


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินเฉินตู	หรือ	ทาอากาศยานนานา
ชาติเฉิงตูซวงหลิว	-	เมืองเฉิงตู	หรือ	เฉินตู

พักที่	HOLIDAY	INN
EXPRESS	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ	4
ดาว

2 เมืองเมาเสี้ยน	-	อุทยานซงผิงโกว	-	ทะเลสาบยาว	-	ทะเลสาบ
หาสี	-	น้ําตกธารไขมุก	-	เมืองเมาเสี้ยน

พักที่	XI	QIANG
HOMELAND	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ	4
ดาว

3 เมืองเมาเสี้ยน	-	อุทยานสวรรคภูผาหิมะการเซีย	ตํากูปิงชวน	-
น่ังกระเชาชมภูเขาน้ําแข็งหิมะ	-	เมืองเมาเสี้ยน

พักที่	XI	QIANG
HOMELAND	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ	4
ดาว

4 เมืองเฉิงตู	หรือ	เฉินตู	-	ศูนยอนุรักษหมีแพนดา	-	โชวเปลี่ยน
หนากาก

พักที่	XIYUE	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ	5
ดาว

5 โรงงานผลิตผาไหม	-	รานหยก	-	ถนนจินหลี่	-	สนามบินเฉินตู
หรือ	ทาอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

27	ธ.ค.	60	-	31	ธ.ค.	60 ฿21,799 ฿21,799 ฿21,799 ฿4,000



ชวงบาย
15.30	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ณ	อาคารผูโดยสารขาออก	(	ระหวางประเทศ	)

ชัน้	4	ประตู	9บริเวณ	ISLAND-W	โดยสายการบิน	SICHUAN	AIRLINES	โดยมีเจาหนาที่จากทางบริษทัฯ
คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารใหกับทาน

ชวงคํ่า
18.40	น.	เหินฟาสู	เมืองเฉินตู	โดยสายการบิน	SICHUAN	AIRLINES	เทีย่วบินที	่3U8146
22.25	น.	ถีง	ทาอากาศยานซวงหลิง	เมืองนครเฉินตู	เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแนน

ที่สุดของประเทศจีน	หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก
เขาพักที	่HOLIDAY	INN	EXPRESS	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

	พักที่	HOLIDAY	INN	EXPRESS	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

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



นําทานเดินทางสู	เมืองเมาเสี้ยน	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชัว่โมง)	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ของมณฑลเสฉวนประชากร	สวนใหญเป็นชนชาวเผาเชียง	อีกทั้งยังและเป็นแหลงเพาะพันธุหมีแพนดาที่สําคัญ
ของจีนแหงหน่ึง
จากน้ันนําทานชม	หมูบานโบราณของเผาเชียง	เป็นหมูบานที่รักษาวัฒนธรรมความเป็นอยูที่งดงามของ

เผาเชียงชนกลุมนอยเผาโบราณแหงมณฑลเสฉวน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	อุทยานซงผิงโกว	(รวมรถแบตเตอรี)่	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง)	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
นําทานเดินทางกลับสู	เมืองเมาเสี้ยน	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชัว่โมง)	ชุมชนของชาติเชียง	ในเขต

ปกครองตนเองของชาวอาปาสองขางทางที่ผานไปจะราย	ลอมไปดวยภูเขาสูงตระหงานและทิวทัศนที่งดงาม
ตลอดสองขางทาง

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
เขาพักที	่XI	QIANG	HOMELAND	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เมืองเมาเสี้ยน	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของมณฑลเสฉวนประชากร
สวนใหญเป็นชนชาวเผาเชียง	อีกทั้งยังและเป็นแหลงเพาะพันธุหมีแพนดาที่
สําคัญของจีนแหงหน่ึง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

น้ําตกธารไขมุกน้ําตกที่ไหลผานถํ้าลําธารใหญนอยที่สลับซับซอนดุจดังวัง
บาดาล	โดยมีสายน้ําทอดยาวลดหลั่นกันมาเป็นระยะทางถึง	310	เมตร	โดยไม
ขาดชวงสายธารสองประกายระยิบระยับราวกับความงามของเสนไขมุก	อยู
ภายในอุทยานจิ่วไจโกว

เมืองเมาเสี้ยน	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของมณฑลเสฉวนประชากร
สวนใหญเป็นชนชาวเผาเชียง	อีกทั้งยังและเป็นแหลงเพาะพันธุหมีแพนดาที่
สําคัญของจีนแหงหน่ึง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	XI	QIANG	HOMELAND	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานออกเดินทางสู	อุทยานสวรรคภูผาหิมะกาเซียรตากูปิงชวน	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	4

ชัว่โมง)	เป็นอุทยานทางธรรมชาติที่ลํ้ าคาอีกแหงของมณฑลเสฉวน	ที่มีความงามไมแพอุทยานและทะเลสาบ
ใดๆ	โดยจุดที่สูงที่สุดมีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ	5,286	เมตร	เป็นภูผาธารน้ําแข็งที่ศักดิส์ิทธิ	์ชาวบาน
เชื่อวามีเทพเจาพิทักษภูเขาแหงน้ีอยู	ทําใหภูผาแหงน้ียังมิเคยมีใครพิชิตยอดเขาได
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทาน	นัง่กระเชา	ชม	ภูเขาน้ําแข็งหิมะ	3	ลูก	ที่เชื่อวาเป็นสันหลังมังกรที่มีความงดงาม	ฉากเบื้องหนา

เป็นภูเขาที่สูงชันตัดกับทองฟาที่มีสีฟาครามสดใส	และพระอาทิตยสะทอนกลาเซียรคลายดั่งภูเขาเงินระยิบ
ระยับสะทอนเขาสูสายตา	ดั่งไดน่ังกระเชาชมภูเขาสวรรคที่หาชมไดยากยิ่งนัก
จากน้ันนําทานสู	ทะเลสาบตากู	เป็นทะเลสาบที่สําคัญสุดในอุทยานแหงน้ี	น้ําในทะเลสาบน้ันจะมีสีสันที่แตก

ตางกันไปแลวแตชวงฤดูกาล	ในชวงฤดูรอนและชวงใบไมผลิน้ันน้ําทะเลสาบจะมีสีเขียวเขมคลายดั่งหยกที่จมอยู
กนแมน้ํา	ในชวงใบไมรวงน้ันทะเลสาบจะเต็มไปดวยสีสันของใบไมหลากหลายสีที่รวงหลนลงจากตนมาที่
ทะเลสาบ	ในชวงหนาหนาวจะเป็นสีขาวเต็มไปดวยหิมะน้ําแข็งที่ดูแลวคลายดั่งยืนอยูในยุโรป	ไมเหมือนอยูใน
เมืองจีน
สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสู	เมืองเมาเสี้ยน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
เขาพักที	่XI	QIANG	HOMELAND	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว



	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เมืองเมาเสี้ยน	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของมณฑลเสฉวนประชากร
สวนใหญเป็นชนชาวเผาเชียง	อีกทั้งยังและเป็นแหลงเพาะพันธุหมีแพนดาที่
สําคัญของจีนแหงหน่ึง

อุทยานสวรรคภูผาหิมะการเซีย	“ตากูปิงชวน”	ถือวาเป็นอุทยานสมบัติทาง
ธรรมชาติที่ลํ้ าคา	ที่มีความงามไมแพอุทยานและทะเลสาบที่ใดๆ	จุดที่สูงที่สุดมี
ความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ	4,860	เมตรเป็นภูผาธารน้ําแข็งที่
ศักดิส์ิทธิ	์ชาวบานเชื่อวามีเทพเจาพิทักษภูเขาแหงน้ีอยู	ทําใหภูผาแหงน้ียังไม
เคยมีใครพิชิตยอดเขาได

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

น่ังกระเชาชมภูเขาน้ําแข็งหิมะ	3	ลูกที่	เชื่อวาเป็นสันหลังมังกรที่มีความงดงาม
ฉากเบื้องหนาเป็นภูเขาที่สูงชันตัดกับทองฟาที่มีสีฟาครามสดใสและ
พระอาทิตยสะทอนการเซียคลายดั่งภูเขาเงินระยิบระยับสะทอนเขาสู	สายตา
ดั่งไดน่ังกระเชาชมภูเขาสวรรคที่หาชมไดยากยิ่งนัก	จากน้ันนําทานชม	3
ทะเลสาบสวรรคที่งดงามไมแพจิ่วจายโกว	ทะเลสาบสาบจินโฮวไห	ทะเลสาบ
หงษ	ลําธารคูรัก	ทะเลสาบนามู	และทะเลสาบที่ถือไดวาเป็นจุดที่สําคัญที่สุดใน
อุทยานแหงน้ี	“	ทะเลสาบตากู	”	เพราะชาวเผามีการเลาขานวาเมื่อใดที่มีเรื่อง
เดือดรอนใจ	ใหมากราบไหวเทพเจาศักดิส์ิทธิท์ี่คุมครองทะเลสาบนามูแหงน้ีจะ
ทําใหเรื่องที่เดือดเน้ือรอนใจคลายลง	หรือตองการขอพรตอองคเทพเจาก็จะ
สมหวังดั่งใจหมาย	ทําใหทะเลสาบน้ีถือเป็นทะเลสาบที่มีความสําคัญยิ่งนัก	มี
ประวัติความเป็นมากวา	1,000	ปีผานมา	น้ําทะเลสาบน้ันจะมีสีสันที่แตกตาง
กันไปแลวแตชวงฤดูกาล	ในชวงฤดูรอนและชวงใบไมผลิน้ันน้ําทะเลสาบจะมีสี
เขียวเขมคลายดั่งหยก	ในชวงใบไมรวงน้ันทะเลสาบจะเต็มไปดวยสีสันของ
ใบไมหลากหลายสีที่รวงหลนลงจากตนมาที่ทะเลสาบ	สวนในชวงหนาหนาวจะ
เป็นสีขาวเต็มไปดวยหิมะน้ําแข็ง

เมืองเมาเสี้ยน	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของมณฑลเสฉวนประชากร
สวนใหญเป็นชนชาวเผาเชียง	อีกทั้งยังและเป็นแหลงเพาะพันธุหมีแพนดาที่
สําคัญของจีนแหงหน่ึง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	XI	QIANG	HOMELAND	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา



รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางกลับสู	เมืองเฉินตู	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	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

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานชม	โชวเปลีย่นหนากาก	ที่ใชศิลปะพรอมความสามารถในการเปลี่ยนหนากากแตละฉากภายใน

เสี้ยววินาที	โดยที่ไมสามารถจับตาไดทัน	เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล	หลายชั่วอายุคน
ไมถายทอดใหบุคคลภายนอกทั่วไป
เขาพักที	่XIYUE	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	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

โชวเปลี่ยนหนากาก	ที่ใชศิลปะพรอมความสามารถในการเปลี่ยนหนากาก
แตละฉากภายในเสี้ยววินาที	โดยที่ไมสามารถจับตาไดทัน	เป็นการแสดงที่
สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล	หลายชั่วอายุคน	ไมถายทอดใหบุคคล
ภายนอกทั่วไป

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร



	พักที่	XIYUE	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานแวะชม	รานผาไหม	ชมวิธีการนําเสนไหมออกมาผลิตเป็นสินคาทั้งใชเครื่องจักร	และแรงงานคนชม

การดึงใยไหมรังแฝด	(	แปลกแตจริง	)	เพื่อมาทําใสนวมผาหมไหม	ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใชเอง
จากน้ันนําทานเดินทางสู	รานหยก	ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน	ใหทานไดเลือกซื้อ	กําไลหยก

แหวนหยก	หรือ	ผีเซียะสัตว	มงคลที่มีชื่อเสียง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสูแหลงชอปป้ิง	ถนนโบราณจินหลี	่เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไวไดเป็น

อยางดี	มีสินคาตางๆมากมายใหทานไดชอปป้ิงเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย	สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู
สนามบินซวงหลิง
16.05	น.	เดินทางกลับ	ทาอากาศยานสุววณภูมิ	โดยสายการบิน	SICHUAN	AIRLINES	เทีย่วบินที่

3U8145

17.35	น.	ถึง	ทาอากาศยานสุววณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เป็นโรงงานผลิตผาไหม	ที่ขึน้ชื่อที่สุดของเมืองจีน	ชมความละเอียดออนของผา
ไหม	วิธีการผลิตผาไหมเป็นผาหม	และเน้ือผาอันละเอียดออนของเมืองซูโจว
และชมนางแบบแฟชั่นโชวสวมชุดผาไหมเดินโชวลวดลายเน้ือผา	งดงาม	พลิ้ว
ตระการตา

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

	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.	คณะทัวรครบ	10	ทานออกเดินทาง	มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ	พรอมกับคณะ
14.	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	ทานสามารถ



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	***ทั้งน้ีอัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่	330	บาท	ขึน้อยูกับระยะ
เวลาการเดินทาง

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.	คาหนังสือเดินทางและเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	เครื่องดื่ม	คาอาหาร	คาโทรศัพท	คาซักรีด	ฯลฯ
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)

4.	กรุณาเตรียมคาทิปไกด,หัวหนาทัวรและคนขับรถ	รวม	150	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	:	หนังสือเดินทางตองไมมีการ	ชํารุดใดๆ	ทั้งสิ้น	ถาเกิดการชํารุด	เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง	จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)

2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	ถายจากรานถายรูป	2	ใบ	ขนาด	33	มม.	X	48	มม.	พื้นหลังสีขาวเทาน้ัน	

-	หามแม็ครูป	,	หามรูปเป็นรอย	,	หามเป้ือน	,	หามยิ้ม	,	ถายหนาตรง	,	หามใสเสื้อสีออนและสีขาว	(แนะนําใหใสเสื้อสี
เขม)	,	หามใสเสื้อคอกวาง	แขนกุด	ซีทรู	ลูกไม	สายเดี่ยว	ชุดราชการ	ชุดนักเรียน	นักศึกษา	,	ตองเห็นคิ้วและใบหูทั้ง	2
ขางชัดเจน,	หามผมปิดหนา,หามใสแวนตาสีดําหรือกรอบแวนสีดํา,หามสวมใสเครื่องประดับทุกชนิด	เชน	ตาง
หู,สรอย,กิป๊ติดผม,คาดผม	เป็นตน	
-	อัดดวยกระดาษสีโกดักหรือฟูจิเทาน้ัน	
-	ตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นซ	จากคอมพิวเตอร
-	**รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน	และ	หามถายรูปเองและปริ้นเอง	หามใสเสื้อแขนกุด	หามใสชุดราชการ
และยูนิฟอรมชุดทํางาน**	
-	ทานที่ประสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซา	กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสง
หนังสือเดินทาง

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	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม
-	5.2.4	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
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.	ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน	ทานจะ

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

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	ทานละ	5,060	บาท
หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	(กรุณาสอบถามรายละเอียดไดทีเ่จาหนาทีฝ่ ายขาย)

ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาติการทํางานใน
ประเทศไทยเทาน้ัน	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปากนํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6

เดือนมาใช
2.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
3.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติคเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร
(ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ	:	ออสเตรีย	เบลเยีย่ม	สา

ธารณรัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวียลัก
เซมเบิรก	มอลตาเนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอ
แลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง

หนา**
พาสปอรต	ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน	6	เดือนมิฉะนัน้บริษทัจะไมรับผิดชอบกรณี	ดานตรวจคนเขา

เมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน

***	กรุปออกเดินทางไดตัง้แต	10	ทานขึ้นไป	***
กรุณาเตรียมคาทิปหัวหนาทัวร,ไกดและคนขับรถจํานวน	150	หยวน/คนตลอดการเดินทาง
ราคาพิเศษไมรับจอยแลนด	//	ราคาเฉพาะคนไทยเทานัน้
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
ราคาทัวรน้ี	ไมแจกกระเป า/ไมมีราคาเด็ก	ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลก

ที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ ์
เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
บริษทัขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับการเปลี่ยนแปลงของสาย

การบิน	สภาพทางการเมือง	ภัยทางธรรมชาติ	แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผู
เดินทางเป็นสําคัญ	(ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะคาเงิน
บาทที่ไมคงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว)
ตามนโยบายรวมกับการทองเทีย่วแหงเมืองจีนทุกเมืองกําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองให	นัก

ทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก	คือ	รานหยก	,นวดฝ าเทา(บัวหิมะ)	,	รานผาไหม.	รานหมอนโอโซน	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุ
ในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา	รานทุกรานจําเป็นตอง
รบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ	45-90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก
ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น
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.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ

5.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง		บริษทัฯ	ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


