กําหนดการเดินทาง วันที่ 22-28 ตุลาคม 2561
วันแรก
15.00 น.

17.55 น.
22.20 น.

(1)

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ - เมืองเฉินตู
พรอมกัน ณ ทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 บริเวณ ประตู 9 เคาน
เตอร S โดยสายการบินSICHUAN AIRLINES (3U) โดยมีเจาหนาทีข่ องบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก
ทาน
ออกเดินทางสูเมืองเฉินตู โดยเที่ยวบินที่ 3U8288
ถึงเมืองเฉินตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน หลังผานพิธตี รวจคนเขา
เมือง จากนั้นนําทานเดินทางสูที่พกั

พักเมืองเฉินตู 成都赛仑吉地大酒店(Chengdu Serengeti Hotel)
ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเทา
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วันที่สอง
เชา

(2) เมืองเฉินตู – เมืองหลูโจว - พิพิธภัณฑ Luzhou Laojiao – ตงวอเสียกู – เมืองมรดกชื่อสุย

 รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
หลังอาหาร นําทานเดินทางสูเมืองหลูโจว ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียง
ใตของมณฑลเสฉวนอยูหา งจากนครเฉิงตูประมาณ 267 กม.มี
ที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่โดดเดน โดยมีอาณาเขตเชือ่ มตอกับมณฑล
และเมืองใหญทสี่ าํ คัญของจีนตอนใต จึงเปนจุดยุทธศาสตรที่
สําคัญในการตอยอดการพัฒนา โดยเฉพาะดานขนสงโลจิสติกสที่
มีองคประกอบพื้นฐานทีค่ อ นขางสมบูรณ เมืองหลูโจว ไดรับการคัดเลือกเปน 1 ใน 16 เมืองตัวอยาง“ดาน
การบริการขนสงโลจิสติกสแบบครบวงจรของจีน” จากกระทรวง
คมนาคมขนสงแหงชาติจนี นําทานชม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ Luzhou
Laojiao – โรงผลิตเหลาขาวที่เกาแกที่สดุ ของจีน พิพิธภัณฑ Luzhou
Laojiao ตั้งอยูที่จตั ุรสั Guojiao No. 1เปนพิพิธภัณฑอุตสาหกรรมที่
กอตั้งขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2539 มีการจัดแสดงเทคนิคการตม
เหลาแบบดั้งเดิม จัดแสดงผลงานทางวัฒนธรรมตางๆ และประวัติ
ความเปนมาของการพัฒนาสมัยใหม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นําทานเดินทางสู จุดชมวิว ตงวอเสียกู หรือแคน
ยอน ตงวอ พืน้ ที่ทองเที่ยว AAA ระดับชาติ เปนเขตรอนชื้น
เนื่องจากมีแมนา้ํ Longxi ไหลผานศูนยกลาง พื้นที่ทอ งเที่ยว
แยกออกเปนสองฝง ชายฝงตะวันออกมีตน ไทร ตนการบูรสี
แดง ปาดิบ เหมือนสรางเปนปราสาทธรรมชาติสีเขียว แหลง
ทองเที่ยวทีส่ าํ คัญเชง พระสังกัจจายน หนาผาพระธาตุ 500
อรหันต น้ําตกตงวอ มีภูมิทัศนธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม
โดยรวม เปนแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย ชมพระสังกัจจายน
หรือพระยิ้ม หรือหมีเลอโฝว หรือหมีเหล็กฮุก เปนพระทาง
ศาสนาพุทธที่ทั้งชาวจีนในไทยและชาวไทยรูจกั กันเปนอยางดี
เมื่อเขาไปในวัดจีน ในตําหนักหนาสุดที่เรียกกันวา ตําหนักทาว
จตุโล กบาล ก็จะเห็นพระสังกัจจายนมองออกไปทางหนา
ประตูใหญของวัด เปนพระที่ทุกคนกราบไหวเพราะเชื่อวาเปนพระที่นาํ โชค ความอวนพุงยุยหมายถึงความ
อุดมสมบูรณมั่งคั่ง ใบหนายิ้มแยมเปนการนําโชค ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู เมืองมรดกชื่อสุย
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ค่ํา
วันที่สาม
เชา

(Chishui)เมืองพันน้าํ ตก เพราะมีนา้ํ ตกมากกวา 1000
แหง ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของ มณฑลเสฉวน
ประเทศจีน เปนเมืองที่มอี ากาศดี มีความมุงมั่นในการที่
จะเปนเมืองทองเที่ยวเมืองใหม
มีความโดดเดนดาน
ความงามของธรรมชาติ เปนที่ตั้งของน้ําตกทีส่ ูงที่สดุ ของ
ประเทศจีน และยังไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลก
นอกจากน้าํ ตกทีส่ ูงที่สดุ เมืองนี้ยังมีสถานที่สําคัญๆ ที่ทา
ทายใหนกั ทองเที่ยวตองไปเยือนอีกมากมาย แตละทีล่ วนแลวแตมคี วามมหัศจรรยทางธรรมชาติเขามาผสม
สานใหชวนหลงใหล
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักเมืองชือ่ สุย 同盛浙旅大酒店(赤水市) - Tongsheng Zhelu Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา
(3) น้ําตกใหญชื่อสุย ชื่อสุย (รวมรถกอลฟ + ลิฟตขนึ้ ลง) - อุทยานน้ําตก 4 ถ้ํา หรือ ซื่อตงโกว
(รวมรถกอลฟ)

 รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
หลังอาหารนําทานชม น้ําตกใหญชื่อสุย (รวมรถ
กอลฟ + ลิฟตขนึ้ ลง)ที่เปนอันดับ 1 ของประเทศ
จีน ซึ่งมีความสูง76เมตร กวาง81 เมตร เปน
น้ําตกทีใ่ หญทสี่ ุดในเอเชีย และเปนน้าํ ตกแหง
เดียวในโลกที่ไหลผาน ภูเขาสายรุง (Danxia
landform) น้ําไหลลงจากหนาผาสูง สงเสียง
อึกทึกกึกกองไปหลายกิโลเมตร ทิ้งละอองน้าํ
กระจายเปนหมอกเปนฝน หลายรอยตารางวา
กระทบเปนสายรุงอันสวยงาม
ระหวางการเดินทางเพือ่ ไปชมน้าํ ตกทีส่ ูงที่สดุ
หรือ “น้ําตกชือ่ สุย” (Chishui Waterfall) คุณจะ
ไดพบกับจุดแวะพักชมน้าํ ตกซึ่งจะถึงกอนน้าํ ตก
ชื่อสุย น้าํ ตกนี้ มีชื่อวา น้ําตกหวีคนงาม
(Beauty’s Comb Waterfall) มีความสูง 76 เมตร กวาง 22 เมตร มีลกั ษณะเดนคือ คลายหวีสีเงิน ทําใหไดรับ
การขนานนามวา น้าํ ตกหวีสวย หรือ Beauty’s Comb Waterfall นั่นเอง
“น้าํ ตกชื่อสุย” เปนสถานที่ทอ งเที่ยวที่ไดรับการจัดอันดับเปนสถานที่ทอ งเที่ยวระดับ 4เอ และกําลังจะถูก
ยกระดับไปเปน 5เอ ซึ่งเปนขั้นสูงสุดของสถานที่ทอ งเที่ยวที่นาเที่ยว
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กลางวัน

ค่ํา

(การจะเดินไปชมความอลังการของน้าํ ตกชือ่ ดัง
ของเมืองนี้ สิ่งแรกที่ทาํ ใหตะลึงเมือ่ ถึงที่นี่ คือ
วิธกี ารเขาไปชมน้าํ ตก โดยปกติการชมธรรมชาติ
ตามสถานที่ตา งๆ จะใชวธิ กี ารเดินลัดเลาะไปตาม
ปา ตามเขา แตทนี่ ี่ไมธรรมดา การจะไปชมน้าํ ตก
คุณจะตองลงลิฟตที่เจาะลงไปกลางภูเขา นําคุณ
ลงไปสูด า นลาง ระหวางทางเดินออกจากลิฟตมี
การจัดแสดงภาพสถานที่ทองเที่ยวและกิจกรรมดังของเมือง ชื่อสุย ใหไดชมตลอดทางเดิน แลวคอยมุงหนา
เดินตอไปชมความงามของน้าํ ตกชือ่ สุย ” แนวคิดเจาะภูเขาทําลิฟตนาํ นักทองเที่ยวสูพื้นลาง ทําใหการเดิน
ตอไปชมน้าํ ตกชือ่ ดังเปนเรื่องงายเลย)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเที่ยวชม อุทยานน้ําตก 4 ถ้ํา หรือ ซือ่ ตงโกว
(รวมรถกอลฟ) อุทยานที่มนี าํ้ ตกถึง 4 ในอุทยานเดียว
1.นํ้าตก ผามาน 2.นํ้าตกซุนหงอคง 3.นํา้ ตกกบบิน 4.
นํ้าตกมาขาว นักทองเที่ยวนิยมมาเปนครอบครัวเพื่อ
พักผอนหยอนใจดวยสายนํา้ ที่เย็นชํา่ อากาศทีร่ มรื่น
ตลอดทั้งป เดินชมพืชพรรณธรรมชาติที่หาชมทีอ่ ื่น
ไมได เชน ตนเฟรนปาดึกดําบรรพและพืชทองถิ่นที่
แปลกตา
ใหทา นผอนคลายพรอมกับถายรูปกับ
ธรรมชาติทสี่ วยตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักเมืองชือ่ สุย 同盛浙旅大酒店(赤水市) - Tongsheng Zhelu Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา

วันที่สี่
เชา

(4) เมืองชื่อสุย – เมืองจื้อกง – พิพิธภัณฑไดโนเสารจื้อกง - เมืองเลอซาน – หลวงพอโตเลอซาน(ลองเรือ)
- เมืองงอไบ

 รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
จากนัน้ นําทานเดินทางสู เมืองจือ้ กง เมืองที่ไดชื่อวาเปนเมือง
แหงไดโนเสารตะวันออก (ใชเวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง
โดยประมาณ) จากนั้นนําทานเขาชม พิพธิ ภัณฑไดโนเสารจื้อกง
เปนพิพิธภัณฑที่คน พบไดโนเสารแหงแรกในประเทศจีน และ
ยังติดอันดับพิพธิ ภัณฑไดโนเสาร 1 ใน 3 ของโลกที่ใหญทสี่ ุด มี
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พื้นที่กวา 6.6 หมื่นตารางเมตร สรางขึ้นในป เมษายน ค.ศ.1984
เปดใหเขาชม วันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 1987 พื้นที่ที่ขุดพบมาก
ที่สุดมีซากฟอสซิลไดโนเสารหลายหมืน่ ตัว ไดโนเสารบางตัวมี
ความสมบูรณของซากฟอสซิล 99 เปอรเซ็นถาเทียบกับ
กาลเวลาที่ผา นมาหลายลานป ใหทานไดเขาใจถึงโลกไดโนเ
สารเมื่อหลายลานปการเกิด และการสูญพันธุของไดโนเสาร ชม
ซากฟอสซิลไดโนเสารขนาดเล็กเทาแมลงวัน จนถึงขนาดใหญเทาตึก 2 ชั้นก็มี ใหทา นไดสัมผัสซากฟอสซิล
ไดโนเสารดวยมือของทานเองเที่ยวชมซากฟอสซิลไดโนเสารอีกมากมาย ถายรูปเปนที่ระลึกไดตามอัธยาศัย
(เปนพิพิธภัณฑที่เดียวทีส่ ามารถสัมผัสซากฟอสซิลได)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแกเวลานําทานเดินทาง สูเมืองเลอซาน แลวลงเรือชมเกาะเลอซาน
ที่มีลักษณะคลายพระนอนกลางทะเล ชมหลวงพอโตเลอซานที่ใชเวลาใน
การสรางถึง 90 ป (สรางขึ้นตั้งแต ค.ศ. 713-803) นําทาน ลองเรือชมหลวง
พอโตเลอซาน ซึ่งตั้งอยูร ิมหนาผาเปน พระพุทธรูปหินแกะสลักทีใ่ หญที่สดุ
ในโลก สูงถึง 71 เมตร นั่งหันหนาเขาหาแมนา้ํ พระพักตรแสดงออกถึงความ
เมตตาที่มตี อมวลมนุษย
องคพระถูกสรางขึน้ อยางสมสวนและมีระบบ
ระบายน้าํ ทีถ่ ูกตองตามหลักวิทยาศาสตรกระจายอยูทั่วองคพระ ทําใหองค
พระยังคงรักษารูปทรงไวอยางสมบูรณ แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาอันชาญ
ฉลาดของชางฝมือสมัยโบราณ ใชเวลาสรางนานถึง 90 ป
ตั้งจากแมนา้ํ 3 สายที่มาบรรจบกันตรงเขาเลอซานพอดี จึง
ไดพยายามรวบรวมเงินที่ไดรับบริจาคจากชาวบาน นํามา
สรางเปนพระพุทธรูปแกะสลักเพือ่ ใหเปนสิริมงคลและ
ปกปองภัยน้าํ ทวม และทันทีที่เริ่มดําเนินการสรางก็ไม
ปรากฏน้าํ ทวมในบริเวณนีอ้ กี จนเปนทีก่ ลาวสรรเสริญ
กันอยางกวางขวางในหมู
คนละแวกนั้น จากนั้นเดินทางสู เมืองงอไบ เปน 1ใน4
พุทธคีรีศกั ดิส์ ิทธิ์ของจีน มีประวัตคิ วามเปนมาเกี่ยวกับ
พุทธศาสนานานกวา 2,000 ป ทั้งยังเปนสถานที่
ประดิษฐานพระโพธิสตั ยผูเสียน หรือสมันตภัทร ที่เชือ่
กันวาเปนเลิศทางจริยาและมหาปณิธาน นอกจากนี้ยังมี
ทิวทัศนที่มีชอื่ เสียง ไดแก ฝอกวง (พุทธรัศมี) , หวินไห
(ทะเลเมฆ), เซินเติ้ง (ลูกไฟเทวดา), ยื่อซู (พระอาทิตยขนึ้ )
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และซีหยาง (พระอาทิตยตก) เขางอไบไดรับการขึน้ ทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
โดยองคการยูเนสโก ในป ค.ศ.1966
 รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
พักเมืองงอไบ 峨眉山恒迈酒店 Hengmai Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา

ค่ํา

วันที่หา
เชา

ค่ํา

(5)

เขางอไบ - วัดเปากั๋ว – วัดเสือซุม (ฝูหซู ื่อ)
 รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นําทานสู วัดเปากั๋ว ซึ่งเปนวัดทีใ่ หญและสวยงามที่สดุ
ของงอไบ สรางขึน้ ในสมัยหมิงเพื่อบูชาพระโพธิสัตวผู
เสียนโพธิสัตวแหงปญญาผูส ถิตย
ณ
เขางอไบ
ผสมผสาน ความเชื่อของ 3 ศาสนาคือ พุทธ เตา และ
ลัทธิขงจือ๊ ตั้งอยูบริเวณดานลางของที่ราบฟงหวง สูง
จากระดับน้าํ ทะเล 533 เมตร ตอมารัชสมัยคังซีฮอ งเต
แหงราชวงศชิงได เปลี่ยนชื่อเปนวัดเปากั๋วมาจนปจจุบนั ภายในมีโบราณสถานสําคัญคือ ซานเหมิน (ประตู
เขา) ตําหนักหมีเลอ วิหารหลัก และหอพระคัมภีร ตอมาในป 1983 ถูกจัดเปนอีกหนึ่งในจํานวนวัดทีส่ าํ คัญ
ที่สุดในจีน วัดเปากัว๋ ไดรับการบูรณะใหมโดยพระชาวไตหวันแหงเมืองเกาสูงซึ่งไดบริจาคเงินถึง 100,000
อเมริกนั ดอลลาร ซึ่งเปนวัดและพิพธิ ภัณฑเก็บของเกาที่มคี าทั้งรูปภาพ องคพระ และในพิพิธภัณฑมีงวงชาง
ของสําริดคลายหนาคน เหมือนเทพเจาซึ่งใสหนากากทําจากทองสําริดใหญทสี่ ุด มีความยาวถึง 1.38 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําทานนมัสการวัดเสือซุม (ฝูหูซอื่ -伏 虎 寺) เปนโบราณสถานทีส่ าํ คัญแหงหนึ่งของประเทศ ใน
สมัยกอนมีเรื่องเลาวาจุดๆ นี้มักมีเสือออกมาทํารายผูคน จึงมีการสรางวัดขึ้นมา สมัยโบราณจุดนี้เปน
แลกเปลี่ยนสินคาที่สาํ คัญของผูค นในละแวกนี้ วัดถูกสรางขึ้นในสมัยซงใต ถือเปนวัดที่มีโครงสรางทําจาก
ไมที่ใหญที่สดุ ในอาณาบริเวณเขางอไบ

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักเมืองงอไบ
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峨眉山恒迈酒店

Hengmai Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา

วันทีห่ ก
เชา

ค่ํา

(6)

เขางอไบ – เมืองเฉินตู – ศูนยอนุรกั ษแพนดา – ถนนคนเดินชุนซี
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นําทานเดินทางกลับสู เมืองเฉินตู เปนเมืองที่เปนศูนยกลางของการ
เดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟ รวมไปถึงการเปนศูนยกลาง
ทางดานเศรษฐกิจ, วัฒนธรรมและการปกครอง อีกทั้งยังเปนเมืองที่
มีความเปน “เมืองจีน” อยางที่ผคู นไดจินตนาการไว ระหวางทาง
ทานจะไดเพลิดเพลินกับธรรมชาติสองขางทางที่งดงาม
นําทานสู รานบัวหิมะและศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีน ใหทา น
นวดฝาเทาเพื่อสุขภาพ ผอนคลายความเมื่อยลา กับยานวดขนาด
พิเศษสูตรเดียวไมซา้ํ ใคร พรอมชมครีมเปาซูถัง หรือที่รูจกั กันดีใน
ชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุ
พอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู ศูนยอนุรักษแพนดา เปนสถาน
อภิบาลแพนดาขนาดใหญ
ภายใตการดูแลของ
ผูเชี่ยวชาญและเจาหนาทีอ่ ยางเครงครัด
ภายใน
ศูนยฯประกอบดวยหองอภิบาลตั้งแตแรกเกิด หอง
ปฐมพยาบาล หองเตรียม อาหารของแพนดา
ภายในไดรับการจัดสภาพแวดลอมกลมกลืนกับปาธรรมชาติ ที่นี่มีแพนดาประมาณ 20 ตัว นอกจากนั้นยังมี
แพนดาแดง และสัตวสงวนอีกหลายชนิดชมวีดีทัศนตอนกําเนิดแพนดานอย แลวนําทานชมรานหยก
จากนัน้
นําทานชอปปงถนนคนเดินชุนซี ถนนคนเดินใจ
กลางเมืองเฉิงตูแหลงรวบรวมสินคาพื้นเมืองและสินคาแบ
รนดเนมทั้งหลาย อาทิเชน เสื้อผา กระเปา รองเทา ฯลฯ ให
ทานอิสระชอปปงตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักเมืองเฉินตู 温德姆至尊豪廷大酒店 Wyndham Grand
Plaza Royale Palace Chengdu ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา
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วันที่เจ็ด
เชา

15.00 น.
17.10 น.

(7) ถนนจินหลี่ – เฉินตู – กรุงเทพฯ

 รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
หลังอาหารนําทานชมรานหมอนโอโซน จากนั้นนําทาน
สูศูนยสุขภาพใหทา นชม ศูนยวิจยั แพทยแผนโบราณนวด
ฝาเทาเพื่อสุขภาพ ผอนคลายความเมื่อยลา พรอมทั้งซือ้ ยา
บัวหิมะยาสามัญประจําบานของจีน
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูแ หลงชอปปง ถนน
จินหลี่ เปนถนนคนเดินทีร่ ักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว
ไดเปนอยางดี มีสินคาตางๆมากมายใหทา นไดชอ ปปง
เลือกซือ้ สินคาตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
(อาหารทะเล แบบกวางตุง)
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูส นามบินเมืองเฉินตู
บินลัดฟากลับสู กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ 3U8145
ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ

ขอบคุณทานที่ใชบริการ

หมายเหตุ ในโปรแกรมทัวร กําหนดใหมีการเขารานหยก รานนวดฝาเทา รานหมอนโอโซน ซึ่งจําเปนตองระบุลงในโปรแกรมทัวร
เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกบั นักทองเทีย่ วทุกทานทราบวา รานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชมซึง่ จะใชเวลารานละ
ประมาณ 45-60 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึน้ อยูกบั ความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆทัง้ สิ้น
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อัตราคาบริการ เขา 2 ราน

อัตรานี้รวม

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญ (พัก 2 ทาน/หอง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ผูใหญ 20 ทานขึ้นไป

26,800.- บาท

5,800 บาท

 คาตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุป)
 คาน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.
 คาที่พักโรงแรม (2ทาน/หอง)
 คาภาษีสนามบินทุกแหง
 คาวีซาทองเที่ยวกรุปหนังสือเดินทางไทย
 บัตรเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการ
 อาหารครบทุกมือ้ ตามรายการ
 คาประกันอุบตั ิเหตุทุกที่นั่งๆ วงเงินทานละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม

 คาใชจายสวนตัวตาง ๆ อาทิ คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องดืม่ นอกรายการ เปนตน.
 คาทิปไกดและคนขับรถทองถิน่
 คาน้ําหนักเกิน 20 ก.ก.
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และ ภาษีนักทองเที่ยว ( ถามี )
เงื่อนไขการใหบริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 21 วัน
คณะทัวรครบ 20 ทานออกเดินทาง มีหวั หนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ
2. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทาน สละ
สิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ
3. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุใ นรายการเดินทาง
บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. การยกเลิก
4.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายตามจริง
4.2 ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 30 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร
ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับ สายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่
พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึ ง เที่ ย วบิ น พิ เ ศษ
เชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร ทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปน
การเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
อัตรานี้ไมรวม

1. จํานวนผูเดินทางขั้นต่ําผูใหญ 20 ทานขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
3. รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
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4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่ม เติม ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปว ย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือ
กรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา
7 . ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ย วบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว
10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักทองเที่ยวเอง
11. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่
ไดระบุไวแลวทั้งหมด
13.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋ว โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
-บริษัทฯมีสิทธิ์ทจี่ ะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสัยจนไมอาจแกไขได / ขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะมีการ
เปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราตางประเทศ / การไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเที่ยวบางรายการ ไม
สามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย / บริษัทไดทําประกันอุบัติเหตุใหกับลูกคาในวงเงิน 1,000,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม)
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
-บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการทองเที่ยวในตางประเทศ ซึ่งไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายตางๆ ที่อยูเหนือการ
ควบคุมของเจาหนาทีบ่ ริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น
ทั้งทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ ฯลฯ
-การตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจาหนาที่ตรวจคนเขาหรือออกเมือง อันเนือ่ งมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไมถูกตอง หรือการ
ถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
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