


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินเฉินตู	หรือ	ทาอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว	-
เมืองเฉิงตู	หรือ	เฉินตู	-	ภูเขาหิมะซีหลิง	-	เมืองตาลี่

พักที่	XINHE	HOTEL
ระดับ	4	ดาวหรือเทียบ
เทา

3 เมืองเลอซาน	-	หลวงพอโตเลอซาน	-	เขางอไบ
พักที่	HONGQI
HOTEL	ระดับ	4	ดาว
หรือเทียบเทา

4 ยอดเขาจินติ่ง	-	องคผูเสียนทรงชาง
พักที่	HONGQI
HOTEL	ระดับ	4	ดาว
หรือเทียบเทา

5 วัดเปากัว๋	-	เมืองเฉิงตู	หรือ	เฉินตู	-	รานหยก	-	ศูนยอนุรักษหมี
แพนดา

พักที่	YINSHENG
HOTEL	ระดับ	4	ดาว
หรือเทียบเทา

6 ถนนจินหลี่	-	ถนนคนเดินซุนซีลู	-	สนามบินเฉินตู	หรือ	ทา
อากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

13	มี.ค.	61	-	18	มี.ค.	61 ฿17,900 ฿20,900 ฿20,900 ฿4,000



สายการบินไชนาอีสเทิรนแอรไลน	ใหโหลดกระเปาได	2	ใบ	ใบละ	23	กก.	รวมเป็น	46	กก.

23.50	น.	พรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตูทางเขา	10	เคานเตอร	U	สายการบินไช
นาอีสเทิรนแอรไลน	(MU)	โดย	พบเจาหนาที่ตอนรับ	คอยอํานวยความสะดวกตวจเช็คกระเปาเดินทาง	และ
นําทานเช็คอินรับบัตรที่น่ังบนเครื่องบิน	(สายการบินไชนาอีสเทิรนแอรไลน	ใหโหลดกระเปาได	2	ใบ	ใบละ	23
กก.	รวมเป็น	46	กก.)	

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
03.10	น.	เหินฟาสู	นครเฉินตู	ประเทศจีน	โดยสายการบิน	CHINA	EASTERN	AIRLINES	ที่

MU5036บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	(ใชระยะเวลาบินประมาณ	3	ชัว่โมง)

07.35	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว	ประเทศจีน	(เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวา
ประเทศไทย	1	ชั่วโมง)	หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว	รับกระเปาสัมภาระ	จาก
น้ันนําทานเดินทางสู	เมืองเฉินตู	เฉินตูเป็นเมืองยอยจังหวัดที่ไดทําหนาที่เป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนของ
จีน	ตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ําหมินใจกลางมณฑล	ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว	10	ลานคน	เป็นหน่ึงในสามของเมืองที่
มีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันตกของจีน	(อีกสองแหงคือฉงชิ่งและซีอาน)	ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนยกลางดาน
การเมือง	การทหาร	และดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต
บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู	ภูเขาหิมะซีหลิงเป็นสถานที่ตากอากาศ	ทิวทัศนงามเดนแหงหน่ึงของประเทศจีน	อยูที่

เมืองตาอี้	มณฑลเสฉวน	หางจากนครเฉิงตู	เมืองหลวงของมณฑล	95	กิโลเมตร	ครอบคลุมเน้ือที่	483	ตาราง
กิโลเมตร	ยอดเขาตาสวยถัง	สูง	5,364	เมตร	มีหิมะปกตลอดปี	เป็นยอดภูที่สูงที่สุดในเฉิงตู	ภูเขาหิมะตั้งอยูบน
ที่ราบยอดเขาบนระดับความสูงประมาณ	2,200	-	2,400	เมตรจากระดับน้ําทะเล	ครอบคลุมพื้นที่ราว	8	ตาราง
กิโลเมตร
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานน่ังกระเชาขึน้สู	ภูเขาหิมะซีหลิง	ใหทานไดสนุกสนานไปกับลานสกี	ซึ่งมีความหนาของหิมะประมาณ

60	-	100	เซนติเมตร	นับเป็นสถานที่ที่นักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาเลนสกีมากที่สุด	พรั่งพรอมไปดวยอุปกรณ
การเลนสกีบนลานน้ําแข็งอยางครบครัน	อาทิเชน	แผนเลื่อนหิมะ	สกีหิมะ	มาลากเลื่อนหิมะ	บอลลูน	สโนโมบิล
เครื่องเลนสไลด	รวมทั้งกิจกรรมบนลานน้ําแข็งอีกมากมาย	(คาทัวรไมไดรวมคาอุปกรณเลนสกีตางๆ	รวมถึงกิจ
กรรมอื่นๆภายในลานสกี	)	สมควรแกเวลานําทาน	โดยสารกระเชาลงสูดานลาง	จากน้ันเดินทางสู	เมืองตายี่

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
คาทัวรไมไดรวมคาอุปกรณเลนสกีตางๆ	รวมถึงกิจกรรมอื่นๆภายในลานสกี

พักที	่XINHE	HOTEL	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร

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

ภูเขาหิมะซีหลิงเป็นสถานที่ตากอากาศ	ทิวทัศนงามเดนแหงหน่ึงของประเทศ
จีน	อยูที่เมืองตาอี้	มณฑลเสฉวน	หางจากนครเฉิงตู	เมืองหลวงของมณฑล	95
กิโลเมตร	ครอบคลุมเน้ือที่	483	ตารางกิโลเมตร	ยอดเขาตาสวยถัง	สูง	5,364
เมตร	มีหิมะปกตลอดปี	เป็นยอดภูที่สูงที่สุดในเฉิงตู	ภูเขาหิมะตั้งอยูบนที่ราบ
ยอดเขาบนระดับความสูงประมาณ	2,200	-	2,400	เมตรจากระดับน้ําทะเล
ครอบคลุมพื้นที่ราว	8	ตารางกิโลเมตร	น่ังกระเชาขึน้สู	ภูเขาหิมะซีหลิง	ให
ทานไดสนุกสนานไปกับลานสกี	ซึ่งมีความหนาของหิมะประมาณ	60	-	100
เซนติเมตร	นับเป็นสถานที่ที่นักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาเลนสกีมากที่สุด	พรั่ง
พรอมไปดวยอุปกรณการเลนสกีบนลานน้ําแข็งอยางครบครัน	อาทิเชน	แผน
เลื่อนหิมะ	สกีหิมะ	มาลากเลื่อนหิมะ	บอลลูน	สโนโมบิล	เครื่องเลนสไลด	รวม
ทั้งกิจกรรมบนลานน้ําแข็งอีกมากมาย

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองเอกของ	เขตปกครองตนเองชนชาติไป 	ตาหลี่	มณฑลยูนนานทางตอน
ใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน	ตั้งอยูบนที่ราบสูงระหวางเทือกเขาชางซาน
ทางดานตะวันตก	และทะเลสาบเออไหทางดานตะวันออก	เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของ
ชาวไบและชาวอี้มาตั้งแตสมัยโบราณ

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	XINHE	HOTEL	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา



บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองเลอซาน	ระหวางทางทานจะไดชื่นชมกับธรรมชาติสองขางทางที่อุดมไปดวยแมกไม

นานาพันธุและชีวิตความเป็นอยูของชาวมณฑลเสฉวน	ซึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบเดิมของชาวจีนและ
ธรรมชาติ
จากน้ันนําทาน	ลองเรือชมหลวงพอโตเลอซาน	ซึ่งสลักอยูบนหนาผาของเขาหลิงหยุน	เป็นพระพุทธรูป

องคใหญ	สูง	71	เมตร	กวาง	10	เมตร	เป็นผลงานการสลักของพระสงฆ	แหงพุทธศาสนาในศตวรรษที่	8	โดยใช
เวลาทํางานรวม	90	ปี	(ราชวงศถัง	ค.ศ.	713-803)	เป็นพระพุทธรูปที่ใหญที่สุดในโลก	ไดกําหนดเป็นมรดกโลก
จากองคการยูเนสโก	เมื่อปี	ค.ศ.1966
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันเดินทางสูเออเหมยหรือ	งอไบ	ตามสําเนียงอื่น	เป็นอยูหางจากเฉินตูราว	160	กิโลเมตร	ชื่อของภูเขา

แหงน้ีไดมาจากรูปทรงของภูเขาที่มีลักษณะคลายคิ้ว	ภูเขาแหงน้ีเป็นหน่ึงในสี่ภูเขาอันศักดิส์ิทธิท์างพุทธศาสนา
ของจีน	(ประกอบดวยเขาอูไถ	เขาจิ่วหัว	เขาเออเหมย	และเขาผูถัว)	และลัทธิเตาโดยมีอารามตาง	ๆ	151	แหง	แต
สวนใหญทรุดโทรม	ยังคงเหลือที่เที่ยวชมได	20	แหง	เขาเออเหมยมียอดสูงถึง	3,077	เมตรซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดหัว
จวง	และชวงฤดูหนาวมีหิมะปกคลุม

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่HONGQI	HOTEL	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เมืองเลอซานเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของจีน	มี
ทิวทัศนสวยงาม	โบราณสถานมากมาย	เศรษฐกิจเจริญรุงเรืองและผลิตผล
อุดมสมบูรณ	เป็นทั้งสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลเสฉวน	และเป็น
หน่ึงในสถานที่ศักดิส์ิทธิท์างพุทธศาสนาในภาคตะวันตกเฉียงใต	พระพุทธรูป
องคใหญเมืองเลอซานในเขตทองเที่ยวภูเขาเออเหมย	ไดรับการคัดเลือกให
เป็นสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจที่สุดของจีน

เริ่มสรางตั้งแตสมัยราชวงศถัง	คือคริสตศักราช	700	กวาปีเริ่มตนโดยมีพระชื่อ
ไหทง	ทานไดเดินทางมาถึงเมืองเสฉวนและพบวาภูเขาเขาเลอซานตั้งอยูบน
ทางผานของแมน้ําสามสาย	จึงมักเกิดอุบัติเหตเรือลมทําใหมีผูคนเสียชีวิ
ตบอยๆ	พระไหทงจึงตั้งใจสรางพระพุทธรูปองคใหญขึน้ตรงจุดน้ีเพื่อใหพระคุม
ครองเเกผูเดินทาง	ตอมามีชาวพุทธผูมีจิตศรัทธาใชความพยายามและใชเวลา
อีก	๙๐	ปี	สรางพระพุทธรูปองคน้ีจนสําเร็จ	พุทธศาสนิกชนจากทองที่ตางๆพา
กันมานมัสการ	เพื่อความสงบสุขแหงจิตใจ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ปัจจุบัน	มีนักทองเที่ยวและพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลมาที่เขางอไบ	นอกเหนือ
จากเพื่อสักการะและตื่นตะลึงกับความเป็นที่สุดของพระพุทธรูปเลอซัน	แลว
ยังมาเพื่อชื่นชมทัศนียภาพตามธรรมชาติ	และดื่มดํ่ ากับบรรยากาศที่สดชื่น
เย็นสบายบนยอดเขาแหงน้ี	ถึงแมเขางอไบจะอยูในเขตอากาศรอนแถบเอเชีย
แตเน่ืองจากอยูสูงเหนือระดับน้ําทะเลมาก	สภาพอากาศจึงแตกตางจากที่ราบ
บริเวณรอบๆ	มี	2	ฤดู	คือหนาวและใบไมผลิ	ทานสามารถขึน้เขางอไบเที่ยวได
ทั้งปี

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HONGQI	HOTEL	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา



ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเปลี่ยนน่ังรถของอุทยานขึน้ภูเขา	จากน้ันนําทาน	นัง่กระเชาขึ้นสูยอดเขาจิว่ติง่ขึน้สูจุดชมวิวบน

ยอดเขาจินติ่งที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเล	3,077	เมตร	ชมทิวทัศนอันสลับซับซอนไปดวยขุนเขาเหนือชั้นเมฆที่
สวยงามดุจดั่งสวรรค
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานนมัสการ	สมัตภัทธโพธิสัตวหรือ	องคผูเสียนทรงชาง	พระพักตร	10	ทิศ	สูง	48	เมตร	ชม

ตําหนักทอง	ตําหนักเงิน	ตําหนักสําริด	และตําหนักเหล็กซึ่งประหน่ึงวาไดจําลอง	4	พุทธคีรี	อันไดแก	ผูโถวซาน
จิ่วหัวซาน	อูไถซาน	และเออเหมยซานมาไวที่ยอดจินติ่ง	ศิลปะวัดพุทธที่เป็นเอกลักษณเฉพาะตัว	ที่ปรากฏบน
เขาเออเหมยซัน	ไดรับการโจษขานใหเป็น	“มงกุฎสุดยอดในปฐพี”	ที่ประดับอยู	ณ	ยอดเขาแหงพุทธ	วัดวาอาราม
ที่อยูบนเขารวมทั้งสิ้น	30	กวาแหง	ที่มีประวัติศาสตรยาวนานและมีอาณาเขตกวางขวางมีอยูถึง	10	กวาแหง
และยังประกอบดวยกลุมโบราณสถานสมัยราชวงศหมิงและชิงที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา	2,000	ปี

พระพุทธรูปสลักสมัยถังและซง	เจดียหยก	และกลุมสุสานที่หนาผาสมัยราชวงศฮ่ัน	ยังอุดมดวยโบราณวัตถุลํ้ าคา
อีกกวา	7,000	กวาชิ้น	นอกจากความโดงดังในฐานะที่เป็นยอดเขาแหงตํานานของแผนดินพระภูผาเซียน	และ
วัฒนธรรมประวัติศาสตรอันเรืองรองแลว	เสนหงดงามของธรรมชาติอันตระการตา	ยังทําใหชื่อเสียงของเทือก
เขาแหงน้ีขจรขจายไปทั่วทั้งในและตางประเทศ

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่HONGQI	HOTEL	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เป็นหุบเขาของภูเขางอไบหรือเขาเออเหมยซาน	ซึ่งมีวัดตั้งอยูที่ยอดเขา
สามารถเดินทางขึน้โดยกระเชา	หรือเกีย๊วหาม

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ฝ ูเสียนเป็น	พระโพธิสัตวทรงชาง	ไหวเพื่อขอใหมีลาภยศ	สรรเสริญ	คนรับ
ราชการนิยมไปสักการะบูชาวัดเปากัว๋ซื่อ	(วัดสนองคุณชาติ)	ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ
และสวยงามที่สุดของงอไบ	มีเดิมชื่อวา	ฮุยจงถัง	สรางขึน้ในสมัย	หมิงเพื่อบูชา
พระโพธิสัตวผูเสียนโพธิสัตวแหงปัญญาผูสถิตย	ณ	เขางอไบ	ผสมผสาน	ความ
เชื่อของ	3	ศาสนาคือ	พุทธ	เตา	และลัทธิขงจือ๊	ตั้งอยูบริเวณดานลางของที่ราบ
ฟงหวง	สูงจากระดับน้ําทะเล	533	เมตร	ตอมารัชสมัยคังซีฮองเต	แหงราชวงศ
ชิงได	เปลี่ยนชื่อเป็นวัดเปากัว๋มาจนปัจจุบัน	ภายในมีโบราณสถานสําคัญคือ
ซานเหมิน	(ประตูเขา)	ตําหนักหมีเลอ	วิหารหลัก	และหอพระคัมภีร	ตอมาในปี
1983	ถูกจัดเป็นอีกหน่ึงในจํานวนวัดที่สําคัญที่สุดในจีน	วัดเปากัว๋ไดรับการ
บูรณะใหมโดยพระชาวไตหวันแหงเมืองเกาสูงซึ่งไดบริจาคเงินถึง	100,000
อเมริกันดอลลาร	ซึ่งเป็นวัดและพิพิธภัณฑเก็บของเกาที่มีคาทั้งรูปภาพ	องค
พระ	และในพิพิธภัณฑมีงวงชาง	ของสําริดคลายหนาคน	เหมือนเทพเจาซึ่งใส
หนากากทําจากทองสําริดใหญที่สุด	มีความยาวถึง	1.38	เมตร



	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HONGQI	HOTEL	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	วัดเป ากัว๋	ซึ่งเป็นวัดที่ใหญและสวยงามที่สุดของงอไบ	มีเดิมชื่อวา	ฮุยจงถัง	สรางขึน้ในสมัย

ราชวงคหมิง	เพื่อบูชาพระโพธิสัตวผูเสียนโพธิสัตวแหงปัญญาผูสถิตย	ณ	เขางอไบ	ผสมผสานความเชื่อของ	3
ศาสนาคือ	พุทธ	เตา	และลัทธิขงจือ๊ตั้งอยูบริเวณดานลางของที่ราบฟงหวง	สูงจากระดับน้ําทะเล	533	เมตรตอมา
รัชสมัยคังซีฮองเต	แหงราชวงศชิงได	เปลี่ยนชื่อเป็นวัดเปากัว๋มาจนปัจจุบัน	ภายในมีโบราณสถานสําคัญคือซาน
เหมิน	(ประตูเขา)	ตําหนักหมีเลอ	วิหารหลัก	และหอพระคัมภีร	ตอมาในปี	1983	ถูกจัดเป็นอีกหน่ึงในจํานวนวัดที่
สําคัญที่สุดในจีน
จากน้ันนําทานเขาชม	พิพิธภัณฑไมไผ	ใหทานไดชมศิลปะ	และสิ่งของที่ผลิตขึน้มาจากไมไผ	สิ่งเหลาน้ีถือวา

เป็นมรดกวัฒนธรรมของจีน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางกลับสู	เมืองเฉินตู	คําวาเฉิงตูมีความหมายวา	คอย	ๆ	กลายเป็นเมือง	เน่ืองจากยอนไปเมื่อ

ราว	2,000	ปีที่แลว	ในสมัยจิน๋ซีฮองเต	ไดมีการจัดการชลประทานขึน้	เพื่อแกไขปัญหาน้ําทวมที่เกิดเป็นประจํา
ทุกปี	เมื่อแกไขปัญหาน้ําทวมได	ชาวนาชาวไรเพาะปลูกไดดี	ชีวิตความเป็นอยูดีขึน้	คนจึงเริ่มอพยพมาที่เมืองน้ี
มากขึน้เรื่อย	ๆ	จึงไดชื่อวาเฉิงตู	จากน้ันนําทานชม	รานหยก	ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค	ใหทานไดเลือกซื้อเป็น
ของฝากอันลํ้าคาแกคนที่ทานรัก
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู	ศูนยอนุรักษหมีแพนดา	ซึ่งทานจะไดเขาเยี่ยมชมความนารักของบรรดาหมี

แพนดาไดอยางใกลชิด	ที่น่ีนอกจากจะเป็นที่วิจัยและทําการศึกษาเพื่ออนุรักษหมีแพนดาแลว	ยังเป็นศูนยการ
เรียนรู	และเพาะพันธุหมีแพนดาอีกดวย	ศูนยอนุรักษหมีแพนดาที่เมืองเฉิงตูน้ีกอตั้งเมื่อปี	1987	โดยมีภารกิจใน
การวิจัยและอนุรักษตอจากสวนสัตวเฉิงตู	และการพัฒนาชนบทของสาธารณรัฐประชาชนจีน
นําทุกทานเดินทางสู	รานผลิตภัณฑยางโอโซน	ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพื่อ

สุขภาพในรูปแบบตางๆ	มากมาย

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่YINSHENG	HOTEL	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

วัดเปากัว๋ซื่อ	(วัดสนองคุณชาติ)	ซึ่งเป็นวัดที่ใหญและสวยงามที่สุดของงอไบ	มี
เดิมชื่อวา	ฮุยจงถัง	สรางขึน้ในสมัย	หมิงเพื่อบูชาพระโพธิสัตวผูเสียนโพธิสัตว
แหงปัญญาผูสถิตย	ณ	เขางอไบ	ผสมผสาน	ความเชื่อของ	3	ศาสนาคือ	พุทธ
เตา	และลัทธิขงจือ๊	ตั้งอยูบริเวณดานลางของที่ราบฟงหวง	สูงจากระดับน้ํา
ทะเล	533	เมตร	ตอมารัชสมัยคังซีฮองเต	แหงราชวงศชิงได	เปลี่ยนชื่อเป็นวัด
เปากัว๋มาจนปัจจุบัน	ภายในมีโบราณสถานสําคัญคือ	ซานเหมิน	(ประตูเขา)
ตําหนักหมีเลอ	วิหารหลัก	และหอพระคัมภีร	ตอมาในปี	1983	ถูกจัดเป็นอีก
หน่ึงในจํานวนวัดที่สําคัญที่สุดในจีน	วัดเปากัว๋ไดรับการบูรณะใหมโดยพระ
ชาวไตหวันแหงเมืองเกาสูงซึ่งไดบริจาคเงินถึง	100,000	อเมริกันดอลลาร	ซึ่ง
เป็นวัดและพิพิธภัณฑเก็บของเกาที่มีคาทั้งรูปภาพ	องคพระ	และในพิพิธภัณฑ
มีงวงชาง	ของสําริดคลายหนาคน	เหมือนเทพเจาซึ่งใสหนากากทําจากทอง
สําริดใหญที่สุด	มีความยาวถึง	1.38	เมตร

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



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

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	YINSHENG	HOTEL	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินชม	ถนนคนเดินจิน๋หลี	่ถนนแหงน้ีเปิดใหบริการในปี	ค.ศ.2004	ในแบบสไตลจีนโมเดิล	ดวย

สถาปัตยกรรมแบบหรูหรา	และกลิ่นอายวัฒนธรรมของมณฑลเสฉวนที่ถูกฝังอยูในถนนโบราณแหงน้ี	บงบอกให
ทราบวามณฑลเสฉวนมีลักษณะอยางไรในสมัยราชวงศชิง	หลังจากการปรับปรุงใหมเมื่อเร็วๆน้ี	ถนนคนเดินจิน
หลี่ไดกลายเป็นหน่ึงในถนนการคาที่คึกคักมากที่สุดในเฉิงตู	ทั้งสองดานของถนนที่มีความยาว	350	เมตรน้ี	มี
รานคาเล็กๆ	มากมาย
นําทานแวะ	รานผาไหม	ชมผาไหมที่ขึน้ชื่อของประเทศของจีน	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาคุณภาพที่ผลิตจากผา

ไหม	เชนผาหม	เสื้อผา	รองเทา	ชุดเครื่องนอน	เป็นตน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บริการทานดวยอาหารสมุนไพรจีน

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	รานนวดเทาเพื่อสุขภาพ	ผอนคลายความเมื่อยลา	กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้า

ใคร	พรอมชมครีมเป าซูถัง	หรือที่รูจักกันดีในชื่อ	“บัวหิมะ”	สรรพคุณเป็นเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม	ผุพอง	และ
แมลงกัดตอย	เป็นยาสามัญประจําบาน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ถนนคนเดินชุนซีลู	หรือ	WALKING	STREET	ของเมืองเฉินตู	ซึ่งเป็นยานขาย

สินคาของวัยรุน	รานคาแบรนดเนม	และขายสินคาทันสมัยตางๆ	นับเป็นแหลงชุมนุมของหนุมสาวเมืองเฉินตูที่
เต็มไปดวยหางนอยใหญ	และรานอาหารมากมาย	ใหทานไดชอปป้ิงลิ้นคาและของที่ระลึกตางๆ	อาทิเชน	เสื้อผา
กระเปา	รองเทากีฬา	เป็นตน

ชวงคํ่า



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

อิสระอาหารคํ่า	ณ	ถนนคนเดินชุนซีลู	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงของทาน
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว
23.30	น.	นําทุกทานเหินฟากลับสูประเทศไทย	โดยสายการบิน	CHINA	EASTERN	AIRLINES	เทีย่วบินที่

MU5036

02.05	+1	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บริการทานดวยอาหารสมุนไพรจีน

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

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.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป
4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข

ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ
6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน
7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	10,000	บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ
3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	46	กก.	(ใบละไมเกิน	23	กิโล	x	2ใบ)

4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทานหรือ	3	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามราย
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาวีซากรุปทองเทีย่วเขาประเทศจีน	ทานละ	1,000	บาท	เฉพาะพาสสปอตไทยและตองเดินทางไป
กลับพรอมกรุปเทานัน้	!!!!

2.	คาธรรมเนียมวีซาเดีย่วเขาประเทศจีน	**ในกรณีทีท่างรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาวีซากรุปผูเดิน



ทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเดีย่ว	ทานละ	1,800	บาท**

3.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	200	หยวน/	ทริป/	ตอทาน
4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
5.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา

อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเทีย่วประเทศจีนแบบกรุป	เฉพาะพาสสปอตไทยเทานัน้	!!
1.	สําเนาหนังสือเดินทาง	ที่มีอายุเหลือมากกวา	6	เดือน
2.	สําเนาสูติบัตร	เฉพาะผูเดินทางอายุตํ่ ากวา	18	ปี
การทําวีซากรุปทองเทีย่วนัน่ใชแคเพียงสําเนาพาสสปอตทีช่ัดเจนเทานัน้	!!	ลูกคาไมตองสงเลมพาสส

ปอตตัวจริงมา

คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวร	ทานละ	200	หยวน/ทริป/ตอทาน
คณะยืนยันการเดินทางที	่15	ทานมีหัวหนาทัวร
หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออก

ตัว๋	เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
สถานที่ทองเที่ยว	และโรงแรมที่พัก	อาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้อยูกับความเหมาะสมเป็นหลัก	โดยคํานึงถึง

ผลประโยชนลูกคาเป็นสําคัญ

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
3.	กรุณาเตรียมของใชสวนตัว	เชน	แปรงสีฟัน	ยาสีฟัน	สบูแชมพู	ของตัวสวนตัวไปเอง	เน่ืองจากรัฐบาล

ทองถิน่ตองการรักษาสิง่แวดลอมและลดการทิ้งขยะ	จึงไมมีบริการทีโ่รงแรม
4.	ผูทีป่ระสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทํา	วีซา

จีนทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง	เน่ืองจากทางบริษทัไมทราบกฎ
และกติกาในรายละเอียดการยกเวนวีซา/ผูใชบัตร	APEC	และโปรดดูแลรักษาบัตรของทาน	หากทานทํา
บัตรหายในระหวางการเดินทาง	ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	สัปดาห	เพื่อดําเนินการ
เรื่องตางๆ
5.	IATA	ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึน้ไปบนเครื่องบินดังน้ี

แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึน้เครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด	ไดแก
5.1	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา	20,000	mAh	หรือนอยกวา	100	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมมีการ
จํากัดจํานวน
5.2	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา	20,000	-	32,000	mAh	หรือ	100-160	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมเกินคนละ
2	กอน
5.3	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา	32,000	mAh	หรือ	160	Wh	หามนําขึน้เครื่องในทุกกรณี
6.	หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่
(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ
แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษรทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ



2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ
จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
คาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการ
ตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3	ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่ได
จายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋
เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
***	เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่	ตัว๋เครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม	100%	ซึง่เม่ือจอง
และจายมัดจําแลว	ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนคามัดจําใดๆ	ทัง้สิ้น	และในกรณีทีอ่อกตัว๋เครื่องบินไป
แลว	หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง	ผูจองจะไมสามารถทําเรื่องขอคืนคาตัว๋หรือขอคืนคา
ทัวรทัง้หมดหรือบางสวนได
3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight

กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		
4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน	


