กำหนดเดินทำง วันที่ 7 – 14, 14 – 21 มกรำคม 2560
(8 วัน 7 คืน)
วันที่ 5 – 12, 18 – 25 กุมภำพันธ์ 2560
วันที่ 5 – 12, 18 – 25 มีนำคม, 25 มีนำคม – 1 เมษำยน 2560
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก
08.00 น.
10.15 น.
14.25 น.

ค่า

ที่พกั
วันที่สอง
เช้า

กร ุงเทพฯ – เฉิงต ู – จิ่งลี่ล ู่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานส ุวรรณภ ูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ูทางเข้าที่ 2-3
เคาน์เตอร์ D สายการบิ นไทย [TG] โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทั คอยอานวยความสะดวกแก่ท่าน
ออกเดินทางสูเ่ มืองเฉิงต ู โดยสายการบิ น THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG 618
เดินทางถึงเมืองเฉิงต ู เมืองเอกแห่งมณฑลเสฉวน เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง
การปกครองมาตัง้ แต่ 400 ปี ก่อนคริสตกาล หลังผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นาท่านสูถ่ นน
จิ่งลี่ล ู่ ซึ่งเป็ นถนนคนเดินให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าทามือบริเวณหน้าโรงละครเปลีย่ นหน้ากาก ท่านสามารถ
เลือกซื้อสินค้าได้
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก (ที่ใช้ศิลปะการแสดงชัน้ สูงประจามณฑลเสฉวนและของประเทศ
จีน ท่านจะได้สมั ผัสกับความแปลกใหม่และตืน้ เต้นเร้าใจตลอดการแสดง)
MERCURE CHENGDU NORTH HOTEL หรือเทียบเท่า
เฉิงต ู - เม้าเสี้ยน - ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซี – จิ่วจ้ายโกว
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนาท่านออกเดินทางสูเ่ มืองเม่าเสีย้ น (ใช้
เวลาประมาณ 4 ชัว่ โมง) ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ 2 ข้างทางอย่างเพลิดเพลิน อาทิ ความเป็ นอยู่วิถีชวี ิต
ของชาวบ้านชนกลุม่ น้อยที่ปลูกพืช เกษตรกรรม นานาชนิดๆ ไร่อันกว้างใหญ่ เทือกเขา ธารนา้ ฯลฯ และ
พักผ่อนตามอัธยาศัย จากนัน้ นาท่านผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี ที่มนี า้ สีเขียวดัง่ เทอคอว์ยบนที่ราบสูง สลับ
ด้วยแนวทิวเขา ทะเลสาบแห่งนีเ้ กิดขึน้ จากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงบ่อยครั้ง และได้กลืนเมืองทั้งเมืองอยู่ใต้
ทะเลสาบ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางต่อ ผ่านเมืองซงพาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติและความ
งามของทุ่งหญ้า ชวนจูซ่ ื่อ สมัยเมือ่ 70 ปี ที่แล้วได้เกิดสงครามเหล่าบรรดาทหารจีนแดงหนีมาตามเส้นทาง
1 |CTU 8D7N JAN-MAR’17 BY TG _WTS

ผ่านทุ่งหญ้าอันสวยงาม เพื่อเป็ นการระลึกถึงทหารจีนแดง นาท่านผ่านชมกาแพงเมืองโบราณซงพาน เป็ น
เมืองโบราณที่ยังคงความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองซงพานไว้
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านมุง่ หน้าเข้าสูจ่ วิ่ จ้ายโกว อุทยานมรดกโลก
(ประกาศปี ค.ศ. 1992)
ค่า
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พกั
MINGYA HOTEL หรือเที ยบเท่า
วันที่สาม ดินแดนแห่งเทพนิยาย อ ุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอ ุทยาน)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเดินทางสูจ่ วิ่ จ้ายโกว
09.00 น. นาท่านไปสัมผัสกับความงามของจิว่ จ้ายโกว ดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดัง่ แดนสวรรค์ ที่ได้รับ
การอนุรักษ์ โดยไม่ถกู ทาลายด้วยนา้ มือมนุษย์ มีคาบอกเล่าว่ามีบคุ คลสองอาชีพที่ไม่กล้ามายัง สถานที่นี้
คือ นักวาด และนักกวี นาชมทะเลสาบยาวทีม่ ฉี ากหลังเป็ นขุนเขาสูงที่มยี อดปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน ชม
ต้นสนแขนเดียว ถ่ายรูปกับจามรี แล้วชมทะเลสาบ 5 สี บึงนา้ ใสที่มสี เี ขียว คราม นา้ เงิน ม่วง และสีฟ้า
เทอคอยซ์ สวยงามจนสุดแสนจะบรรยาย ชมทะเลฤดูกาลซึ่งสีสนั ของทิวทัศน์จะเปลีย่ นแปลงไปตามฤดูกาล
ชมทะเลสาบแรด น้าตกซ ูเจิง น้าตกนัว่ เย่อหล่าน เก็บภาพอันสวยงามเหล่านีไ้ ด้ตามอัธยาศัย
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ในอุทยานจิว่ จ้ายโกว
บ่าย
ชมทะเลสาบหมีแพนด้า ทะเลสาบดอกไม้หา้ สี ทะเลสาบธารนกยูง ซึ่งสายนา้ ใสกับสีสันของขุนเขาคล้ายดัง่
หางนกยูง ชมนา้ ตกธารไข่มกุ ที่สวยงาม
ค่า
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พกั
MINGYA HOTEL หรือเที ยบเท่า
วันที่สี่
อ ุทยานมู่หนีโกว – ต ูเจียงเอี้ ยน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนัน้ นาท่านเดินทางสูอ่ ุทยานมู่หนีโกว ตัง้ อยู่ทาง
ตะวันตกของอาเภอซงพาน ภายในหมู่บา้ นโหมวหนีโกว มีพื้นที่ 160 ตร.กม. อยู่สงู จากระดับนา้ ทะเล 2,800
เมตร จุดที่สงู สุดสูงถึง 4,070 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี อยู่ที่ 4 องศา องค์ประกอบสาคัญของทิวทัศน์
คือ ภูเขา ถ้า ป่ า ทะเลสาบ ทะเลสาบใหญ่นอ้ ยมีความงดงามสามารถที่จะประชันกับจิว่ จ้ายโกวได้ ส่วนนา้ ตก
ก็สามารถประชันกับหวงหลงได้
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสูเ่ มืองตูเจียงเอี้ยน
เย็น
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS ABCUENTCOTY
HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่หา้
ต ูเจียงเอี้ยน - (ล่องเรือชม) หลวงพ่อโตเล่อซาน – ง้อไบ๊
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านกลับสูต่ วั เมืองเฉิงตู เพื่อเดินทางต่อไปยังเมือง
เล่อซาน
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเดินทางสูเ่ มืองเล่อซาน
บ่าย
นาท่านลงเรือ ชมเกาะเล่อซาน ซึ่งมีรปู พรรณดัง่ พระนอนกลางทะเล จากบนเรือท่านจะเห็นหลวงพ่อโตเล่อ
ซาน ซึ่งเป็ นพระแกะสลักภูผาที่ใหญ่ แกะสกัดเข้าไปในหน้าผาหิน สูง 71 เมตร เฉพาะพระเศียรสูง 14.7
เมตร กว้าง 10 เมตร พระกรรณยาว 7 เมตร พระเนตรยาว 3.3 เมตร หลังพระบาทกว้าง 8.5 เมตร นิว้
พระบาทแต่ละนิว้ สูงท่วมหัวคน (ซานซื่อยีจนุ โฝ โฝซื่อยีจวั้ ซาน – ภูเป็ นพระรูปหนึง่ พระคือภูลกู หนึง่ ) ใช้
เวลาก่อสร้างนานถึง 90 ปี พระพักตร์จะหันออกมาทางแม่นา้ หมิงเจียง (สร้างในปี ค.ศ. 713-803) โดย
การนาของหลวงพ่อไห่ทงโดยใช้เงินบริจาคของชาวบ้าน จุดประสงค์เพื่อเป็ นสิริมงคล ปกป้องภัยนา้ ท่วม
จากการเอ่อล้นของแม่นา้ 3 สาย (หมิงเจียง ซิงอีเจียง ตูเ้ จียง) ที่มาบรรจบพอดีที่เมืองเล่อซาน แล้ว
เดินทางต่อสูภ่ ูเขาง้อไบ๊ หรือภ ูเขาเอ่อเหมย
ค่า
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พกั
EMEI GARDEN CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หก
เขาง้อไบ๊ – ยอดจินติ่ง - นมัสการพระโพธิสตั ว์ผ่เู สียน - วัดเป้ากัว๋
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนาท่านเข้าสูภ่ ูเขาง้อไบ๊ (เอ๋อเหมยซาน)
เอ๋อเหมย แปลว่า คิ้วโก่ง เพราะทิวเขามีลกั ษณะเหมือนคิ้ว นักพรตในลัทธิเต๋าเริ่มเข้ามาสร้างศาลเจ้าใน
เทือกเขาแห่งนีใ้ นศตวรรษที่ 2 หลังจากนัน้ ศาสนาก็เริ่มเฟื่ องฟูมาจนถึงศตวรรษที่ 6 เอ๋อเหมยซานจึงกลาย
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กลางวัน

ค่า
ที่พกั
วันที่เจ็ด
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พกั
วันที่แปด
เช้า

กลางวัน
15.20 น.
17.35 น.

มาเป็ น 1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สทิ ธิท์ างพุทธศาสนา (เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถซาน, จิว่ หัวซาน, ผูโ่ ถซาน) นาท่าน
เปลีย่ นรถท้องถิ่นขึน้ ภูเขาแล้วนัง่ กระเช้าลอยฟ้ าขึน้ สูจ่ ดุ ชมวิวบนยอดจินติ่ง ที่มคี วามสูงจากระดับนา้ ทะเล
3,077 เมตร ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขาเหนือชัน้ เมฆที่สวยงามดุจดัง่ สวรรค์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านนมัสการสิง่ ศักดิ์สทิ ธิบ์ นเขา นมัสการองค์ผ่เู สียน
ทรงช้าง (สมัตภัทธโพธิสตั ย์) พระพักตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร ชมตาหนักทอง ตาหนักเงิน ตาหนัก
สาริด และตาหนักเหล็ก ซึ่งประหนึง่ ว่าได้จาลอง 4 พุทธคีรี อันได้แก่ ผูโ่ ถซาน จิว่ หัวซาน อู่ไถซาน
และเอ๋อเหมยซาน มาไว้ที่ยอดจินติง่ ลงจากเขานาชม วัดเป้ากัว๋ ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี วัดเป้ากัว๋ ได้รับการ
บูรณะใหม่โดยพระชาวไต้หวันแห่งเมืองเกาสง ซึ่งได้บริจาคเงินถึง 100,000 อเมริกนั ดอลล่าห์ ให้ท่านได้
กราบไหว้สงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิเ์ พื่อเสริมบารมี
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
EMEI GARDEN CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
ง้อไบ้ - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ศาลเจ้าสามก๊ก - ถนนคนเดินซ ุนชีล ู่
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเดินทางกลับเฉิงตู
นาท่านไปเยี่ยมหมีแพนด้าที่ศนู ย์วิจยั ที่นมี่ หี มีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็ นสัตว์สงวนหายากมี
กาเนิดในมณฑลเสฉวน มีลกู ยากเพราะอุณหภูมใิ นร่างกายที่พร้อมจะตัง้ ท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตก
ลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านัน้ จะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่
ลูกศร ปั จจุบันรัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็ นสือ่ การผูกมิตรไมตรีกบั ประเทศต่างๆ (รวมรถแบตเตอรี่)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาเที่ยวศาลอโู่ หวฉือ หรือศาล 3 ก๊ก ศาลนีม้ เี นือ้ ที่ 37,000 ต.ร.ม. ภายในศาลมีรปู ปั้ นของเล่าปี่ กวนอู
เตียวหุย รูปปั้ นของ 14 ทหารเอก และ 14 เสนาบดีของเล่าปี่ นาท่านชมสุสานเล่าปี่ และพระมเหสี ไปช้อบปิ้ ง
ทีถ่ นนคนเดินเท้าปู้สิงเจีย บนถนน “ช ุนซีล”ู่ และ “ซิงเหนียนล”ู่ ที่เต็มไปด้วยห้างใหญ่และร้านรวง
ย่อยๆ มากมาย ขายเสือ้ ผ้าแฟชัน่ นาสมัย รองเท้า กระเป๋ า แว่นตา
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
MERCURE CHENGDU NORTH HOTEL หรือเทียบเท่า
เฉิงต ู - วัดเจ้าเจี๋ย - กร ุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนัน้ นาท่านชมวัดลือชื่อของนครเฉิงตู วัดเจาเจี๋ย ซึ่ง
สร้างครัง้ แรกในราชวงศ์ถัง สมัยเจินกวงฮ่องเต้มีอายุราว 1,400 ปี แล้วถูกไฟใหม้ในปี ค.ศ.1644 ต่อมา
บูรณะปฏิสงั ขรณ์ขนึ้ ใหม่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** พิเศษ อาหารสมุนไพรจีน ** ที่ข้ ึนชื่อของเสฉวน หลังอาหารนา
ท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG 619
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการครบส ูตรเฉิงต ู 8 วัน 7 คืน เดือนมกราคม – มีนาคม 2560
จานวน 15 ท่านขึ้นไป มีหวั หน้าทัวร์ โดยสายการบินไทย

เดือน มกราคม - ก ุมภาพันธ์ 2560
ผูใ้ หญ่ท่านละ
เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี มีเตียง
เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

30,900 บาท
30,900 บาท
29,900 บาท
5,500 บาท

เดือน มีนาคม 2560
ผูใ้ หญ่ท่านละ
เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี มีเตียง
เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

31,900 บาท
31,900 บาท
30,900 บาท
5,500 บาท

ข้อควรทราบ
ร้านช้อปที่ตอ้ งรบกวนท ุกท่านเข้า คือ นวดฝ่าเท้า, ใบชา, ผ้าไหม,หมอนยางพารา หรือตามแต่ละเมือง
ซึ่งจาเป็ นต้องบรรจใุ นโปรแกรมทัวร์ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ท ุกท่านทราบว่า จาเป็ นต้อง
รบกวนท ุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซ้ อื ขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของท่านเป็ นหลักไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้ สิ้น
อัตรานี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ (BKK-CTU-BKK) โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ
 ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ตามรายการที่ระบุ
 ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 ค่ารถเหมาในอุทยานจิว่ จ้ายโกว
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทาการ
 ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนีย้ ่อม
อยู่ในข้อจากัดที่มกี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวิต
อัตรานี้ไม่รวม
 กระเป๋ าเดินทางในกรณีที่นา้ หนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (Passport)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดืม่ , ค่าอาหารที่สงั ่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
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 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้ งการใบกากับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์
อัตราวันละ 30 หยวน / คน / วัน (30 X 8 = 240 หยวน/ท่าน/ตลอดการเดินทาง)
 ค่าทิปเบล ใบละ 5 หยวน
เงื่อนไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ พร้อมชาระมัดจาค่าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท เพือ่ เป็ นการการันตีที่นงั ่
พร้อมส่งสาเนาหน้าพาสสปอร์ตและสลิปการโอนเงินมาที่ แฟกส์ 02-7120885 ส่วนเหลือชาระทั้งหมดก่อนการเดินทาง
อย่างน้อย 15 วัน
การยกเลิก
1. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯ เป็ นผูย้ ื่นวีซ่าให้ เมือ่ ผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนค่ามัดจาทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป คืนเงินทั้งหมด
ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรือโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight
จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนือ่ งจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
หมายเหต ุ
1. บริษทั ฯ มีสทิ ธิท์ ี่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมือ่ เกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัตเิ หตุตา่ งๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้ สุดลง ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิแ์ ละจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่
ท่านได้ชาระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้
4. บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนือ่ งมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนีเ้ ป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริษทั ฯ อีกครั้งหนึง่ หลังจากได้สารองที่นงั ่ บนเครื่อง และโรงแรม
ที่พักในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้ าจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานีค้ ิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบัน หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึน้ บริษทั ฯ สงวนสิทธิท์ ี่จะปรับราคาตัว๋
เครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษทั ฯ ขนส่ง หรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษทั ฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้
แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนัน้ ๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิน้ แทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯ กากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนือ่ งมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ทั้งสิน้ แต่ทั้งนีท้ างบริษทั ฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์
การจัดหานีโ้ ดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมือ่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้ และทางบริษทั จะเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยที่
เกิดขึน้ จากท่านเป็ นจานวนเงิน 300 หยวน/ร้าน/คน
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เอกสารในการทาวีซา่ จีนสาหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มอี ายุการใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า -ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายสี 2x1.8 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ หน้าตรง เห็นใบหู ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อสีขาว และต้องไม่ใช่
สติก๊ เกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
4. สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมระบุอาชีพ สถานที่ทางาน เบอร์ตดิ ต่อ อีเมลล์
5. กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี แนบสาเนาสูตบิ ัตร (ใบเกิด)
6. นักเรียน นักศึกษา ขอสาเนาบัตรสถานศึกษา
7. กรณีที่มเี ด็ก แต่ไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา ต้องมีหนังสือให้ความยินยอมการเดินทางด้วย
8. สาหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลืองมีค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า -แจ้งออกของคนต่างด้าวใช้รปู ถ่ายภาพสี 2
นิว้ 5 รูป
9. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่มขึน้ อยู่กับแต่ละกรณี (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกนั ) เอกสารพาสปอร์ตพร้อม
รูปถ่าย 2 ใบ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็ นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)
หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั
สถานฑ ูตจีนอาจปฏิเสธไม่รบั ทาวีซา่ ให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. ชือ่ เป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นารูปถ่ายที่มวี วิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทาวีซ่า
4. นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
5. รูปที่สวมแว่นตา ยิ้มเห็นฟั น
*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม
แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผเ้ ู ดินทางเป็นสาคัญ
(ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นี้ข้ ึนอยู่กบั ค่าเงินบาทและค่าน้ามันเพิ่มเติมที่สายการบิ นเรียกเก็บ) ***
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