เดินทางวันที่
วันที่ 16-21, 20-25 ต.ค. 58 (6วัน 5คืน)
วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุ วรรณภูมิ) – เฉิงตู – เม่ าเสี้ยน
07.30 น. คณะทัวร์พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิช้ นั 4 ผูโ้ ดยสารขาออกประตู2 แถว
Dสายการบิน Thai Airways
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยอํานวยความสะดวกในเรื่ องพาสปอร์ตและโหลดกระเป๋ าให้แก่ท่าน
10.15 น. ออกเดินทางสู่เฉิงตู สาธรณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบิน
Thai Airwaysเที่ยวบินที่ TG618
14.25 น. ถึงท่าอากาศยานซวงหลิว เมืองเฉิงตู
เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของ
ประเทศจีนเมืองที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมโดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่นฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริ มาณความชื้นสูงมีพ้นื ที่ประมาณ
567,000 ตารางกิโลเมตรประชากรส่ วนหนึ่งเป็ นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆได้แก่ชาวยี่ , ทิเบต, เมี้ยว, หุยและ
เซี่ยงชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยูใ่ นเขตปกครองตนเองของมณฑลเสฉวนและเฉิงตูยงั เป็ น
ศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึงการเป็ นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ,
วัฒนธรรมและการปกครองหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นท่านเดินทางเข้าสู่เมืองเม่ าเสี้ยน
คํา่
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ที่พกั Xi Qiang Homeland Hotelหรื อเทียบเท่า

วันสอง
เช้ า

กลางวัน
คํา่

เม่ าเสี้ยน – อุทยานสวรรค์ ซุนผิงโกว
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ อุทยานซุนผิงโกว สถานที่ท่องเที่ยวแห่ง
ใหม่ อุทยานนี้รวบรวมเอาความยิง่ ใหญ่ ความงดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่และความลี้ลบั ของ
ธรรมชาติมารวมกันอยูใ่ น 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทัศน์ นําท่านชมทะเลสาบยาว(ฉางไห่) ทะเลสาบ
ต้นกก(ฟางไห่) ทะเลสาบหิ นขาว(ไป๋ สื อไห่) ทะเลสาบไป๋ ล่าไห่ (ซ่างไป๋ ล่าไห่-เซี่ยไป๋ ล่าไห่) ทะเลสาบแห่ง
ความรัก ทะเลสาบ 5 สี สระมรกต ทะเลสาบหมึกสี น้ าํ เงินเข้ม และนํ้าตกธารไข่มุก เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติแห่งใหม่ที่สวยงดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว ดินแดนสวรรค์บนดิน ที่นกั ท่องเที่ยวไม่ควรพลาด
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านยุโรปไม่เหมือนอยูใ่ นเมืองจีนจากนั้นนําท่าน
เดินทางสู่ ฉวนจู่ซื๋อ
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ที่พกั Chuan Zhu International Hotelหรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าม อุทยานแห่ งชาติจิ่วจ้ ายโกว (รวมรถเหมาในอทยาน)
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่ งชาติจิ่วจ้ ายโกว”เปลี่ยนขึ้นรถ
ของอุทยาน (รถเหมา)เพื่อชมมรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ “จิ่วจ้ายโกว” ซึ่งตั้งอยูท่ ี่อาํ เภอหนานปิ งอ
ยูท่ างเหนือของมณฑลเสฉวนห่างจากตัวเมืองเฉิงตูประมาณ 500กิโลเมตรและอยูส่ ูงกว่าระดับนํ้าทะเลถึง
2,500เมตรมีอาณาบริ เวณถึง 148,260เอเคอร์เทือกเขาเหล่านี้มียอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิ มะอยูห่ ลายยอด พื้นที่
ป่ าเขียวขจีสลับกับทุ่งหญ้า , ทะเลสาบ, แม่น้ าํ และนํ้าตกรู ปร่ างแปลกตาชาวธิเบตที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่น้ ีมี
ตํานานเกี่ยวกับการเกิดของภูมิประเทศจิ่วไจ้โกวดังนี้ “ ต้าเกอผูม้ ีชีวิตอันเป็ นอมตะและนางฟ้ าอู่นวั เซอโหม่
ที่อาศัยอยูใ่ นเทือกเขาลึกนี้ได้ตกหลุมรักซึ่งกันและกันต้าเกอจึงได้ขดั กระจกบานหนึ่งจนวาววับด้วยกระแส
ลมและหมู่เมฆและมอบให้กบั อู่นวั เซอโหม่เป็ นของกํานัลแต่โชคร้ายที่อ่นู วั เซอโหม่ทาํ หล่นและแตกเป็ นชิ้น
เล็กชิ้นน้อยถึง 108 ชิ้นซึ่งภายหลังจึงกลายเป็ นทะเลสาบทั้ง 108 แห่งในหุบเขาเก้าหมู่บา้ นแห่งนี้ ” ภายใน
อาณาบริ เวณอุทยานจิ่วจ้ายโกวประกอบด้วยภูเขาและหุบเขาอันสลับซับซ้อนเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มี
ระดับพื้นดินที่ลดหลัน่ จึงทําให้เกิดแอ่งนํ้าน้อยใหญ่มากมายถึง 114แอ่งและกลุ่มนํ้าตกใหญ่นอ้ ยรวมถึง 17
กลุ่มและแม่น้ าํ ซึ่งไหลมาจากหุบเขารวม5สายท่านจะได้พบกับความหัศจรรย์ของอุทยานแห่งนี้ชมสภาพของ
นํ้าในทะเลสาบมีสีสนั ที่พิสดารหลากหลายประกอบด้วยฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงจนทําไห้เกิดสี สนั อัน
มหัศจรรย์จนได้ฉายาว่า “ 7แดนเทพนิยาย ” ท่านจะได้เดินลัดเลาะเริ่ มตั้งแต่ป่าดึกดําบรรพ์ท่านจะได้สมั ผัส
ธรรมชาติของป่ าที่ยงั คงสภาพเหมือนป่ าดึกดําบรรพ์เสมือนหนึ่งท่านกําลังสํารวจป่ าดึกดําบรรพ์ต่อด้วย
ทะเลสาบกระจกเงาและทะเลสาบหงส์ชมความใสสะอาดของนํ้าในทะเลสาบจากนั้นแวะชมทะเลสาบหมี
แพนด้าและทะเลสาบไผ่ลูกศรซึ่งท่านจะตลึงกับความงดงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างวิจิตพิสดาร

ดัง่ ภาพวาดในจินตนาการจากนั้นผ่านบึงหญ้าดาดนํ้าชั้นของนํ้าตกน้อยใหญ่ไหลลัดเลาะซึ่งท่านสามารถได้
ยินเสี ยงของนํ้าไหลภายใต้บรรยากาศที่แสนสงบเงียบและ

งดงามซึ่งท่านสามารถมาเยือนได้ในทุกฤดูกาล
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ภายในอุทยาน นําท่านชมความงดงามของ “ นํา้ ตกธารไข่ มุก ”ซึ่งเป็ น

นํ้าตกที่ไหลผ่านถํ้าลําธารใหญ่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาลมีสายนํ้าที่ทอดธารลดหลัน่ ยาวเป็ นระยะยาวถึง
310 เมตรไม่ขาดสายส่ องประกายระยิบระยับเป็ นนํ้าตกที่มีความงามราวกับเส้นไข่มุกให้ท่านได้อิสระกับ
การบันทึกถ่ายภาพและดื่มดํ่ากับธรรมชาติที่สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที่จนได้เวลาสมควรนําท่านกลับสู่ที่
พัก
คํา่ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ที่พกั พักทีR่ UBYHOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่ จิ่วไจ้ โกว - เมืองโบราณซงพาน - ทะเลสาบเต๋ อซี – เฉินตู -โชวเปลีย่ นหน้ ากาก
เช้า
บริการอาหารเช้ า ณ ที่พกั หลังอาหารนําท่านกลับสู่ตวั เมืองเฉินตู ผ่านชม เมืองโบราณซงพาน เมือง
ชายแดนจีน-ทิเบตในสมัยโบราณเป็ นเมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสิ นค้าชาวฮัน่ และชาวทิเบตซึ่งชาวฮัน่ นิยมนําใบ
ชา ผ้าแพร เกลือและของใช้ประจําวันมาแลกเปลี่ยนม้าแกะ ขนแกะ และหนังสัตว์ของชาวทิเบต กําแพงเมือง
ซงพาน สร้างในสมัยราชวงศ์หมิงมีพลเมือง 1 แสนกว่าคน ปี ค.ศ. 1933 ทหารจีนแดงเดินทางไกลผ่านซง
พานนายพลหลิวป๋ อเฉิง สาบานผูกมิตรกับหัวหน้าชาวเผ่าทิเบต เชียงอิสลาม และได้รับการสนับสนุนและได้
ข้ามแดนไปทางภาคเหนือเพื่อต่อต้านชาวญี่ปุ่นที่รุกราน นําท่านชม หินทิเบต เป็ นเครื่ องประดับที่นิยมกัน
อย่างแพร่ หลายเพราะเชื่อว่าใส่ แล้วจะช่วยป้ องกันอันตรายได้
เทีย่ ง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางต่อ ระหว่างทางแวะชม "ทะเลสาบเต๋ อซี"
ตั้งอยูร่ ะดับความเกือบ 3,000 เมตร เป็ นทะเลสาบสี เขียวเทอร์คอยซ์แต่เลี้อยยาวไปตามแอ่งหุบเขาเป็ นภูมิ
ภาพอันยิง่ ใหญ่ตระการตาผิวนําราบเรี ยบปราศจากริ้ วคลื่น หรื อแท่งตอไม้และสี ของทะเลสาปเข้มสดไร้เงา
สะท้อนจนดูราวเป็ นกระเบื้องยาวทะเลสาบเต๋ อซีเป็ นผลพวงจากการเกิดแผ่นดินใหวเมื่อปี พ.ศ. 2478 ซึ่ง
คราวนั้นได้กลืนสิ่ งก่อสร้างและทุกสรรพชีวิตให้หายไปในพริ บตาความงามของธรรมชาติบางครั้งก็แฝงด้วย
ความโหดร้าย ถึงเมืองเฉินตู

คํ่า บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

นําท่านเข้าชม โชว์ เปลีย่ นหน้ ากากการแสดงที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังของมณฑลเสฉ

วน หลังจบการแสดงนําท่านสู่ที่พกั FORSTAR HOTELหรื อเทียบเท่
วันทีห่ ้ า

ศูนย์ อนุรักษ์ พนั ธ์ สัตว์ ป่า – ถนนเจ้ าจี๋ – อิสระช้ อปปิ้ ง ถนนชวนซี่สู่

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม จากนั้นนําท่านเดินทางเยีย่ ม “หลินปิ ง” หมีแพนด้าชื่อดัง

เช้ า

จากสวนสัตว์เชียงใหม่ที่ถูกส่ งกลับประเทศจีนเพื่อหาคู่ผสมพันธุ์ที่ ศูนย์ อนุรักษ์ พนั ธุ์สัตว์ ป่าตูเจียงเอีย้
นเมืองตูเจียงเอี้ยนซึ่งเป็ นสถานที่เพาะพันธุ์และทดลองเพื่อให้หมีแพนด้าสามารถใช้ชีวิตอยูไ่ ด้หลังจากได้รับ
การปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ นําท่านเข้าชิมชาท้องถิ่นชนิดต่างๆภายในร้านค้าของรัฐบาลจีน จากนั้นนําท่าน
สู่นาํ ท่านสู่ วดั เจ้ าเจี๊ย
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอหารนําท่านอิสระช้อปปิ่ งไว้ที่ ถนนจิงหลี่ ให้ท่านได้เดิน
เลือกซื้อสิ นค้า Hand madeที่สวยงามกลับบ้านเป็ นของที่ระลึก
นาํ ท่านเลือกซื้อสิ นค้าชื่อดังของจีน “เป่ าฟู่ หลิง” หรือ “บัวหิมะ” ครี มยารักษาอาการปวดแสบปวดร้อนจาก

0T

นํ้าร้อนลวกซึ่งเป็ นยาโบราณที่มีชื่อเสี ยงของประเทศจีน
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าชมโชว์ เปลีย่ นหน้ ากากการแสดงที่มีชื่อเสี ยงโด่งดัง

คํา่

ของมณฑลเสฉวน หลังจบการแสดงนําท่านสู่ที่พกั FORSTARHOTELหรื อเทียบเท่า
วันทีห่ ก
เช้ า

ถนนโบราณจินหลี่ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูมิ)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม จากนั้นนําท่านสู่ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกซื้อผ้าไหม
คุณภาพสูงที่ทอด้วยฝี มือที่ประณี ตหนึ่งในสิ นค้าชื่อดังของจีน นําท่านสู่ ถนนโบราณจินหลีใ่ ห้ท่านได้อิสระช้
อปปิ้ งสิ นค้าและของฝากต่างๆก่อนกลับบ้าน

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านออกเดินทางสู่สนามบินเฉินตู

15.30 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินสุ วรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสายการบิน Thai Airwaysเที่ยวบินที่ TG619

17.35

เดินทางกลับถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*********************************************************************************************
หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า แต่ จะคํานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสํ าคัญ
อัตราค่ าบริการ*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ ต้งั แต่ 20 ท่ านขึน้ ไป ***
ผู้ใหญ่ ราคาท่ านละ
37,900 บาท
เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี มีเตียงเสริม
37,900 บาท
เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี ไม่ มีเตียงเสริม
36,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ ายเพิม่
6,500 บาท

*** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงือ่ นไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจ
แล้ วจึงวางมัดจําเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง ***

เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ เมื่อท่ านเดินทางไปกับคณะแล้ ว ขอความกรุณาให้ ท่านตามคณะท่ องเทีย่ วตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการ
เปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม หากท่ านต้ องการทีจ่ ะไม่ ท่องเทีย่ วตามรายการในแต่ ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ ท่านชําระ
เงินเพิม่ 2,000 บาท ต่ อร้ านต่ อท่ าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็ นราคาพิเศษซี่งได้ รับการสนับสนุนจากการท่ องเทีย่ วและร้ านค้ าต่ างๆ

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ(ชาเตอร์ไฟล์)ชั้นประหยัด - ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 4 วันทําการปกติ (หนังสื อเดินทางไทย)
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

*** ค่ านํา้ หนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีที่นํา้ หนักเกิน กรุณาชําระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนํา้ หนักที่เกินเอง ***
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% -ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง
-ค่ าทิปไกด์ วนั ละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน, ค่ าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน, หัวหน้ าทัวร์ ไทย วันละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจองมัดจําท่ านละ10,000 บาทพร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อมเพื่อยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีนณสถานทูตจีน
- ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย15วัน

@ @ เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีน @ @

1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์ )

สํ าหรับผู้เดินทางที่เป็ นเด็กอายุตาํ่ กว่ า 18 ปี
1.
2.
3.
4.
5.

ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
สําเนาสู ติบตั ร (เด็กอายุต่าํ กว่า 6 ปี ขอสู ติบตั รตัวจริ ง )
สําเนาสมุดบัตรประชาชน หรื อสําเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดา หรื อมารดา
หากมีการเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล กรุ ณาแนบเอกสารมาด้วย
หากเด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับพ่อหรื อแม่ กรุ ณาขอหนังสื อให้ความยินยอม จากทางเขตหรื ออําเภอ พร้อมระบุชื่อ
ของท่านที่พาเด็กเดินทางด้วย

สํ าหรับผู้เดินทางที่เกิดที่ประเทศจีน
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์ )
3. หากเป็ นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เคยมีวีซ่าจีน
4. หากไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน แนบพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า
หมายเหตุ : โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นระเบียบการยืน่
เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า

อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วันเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 800 บาท
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับเล่ มของท่ านวีซ่าในกรณีดงั นีค้ อื
1. ชื่อเป็ นชายแต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิงไว้ผมยาวแต่งหน้าทาปาก
2. นํารู ปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายเล่นๆมีวิวด้านหลังยืนเอียงข้างฯลฯมาตัดใช้เพื่อยืน่ วีซ่า
4. นํารู ปที่เป็ นกระดาษสติกเกอร์หรื อรู ปที่ใช้กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์
การยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนหรื อหักค่าใช้จ่ายบางส่ วนสําหรับกรุ๊ ปที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการกา
รันตีค่ามัดจําที่พกั ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง20วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย
10,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง10-19วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9วัน
เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100%
5.ยกเว้น กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํา กับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น
EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
เงือ่ นไขในการให้ บริการ

เนื่องจากราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100 % ซึ่งเมื่อท่ านจองและจ่ ายมัดจําแล้ ว ถ้ าผู้จอง
ยกเลิกจะไม่ มีการคืนค่ ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีทอี่ อกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลือ่ นการเดินทาง ผู้จองจะไม่
สามารถทําเรื่องขอคืนค่ าตั๋วหรือขอคืนค่ าทัวร์ ท้งั หมดหรือบางส่ วนได้ เว้ นแต่
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยืน่ วีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่จ่าย
อื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบ
ชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกําหนด และ
บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการทีก่ าํ หนด อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิด
ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย //สู ญหาย ระหว่างการเดินทาง
กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของสาย
การบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยนั้นๆ
-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 เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อ
การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่
อาจเรี ยกค่าบริ การ

พาสปอร์ ตควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
 ห้ามนําของเหลวและครี มทุกชนิดที่มีปริ มาตรเกินกว่า1000 มิลลิลิตรต่อท่านนําติดตัวขึ้นเครื่ องและขนาดของ
บรรจุภณ
ั ฑ์แต่ละชิ้นห้ามเกินกว่า100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภณ
ั ฑ์
 สําหรับท่านที่ตอ้ งซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศจากกรุ งเทพฯเพื่อเดินทางกลับสู่ต่างจังหวัด
กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ ามารถเลือ่ นวันและเวลาในการเดินทางได้
ทั้งนี้เพื่อป้ องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าทําให้ตอ้ งซื้อบัตรโดยสารเพื่อเดินทางใบใหม่

บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท

ค่ ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

กรุณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริงเพือ่ ความสะดวกสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีน
1. ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนังสื อเดินทาง)_____________________________________________________
2. เพศ□หญิง □ ชาย หนังสื อเดินทางเลขที่ ____________ วันที่ออก_________ วันหมดอายุ_____________
3. สถานภาพ □โสด□แต่ งงานจดทะเบียน□แต่ งงานไม่ จดทะเบียน□หม้ าย□หย่ าร้ าง
4. สัญชาติ_____________________________________________________________________________________
5. วัน/เดือน/ปี เกิด_______________________________________________________________________________
6. หมายเลขบัตรประชาชน _______________________________________________________________________
7. ที่อยูป่ ัจจุบนั _________________________________________________________________________________
8. เบอร์โทรบ้าน________________เบอร์มือถือ___________________ E MAIL ____________________________
9. ชื่อที่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา ___________________________________________________________________
10. ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา __________________________________________________________________
11. เบอร์โทรศัพท์ที่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา __________________________________________________________
12. สมาชิกในครอบครัวชื่อบิดา-มารดา
12.1 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ___________________ความสัมพันธ์_______________
12.2 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ___________________ความสัมพันธ์_______________
12.3 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ___________________ความสัมพันธ์_______________
12.4 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ___________________ความสัมพันธ์_______________
12.5 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ___________________ความสัมพันธ์_______________
13. บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิน_________________________เบอร์ติดต่อ_________________________

