า นก าลัง ส ารวจป่ าดึ ก ดาบรรพ์ ต่ อด้วย
ทะเลสาบกระจกเงาและทะเลสาบหงส์ ชมความใสสะอาดของน้ าในทะเลสาบ จากนั้นแวะชมทะเลสาบ
หมีแพนด้าและทะเลสาบไผ่ลูกศร ซึ่ งท่านจะตลึงกับความงดงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้ างไว้ อย่าง
วิจิตพิสดาร ดัง่ ภาพวาดในจินตนาการ ผ่านบึงหญ้า ดาดน้ า ชั้นของน้ าตกน้อยใหญ่ ไหลลัดเลาะ ซึ่ งท่าน
สามารถได้ยนิ เสี ยงของน้ าไหลภายใต้บรรยากาศที่แสนสงบเงียบและงดงาม
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรภายในอุทยาน นาท่านชมความงดงามของ “ น้ำตกธำรไข่ มุก ” ซึ่ ง
เป็ นน้ าตกที่ไหลผ่านถ้ าลาธารใหญ่สลับซับซ้อนดุ จดังวังบาดาล มีสายน้ าที่ทอดธารลดหลัน่ ยาวเป็ น
ระยะยาวถึง 310 เมตร ไม่ขาดสายส่ องประกายระยิบระยับ เป็ นน้ าตกที่มีความงามราวกับเส้นไข่มุก ให้
ท่านได้อิสระกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่มด่ากับธรรมชาติ ที่สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที่ ผ่านชม เมือง
โบรำณซงพำน เมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมัยโบราณเป็ นเมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสิ นค้าชาวฮัน่ และชาว

ค่ำ

วันทีส่ ี่
เช้ ำ

ทิเบตซึ่ งชาวฮัน่ นิยมนาใบชา ผ้าแพร เกลือและของใช้ประจาวันมาแลกเปลี่ยนม้าแกะ ขนแกะ และหนัง
สัตว์ของชาวทิเบต กาแพงเมืองซงพาน สร้างในสมัยราชวงศ์หมิงมีพลเมือง 1 แสนกว่าคน ปี ค.ศ. 1933
ทหารจีนแดงเดินทางไกลผ่านซงพานนายพลหลิวป๋ อเฉิ ง สาบานผูกมิตรกับหัวหน้าชาวเผ่าทิเบต เชี ยง
อิสลาม และได้รับการสนับสนุนและได้ขา้ มแดนไปทางภาคเหนื อเพื่อต่อต้านชาวญี่ปุ่นที่รุกราน นาท่าน
เดินทางสู่ เมืองเม่ ำเสี้ยน ระหว่างทางแวะชม "ทะเลสำบเต๋ อซี " ตั้งอยูร่ ะดับความเกือบ 3,000 เมตร เป็ น
ทะเลสาบสี เขียวเทอร์ คอยซ์ แต่เลี้ อยยาวไปตามแอ่งหุ บเขา เป็ นภูมิภาพอันยิ่งใหญ่ตระการตาผิวนา
ราบเรี ยบ ปราศจากริ้ วคลื่น หรื อแท่งตอไม้ และสี ของทะเลสาปเข้มสดไร้เงาสะท้อน จนดูราวเป็ น
กระเบื้องยาว ทะเลสาบเต๋ อซี เป็ นผลพวง จากการเกิดแผ่นดินใหวเมื่อปี พ.ศ. 2478 ซึ่ งคราวนั้นได้กลืน
สิ่ งก่อสร้ าง และทุกสรรพชี วิตให้หายไปในพริ บตา ความงามของธรรมชาติบางครั้งก็แฝงด้วยความ
โหดร้าย ระหว่างทางท่านจะได้พบกับความงามของธรรมชาติที่ท่านสัมผัสจากที่ไหนไม่ได้ ท่านจะได้เห็นวิถี
ชีวิตของชาวบ้าน สมควรแก่เวลานาท่านกลับสู่ ที่พกั
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ ที่พกั
ที่พกั XIQIANG HOMELAND HOTELหรือเทียบเท่ำ

เม่ ำเสี้ยน – เฉินตู – ศู นย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ ำ – โชว์ เปลีย่ นหน้ ำกำก
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม หลังอาหารเดิ นทางสู่ เมืองเฉิ นตู เมืองเอกมณฑลเสฉ
วน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบ
อาชี พเกษตรกรรม โดยมีฤดู ร้อนที่ อบอุ่น ฤดู หนาวที่ ไม่หนาวนักและมีปริ มาณความชื้ นสู ง มีพ้ืนที่
ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่ วนหนึ่งเป็ นชนกลุ่มน้อยเชื้ อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิ เบต
เมี้ยว หุ ย เชี ยง นาท่านสู่ ร้ ำนหยก ที่มีผีซิ่ว สัตว์นาโชคที่ ชาวจี นเชื่ อว่าหากใครมีไว้ในครอบครองแล้วจะ
ร่ ารวย และมีแต่โชคลาภ

กลำงวัน

ค่ำ

 รั บประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเที่ยวชม ศู นย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ ำ ซึ่ ง
ตั้งอยูบ่ นเนื้ อที่ 600,000 ตารางเมตร ทางตอนเหนื อของเมืองเฉิ งตู สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1987 ซึ่ งใช้เป็ น
ศูนย์เพาะพันธุ์และอนุ รักษ์รวมถึงใช้เป็ นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้า เป็ นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะศึกษา
ระบบนิเวศน์ , การอยูอ่ าศัยและการแพร่ พนั ธุ์ของหมีแพนด้า
แวะชม โรงงำนผลิตผ้ ำไหมของจีน ชมวิธีการนาเส้นไหมออกมาผลิ ตเป็ นสิ นค้าทั้งใช้เครื่ องจักร และ
แรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทาใส้นวมผ้าห่ มไหม ซึ่ งเหมาะกับการซื้ อ
เป็ นทั้งของฝากและใช้เอง
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเข้าชม โชว์ เปลี่ยนหน้ ำกำก การแสดงที่มี
ชื่อเสี ยงโด่งดังของมณฑลเสฉวน หลังจบการแสดงนาท่านสู่ ที่พกั
ที่พกั YINSHENG HOTEL หรือเทียบเท่ำ 5*

วันทีห่ ้ ำ

เฉิงตู – ช้ อปปิ้ งถนนชวนซีลู่ – สุ กเี้ สฉวน – กรุงเทพฯ

เช้า

บริกำร อำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม หลังอาหารนานาท่านสู่ ย่ ำน Walking Street หรื อถนนคนเดินชุ นซี
ลู่ เป็ นแหล่ ง ช้อ ปปิ้ งชื่ อดัง ของเสฉวน ให้ ท่ า นได้อิส ระเลื อ กซื้ อ สิ นค้า ต่ า ง ๆ มากมาย ทั้ง แบรนด์
ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้ อผ้า, รองเท้า, เครื่ องหนัง, กระเป๋ าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์ , ของที่
ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเยีย่ มชม ศูนย์ สมุนไพรจีน ฟังคาบรรยายสรรพคุณยาจีนที่
มีสรรพคุณครอบจักรวาล พร้อมคลายเมื่อยด้วยการนวดสมุนไพร ฟรี แบบไม่มีค่าใช้จ่าย

เที่ยง

16.40 น.
18.50 น.

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร **พิเศษเมนูสุกเี้ สฉวน** จากนั้นนาท่านชม ศู นย์ สุขภำพแอน
ไอออน ให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อสุ ขภาพเป็ นของฝาก สมควรแก่เวลานาท่านเดินทาง
สู่ สนามบิน
ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ MU 5035
เดินทำงถึงสนำมบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภำพ......

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ำนเงือ่ นไขกำรเดินทำงอย่ ำงถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจ
แล้วจึงวำงมัดจำเพือ่ ประโยชน์ ของท่ ำนเอง ***
อัตรำค่ำบริกำร ** ไม่ มแี จกกระเป๋ ำ // ไม่ มีรำคำเด็ก ***
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2
ผู้ใหญ่
วันเดินทำง
และเด็กพักมีเตียง ท่ำนไม่เสริมเตียง
07-11 , 14-18 ก.ย. // 07-11 ธ.ค. 60
19,999.19,999.09-13 , 16-20 , 21-25 ก.ย.
20,999.20,999.14-18 , 26-30 , 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 60
23,999.23,999.19-23 , 22-26 ต.ค. 60
25,999.25,999.02-06 , 09-13 พ.ย. 60
21,999.21,999.16-20 , 23-27 , 30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 60
17,999.17,999.14-18 , 21-25 , 23-27 ธ.ค. 60

พักเดี่ยว
เพิม่ ท่ ำนละ

4,900.5,500.5,500.6,500.5,500.4,500.-

รำยกำรนีจ้ ะเข้ ำร้ ำนรัฐสนับสนุนกำรท่ องเทีย่ ว เพือ่ โปรโมทกำรท่ องเทีย่ ว ร้ ำนนวดฝ่ ำเท้ ำ , ผ้ ำไหม , หยก
หมอนโอโซนแต่ ละร้ ำนใช้ เวลำในกำรนำเสนอประมำณ 45 นำที – 1 ชั่วโมง
หำกลูกค้ ำท่ ำนใดไม่ ประสงค์ จะเข้ ำร้ ำน กรุณำชำระท่ ำนละ 2,000 บำทต่ อร้ ำนต่ อท่ ำน**
** บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะเลือ่ นกำรเดินทำงในกรณีทมี่ ผี ู้ร่วมคณะไม่ ถึง 10 ท่ ำน **
** บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ทไี่ ม่ จดั หัวหน้ ำทัวร์ ร่วมเดินทำงในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ ถึง 15 ท่ ำนแต่ มไี กด์ ท้องถิ่น **
ข้ อควรระวัง ท่ ำนใดต้ องออกตัว๋ ภำยในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่ จ้ ำหน้ ำทีก่ ่อนทุกครั้ง
หำกไม่ มกี ำรสอบถำมเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริษทั ก่อนทำกำรซื้อบัตรโดยสำรภำยในประเทศทีก่ ล่ำวไว้ ข้ำงต้ น
ทำงบริษทั จะไม่รับผิดชอบไม่ ว่ำกรณีใดๆทั้งสิ้น
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 4 วันทาการปกติ (หนังสื อเดินทางไทย)
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

*** ค่ ำนำ้ หนักกระเป๋ ำ ท่ำนละ 20 กิโลกรัม/ ท่ ำน กรณีทนี่ ้ำหนักเกิน กรุ ณำชำระค่ ำใช้ จ่ำยส่ วนนำ้ หนักที่เกินเอง ***

อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง
-ค่ ำทิปไกด์ วนั ละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน, ค่ ำทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน, หัวหน้ ำทัวร์ ไทยวันละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน

เงือ่ นไขกำรสำรองที่นั่ง
- กำรจอง มัดจำท่ ำนละ 8,000 บำท พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- ชําระยอดส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วัน
กำรยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนหรื อหักค่าใช้จ่ายบางส่ วนสาหรับกรุ๊ ปที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการ
การันตีค่ามัดจาที่พกั ไม่วา่ โดยตรงหรื 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 จา กับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรง
หรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
เงือ่ นไขในกำรให้ บริกำร
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดิ นทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิ น บริ ษทั ฯ จะไม่หักค่าใช่ จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่
จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิ กการเดิ นทาง โดยตัว๋ เครื่ องบิ นได้ออกไปแล้ว แต่ สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิ ม ผูย้ กเลิ กต้อง
รับผิดชอบชาระค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ยนชื่ อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการ
บินกาหนด และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น

@ @ เอกสำรสำหรับยืน่ วีซ่ำจีนแบบกรุ๊ ป @ @
สําเนาพาสปอร์ต
- ตัวอย่างสาเนาพาสปอร์ต
อัตรำค่ ำวีซ่ำด่ วน ที่ต้องจ่ ำยเพิม่ ให้ สถำนฑูตจีน เมือ่ ท่ ำนส่ งหนังสื อเดินทำงล่ ำช้ ำ
- พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- สาเนาบัตรประชาชน
- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท
หมำยเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกาหนด
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่ งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหาย
ต่างๆที่อยูเ่ หนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาในตารางบิน ภัย
ธรรมชาติ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย ความล่าช้าหรื อ
จากอุบตั ิเหตุต่างๆ

-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านาสิ่ งของมีค่าติ ดตัวหรื อนาใส่ กระเป๋ าเดิ นทาง มากเกิ นความจาเป็ น หากเกิ ดการเสี ยหาย หรื อสู ญหายระหว่างการ
เดินทาง กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กบั ดุลย
พินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาให้มิสามารถ
เดินทางได้ รวมถึงกรณี ยื่นวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิ เสธ เข้า -ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดิ นทางไม่ถูกต้อง
หรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ
-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรื อเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรื อทดแทนรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการ

บริษทั ฯมีประกันอุบตั ิเหตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท
ค่ ำรักษำพยำบำลจำกอุบตั ิเหตุระหว่ ำงกำรเดินทำง วงเงิน 500,000 บำท

