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มรดกโลกชือ่ สุ่ย
สุ้ยหนิง
เล่อซำน
เฉินตู
มหำนครฉงชิง่

น้ำตกชือ่ สุ่ย น้ำตกสำยรุ้งใหญ่ทสี่ ุดในเอเซีย และเป็ นอันดับ 1 ของจีนสูง 76 เมตร กว้ำง 81 เมตร
วัดกวงเต๋อหรือวัดบ้ำนเกิดเจ้ำแม่กวนอิม เจ้ำแม่กวนอิมทรงในร่ำงผู ช้ ำย
ล่องเรือแม่น้ำหมิงเจียง ชมองค์หลวงพ่อโต
ถนนโบรำณจินลี่ วัดต้ำฉือ วัดโบรำณเมืองเฉินตู
1 ใน 4 มหำนครของจีน หงหย้ำต้ง ศำลำประชำคม
กำหนดกำรเดินทำง วันที่ 9-14 , 16-21 , 23-28 มกรำคม 2562
( 6 วัน 5 คืน )
วันแรก
04.00 น.
06.20 น.
10.20 น.
กลำงวัน

สนำมบินดอนเมือง – ฉงชิ่ง – ชื่ อสุ่ ย – นำ้ ตก 4 คูหำ – โรงเหล้ ำไม้ ไผ่ ริมแม่ นำ้ ชื่ อสุ่ ย
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อำคำร 1 ชั้น 2 เคำน์ เตอร์ สำยกำรบินแอร์ เอเชีย เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอานวย
ความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่ อง
นาท่านเหิ รฟ้าสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสำยกำรบิน แอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 556
เดินทางถึงท่าอากาศยานมหานครฉงชิ่ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว เดินทางเข้าสู่ ตวั เมือง
 รั บประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเดิ นทางสู่ นาท่านเดินทางสู่ เมืองชื่ อสุ่ ย ตั้งอยู่ในภาค
ตะวันตกเฉี ยงเหนื อของ มณฑลกุย้ โจว เป็ นแถบเปลี่ยนผ่านระหว่างที่ราบสู งยูนนาน-กุย้ โจวกับแอ่งกะทะเสฉวน นครนี้
ได้ชื่อว่า “ชื่อสุ่ ย” เพราะมีแม่น้ าชื่อสุ่ ยที่สวยงามไหลผ่านตลอดทั้งเมือง ชื่อสุ่ ยเป็ นสายสัมพันธ์สาคัญของการค้าพรมแดน
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ค่า
วันที่สอง
เช้า

เที่ยง
ค่า
วันที่สำม
เช้า

เที่ยง

ค่า

ระหว่างเสฉวน-กุย้ โจวมาโดยตลอด เป็ นเมืองสาคัญในด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรม นาท่านชม อุทยำนน้ำตกสี่ ถ้ำ (รวมรถ
กอล์ ฟ) อุทยานที่มีน้ าตกถึง 4 แห่งในอุทยานเดียว 1.น้ าตกผ้าม่าน 2.น้ าตกซุ นหงอคง 3.น้ าตกกบบิน 4.น้ าตกม้าขาว ให้
ท่านสัมผัสกับวิวทิวทัศน์ที่แตกต่างกัน ด้วยสายน้ าที่เย็นฉ่ า อากาศที่ร่มรื่ นตลอดทั้งปี เดินชมพืชพรรณธรรมชาติที่หาชม
ที่ อื่นไม่ได้ เช่ น ต้นเฟิ ร์ นป่ าดึ กดาบรรพ์ และพื ชท้องถิ่ นที่ แปลกตา พร้ อมกับถ่ายรู ปกับธรรมชาติ ที่สวยตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านแวะเยี่ยมชมโรงเหล้ ำไม้ ไผ่ ริมแม่ น้ำชื่ อสุ่ ย ซึ่ งเป็ นเหล้าชั้นดีของที่นี่โดยใช้ส่วนผสมของน้ าที่บริ สุทธิ์ ที่สุด
ของแม่น้ าชื่อสุ่ ย นาท่านชมกรรมวิธีการผลิต ชิม และซื้ อหาเป็ นของฝาก
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านกลับที่พกั
พักที่เมืองชื่ อสุ่ ย JURASSIC HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
ชื่ อสุ่ ย – นำ้ ตกชื่ อสุ่ ย (รวมรถกอล์ ฟ+ลิฟท์ ) – เล่ อซำน
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ที่พกั หลังอาหารนาท่านชม นำ้ ตกใหญ่ ชื่อสุ่ ย ที่เป็ นอันดับ 1ของประเทศจีน ซึ่ งมีความสู ง76เมตร
กว้าง81 เมตร เป็ นน้ าตกที่ ใหญ่ที่สุดในเอเชี ย และเป็ นน้ าตกแห่ งเดียวในโลกที่ไหลผ่านภูเขาสายรุ ้ง (Danxia landform)
น้ าไหลลงจากหน้าผาสู ง ส่ งเสี ยงอึกทึกกึกก้องไปหลายกิโลเมตร ทิ้งละอองน้ ากระจายเป็ นหมอกเป็ นฝน หลายร้อยตาราง
วา กระทบเป็ นสายรุ ้งอันสวยงาม
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เมืองเล่ อซาน
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านกลับที่พกั
พักที่เมืองเล่ อซำน ORANGE HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
เล่ อซำน – ล่ องเรื อชมหลวงพ่ อโตเล่ อซำน – เฉินตู – ถนนคนเดินซุ นซีล่ ู
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ที่พกั หลังอาหาร นาท่านลงเรื อ ชมเกำะเล่ อซำน ซึ่ งมีรูปพรรณดัง่ พระนอนกลางทะเล จากบนเรื อ
ท่านจะเห็นหลวงพ่ อโตเล่ อซำน ซึ่ งเป็ นพระแกะสลักภูผาที่ ใหญ่ แกะสกัดเข้าไปในหน้าผาหิ น สู ง 71 เมตร เฉพาะพระ
เศียรสู ง 14.7 เมตร กว้าง 10 เมตร พระกรรณยาว 7 เมตร พระเนตรยาว 3.3 เมตร หลังพระบาทกว้าง 8.5 เมตร นิ้วพระบาท
แต่ละนิ้วสู งท่วมหัวคน (ซานซื่ อยีจุนโฝ โฝซื่ อยีจ้ วั ซาน – ภูเป็ นพระรู ปหนึ่ ง พระคือภูลูกหนึ่ ง) ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 90
ปี พระพักตร์จะหันออกมาทางแม่น้ าหมิงเจียง (สร้างในปี ค.ศ. 713-803) โดยการนาของหลวงพ่อไห่ ทงโดยใช้เงินบริ จาค
ของชาวบ้าน จุดประสงค์เพื่อเป็ นสิ ริมงคลปกป้ องภัยน้ าท่วมจากการเอ่อล้นของแม่น้ า 3 สาย (หมิงเจียง ซิ งอีเจียง ตูเ้ จียง)
ที่มาบรรจบพอดีที่เมืองเล่อซาน
รั บประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารเดิ นทางสู่ เมื องเฉิ นตู เมื องเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่ มีภู มิ
ประเทศรายรอบไปด้วยเทื อกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่ เหมาะสมต่อการประกอบอาชี พเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่
อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริ มาณความชื้นสู ง มีพ้ืนที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่ วนหนึ่ งเป็ น
ชนกลุ่มน้อยเชื้ อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิ เบต เมี้ยว หุ ย เชี ยงนาท่านชม ผ้ ำไหมของจีน ชมวิธีการนาเส้นไหมออกมาผลิต
เป็ นสิ นค้าทั้งใช้เครื่ องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทาไส้นวมผ้าห่ มไหม ซึ่ งเหมาะ
กับการซื้ อเป็ นทั้งของฝากและใช้เอง
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านกลับที่พกั
พักที่เมืองเฉินตู ZHEFEI HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
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วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

ค่า
วันที่ห้ำ
เช้า

เที่ยง

ค่า

วันที่หก
เช้า

18.50 น.
20.50 น.

เฉินตู – ถนนไท่ ก๋ ลู ี่ – วัดต้ ำฉื อ – ร้ ำนบัวหิมะ+นวกฝ่ ำเท้ ำ – ร้ ำนหยก – เมืองโบรำณควันไจ่ เซี่ยงก่ วน
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ที่พกั หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ ถนนไทกู๋ลี่ ช้อปปิ้ งคอมเพล็กซ์ ร้านอาหาร ห้างสรรพสิ นค้าใต้
ดิน โรงภาพยนตร์ จัตุรัส และโรงแรมหรู อย่าง The Temple House ตกแต่ง สไตล์จีนโมเดิร์น และ แวะชม วัดต้ ำฉื อ วัดที่
พระเสวียนจ้าง (พระถังซาจัง๋ ) เคยจาพรรษาก่อนเดินทางไปชมพูทวีป เป็ นใจกลางของถนนไทกู๋ลี่ จากนั้นนาท่านเยี่ยมชม
ศู นย์ สมุนไพรจีน ฟั งคาบรรยายสรรพคุณยาจี นที่ มีสรรพคุณครอบจักรวาล พร้อมคลายเมื่อยด้วยการนวดสมุนไพร ฟรี
แบบไม่มีค่าใช้จ่าย
รั บประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านแวะ ร้ ำนหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสี ยงของประเทศจี น
ให้ท่านได้เลือกซื้ อ กาไลหยก แหวนหยก หรื อ ผีเซี ยะสัตว์ มงคลที่มีชื่อเสี ยงจากนั้นนาท่านสู่ เมืองโบรำณควนไจ่ เซี่ ยง
ก่ วน นี้ มีอายุกว่าพันปี เป็ นเมื องที่ มีวิวทิ วทัศน์สวยงามและมี ประชากรอาศัยอยู่เมืองนี้ กาลังพัฒนาเป็ นแหล่งท่ องเที่ ยว
ได้รับขนานนามว่าเมืองโบราณแห่งคู่รักโรแมนติคเมืองโบราณควนไจ่เซี่ ยงก่วนเป็ นแหล่งนัดพบของหนุ่มสาว
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านกลับที่พกั
พักที่เมืองเฉินตู ZHEFEI HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
เฉินตู – ร้ ำนยำงพำรำ – สุ้ ยหนิง – วัดกวำงเต๋ อ – ฉงชิ่ง – ถนนคนเดินเจียฟ่ งเป่ ย
บริ กำรอำหำรเช้ ำ ณ ที่พัก หลังอาหาร นาท่านแวะร้ ำนหมอนโอโซน ผลิตภัณฑ์เครื่ องนอนจากยางพาราที่พฒั นาโดย
ชาวญี่ปุ่น ให้ท่านเลือกเช่ นที่ นอน หมอน ผ้าห่ ม เป็ นต้น นาท่านเดิ นทาง เมืองสุ้ ยหนิง เมืองที่คนจีนเชื่ อว่า เป็ นที่ กาเนิ ด
ของพระโพธิ สตั ว์กวนอิม สุ ย้ หนิงเคยมีความเจริ ญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมมาแต่โบราณ
รั บประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหาร นาท่านชมความยิ่งใหญ่อลังการของสุ ดยอดโบราณสถานกว่า
พันๆปี วัดกวงเต๋ อหรื อวัดบ้ ำนเกิดเจ้ ำแม่ กวนอิม (เจ้าแม่กวนอิมทรงในร่ างผูช้ าย) ซึ่ งเคยประทับที่นี่ 69 ปี จากนั้นจึงย้ายไป
อยูท่ ี่เกาะผูถ่ ่อซาน ซึ่ งเป็ นวัดหลวงระดับ 9 ในอดีตพระสงฆ์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศจะต้องมาประทับตราเข้าออกที่วดั
แห่งนี้ก่อนที่จะเดินทางออกนอกเขต นาท่านปล่อยปลาปล่อยเต่าเสริ มบารมีเป็ นสิ ริมงคลแก่ท่าน วัดแห่ งนี้ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5
อย่างที่ ท่านไม่ควรพลาดที่ จะไปดูคือ หน้าบันโบราณ เจดียพ์ ระบรมสารี ริกธาตุตราประทับหยกเหอเถียน เจ้าแม่กวนอิม
ป้ายจารึ กเก้ามังกรประวัติเจ้าแม่กวนอิม พระพุทธรู ปหยก 1 ใน 4 ของโลกจากนั้นเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านช้อปปิ้ งของฝากกลับบ้านที่ ถนนคนเดินเจีย่ ฟำงเป่ ย (ถนนคน
เดินเมืองฉงชิ่ง) หรื อที่รับรู ้กนั ว่าเป็ นเสมือนฮ่องกง 2 มีสินค้าเบรนด์เนมให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งจุใจนาท่านกลับที่พกั
พักที่เมืองฉงชิ่ง TIANYOU HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
ฉงชิ่ง – มหำศำลำประชำคม (ด้ ำนนอก) – หงหยำต้ ง – ฉงชิ่ง – กรุ งเทพฯ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ที่พกั หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับสู่ มหำนครฉงชิ่ง เป็ นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของจีนที่ข้ ึนตรงต่อ
ส่ วนกลาง โดยได้ถูกขนานนามว่าเป็ น “เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก” อันเป็ นแหล่งกาเนิ ดของชนเผ่าปาหยีโบราณ มี
ประวัติศาสตร์อนั เนิ่นนานกว่า 3,000 ปี นาท่านเที่ยวชม มหำศำลำประชำคม ( ต้ ำหลี่ถัง ) ที่สร้างโดยนายพลเฮดหลงแห่ ง
กองทัพคอมมิวนิสต์ สร้างหลังจากการปฎิวตั ิสาเร็ จในปี 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็ นที่ประชุมสภาผูแ้ ทน และโรง
ละครของประชาชน จาลองแบบมาจากหอฟ้ าเทียนถานจากปั กกิ่ง จากนั้น นาท่านสู่ “หงหยำต้ ง” คอมเพล็กซ์ในรู ปทรง
อาคารโบราณขนาดใหญ่ ภายในมี ร้ านค้า ร้ านอาหาร ร้ า นขายสิ นค้า ที่ ระลึ ก ฯลฯ ที่ นี่ถือเป็ นจุ ด นัดพบพักผ่อนของ
ชาวเมื อง และจุ ดชมวิวชั้นดี อี กทั้งยังเป็ นจุ ดถ่ายรู ปที่ สาคัญของนักท่ องเที่ ยวอี กด้วย สมควรแก่ เวลำนำท่ ำนเดินทำงสู่
สนำมบิน
***อิสระอำหำรกลำงวันเพื่อควำมสะดวกในกำรช้ อปปิ้ ง***
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD 553
เดินทางถึง สนำมบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
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อัตรำค่ ำบริกำร **รำคำพิเศษ ไม่ มรี ำคำเด็ก ไม่ มแี จกของสมนำคุณ ***
กำหนดกำรเดินทำง

9-14 , 16-21 , 23-28 มกรำคม 2562

ผู้ใหญ่ ** ไม่ มีรำคำเด็ก**

พักเดี่ยว

12,999.-

4,900.-

หมำยเหตุ : รำยกำรทัวร์ สำมำรถเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็ นต้ น
โดยมิต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ แต่ จะคำนึงถึงประโยชน์ ของลูกค้ ำเป็ นสำคัญ

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ำนเงื่อนไขกำรเดินทำงอย่ ำงถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจ
แล้วจึงวำงมัดจำเพื่อประโยชน์ ของท่ ำนเอง ***
เนื่องจำกเป็ นรำคำพิเศษ เมื่อท่ ำนเดินทำงไปกับคณะแล้ ว ขอควำมกรุ ณำให้ ท่ำนตำมคณะท่ องเที่ยวตำมรำยกำร ซึ่งอำจจะมีกำร
เปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม หำกท่ ำนต้ องกำรที่จะไม่ ท่องเที่ยวตำมรำยกำรในแต่ ละวัน ทำงบริษทั ฯ ขอควำมกรุ ณำให้ ท่ำนชำระเงิน
เพิม่ 2,000 บำท ต่ อร้ ำนต่ อท่ ำน เนื่องจำกรำคำทัวร์ เป็ นรำคำพิเศษซี่งได้ รับกำรสนับสนุนจำกกำรท่ องเที่ยวและร้ ำนค้ ำต่ ำงๆ

ข้ อควรระวัง ท่ ำนใดทีม่ พี ำสปอร์ ต 2 เล่มหรื อเปลีย่ นพำสปอร์ ตเล่มใหม่ โดยไม่ แจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่
กรณีทเี่ ดินทำงไม่ ได้ ทำงบริษทั จะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ำกรณีใดๆทั้งสิ้น
กรุณำตรวจสอบพำสปอร์ ตก่อนส่ งให้ เจ้ ำหน้ ำทีแ่ ละก่อนกำรเดินทำง
อัตรำค่ ำบริกำรนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่ ำนำ้ หนักกระเป๋ำ ท่ ำนละ 20 กิโลกรัม/ ท่ ำน กรณีทนี่ ำ้ หนักเกิน กรุ ณำชำระค่ ำใช้ จ่ำยส่ วนนำ้ หนักทีเ่ กินเอง ***
อัตรำนีไ้ ม่ รวม
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ อาหาร-เครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ ค่าซักรี ด - ค่าภาษีบริ การ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ, ค่าวีซ่าด่วน 2-3 วันทาการ (เพิ่มท่านละ 1,200 บาท) - ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเกิน 20 กิโลกรัม

- ค่ ำธรรมเนียมวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ ท่ ำนละ 1,500 บำท
- ค่ ำทิปไกด์ ท้องถิ่น, ค่ ำทิปคนขับรถและหัวหน้ ำทัวร์ ไทย 1,500 บำท ต่ อท่ ำน
เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ ั่ง
- กำรจอง ชำระมัดจำ 8,000 บำท ส่ วนเหลือชำระก่อนกำรเดินทำง 20 วัน พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพื่อยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชาระค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
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เงื่อนไขในกำรให้ บริกำรเดินทำงโดยสำยกำรบินแอร์ เอเซีย
เนื่องจำกรำคำนีเ้ ป็ นรำคำโปรโมชั่น ตั๋วเครื่ องบินกำรันตีกำรจ่ ำยเงินล่ วงหน้ ำเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่ ำนจองและจ่ ำยมัดจำแล้ ว ถ้ ำผู้
จองยกเลิกจะไม่ มีกำรคืนค่ ำมัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีทอี่ อกตั๋วเครื่ องบินไปแล้ ว หำกมีกำรยกเลิกหรื อขอเลื่อนกำรเดินทำง ผู้
จองจะไม่ สำมำรถทำเรื่ องขอคืนค่ ำตั๋วหรื อขอคืนค่ ำทัวร์ ท้งั หมดหรื อบำงส่ วนได้ เว้นแต่
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หักค่าใช่ จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่า
ใช่จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิ กการเดิ นทาง โดยตัว๋ เครื่ องบิ นได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิ ม ผูย้ กเลิ กต้อง
รับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการ
บินกาหนด และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
4. กรณี ที่ท่านซื้ อตัว๋ เพิ่ม เกิ นจากจานวนตัว๋ ที่ มีในกรุ๊ ป ทางบริ ษทั จองตัว๋ ผ่านอิ นเตอร์ เน็ ตให้ ท่านผูเ้ ดิ นทางจะไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทาง หรื อเปลี่ยนผูเ้ ดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกาหนด จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายตัว๋ เต็มใบ
@ @ เอกสำรสำหรับยื่นวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ ป @ @
1. สาเนาพาสปอร์ต
2. สาเนาบัตรประชาชน

อัตรำค่ ำวีซ่ำด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ำยเพิม่ ให้ สถำนฑูตจีน เมื่อท่ำนส่ งหนังสื อเดินทำงล่ำช้ ำ
- พาสปอร์ ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- สาเนาบัตรประชาชน
- ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท
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หมำยเหตุ
-รำคำและเวลำเดินทำงตำมรำยกำรทีก่ ำหนด อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ ขนึ้ อยู่กบั อัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำและสำยกำรบินกำหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อ
เกิดปั ญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านาสิ่ งของมี ค่าติ ดตัวหรื อนาใส่ กระเป๋ าเดิ นทาง มากเกิ นความจาเป็ น หากเกิ ดการเสี ยหาย //สู ญหาย ระหว่างการ
เดินทาง กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลย
พินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาให้มิสามารถ
เดินทางได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
หรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถื อว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ

พำสปอร์ ตควรมีอำยุใช้ งำนเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
 ห้ามนาของเหลวและครี มทุกชนิดที่มีปริ มาตรเกินกว่า 1000 มิลลิลิตรต่อท่าน นาติดตัวขึ้นเครื่ องและขนาดของ
บรรจุภณั ฑ์แต่ละชิ้นห้ามเกินกว่า 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภณ
ั ฑ์
 สาหรับท่านที่ตอ้ งซื้ อบัตรโดยสารภายในประเทศจากกรุ งเทพฯเพื่อเดินทางกลับสู่ ต่างจังหวัด
กรุ ณำเลือกซื้อบัตรโดยสำรภำยในประเทศประเภทที่สำมำรถเลื่อนวันและเวลำในกำรเดินทำงได้
ทั้งนี้เพื่อป้ องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้าทาให้ตอ้ งซื้ อบัตรโดยสารเพื่อเดินทางใบใหม่

บริษัทฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท

ค่ ำรักษำพยำบำลจำกอุบตั ิเหตุระหว่ ำงกำรเดินทำง วงเงิน 500,000 บำท

