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ต๋ากู่ปิงชวน อุทยานธารน้าแข็งหิมะพันปี
นมัสการหลวงพ่อโตเล่อซาน พระพุ ทธรูปใหญ่ท่ีสดุ ในโลก
นมัสการพระสมัตภัทธโพธิ สัตว์ผูเ่ สียน ณ ภูเขาง้อไบ๊
ช้อปปิ้ งถนนคนเดินจิ๋นหลี

กาหนดการเดิ นทาง
ตุลาคม – ธันวาคม 2561
วันแรก
กรุงเทพฯ – เฉิ งตู – ตูเจียงเยี่ยน
15.00/16.00 น. พร้อมกันทีส่ นามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES
(3U) เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
17.55/19.10 น. ออกเดินทางโดยเทีย่ วบินที่ 3U 8146 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
21.45/22.55น. เดินทางถึงท่าอากาศยานซวงหลิว นครเฉิ งตู (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง)
่
เมืองเอกของ
มณฑลเสฉวน มณฑลแห่งนี้มแี ม่น้ํา 4 สายไหลผ่าน จึงได้ช่อื ว่า เสฉวน (Si Chuan) เป็ นพืน้ ทีท่ อ่ี ุดม
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สมบูรณ์จนได้รบั ฉายาว่าเป็ น เมืองแห่ งสรวงสวรรค์ นอกจากนี้เมืองเฉิงตูยงั เป็ นเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงทาง
ประวัตศิ าสตร์ซง่ึ รูจ้ กั กันเป็ นอย่างดีจากวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก หลัง ผ่านพิธกี ารตรวจเอกสารการเข้า
เมืองแล้ว.....นําท่านเดินทางสู่เมืองตูเจียงเยีย่ น
นําท่านเข้าทีพ่ กั MING CHENG SHI DAI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่สอง

ตูเจียงเยี่ยน – อุทยานภูเขาหิ มะต๋ากู่ปิงชวน – เม่าเสี้ยน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (1) นําท่านเดินทางสู่ อุทยานภูเขาหิ มะต๋ากู่ปิงชวน (ใช้เวลา
ประมาณ 3 ชัวโมง)
่
แหล่งท่องเทีย่ วธรรมชาติทม่ี ชี ่อื เสียงอีกแห่งของเสฉวน ครอบคลุมพืน้ ทีป่ ระมาณ
632 ตร.กม. อยูใ่ นอําเภอเหอสุ่ยซึง่ เป็ นบริเวณทีม่ ชี าวทิเบต และชนผ่าเชียงอาศัยอยู่ คําว่า ต๋ากู่ มี
ความหมายว่า ธารนํ้าแข็งในภาษาทิเบต ซึง่ ธารนํ้าแข็งทีน่ ่ไี ด้ถูกค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญีป่ ่ นุ เมือ่ ปี
ค.ศ.1992 หลังจากทีห่ ลบซ่อนตัวอยูใ่ นภูเขาหิมะมาเป็ นเวลา
ยาวนาน และจัดเป็ นธารนํ้าแข็งทีต่ งั ้ อยูใ่ นระดับตํ่าทีส่ ุด ใหญ่ทส่ี ุด
และอายุน้อยทีส่ ุดในโลก ....ธรรมชาติภายในอุทยานแห่งนี้มคี วาม
หลากหลาย ให้นกั ท่องเทีย่ วได้ช่นื ชม ไม่ว่าจะเป็ นป่ าสนอัลไพน์,
ทะเลสาบทีเ่ กิดจากการละลายของหิมะและนํ้าแข็ง, สัตว์ป่าเมือง
หนาว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นําท่านขึ้นสู่ยอดเขาด้วยกระเช้าไฟฟ้ าทีท่ นั สมัย และมีความปลอดภัยสูง เพื่อไปชมความงดงามบน
ยอดเขา ณ ระดับความสูง 4860 เมตรจากระดับนํ้าทะเล ซึง่ ทัศนียภาพบนยอดเขาถูกปกคลุมไปด้วย
หิมะขาวนวล ท้องฟ้ าสีฟ้าคราม และแสงอาทิตย์ทส่ี ะท้อนแสงกับหิมะส่องประกายสีเงิน .....อิสระให้ท่าน
ได้ถ่ายภาพความงดงามและความประทับใจ…..

กลางวัน
บ่าย

คํ่า

จากนัน้ นําท่านชมทะเลสาบจินโฮวไห่, ทะเลสาบหงส์ ทะเลสาบนามู มีความสวยงามแตกต่างกันไปใน
แต่ละฤดูกาล .....ฤดูรอ้ นและใบไม้ผลิทะเลสาบสีเขียว, เมือ่ ย่างเข้าสู่ฤดูใบไมร่วงนํ้าเริม่ ลดน้อยลง กลับ
กลายเป็ นนํ้าแข็งในฤดูหนาว ......
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (3)
นําท่านเข้าทีพ่ กั MAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
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วันที่สาม

เม่าเสี้ยน – เฉิ งตู – เล่อซาน – หลวงพ่อโตเล่อซาน – ง้อไบ๊

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (4) นําท่านเดินทางกลับเฉิงตู .....นําท่านเยีย่ มชม ศูนย์สมุนไพร
โบราณจีน ซึง่ เป็ นแหล่งผลิตและจําหน่ ายยาสมุนไพรบํารุงรักษาสุขภาพ ให้ทุกท่านได้นวดฝ่ าเท้าด้วย
ยาสมุนไพรจีนช่วยผ่อนคลายความเมือ่ ยล้า .....จากนัน้ นําท่านชม โรงงานผ้าไหมจีน ผลิตและจําหน่ าย
ผ้าไหม ซึง่ ได้ช่อื ว่าเป็ นประเทศแรกในโลกที่เลีย้ งไหมปลูกหม่อน ดังนัน้ ผ้าไหมของจีนจึงมีววิ ฒ
ั นาการ
มากกว่า 5,000 ปี และส่งขายไปแล้วมากกว่า 160 ประเทศทัวโลก
่
ให้ท่านได้ชมขัน้ ตอนการทําผ้านวม
และเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ทท่ี าํ จากเส้นไหม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
นาท่านล่องเรือนมัสการ หลวงพ่อโตเล่อซาน พระพุทธรูปขนาด
ใหญ่ประทับนังหั
่ นหน้าออกสู่ลาน้า องค์พระมี ขนาดใหญ่โต องค์
พระสูง 71 เมตร กว้าง 10 เมตร สร้างโดยการแกะสลักเข้าไปใน
ภูเขาสูง ซึง่ ใช้เวลาสร้างถึง 90 ปี (ค.ศ.713 - 803 ) โดยหลวงพ่อ
ไท่หงใช้เงินบริจาคของชาวบ้านสร้างขึน้ เพื่อขวัญกาลังใจและเป็ น
สิรมิ งคลแก่ชาวบ้าน เพื่อปกป้ องภัยจากน้าท่วมจากแม่น้า 3 สาย
ทีไ่ หลมาบรรจบกันทีเ่ ล่อซาน คือ แม่น้าหมิงเจียง, ตูเ้ จียง และซิงยี่
เจียง
นับเป็ นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ทส่ี ุดในโลกและได้รบั การจดทะเบียนเป็ นมรดกโลกร่วมกับภูเขา
ศักดิ ์สิทธิ ์เอ๋อเหมยซาน หรือง๊อไบ๋ในปี ค.ศ.1996
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (6)
นําท่านเข้าทีพ่ กั HUASHENG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

คํ่า

วันที่สี่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ง้อไบ๊ – ยอดเขาจิ นติ่ ง – วัดหัวจ้าง – พระโพธิ สตั ว์ผเ่ ู สียน – เฉิ งตู
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (7) นําท่านออกเดินทางสู่ ภูเขาง้อไบ๊ หรือ เอ๋อเหมยซาน เป็ น
มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 1 ใน 18 ของโลกและ 1 ใน 3 ของประเทศจีน เป็ นสถานทีม่ ชี ่อื เสียง
ระดับชาติในทางประวัตศิ าสตร์และทิวทัศน์ …..จากนัน้ นําท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้ าขึน้ สู่ด้านบนของ
ภูเขา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
นําท่านชม ยอดเขาจิ นติ่ ง บนยอดเขาสีทองทะลุเมฆและผาคํ้าฟ้ าซึง่ สูงจากระดับนํ้าทะเล 3,077 เมตร
นําท่านชมทิวทัศน์อนั สลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขาเหนือชัน้ เมฆทีส่ วยงามดุจดังสวรรค์
่
นําท่านโดยสาร
กระเช้าไฟฟ้ าจากเชิงเขาสู่ยอดเขาภูเขาง้อไบ๊
ท่านสามารถชมความงามของธรรมชาติและสัมผัส
บรรยากาศฤดูกาลทัง้ 4 ณ ทีแ่ ห่งนี้ได้ภายในหนึ่งวัน จากนัน้ นําท่านสู่ วัดหัวจ้าง
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นมัสการองค์ผ่เู สียนทรงช้าง (สมัตภัทธโพธิสตั ย์) พระพักตร์ 10
ทิศ สูง 48 เมตร ชมตําหนักทอง ตําหนักเงิน ตําหนักสําริด และ
ตําหนักเหล็ก ซึง่ ประหนึ่งว่าได้จาํ ลอง 4 พุทธคีร ี อันได้แก่ ผู่โถ
ซาน จิว่ หัวซาน อู่ไถซาน และเอ๋อเหมยซานมาไว้ ณ ยอดเขาจิ
นติง่ ชมความงดงามของ”แสงสิรมิ งคลแห่งจินติง่ (แสงพุทธเจ้า)”
และต้นเมเปิ ลสีแดงจากผาหินจิน่ ติง่ เห็นเงาพระบนขอบฟ้ าและ
เปล่งรัศมีอนั ตระการตา.....ได้เวลาสมควรนําท่านลงจากภูเขาโดยกระเช้า และเดินทางกลับเฉิงตู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
นําท่านเข้าทีพ่ กั MERCURE CHENGDU NORTH HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

ถนนคนเดิ นจิ๋ นหลี่ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (10) นํ าท่านแวะชม ร้านผลิ ตภัณฑ์ยางพารา ชมและเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์และเครื่องนอนเพื่อสุภาพจากยางพาราซึ่งกําลังได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก เช่น หมอน
ยางพารา….จากนัน้ นําท่านชม ถนนคนเดิ นจิ๋ นหลี่ เป็ นถนนคนเดินทีร่ กั ษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้
ได้เป็ นอย่างดี เป็ นแหล่งช้อปปิ้ ง มีสนิ ค้าต่างๆมากมายให้เลือกซือ้ สินค้าเป็ นของฝากตามอัธยาศัย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
นําท่านไปยังสนามบินเฉิงตู
14.40/15.00น. ออกเดินทางกลับโดยเทีย่ วบินที่ 3U8145 บริการอาหารและเครือ่ งดื่ม
16.35/17.10น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมกิ รุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
**********************************************
รายการทัวร์น้ีมกี ารเข้าชมร้านสินค้าพืน้ เมือง 3 ร้าน เช่น ร้านผ้าไหม สมุนไพรจีน และหมอนยางพารา ซึง่ ระบุอยูใ่ น
โปรแกรมทัวร์ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเทีย่ วทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่าน
แวะชม โดยใช้เวลาแต่ละร้านประมาณ 45 นาที ซือ้ หรือไม่ซอ้ื ขึน้ อยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก
ไม่มกี ารบังคับใดๆ ทัง้ สิน้
วันที่ห้า
เช้า

ตารางบิ นของ สายการบิ นเสฉวนแอร์ไลน์
วันที่เดิ นทาง
เที่ยวบิ น
10-14 ตุลาคม
3U 8146
14-18 พฤศจิกายน
3U 8146
19-23 ธันวาคม

กรุงเทพฯ – เฉิ งตู
17.55 – 21.45
19.10-22.55

เที่ยวบิ น
3U 8145
3U 8145

เฉิ งตู – กรุงเทพฯ
14.40 – 16.35
15.00 - 17.10
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อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง

ผูใ้ หญ่

เด็กอายุ 2-12 ปี พัก
ร่วมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียง

เด็กอายุ 2-12 ปี พัก
ร่วมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียง

พัก
เดี่ยว

10-14 ตุลาคม 2561
14-18 พฤศจิ กายน
19-23 ธันวาคม

25,999
22,999
22,999

25,999
22,999
22,999

25,999
22,999
22,999

3,500
3,000
3,000

อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ-เฉิงตู - กรุงเทพฯ โดยสายการ SICHUAN AIRLINES
2.
ค่าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว 4 คืน
3.
ค่าอาหาร 11 มือ้ ตามรายการ
4.
ค่ารถนําเทีย่ วตามรายการ
5.
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
6.
ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน, ค่าธรรมเนียมเชือ้ เพลิง
7.
ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทําการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
8.
ค่าประกันภัยอุบตั เิ หตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท
*** ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***
อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีก่ ําหนด
2.
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระส่วนทีเ่ กินจาก 20 กิโลกรัม ** สายการบินเป็ นผูแ้ จ้งราคานํ้าหนักส่วนทีเ่ กิน*
3.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิตบิ ุคคล)
4.
ค่าภาษีนกั ท่องเทีย่ ว (ถ้ามี)
5.
ค่าทิ ปคนขับรถ ,ไกด์ท้องถิ่ น และหัวหน้ าทัวร์ (ตลอดทริ ป 750 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า
1.
หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ํากว่า 6 เดือน
2.
หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
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รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านัน้ ,หน้ า
ตรง, เห็นใบหู, ห้ามยิ้ ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ, ไม่สวม
แว่นตาดา และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิ มต้องเปิ ดให้เห็นใบหน้ า ***
ห้ามใช้คลิ ป หรือ ลวดเย็บติ ดกับรูป หรือ ทาให้ รปู ถ่ายเป็ นรอย สถานฑูต
จะปฎิ เสธไม่รบั ยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
สําหรับผูท้ เ่ี คยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสําเนาหน้า
วีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุด (กรณีวซี ่าจีนอยูใ่ นหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอ
สําเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุดแนบมาด้วย)
สําหรับผูท้ ถ่ี อื หนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรือ่ งแจ้ง เข้า -ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านัน้ ก่อนการ
ส่งเอกสารยืน่ วีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
ด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนทีส่ ถานทูตจีน
เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตาม
ความเป็ นจริงเกีย่ วกับ สถานทีศ่ กึ ษา สถานทีทาํ งาน ตําแหน่งงาน ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีอ่ ยูท่ ท่ี าํ งาน ญาติทต่ี ดิ ต่อได้ใน
กรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บา้ น หมายเลขโทรศัพท์ทท่ี าํ งาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ
หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการ
โทรศัพท์ส่มุ ตรวจทุกวัน)
กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ( อายุต่าํ กว่า 20 ปี ) ต้องแนบสําเนาสูตบิ ตั ร
กรณีทเ่ี ด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มบี ดิ า
มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็ นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ท่ี เขต หรือ อําเภอ ทีท่ ่านอาศัยอยู่
โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือ
เปลีย่ นระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิทธิ ์ของสถานทูต และ บางครัง้ บริษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
ผูท้ ป่ี ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่า
ในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างการ
เดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติทท่ี ํางานในประเทศไทย
และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน้ หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้อ งไปดําเนินการ
ขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เอกสารทีต่ อ้ งเตรียมสําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 พาสปอร์ตตัวจริง ทีม่ อี ายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 ใบอนุญาตการทํางาน
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 หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
 สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รบั ทําวีซ่าให้ท่านในกรณีดงั ต้องไปนี้
 ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีด่ ูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 นํารูปถ่ายเก่า ทีถ่ ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 นํารูปถ่าย ทีม่ วี วิ ด้วยหลัง ทีถ่ ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทําวีซ่า รูปถ่ายทีเ่ ป็ นกระดาษสติค
เกอร์ หรือ รูปทีพ่ ริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยูใ่ นค่าทัวร์แล้วซึง่ เป็ นการขอปกติ 4 วันทําการ หากท่านใดยืน่ ขอวีซ่า
ล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิม่ 1,000 บาท หากกรณีด่วนทีส่ ุด 1 วัน 1,400
บาทต่อท่าน
กรณีวซี ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ต้องชําระค่าธรรมเนียมการดําเนินการเล่มละ
500 บาท สําหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สําหรับการยืน่ ด่วน ให้กบั ศูนย์บริการยืน่ ขอวีซ่าของสถานทูตจีน

เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล)
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 20 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ
1. รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยูก่ บั ประกาศเปลีย่ น
แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
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เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยูน่ อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน)
รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปั ญหาอัน
เนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
ค่าบริการทีท่ ่านชาระเป็ นการชาระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน
หากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจาคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืน
เงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก่อน
สําหรับท่านทีจ่ ะออกบัตรโดยสารเครือ่ งบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้ง
บริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะทีท่ ่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดย
ไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิก บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
 ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งั ่ ของกรุป๊ เป็ นไปโดยสายการ
บินเป็ นผูก้ ําหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้
ดําเนินการ ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการ
บินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
2.
กรณีท่ตี ้อ งการ REQUEST ชนิ ดของห้อ งพักเป็ น พิเ ศษ .....บริษัท ฯ จะแจ้งให้ท างบริษัท ตัว แทนใน
ต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามทีร่ อ้ งขอหรือไม่
3.
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักอาจเต็ม
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการ ปรับเปลีย่ นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดิ นทางเป็ นครอบครัว
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 หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วาม
จําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
ความรับผิ ดชอบ บริษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทีย่ ว สายการบิน และตัวแทนการท่องเทีย่ วในต่างประเทศซึ่ งไม่
อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล
เปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินหรือกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ทางตรง หรือ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั ิเหตุ ต่างๆ ฯลฯ หรือต่อการตอบ
ปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือเอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ

