


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินเฉินตู	หรือ	ทา
อากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว

พักที่	SUPER	YARD	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

2 วัดเจาเจีย๋	-	ทุงหญาชวนจูซื่อ
พักที่	MINJIANGHAOTING
INTERNATIONAL	HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ	5	ดาว

3 เขตอุทยานแหงชาติ	หวงหลง	-	เมืองเมาเสี้ยน
พักที่	MAOXIAN
INTERNATIONAL	HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ	4	ดาว

4 อุทยานซงผิงโกว	-	ทะเลสาบยาว	-	ทะเลสาบหาสี	-	น้ํา
ตกธารไขมุก	-	เมืองตูเจียงเอี้ยน

พักที่	MINGCHENG	TIMES
HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4
ดาว

5 เมืองเฉิงตู	หรือ	เฉินตู	-	ศูนยอนุรักษหมีแพนดา	-	ถนน
คนเดินซุนซีลู	-	โชวเปลี่ยนหนากาก

พักที่	SUPER	YARD	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

6 รานใบชาจีน	-	ถนนจินหลี่	-	สนามบินเฉินตู	หรือ	ทา
อากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

22	ธ.ค.	60	-	27	ธ.ค.	60 ฿22,799 ฿22,799 ฿22,799 ฿5,500



ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
15.30	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ณ	อาคารผูโดยสารขาออก	(	ระหวางประเทศ	)

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

แนนที่สุดของประเทศจีน	หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว	นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก
พักที	่SUPER	YARD	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

	พักที่	SUPER	YARD	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

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

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเที่ยวชม	วัดเจาเจีย๋	ซึ่งเป็นอารามเกาแกที่สรางขึน้ในสมัยราชวงศถังและไดมีการบูรณะขึน้	ในปี

ค.ศ.	1663	ในสมัยราชวงศชิง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองฉวนจูซื่อ	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	6	ชั่วโมง)	ระหวางทางทานจะไดชื่นชม

บรรยากาศสองขางทาง

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่MINJIANGHAOTING	INTERNATIONAL	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



วัดเจาเจีย๋	Zhaojue	Temple	(���)	ตั้งอยูทางชานเมืองทางเหนือของนครเฉิง
ตู	เป็นวัดไมทั้งหลังแหงแรกทางตะวันตกของมณฑลเสฉวน	มีความสําคัญใน
ทางประวัติศาสตรทางพุทธศาสนาในจีน	วัดเจาเจีย๋เป็นอารามเกาแกที่สราง
ขึน้ในสมัยราชวงศถังและไดมีการบูรณะขึน้ในปี	ค.ศ.	1663	ในสมัยราชวงศชิง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ทุงหญาฉวนจูซื่อ	เมื่อสมัย	70	ปี	ที่แลว	ไดเกิดสงครามเหลาบรรดาทหารจีน
แดงหนีมาตามเสนทางผานทุงหญาและไดเกิด	โคลนดูดและหิวตายหลายพัน
คน	ปัจจุบันไดมีการสรางอนุสาวรียบริเวณใจกลางทุงหญาอันสวยงามเพื่อ
เป็นการ	ระลึกถึงกองทัพทหารจีนแดง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	MINJIANGHAOTING	INTERNATIONAL	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	อุทยานแหงชาติหวงหลง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชั่วโมง)	นําทานชมความงามของ

อุทยานที่มีลําธารน้ําไหลมาจากยอดเขาที่ถูกปกคลุมดวยหิมะตลอดทั้งปี	ซึ่งเป็นสายน้ําที่มีสวนผสมของหินปูน
เมื่อไหลลงสูที่ราบกอเกิดเป็นแองน้ําขนาดใหญนอย	ทําใหหินปูนตกตะกอนเกาะตัวกันเป็นแองเล็กใหญมากมาย
น้ําใสเรียบเหมือนกระจกที่สะทอนภาพทองฟา	ภูเขาและตนไม	(	เดินทางเทาตามเสนทางทีท่างอุทยาน
สรางไว	ไมรวมกระเชาขึ้น–ลง)

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางกลับสู	เมืองเมาเสี้ยน	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ชัว่โมง)	ชุมชนของชาติเชียง	ในเขต

ปกครองตนเองของชาวอาปาสองขางทางที่ผานไปจะราย	ลอมไปดวยภูเขาสูงตระหงานและทิวทัศนที่งดงาม
ตลอดสองขางทาง

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่MAOXIAN	INTERNATIONAL	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ตั้งอยูในอําเภอซงพันในเขตปกครองตนเองของคนทิเบต	เป็นอุทยานที่อยูใกลๆ
กับจิ่วจายโกว	เป็นแหลงมรดกโลกที่สวยงามดวยภูมิประเทศภูเขาสูงยอด
ปกคลุมดวยหิมะ



ในกรณีที่ชม	อุทยานแหงชาติหวงหลงไมได	เน่ืองจากสภาพอากาศไมเอื้ออํานวย	ทางบริษทัขอเปลี่ยน
โปรแกรมเป็น	นําทานเดินทางสู	อุทยานโหมวหนีโกว	ตั้งอยูทางตะวันตกของอําเภอซงพาน	ภายในหมูบาน
โหมวหนีโกว	มีพื้นที่	160	ตร.กม.	อยูสูงจากระดับน้ําทะเล	2,800	เมตร	จุดที่สูงสุดสูงถึง	4,070	เมตร	อุณหภูมิ
เฉลี่ยตลอดทั้งปีอยูที่	4	องศา	องคประกอบสําคัญของทิวทัศนคือ	ภูเขา	ถํ้า	ปา	ทะเลสาบ	ทะเลสาบใหญนอยมี
ความงดงามสามารถที่จะประชันกับจิ่วจายโกวได	สวนน้ําตกก็สามารถประชันกับหวงหลงได

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองเมาเสี้ยน	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของมณฑลเสฉวนประชากร
สวนใหญเป็นชนชาวเผาเชียง	อีกทั้งยังและเป็นแหลงเพาะพันธุหมีแพนดาที่
สําคัญของจีนแหงหน่ึง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	MAOXIAN	INTERNATIONAL	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	อุทยานซงผิงโกว	(รวมรถแบตเตอรี)่	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชัว่โมง)อุทยานน้ี

รวบรวมเอาความยิ่งใหญ	ความงดงาม	ความพิเศษ	ความแปลกใหม	และความลี้ลับของธรรมชาติ	มารวมกันอยู
ใน	3	หุบเขา	9	ทะเลสาบ	40	วิวทิวทัศน
นําทานชม	ทะเลสาบยาว	(ฉางไห)	ทะเลสาบตนกก	(ฟางไห)	ทะเลสาบหินขาว	(ไป สือไห)	ทะเลสาบ

ไป ลาไห	(ชางไป ลาไห-เชีย่ไป ลาไห)	ทะเลสาบแหงความรัก	ทะเลสาบ	5	สี	สระมรกต	ทะเลสาบหมึก
สีน้ําเงินเขม	และน้ําตกธารไขมุก	สวยงดงามไมแพจิ่วจายโกว	ดินแดนสวรรคบนดิน	ที่นักทองเที่ยวไมควร
พลาด

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองตูเจียงเยีย่น	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3.30	ชัว่โมง)	อยูหางจากนครเฉินตู

ประมาณ	56	กิโลเมตร	เมืองตูเจียงเยี่ยนมีชื่อเสียงมาจากการสรางเขื่อนชลประทานที่ยิ่งใหญสมัย	2,000กวาปี
กอน	ถือวาเป็นชลประทานที่เกาแก	และยังใชงานไดจนถึงปัจจุบัน
ชวงคํ่า

รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่MINGCHENG	TIMES	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

อุทยานซงผิงโกว	(Songpinggou)	ป็นสถานที่ทองเที่ยวแหงใหม	อุทยานน้ี
รวบรวมเอาความยิ่งใหญ	ความงดงาม	ความพิเศษ	ความแปลกใหม	และความ
ลี้ลับของธรรมชาติ	มารวมกันอยูใน	3	หุบเขา	9	ทะเลสาบ	40	วิวทิวทัศน



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

น้ําตกที่ไหลผานถํ้าลําธารใหญนอยที่สลับซับซอนดุจดังวังบาดาล	โดยมี
สายน้ําทอดยาวลดหลั่นกันมาเป็นระยะทางถึง	310	เมตร	โดยไมขาดชวงสาย
ธารสองประกายระยิบระยับราวกับความงามของเสนไขมุก	อยูภายในอุทยาน
จิ่วไจโกว	น้ําตกธารไขมุกแหงน้ียังเคยใชถายธรรมหนังเรื่อง	ไซอิว๋อีกดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองตูเจียงเยี่ยนมีชื่อเสียงมาจากการสรางเขื่อนชลประทานที่ยิ่งใหญสมัย
2,000กวาปีกอน	ถือวาเป็นชลประทานที่เกาแก	และยังใชงานไดจนถึงปัจจุบัน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	MINGCHENG	TIMES	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางกลับสู	เมืองเฉินตู	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชัว่โมง)	ทานจะไดสัมผัสธรรมชาติอัน

งดงามระหวางการเดินทาง	เมืองเฉินตูตั้งอยูที่กนกระทะซื่อชวน	กลางลุมแมน้ําหมินเจียง	ตะวันออกมีเทือกเขา
หลงเฉวียน	ใกลกับชลประทานเขื่อนตูเจียงเยี้ยน	ซึ่งสรางบนแมน้ําหมินเจียง	เป็นชลประทานแยกสายน้ํา
กระจายออกไปเป็นรูปพัดเพื่อทดน้ําเขาสูที่ราบเฉินตู	เมืองน้ีจึงเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณจนไดฉายาวา	“เมืองสวรรค
ของจีน”	อีกทั้งยังมีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร	กอนคริสตศักราช	500	กวาปี
นําทานแวะ	รานนวดเทา	ชมการสาธิต	การนวดเทา	ซึ่งเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผอนคลายความเครียด	ปรับ



สมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ	และทานยังสามารถชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม
ของโรงงานเป าฝ ูถังผลิตยา	“บัวหิมะ”	ที่ขึน้ชื่อที่สุดของเมืองจีน

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	ศูนยหมีแพนดา	(รวมรถแบตตารี)่	ที่น่ีมีหมีแพนดากวา	20	ตัว	หมีแพนดาเป็นสัตวสงวน

หายากมีกําเนิดในมณฑลเสฉวน	มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในรางกายที่พรอมจะตั้งทองมีเพียง	3	วันใน	1	ปี	และจะ
ตกลูกครั้งละประมาณ	2	ตัว	ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเทาน้ันจะอยูรอด	อาหารโปรดของหมีแพนดาคือไผลูกศร
รัฐบาลจีนไดใชหมีแพนดาเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศตางๆ
นําทานแวะ	รานหมอนโอโซน	ใหทานไดเลือกซื้อมาฝากคนทางบาน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ถนนคนเดินชุนซีลู	ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาตาง	ๆ	มากมาย	ทั้งแบรนดตาง

ประเทศ	และในประเทศ	อาทิ	เสื้อผา,	รองเทา,	เครื่องหนัง,	กระเปาเดินทาง,	นาฬิกา,	เกมส,	ของที่ระลึกตางๆ
ฯลฯ	ตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานชม	โชวเปลีย่นหนากาก	ที่ใชศิลปะพรอมความสามารถในการเปลี่ยนหนากากแตละฉากภายใน

เสี้ยววินาที	โดยที่ไมสามารถจับตาไดทัน	เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล	หลายชั่วอายุคน
ไมถายทอดใหบุคคลภายนอกทั่วไป

พักที	่SUPER	YARD	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

ถนนคนเดินชุนซีลู	ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาตาง	ๆ	มากมาย	ทั้งแบรนด
ตางประเทศ	และในประเทศ	อาทิ	เสื้อผา,	รองเทา,	เครื่องหนัง,	กระเปาเดิน
ทาง,	นาฬิกา,	เกมส,	ของที่ระลึกตางๆ	ฯลฯ	ตามอัธยาศัย	เป็นถนนคนเดินใน
เมืองเฉินตูซึ่งมีรานคา	หางสรรพสิ้นคา	และรานอาหาร	มากกวา	700	เจาใน
บริเวณ	และมีอีกชื่อนึงวา	ถนนทองคํา100ปี



	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	รานใบชา	ชิมชา	ตนกําเนิด	ซึ่งมีชาหลายประเภทใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสูแหลงชอปป้ิง	ถนนโบราณจินหลี	่เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไวไดเป็น

อยางดี	มีสินคาตางๆมากมายใหทานไดชอปป้ิงเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบินซวงหลิง
16.05	น.	เดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	SICHUAN	AIRLINES	เทีย่วบินที	่3U8145
17.35	น.	ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน

ถนนจินหลี	Jinli	Ancient	Street	(����)	ถนนจินหลีเป็นถนนโบราณที่มีสินคา
ใหทานชอปป้ิงไดทั้งของรับประทาน	และของฝากของที่ระลึกเชนหนากากเฉิง
ตูเพราะถนนจินหลีน้ีเป็นที่ตั้งของสถานที่แสดงโชวเปลี่ยนหนากากอันโงดัง
ของเมืองเฉิงตู	แคประตูทางเขากอสามารถทําใหทานเห็นถึงบรรยากาศแหง
เหมือนเดินในหนังจีนสมัยกอนไดเลยทีเดียว



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



**กอนทําการจองทัวรทุกครัง้	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทางบ
ริษทัฯ	จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก**
1.	จํานวนผูเดินทางขั้นตํ่ าผูใหญ	10	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	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทอง

เที่ยวเทาน้ัน
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.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทา

งบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
14.	คณะทัวรครบ	10	ทานออกเดินทาง	มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ	พรอมกับคณะ
15.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทาน	สละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น	และทางบริษทัจะเรียก
เก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	200	หยวน	/	คน	/	วัน

ในการจองครั้งแรก	มัดจําทานละ	10,000	บาท	หรือทั้งหมด	สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง	15	วัน

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจร	ไป-กลับ	ตามที่ระบุไวในรายการ	รวมถึงคาภาษีสนามบินทุกแหง
2.	คาวีซาจีน	ปกติ	4	วันทําการ	ราคา	1,500	บาท	(พาสปอรตไทย)
3.	คาโรงแรมระดับมาตรฐาน	(พักหองละ	2	ทาน)	,	อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ	ตามที่ระบุไวในรายการ
4.	คายานพาหนะ	และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุไวในรายการ
5.	น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	23	กิโลกรัม	จํานวน	1	ใบ	สัมภาระติดตัวขึน้เครื่องได	1	ชิ้น	ตอทาน	น้ําหนัก

ตองไมเกิน	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,	อาการที่เกี่ยวของกับ
การติดยา,	โรคติดตอทางเพศสัมพันธ,	การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,	การฆาตัวตาย,	เสียสติ,	ตกอยูภาย
ใตอํานาจของสุรายาเสพติด,	บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท	การแทงบุตร,	การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม,
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.	กรุณาเตรียมคาทิปไกด,หัวหนาทัวรและคนขับรถ	รวม	180	หยวนตอคน	(เด็กชําระทิปเทาผูใหญ)
5.	คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพิม่	800	หยวน/ทาน/ทริป
6.	คา	VAT	7	%	หักภาษี	ณ	ทีจ่าย	3	%	ในกรณีทีลู่กคาตองการใบเสร็จรับเงินทีถู่กตอง	จะตองบวกคา

ภาษีมูลคาเพิม่	และหัก	ณ	ทีจ่าย	จากยอดขายจริงทัง้หมดเทานัน้	และโปรดแจงทางบริษทัฯ	จะออกให
ภายหลัง	ขอสงวนสิทธิอ์อกใบเสร็จทีถู่กใหกับบริษทัทัวรเทานัน้

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

การ	ชํารุดใดๆ	ทัง้สิ้น	ถาเกิดการชํารุด	เจาหนาทีต่รวจคนเขา-ออกเมือง	จะปฏิเสธการขอออกนอก
ประเทศของทานได)
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	ถายจากรานถายรูป	2	ใบ	ขนาด	33	มม.	X	48	มม.	พื้นหลังสีขาวเทานัน้	หามแม็ครูป	,

หามรูปเป็นรอย	,	หามเป้ือน	,	หามยิ้ม	,	ถายหนาตรง	,	หามใสเสื้อสีออนและสีขาว	(แนะนําใหใสเสื้อสี
เขม)	,	หามใสเสื้อคอกวาง	แขนกุด	ซีทรู	ลูกไม	สายเดีย่ว	ชุดราชการ	ชุดนักเรียน	นักศึกษา	,	ตองเห็นคิ้ว
และใบหูทัง้	2	ขางชัดเจน,	หามผมปิดหนา,หามใสแวนตาสีดําหรือกรอบแวนสีดํา,หามสวมใสเครื่อง
ประดับทุกชนิด	เชน	ตางหู,สรอย,กิป๊ติดผม,คาดผม	เป็นตน	อัดดวยกระดาษสีโกดักหรือฟูจิเทานัน้	และ
ตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นซ	จากคอมพิวเตอร	**รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน	และ	หามถายรูปเอง
และปริ้นเอง	หามใสเสื้อแขนกุด	หามใสชุดราชการและยูนิฟอรมชุดทํางาน	**	ทานทีป่ระสงคใชรูปถาย
ขาราชการในการยื่นวีซา	กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสงหนังสือเดินทาง
4.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	(กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง)
5.	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	เดินทาง	ใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี

5.1	เดินทางพรอมพอแม	/	เดินทางพรอมพอ	หรือ	แม	
5.1.1	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา	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	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม
5.2.4	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม	
5.2.5	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ	
5.2.3	ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม	ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน
6.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	เดินทาง	ใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี

6.1	ใบอนุญาติการทํางาน	ตัวจริงเทาน้ัน	!	!	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	ทานละ	5,060	บาท
หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	(กรุณาสอบถามรายละเอียดไดทีเ่จาหนาทีฝ่ ายขาย)

หมายเหตุ	:	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติทีท่ํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุ
ญาติการทํางานในประเทศไทยเทานัน้	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอ
วีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
7.	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว	(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง

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

เอกสารยื่นวีซา
9.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร

อยางนอย	7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)
10.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา
11.	ผูทีป่ระสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน

ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัฯ	ไมทราบกฎกติกาในราย
ละเอียดการยกเวนวีซา	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเอง	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทาน
อาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	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
แลนดเอสโทเนีย	ไมสามารถขอวีซาดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง

หนา**
พาสปอรต	ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน	6	เดือนมิฉะนัน้บริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีดานตรวจคนเขา

เมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน

หมายเหตุ
กรุณาระบุเบอรโทรศัพท	เบอรทีท่ํางาน	มือถือ	บาน	และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความ

เป็นจริง	เพื่อใชในการขอยื่นวีซา
**	ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม	อาจทําใหทานเกิด

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

***	กรุปออกเดินทางไดตัง้แต	10	ทานขึ้นไป	***
กรุณาเตรียมคาทิปหัวหนาทัวร,ไกดและคนขับรถจํานวน	180	หยวน/คนตลอดการเดินทาง
ราคาพิเศษไมรับจอยแลนด	//	ราคาเฉพาะคนไทยเทานัน้
ราคาทัวรน้ี	ไมแจกกระเป า/ไมมีราคาเด็ก	ซึง่ราคาทัวรดังกลาวอาจเปลีย่นแปลงไดเน่ืองจากสภาวะ

น้ํามันโลกทีมี่การปรับราคาสูงขึ้น	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต	ซึง่ทา
งบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิม่ตามความเป็นจริง

บริษทัขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับการเปลี่ยนแปลงของสาย
การบิน	สภาพทางการเมือง	ภัยทางธรรมชาติ	แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผู



เดินทางเป็นสําคัญ	(ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะคาเงิน
บาทที่ไมคงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว)

ตามนโยบายรวมกับการทองเทีย่วแหงเมืองจีนทุกเมืองกําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมือง
ให	นักทองเทีย่วทัว่ไปไดรูจัก	คือ	รานใบชา	,นวดฝ าเทา(บัวหิมะ)	,	รานผาไหม.	รานหมอนโอโซน	ซึง่
จําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเทีย่วทุกทานทราบ
วา	รานทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชมซึง่จะใชเวลารานละประมาณ	45-90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อ
ขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทัง้สิ้น

ขอควรระวัง!!!	ทานใดที่ตองออกตัว๋ภายในประเทศ	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทุก
ครั้ง

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่	ตัว๋เครื่องบินตองเดินทางตามวันที	่ทีร่ะบุบนหนาตัว๋เทานัน้	จึงไม
สามารถยกเลิก	หรือเปลีย่นแปลงการเดินทางใดๆ	ทัง้สิ้น	ถากรณียกเลิก	หรือเปลีย่นแปลงการเดินทาง
ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน		ทัง้หมดหรือบางสวนใหกับทาน

การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา
1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน		คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วัน		เก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง				ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําทีพ่ัก

โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเทีย่วบิน
พิเศษเชน	Extra	Flight	และ	Charter	Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทัง้หมดเน่ืองจากคาตัว๋
เป็นการเหมาจายในเทีย่วบินนัน้ๆ
5.		กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุใน

รายการเดินทาง		บริษทัฯ	ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


