


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินเฉินตู	หรือ	ทาอากาศยานนานา
ชาติเฉิงตูซวงหลิว	-	เมืองเฉิงตู	หรือ	เฉินตู	-	เมืองตูเจียงเอี้ยน

พักที่	MINGCHENG
TIME	HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ	4	ดาว

2 ศูนยอนุรักษหมีแพนดา	-	จิ่วจายโกว	-	ทะเลสาบเตีย๋ซี	-	อุทยา
นมูน่ีโกว

พักที่	JIUZHAI
RESORT	HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ	4	ดาว

3 จิ่วจายโกว	-	ทะเลสาบแรด	-	ทะเลสาบซูเจิง	-	นําตกซูเจิง	-
ทะเลสาบเสือ	-	ทะเลสาบยาว	-	ทะเลสาบหาสี	-	น้ําตกธารไขมุก

พักที่	JIUZHAI
RESORT	HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ	4	ดาว

4 กําแพงเมืองซงพาน	-	เมืองเฉิงตู	หรือ	เฉินตู	-	รานใบชาจีน	-	โชว
เปลี่ยนหนากาก

พักที่	SUPER	YARD
HOTEL	หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

5 สนามบินเฉินตู	หรือ	ทาอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว	-
สนามบินสุวรรณภูมิ

11	ต.ค.	60	-	15	ต.ค.	60 26,799	บาท 26,799	บาท 26,799	บาท 5,500	บาท

25	ต.ค.	60	-	29	ต.ค.	60 26,799	บาท 26,799	บาท 26,799	บาท 5,500	บาท

18	ต.ค.	61	-	22	ต.ค.	61 26,799	บาท 26,799	บาท 26,799	บาท 5,500	บาท



ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
15.30	น.	คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ณ	อาคารผูโดยสารขาออก	(	ระหวางประเทศ	)

ชัน้	4	ประตู	9บริเวณ	ISLAND-W	โดยสายการบิน	SICHUAN	AIRLINES	โดยมีเจาหนาที่จากทางบริษทัฯ
คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารใหกับทาน
18.40	น.	เหินฟาสู	เมืองเฉินตู	โดยสายการบิน	SICHUAN	AIRLINES	เทีย่วบินที	่3U8146	
21.25	น.	ถีงทาอากาศยานซวงหลิง	เมืองนครเฉินตู	เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนา

แนนที่สุดของประเทศจีน	หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว	จากน้ันนําทุกทานออกเดินทางสู	เมืองตู
เจียงเยีย่น

พักที	่MINGCHENG	TIME	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

	พักที่	MINGCHENG	TIME	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญ	ตั้งอยูในเมืองเฉิงตู	ประเทศจีน	ตั้งอยูหางจากตัว
เมืองไปทางตะวันตกเฉียงใตประมาณ	16	กิโลเมตร	ในเขตซวงหลิว	ในปี	2552
ทาอากาศยานแหงน้ีไดกลายเป็นทาอากาศยานที่วุนวายที่สุดในภาคตะวันตก
ของจีน	มีผูโดยสารมาใชบริการทั้งสิ้นกวา	22,637,762	คน

เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน	ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนยกลางดานการเมือง	การ
ทหาร	และดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต	ในสมัยจิน๋ซีฮองเต	ไดมี
การจัดการชลประทานขึน้	เพื่อแกไขปัญหาน้ําทวมที่เกิดเป็นประจําทุกปี	เมื่อ
แกไขปัญหาน้ําทวมได	ชาวนาชาวไรเพาะปลูกไดดี	ชีวิตความเป็นอยูดีขึน้	คน
จึงเริ่มอพยพมาที่เมืองน้ีมากขึน้เรื่อย	ๆ	จึงไดชื่อวาเฉิงตู

เมืองตูเจียงเยี่ยนมีชื่อเสียงมาจากการสรางเขื่อนชลประทานที่ยิ่งใหญสมัย
2,000กวาปีกอน	ถือวาเป็นชลประทานที่เกาแก	และยังใชงานไดจนถึงปัจจุบัน



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ศูนยหมีแพนดา	ที่น่ีมีหมีแพนดากวา	20	ตัว	หมีแพนดาเป็นสัตวสงวนหายากมีกําเนิดใน

มณฑลเสฉวน	มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในรางกายที่พรอมจะตั้งทองมีเพียง	3	วันใน	1	ปี	และจะตกลูกครั้งละ
ประมาณ	2	ตัว	ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเทาน้ันจะอยูรอด	อาหารโปรดของหมีแพนดาคือไผลูกศร	รัฐบาลจีนได
ใชหมีแพนดาเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศตางๆ
จากน้ันนําทานเดินทางสู	จิว่จายโกว	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	8	ชั่วโมง)	ระหวางทาง	ผานชม	ทะเลสาบ

เตีย๋ซี	ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีผิวน้ําราบเรียบขาวใส	ดุจกระจกเงา	ตามตํานานที่เลาขานกันมาวา	ทะเลสาบแหงน้ี
เกิดจากแผนดินไหว	ทําใหหมูบานทั้งหมูบานจมอันตธานหายไปทันที	และความงามที่เห็นอยูน้ีเป็นความงามที่
เกิดจากความหายนะ

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	อุทยานโหมวหนีโกว	ตั้งอยูทางตะวันตกของอําเภอซงพาน	ภายในหมูบานโหมวหนีโกว	มี

พื้นที่	160	ตร.กม.	อยูสูงจากระดับน้ําทะเล	2,800	เมตร	จุดที่สูงสุดสูงถึง	4,070	เมตร	อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู
ที่	4	องศา	องคประกอบสําคัญของทิวทัศนคือ	ภูเขา	ถํ้า	ปา	ทะเลสาบ	ทะเลสาบใหญนอยมีความงดงามสามารถ
ที่จะประชันกับจิ่วจายโกวได	สวนน้ําตกก็สามารถประชันกับหวงหลงได
จากน้ันนําทานเดินทางตอ	ทานจะไดพบกับความงดงามของ	เขตอุทยานแหงชาติจิว่จายโกว	ผานเสนทาง

ที่ทานจะไดชมทิวทัศนที่แปลกตาทั้งภูเขาที่สะทอนกับแสงพระอาทิตย	ทัศนียภาพของลําน้ําหมิงเจียงทอดยาว
เป็นแนวคดเคี้ยวเมื่อมองจากที่สูง	ผานเสนทางคดโคงไปตามขุนเขาและโตรกผา	

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่JIUZHAI	RESORT	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ศูนยอนุรักษหมีแพนดา	ตั้งอยูที่เมืองเฉิงตู	มณฑลเสฉวน	ตั้งอยูบนเน้ือที่
600,000	ตารางเมตร	ทางตอนเหนือของเมืองเฉิงตู	สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.1987
ซึ่งใชเป็นศูนยเพาะพันธุและอนุรักษ	รวมถึงใชเป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนดา
เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะศึกษาระบบนิเวศน	การอยูอาศัยและการแพรพันธุ
ของหมีแพนดาเป็นสถานอภิบาลหมีแพนดาที่ใหญที่สุดในโลก	ภายในไดรับ
การจัดสภาพแวดลอม	กลมกลืนกับป าธรรมชาติ	ทั้งยังเป็นเขตอนุรักษพันธุ
สัตวหายากของมณฑลเสฉวนอีกดวย	ที่นีมีแพนดาประมาณ	40	กวาตัว

ตั้งอยูในบริเวณอําเภอจิ่วจายโกว	จังหวัดอาปา	ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
เสฉวน	อยูหางจากเมืองเฉิงตูประมาณ	330	กิโลเมตร	ถือเป็นสวนหน่ึงของเทศ
มณฑล	Nanping	ในเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตและเชียงอาปา	มีหมูบาน
ชาวทิเบตอยู	9	หมูบาน	อาศัยอยูริมธารน้ําเหลาน้ี	เน่ืองจากชาวทิเบตนับถือ
ภูเขา	ธารน้ํา	จิ่วจายโกว	จึงไดรับการเคารพจากชาวทิเบตวาเป็นขุนเขาธาร
น้ําอันศักดิส์ิทธิ ์



สถานที่ที่เคยเป็นหมูบาน	จนกระทั่งเมื่อปี	๒๔๗๘	ก็เกิดแผนดินไหวรุนแรงจน
กระทั่งหมูบานทั้งหมูบานจมลงไปกลายเป็นทะเลสาบมาจนปัจจุบันน้ี	ทําให
เป็นทะเลสาบที่อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง	๓	พันกวาเมตร

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

อุทยานโหมวหนีโกว	ตั้งอยูทางตะวันตกของอําเภอซงพาน	ภายในหมูบานโหม
วหนีโกว	มีพื้นที่	160	ตร.กม.	อยูสูงจากระดับน้ําทะเล	2,800	เมตร	จุดที่สูงสุด
สูงถึง	4,070	เมตร	อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยูที่	4	องศา	องคประกอบสําคัญ
ของทิวทัศนคือ	ภูเขา	ถํ้า	ปา	ทะเลสาบ	ทะเลสาบใหญนอยมีความงดงาม
สามารถที่จะประชันกับจิ่วจายโกวได	สวนน้ําตกก็สามารถประชันกับหวงหลง
ได

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	JIUZHAI	RESORT	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	อุทยานแหงชาติจิว่จายโกว	(รวมรถเหมาในอุทยาน)	เพื่อชม	มรดกโลกอุทยานแหง

ชาติ	ธารสวรรค	“จิ่วจายโกว”	ซึ่งตั้งอยูที่	อําเภอหนานปิง	อยูทางเหนือของมณฑลเสฉวน	หางจากตัวเมืองเฉินตู
ประมาณ	500	กิโลเมตร	และอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง	2,500	เมตร	มีอาณาบริเวณถึง	148,260	เอเคอร	สัมผัส
ธรรมชาติบริสุทธิท์ี่ไดรับการดูแลรักษาไวเป็นอยางดี	โดยไมถูกทําลายดวยน้ํามือมนุษย
ชมความงามของ	ทะเลสาบแรด	ทะเลสาบมังกรหลับ	ทะเลสาบซูเจิง	น้ําตกซูเจิง	ทุกสถานที่ลวนเป็น

ความงามที่ธรรมชาติไดบรรจงสรางไวไดดั่งภาพวาดในจินตนาการของเหลากวีทั้งหลาย
นําชม	ทะเลสาบเสือ	ทะเลสาบแพนดา	ทะเลสาบไผลูกศร	ทะเลสาบฤดูกาล	ชมสีสันของน้ําที่สะทอน

ภาพของภูเขาทองฟาสีคราม	ปาดงดิบอันอุดมสมบูรณ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารภายในอุทยาน

ชวงบาย	
นําชม	ทะเลสาบยาว	ใหญที่สุดในจิ่วจายโกว	ยาวกวา	7	กิโลเมตรอยูทามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบ

สงบแตงดงาม
ชม	ทะเลสาบหาสี	เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ําแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตยตกกระทบพื้นน้ํา	สีของ

น้ําในทะเลสาบจะเปลงประกายเป็นสีรุงดูงดงาม
ชม	น้ําตกธารไขมุก	ซึ่งเป็นน้ําตกที่ไหลผานถํ้าลําธารใหญนอยที่สลับซับซอนดุจดังวังบาดาล	โดยมีสายน้ํา

ทอดยาวลดหลั่นกันมาเป็นระยะทางถึง	310	เมตรโดยไมขาดชวงสายธารสองประกายระยิบระยับราวกับความ
งามของเสนไขมุก	ใหทานไดสนุกกับการบันทึกถายภาพและดื่มดํ่ ากับธรรมชาติที่สวยสดงดงามไดอยางเต็มที่
ถึงเวลานัดหมายออกจากอุทยาน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่JIUZHAI	RESORT	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



ตั้งอยูในบริเวณอําเภอจิ่วจายโกว	จังหวัดอาปา	ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
เสฉวน	อยูหางจากเมืองเฉิงตูประมาณ	330	กิโลเมตร	ถือเป็นสวนหน่ึงของเทศ
มณฑล	Nanping	ในเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตและเชียงอาปา	มีหมูบาน
ชาวทิเบตอยู	9	หมูบาน	อาศัยอยูริมธารน้ําเหลาน้ี	เน่ืองจากชาวทิเบตนับถือ
ภูเขา	ธารน้ํา	จิ่วจายโกว	จึงไดรับการเคารพจากชาวทิเบตวาเป็นขุนเขาธาร
น้ําอันศักดิส์ิทธิ ์

ทะเลสาบแรด	สูงจากระดับน้ําทะเล	2,315	เมตร	น้ําลึกโดยเฉลี่ย	12	เมตร
ยาว	2	กิโลเมตร	ครอบคลุมพื้นที่	2	แสนตารางเมตร	เป็นทะเลสาบขนาดใหญ
อันดับ	2	ของอุทยานจิ่วจายโกว	รองจากทะเลสาบยาว	และเป็นทะเลสาบที่มี
วิวเปลี่ยนเยอะที่สุด	เงาสะทอนสวยงามอันดับ	1	รอบทะเลสาบเต็มไปดวย
ดอกไมนานาชนิด	ฤดูใบไมผลิกับฤดูรอนจะเป็นสีเขียวทั้งหมด	ฤดูใบไมรวง
ใบไมจะเป็นสีแดง	สวนตนสนจะเป็นสีเขียว	สองเงาสะทอนนํา้ยิ่งสวยงาม	โดย
เฉพาะ	สีครามผืนใหญกลางทะเลสาบ

น้ําตกซูเจิ้ง	สูงจากระดับนํา้ทะเล	2,295	เมตร	กวาง	62	เมตร	สูง	25	เมตร
ยอดน้ําตกกวาง	72	เมตร	น้ําตกซูเจิ้ง	มีลักษณะเหมือนกับดอกบัว	น้ําที่ไหลมา
จากทะเลสาบขางบน	ถูกตนไมแยกเป็นสายน้ําเล็กๆ	หลายพันสาย	สุดทายก็
มารวมกันที่ยอดน้ําตกเทลงมาที่เดียว	สงางามมาก	หมูบานซูเจิ้ง	อยูฝ่ังตรง
ขามกับลําธารซูเจิ้ง	เป็นหมูบานที่มีของที่ระลึกขาย	(วิวรอบหมูบานสวยงาม
เหมาะแกการถายภาพในชวงบาย-เย็น)	หมูทะเลสาบซูเจิ้ง	ติดกันเป็นระยะ
ทางหลายลี้	ที่สูงกับที่ตํ่ าตางกันเกือบ	100	เมตร	ประกอบดวยทะเลสาบใหญ
เล็ก	19	แหง	สลับกันเป็นขั้นบันได	ระหวางทะเลสาบเหลาน้ีเต็มไปดวยตนไม
ตระกูลหญาตางๆ	นาๆ	หมูทะเลสาบสลับเป็นชั้น	สีสันสดใส	จนไดรับสมญา
นามวา	วิวจําลองจิ่วจายโกว	โดยเฉพาะหากไดชมหมูทะเลสาบซูเจิ้ง	ในมุมสูง
แลวจะสวยงามมาก

น้ําตกซูเจิง	น้ําตกที่ไหลผานตามธรรมชาติที่	ธรรมชาติไดบรรจงสรางไวดั่ง
ภาพวาดในจินตนาการของเหลากวีทั้งหลาย

ทะเลสาบเสือ	ทะเลสาบแพนดา	ทะเลสาบไผลูกศร	ทะเลสาบฤดูกาล	เป็นสวน
หน่ึงของอุทยาน	จิ้วจายโกว	ชมสีสันของน้ําที่สะทอนภาพของภูเขาทองฟาสี
คราม	ปาดงดิบอันอุดมสมบูรณ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารภายในอุทยาน



การชมทะเลสาบไดมากนอยขึน้อยูกับเวลาเที่ยวในแตละจุดของคณะทัวร

เป็นทะเลสาบที่ใหญที่สุดใน	อุทยานจิ่วจายโกว	ครอบคลุมพื้นที่	930,000
ตารางเมตร	(ประมาณ	581	ไร)	แหลงที่มาของ	ทะเลสาบยาว	เป็นหิมะละลาย
จากภูเขา	มีตนสนซีดารทั่วภูเขาลอมรอบทะเลสาบ	เมื่อมองจากระยะไกล
สะทอนเป็นทิวทัศนอันงดงามเปรียบไดกับพระราชวังหยกในชั้นฟา	ที่ดานขาง
ของทะเลสาบมีตนไมเกาที่เชื่อวาเป็นเทพผูพิทักษทะเลสาบยาว

ทะเลสาป	5	สี	เป็นทะสาปที่มีสีของน้ําแปลกตา	โดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิต
ยตกกระทบพื้น	สีของน้ําในทะเลสาบจะเปลงประกายเป็นสีรุงดูงดงาม

น้ําตกธารไขมุกน้ําตกที่ไหลผานถํ้าลําธารใหญนอยที่สลับซับซอนดุจดังวัง
บาดาล	โดยมีสายน้ําทอดยาวลดหลั่นกันมาเป็นระยะทางถึง	310	เมตร	โดยไม
ขาดชวงสายธารสองประกายระยิบระยับราวกับความงามของเสนไขมุก	อยู
ภายในอุทยานจิ่วไจโกว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	JIUZHAI	RESORT	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางกลับสู	เมืองเฉินตู	ระหวางทางทานจะไดเพลิดเพลินกับธรรมชาติสองขางทางที่งดงาม
นําทาน	ผานชมกําแพงเมืองโบราณซงพาน	เป็นเมืองโบราณที่ยังคงความเป็นเอกลักษณเฉพาะตัวของ

เมืองซงพานไว
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางตอกลับสู	เมืองเฉินตู
นําทานแวะ	รานหมอนยางพารา	ใหทานไดเลือกซื้อมาฝากคนทางบาน
จากน้ันนําทานแวะ	รานใบชา	ชิมชา	ตนกําเนิด	ซึ่งมีชาหลายประเภทใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝาก

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานชม	โชวเปลีย่นหนากาก	ที่ใชศิลปะพรอมความสามารถในการเปลี่ยนหนากากแตละฉากภายใน

เสี้ยววินาที	โดยที่ไมสามารถจับตาไดทัน	เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล	หลายชั่วอายุคน
ไมถายทอดใหบุคคลภายนอกทั่วไป

พักที	่SUPER	YARD	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



กําแพงเมืองโบราณซงพาน	เป็นเมืองโบราณที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ
เฉพาะตัวของเมืองซงพานไว	สรางในสมัยราชวงศหมิง	มีพลเมือง	1	แสนกวา
คน	ปี	ค.ศ.	1933	ทหารจีนแดงเดินทางไกลผานซงพาน	นายพลหลิวปอเฉิง
สาบานผูกมิตรกับหัวหนาชาวเผาทิเบต	เชียง	อิสลาม	และไดรับการสนับสนุน
และไดขามแดนไปทางภาคเหนือเพื่อตอตานชาวญี่ป ุนที่รุกราน	เสนทางสูเมือง
ซงพาน	จากเมืองเฉิงตู	เราจะน่ังรถผานวิวภูเขาที่สวยงาม	ระหวาทางจะผาน
เมืองเหวินชวน	เมืองที่เกิดแผนดินไหวในปีพ.ศ.	2551	จากน้ันก็จะผานเมือง
เมาเสี้ยน	ผานทะเลสาบเตีย๋ซี	ก็จะถึงเมืองซงพาน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน	ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนยกลางดานการเมือง	การ
ทหาร	และดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต	ในสมัยจิน๋ซีฮองเต	ไดมี
การจัดการชลประทานขึน้	เพื่อแกไขปัญหาน้ําทวมที่เกิดเป็นประจําทุกปี	เมื่อ
แกไขปัญหาน้ําทวมได	ชาวนาชาวไรเพาะปลูกไดดี	ชีวิตความเป็นอยูดีขึน้	คน
จึงเริ่มอพยพมาที่เมืองน้ีมากขึน้เรื่อย	ๆ	จึงไดชื่อวาเฉิงตู

ชาจีน	เป็น	เครื่องดื่มที่ทํามาจากใบไมจากแหลงปลูกชา	(คาเมลเลีย	ไซเนน
ซิส)	และผานน้ํารอน.	ใบชาใชกรรมวิธีดั้งเดิมของจีน	ชาจีนมักจะใชดื่ม
สมํ่าเสมอตลอดวัน	รวมถึงระหวางมื้ออาหาร	บางครั้งใชดื่มแทนน้ําเปลาเพื่อ
สุขภาพ	หรือเพื่อความพอใจแบบเรียบงาย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	SUPER	YARD	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

โชวเปลี่ยนหนากาก	ที่ใชศิลปะพรอมความสามารถในการเปลี่ยนหนากาก
แตละฉากภายในเสี้ยววินาที	โดยที่ไมสามารถจับตาไดทัน	เป็นการแสดงที่
สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล	หลายชั่วอายุคน	ไมถายทอดใหบุคคล
ภายนอกทั่วไป

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานแวะชม	รานผาไหม	ชมวิธีการนําเสนไหมออกมาผลิตเป็นสินคาทั้งใชเครื่องจักร	และแรงงานคนชม

การดึงใยไหมรังแฝด	(	แปลกแตจริง	)	เพื่อมาทําใสนวมผาหมไหม	ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใชเอง
จากน้ันนําทานแวะ	รานนวดเทา	ชมการสาธิต	การนวดเทา	ซึ่งเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผอนคลายความเครียด

ปรับสมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ	และทานยังสามารถชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟ
ไหมของโรงงานเป าฝ ูถังผลิตยา	“บัวหิมะ”	ที่ขึน้ชื่อที่สุดของเมืองจีน

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน

ชวงบาย	



นําทานเดินทางสู	สนามบินซวงหลิง	เมืองนครเฉินตู	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
16.05	น.	เดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	SICHUAN	AIRLINES	เทีย่วบินที	่3U8145
17.25	น.	ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพร

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญ	ตั้งอยูในเมืองเฉิงตู	ประเทศจีน	ตั้งอยูหางจากตัว
เมืองไปทางตะวันตกเฉียงใตประมาณ	16	กิโลเมตร	ในเขตซวงหลิว	ในปี	2552
ทาอากาศยานแหงน้ีไดกลายเป็นทาอากาศยานที่วุนวายที่สุดในภาคตะวันตก
ของจีน	มีผูโดยสารมาใชบริการทั้งสิ้นกวา	22,637,762	คน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	จํานวนผูเดินทางขั้นตํ่ าผูใหญ	15	ทานขึน้ไป	เที่ยวบิน,	ราคา	และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม
2.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
3.	รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น

สําคัญ
4.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่ม	เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
5.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
6.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
7.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
8.	หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดิน

ทางเพื่อทองเทีย่วเทานัน้
9.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม

ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว
10.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
11.	เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	เมื่อออกตัว๋ไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวา

ดวยเหตุผลใดก็ตาม	ตัว๋เครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได
12.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
13.	คณะทัวรครบ	10	ทานออกเดินทาง	มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ	พรอมกับคณะ
14.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุ

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

ในการจองครั้งแรก	มัดจําทานละ	10,000	บาท	หรือทั้งหมด	สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง	15	วัน

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจร	ไป-กลับ	ตามที่ระบุไวในรายการ	รวมถึงคาภาษีสนามบินทุกแหง
2.	คาวีซาจีนแบบกรุปทองเที่ยว	ราคา	800	บาท	(ใชแคสําเนาหนังสือเดินทาง)

หมายเหตุ	:	
กรณีที่ไมสามารถยื่นวีซากรุปทองเที่ยวได	หรือทานมีความประสงคจะยื่นวีซาเดี่ยว	บริษทั	ฯ	ขอเก็บ

หนังสือเดินทางตัวจริง	,	รูปถายรูปถายหนาตรง	รูปสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทาน้ัน	จํานวน	2	รุป	และ
เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	พรอมชําระคาสวนตางเพิ่ม	ยื่นธรรมดา	4	วันทําการ	ชําระคาสวนตางเพิม่
700	บาท	/	ยื่นดวน	2	วันทําการ	ชําระคาสวนตางเพิม่	1,750	บาท	(อัตราดังกลาวขางตน	สําหรับผูถือ
หนังสือเดินทางไทยเทานัน้)
ยกเวนเสนทางที่บินลงเทียนสิน	ใชสําเนาหนังสือเดินทาง	และรูปถาย	2	น้ิว	จํานวน	2	รูป
กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี	เดินทางพรอมผูปกครอง	ในเสนทางที่บินลงปักกิ่ง	/	ปักกิ่ง+เซี่ยงไฮ	(เที่ยว	2	เมือง)	ตอง

ยื่นวีซาเดี่ยวเทาน้ัน
3.	คาโรงแรมระดับมาตรฐาน	(พักหองละ	2	ทาน)	,	อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ	ตามที่ระบุไวในรายการ
4.	คายานพาหนะ	และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุไวในรายการ
5.	น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	23	กิโลกรัม	จํานวน	1	ใบ	สัมภาระติดตัวขึน้เครื่อได	1	ชิ้น	ตอทาน	น้ําหนักตองไม



เกิน	7	กิโลกรัม	,	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	ทานละไมเกิน	1,000,000	บาท	(คารักษาพยาบาล	500,000	บาท)

คุมครองผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต	1	เดือนขึน้ไป	และผูเอาประกันอายุระหวาง	1	เดือน	ถึง	15	ปี	และผูที่มีอายุสูงกวา
70	ปี	ขึน้ไป	คาชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรรมธรรม	ทั้งน้ี
ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษทัประกันชีวิต	ทุกกรณี	ตองมีใบเสร็จ	และมีเอกสารรับรองทางการแพทย
หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ	**	ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ	ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ
ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดทีเ่จาหนาทีข่องบริษทั	ฯ	***ทัง้น้ีอัตราเบี้ยประกันเริม่ตนที่
330	บาท	ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง

การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต	หรือ	เจ็บป วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว,	การติดเชื้อ,	ไวรัส,	ไสเลื่อน,	ไสติ่ง,	อาการที่เกี่ยวของ

กับการติดยา,	โรคติดตอทางเพศสัมพันธ,	การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,	การฆาตัวตาย,	เสียสติ,	ตกอยู
ภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด,	บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท	การแทงบุตร,	การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม,	จลาจล,	นัดหยุดงาน,	การกอการราย	การยึดพาหนะ	และ	การปลนอากาศยาน	(Terrorism,	Hijack,
Skyjack)	และ	อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม

1.	คาหนังสือเดินทาง	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	เครื่องดื่ม	คาอาหาร	คาโทรศัพท	คาซักรีด	ฯลฯ
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คา	VAT	7	%	หักภาษี	ณ	ทีจ่าย	3	%	ในกรณีทีลู่กคาตองการใบเสร็จรับเงินทีถู่กตอง	จะตองบวกคา

ภาษีมูลคาเพิม่	และหัก	ณ	ทีจ่าย	จากยอดขายจริงทัง้หมดเทานัน้	และโปรดแจงทางบริษทัฯ	จะออกให
ภายหลัง	ขอสงวนสิทธิอ์อกใบเสร็จทีถู่กใหกับบริษทัทัวรเทานัน้
5.	คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพิม่	1,200	หยวน/ทาน/ทริป
6.	คาทิปไกดทองถิน่และคนขับรถ	รวม	150	หยวน	(เด็กชําระทิปเทาผูใหญ)	/	คาทิปหัวหนาทัวรขึ้นอยู

กับดุลยพินิจของทาน

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย	(กรณีทีท่านมีความประสงคจะยื่นวีซาเดีย่ว)
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	สัญชาติไทย	(หมายเหตุ	:	หนังสือเดินทางตองไมมีการ

ชํารุดใดๆ	ทัง้สิ้น	ถาเกิดการชํารุด	เจาหนาทีต่รวจคนเขา-ออกเมือง	จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศ
ของทานได)
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทานัน้	ยิ้มหามเห็นฟัน	มองเห็นทัง้ใบหนาและ

ใบหูทัง้สองขางชัดเจน	และหามสวมเสื้อสีขาว	เชน	เสื้อยืดสีขาว	ชุดนักศึกษา	หรือชุดขาราชการ	ไมสวม
เครื่องประดับ	สรอย	ตางหู	เเวนตาเเฟชัน่	เเวนสายตา	รูปถายมีอายุไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	และตองไมใช
สติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
4.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	(กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง)

5.	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	เดินทาง	ใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี
5.1	เดินทางพรอมพอแม	/	เดินทางพรอมพอ	หรือ	แม	
-	5.1.1	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
-	5.1.2	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม	
-	5.1.3	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม	
-	5.1.4	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2	เดินทางพรอมญาติ	
-	5.2.1	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
-	5.2.2	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม	
-	5.2.3	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม	
-	5.2.4	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
-	5.2.5	ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม	ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน

6.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	เดินทาง	ใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี
6.1	ใบอนุญาติการทํางาน	ตัวจริงเทานัน้	!	!	ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ ากวา	3	–	6	เดือน



6.2	หนังสือรับรองการทํางาน	เป็นภาษาอังกฤษ	ตัวจริง	มีตราประทับและลายเซ็นต
6.3	สําเนาตัว๋	+	ใบจองโรงแรม
6.4	สําเนาบุคแบงค	อัพเดทยอดปัจจุบัน	ขั้นตํ่ า	100,000	บาท
6.5	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิ่ม	3,560	บาท
หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิ่ม	100	บาท

หมายเหตุ	:	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาติการ
ทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย
ตนเอง
1.	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว	(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง

เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
2.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทําเรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง

เอกสารยื่นวีซา
3.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร

อยางนอย	7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)
4.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา
5.	ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน	ทานจะ

ตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัฯ	ไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการ
ยกเวนวีซา	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเอง	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติคเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร

(ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ	:	ออสเตรีย	เบลเยีย่ม	สา
ธารณรัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวียลัก
เซมเบิรก	มอลตา	เนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอ
แลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา**
พาสปอรต	ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน	6	เดือนมิฉะนัน้บริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีดานตรวจคนเขา

เมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน

หมายเหตุ
**กรุณาระบุเบอรโทรศัพท	เบอรทีท่ํางาน	มือถือ	บาน	และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความ

เป็นจริงเพื่อใชในการขอยื่นวีซา
**	ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม	อาจทําใหทานเกิด

ความไมสะดวกภายหลัง	ทัง้น้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง	จึงขออภัยมา	ณ	ทีน้ี่	(โปรดทําตามระเบียบ
อยางเครงครัด)
**	แผนกกงสุล	สถานทูตจีน	สามารถสอบถามได	หมายเลขโทรศัพท	0-2247-8970	,	0-2245-7033

ขอควรระวัง!!!	ทานใดที่ตองออกตัว๋ภายในประเทศ	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทุก
ครั้ง
**กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	จะ

อิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก**
กรุณาเตรียมคาทิปหัวหนาทัวร,ไกดและคนขับรถจํานวน	150	หยวน/คนตลอดการเดินทาง
ราคาเฉพาะคนไทยเทานัน้	ไมมีราคาเด็ก



ไมรับจอยแลนดเน่ืองจากในอุทยานจิว่จายโกวใชรถเหมา
***	กรุปออกเดินทางไดตัง้แต	15	ทานขึ้นไป	***
-	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทาน	สละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และทางบริษทัจะเรียกเก็บคา
ใชจายที่เกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	200	หยวน	/	คน	/	วัน
-	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะนัน้ทา

งบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทัง้สิ้น

ตามนโยบายรวมกับการทองเทีย่วแหงเมืองจีนทุกเมืองกําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมือง
ให	นักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก	คือ	นวดฝาเทา(บัวหิมะ)	,	รานผาไหม.	รานหมอนยางพารา,	รานใบชา	ซึ่งจําเป็นตอง
บรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา	รานทุกรานจําเป็น
ตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ	45-90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็น
หลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น

ราคาทัวรน้ี	ไมแจกกระเป า	ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับ
ราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษี
น้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง

บริษทัขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับการเปลี่ยนแปลงของสาย
การบิน	สภาพทางการเมือง	ภัยทางธรรมชาติ	แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผู
เดินทางเป็นสําคัญ	(ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะคาเงิน
บาทที่ไมคงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว)

1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป	เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึน้จริง
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15	วันขึน้ไป	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	7	–	14	วัน	เก็บคาใชจาย	50%	ของราคาทัวร
4.	ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1	–	6	วัน	เก็บคาใชจายทั้งหมด	100	%	ของราคาทัวร
5.	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปทีมี่การกา

รันตีคามัดจําทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได
รวมถึงเทีย่วบินพิเศษเชน	EXTRA	FLIGHT	และ	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวร
ทัง้หมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเทีย่วบินนัน้ๆ
6.	เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่	ตัว๋เครื่องบินตองเดินทางตามวันที	่ทีร่ะบุบนหนาตัว๋เทานัน้	จึง

ไมสามารถยกเลิก	หรือเปลีย่นแปลงการเดินทางใดๆ	ทัง้สิ้น	ถากรณียกเลิก	หรือเปลีย่นแปลงการเดิน
ทาง	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน		ทัง้หมดหรือบางสวนใหกับทาน


