AMAZING NATURE
่ -ฉงชง-อู
ิ
นําตกฉือสุย
ห
่ ลง
โปรแกรมเต็มทุกว ัน 6 ว ัน 5 คืน

1

จุดเด่น
 พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว รวม 5 คืน
ื ย
่ “ผาแสงธรรม”
 มรดกโลกชอสุ
ึ โค่นบ ัลล ังก์ว ังทอง”
 อูห
่ ลงมรดกโลกหลุมบ่อฟ้ า สถานทีถ่ายทําหนั ง “ศก
ื ย
่ ”
 ใหญ่อันดับสองของจีน “นําตกชอสุ
ิ
ี
 ฉงชง “พิพธ
ิ ภ ัณฑ์ซานเสย”
 บริการนํ าดืมวันละ 1 ขวด ทุกวันท่องเทียว
 ทุกทีมีประกันอุบต
ั เิ หตุ วงเงินหนึงล ้านบาท * เงือนไขตามกรมธรรม์
ว ัน

โปรแกรมการเดินทาง

เชา้

เทียง

คํา

โรงแรม
หรือเทียบเท่า
ZHU LUO JI HOTEL หรือ
1573 HOTEL
HOLIDAY INN EXPRESS
HOTEL หรือ XI BAN NIAN
HOTEL

1

่
สุวรรณภูมฯิ -เฉิงตู-ชือสุย

✈

✈

🍽

2

่ -นํ าตกชือสุย
่ -ผาหินแสงพุทธ-ฉงชิง-โรงงานจิกโฉ่ว
ชือสุย

🍽

🍽

🍽

🍽

🍽

🍽

QISEHUA HOTEL หรือ
YI YUAN HOTEL

🍽

🍽

🍽

HOLIDAY INN EXPRESS
HOTEL

🍽

🍽

🍽

HOLIDAY INN EXPRESS
HOTEL

🍽

✈

✈

3
4
5
6

ฉงชิง-อูห
่ ลง-เขานางฟ้ า-สะพานสวรรค์-หลุมบ่อฟ้ า
สะพานกระจกอูห
่ ลง
อูห
่ ลง-ฉงชิง-ถ่ายรูปศาลาประชาคม(ด ้านนอก)
พิพธิ ภัณฑ์ซานเสีย-หงหยาต ้ง
ฉงชิง-เฉิงตู-ร ้านนวด-ร ้านผ ้าไหม-ถนนชุนซี
โชว์เปลียนหน ้ากาก
เฉิงตู-ถนนคนเดินจิงหลี-กรุงเทพฯ

ราคารวม ค่าวีซา่ จีน(กรุ๊ป 800 บาท), ค่าตัวเครืองบิน (กรุ๊ป) + ค่าภาษี สนามบินไทย-จีน, รายการทัวร์ตามทีระบุ, ค่า
ประกันอุบต
ั เิ หตุ ตามเงือนไขกรมธรรม์
ราคาย ังไม่รวม ค่าทิปไกด์ท ้องถิน,คนขับรถท ้องถิน และ ค่าทิปหัวหน ้าทัวร์ไทย (รวม 200 หยวน)

ว ันเดินทาง

ราคา

พ ักเดียว เพิม

่ กรุป
วีซา
๊

8-13 มิ.ย. 2561

23,900.-

5,500.-

รวมแล ้ว

25 – 30 ก.ค. 2561

25,900.-

6,000.-

รวมแล ้ว

่
**ไม่มรี าคาเด็ก **ไม่แจกกระเป๋า **รวมค่าวีซา
หมายเหตุ
- รายการท่องเทียวอาจมีการสับเปลียน หรือ เปลียนแปลงตามความเหมาะสม
- สายการบินอาจมีการยกเลิกเทียวบิน ปรับเปลียนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หรือแจ ้งให ้ทราบ
ในเวลากระชันชิด ท่า นใดทีต ้องออกตั วภายในประเทศ (เครืองบิน ,รถทั ว ร์, รถไฟ) กรุณาเผือเวลาและสอบถามที
เจ ้าหน ้าทีก่อนทุกครัง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
- ผู ้เดินทางเข ้าใจและรับทราบว่า รายการท่องเทียวในเส ้นทางนี จะขึนอยูก
่ ับสภาพภูมอ
ิ ากาศ หากมีอป
ุ สรรค์ทําให ้การ
เดินทางล่าช ้า และ/หรือท่องเทียวไม่ได ้ เช่น อากาศไม่เอืออํานวยในการท่องเทียวหรือในกรณีอนๆ
ื บริษัทฯ รับผิดชอบ
เพียงคืนค่าบัตรเข ้าชมสถานทีท่องเทียวให ้เท่านัน หากบัตรได ้ถูกใช ้ไปบางส่วนแล ้ว จะไม่มก
ี ารคืนค่าบริการใดๆ
ิ ค ้าพืนเมืองของจีน คือ บัวหิมะ+นวดฝ่ าเท ้า หยก ผ ้าไหม หินตาสวรรค์ จําเป็ นต ้องบรรจุใน
- การประชาสัมพันธ์สน
รายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให ้กับนักท่องเทียวทุกท่านทราบว่า ทุกร ้านจําเป็ นต ้องให ้ท่านแวะชม ประมาณ
2

ื นอยูก
60-90 นาที ซือหรือไม่ซอขึ
่ บ
ั ความพอใจของลูกค ้าเป็ นหลัก
- ให ้ถือว่าลูกค ้าทุกท่านรับทราบว่า สํ าหรับท่านใดทีแยกไม่ตามคณะในบางสถานทีหรือในบางวัน โดยไม่มก
ี ารตกลง
เรืองการเก็บค่าใช ้จ่ายทีเหมาะสมล่วงหน ้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให ้เจ ้าหน ้าทีเรียกเก็บค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึน
จากท่านทันทีเป็ นจํานวนเงิน 350 หยวน / คน / ร ้าน

กําหนดการเดินทาง
ว ันแรก

ื ย
่
สนามบินสุวรรณภูม-ิ เฉิงตู-ชอสุ

07.30 น.

พร ้อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน 4 เกาะ D ด ้วยสายการบินไทย (จอด
ส่งผู ้เดินทางได ้ที อาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน 4 ประตูหมายเลข 2-3)

10.15 น.

่ ครเฉิงตูด ้วยเทียวบิน TG618
นํ าท่านเหิรฟ้ าสูน

14.25 น.

ถึง นครเฉิงตู เมือ งเอกมณฑลเสฉวน มณฑลทีมีภูม ป
ิ ระเทศรายรอบไปด ้วยเทือ กเขา และมีส ภาพ
ภูมอ
ิ ากาศทีเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร ้อนทีอบอุ่น ฤดูหนาวทีไม่ห นาวนั ก
และมีปริมาณความชืนสูง มีพนที
ื ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึงเป็ นชนกลุ่มน ้อย
เชือชาติตา่ งๆ ได ้แก่ ชาวยี ธิเบต เมียว หุย เชียง ผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมืองแล ้ว
ื ย
่ (ระยะทาง 340 กม.ใช ้เวลาประมาณ 4 ชัวโมง) ในยุคดึกดํ าบรรพ์ พืนที
นํ าท่านเดินทางสูเ่ มืองชอสุ
่ ได ้ปรากฏออกมาว่ามีพนที
ตานเสีย และชือสุย
ื ประมาณ 1300 กว่าตารางกิโลเมตร นั กธรณีวท
ิ ยาได ้มี
่ มีขนาดใหญ่ และมีความงดงามเป็ นอันดับ 1 ของจีน เมือ
การวิจัยไว ้ว่า พืนทีหินทรายสีแดงของชือสุย
่ และพืนทีอีก 6 จังหวัด ได ้ถูกประกาศให ้
วันที 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553 พืนทีหินทรายสีแดงเมืองชือสุย
เป็ นพืนทีมรดกโลกทางธรรมชาติทได
ี ้รับรางวัลอันดับที 34 อย่างเป็ นทางการ และถูกระบุในรายชือของ
่ กลายเป็ นอันดับที 8 และกุ ้ยโจวกลายเป็ นอันดับที 2 ทีได ้เป็ นมรดกโลก
มรดกโลกทางธรรมชาติ ชือสุย
ทางธรรมชาติของประเทศ

20.00 น.

่ รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร
ถึงชือสุย
่ ZHU LUO JI HOTEL หรือ 1573 HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
พักทีชือสุย

ว ันทีสอง

ื ย
่ -นําตกชอสุ
ื ย
่ -ผาหินแสงพุทธ-ฉงชง-โรงงานจิ
ิ
ชอสุ
กโฉ่ว

เช ้า

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
ื ย
่ ใหญ่เป็ นอันดับสองในประเทศจีน มีความสูง 76 เมตร เป็ นรองจาก นํ าตก
 นํ าท่านชม นําตกชอสุ
หวงกัวซู่ ระหว่างทางท่านจะได ้สัมผัสถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ (รวมรถแบตตารีและลิฟท์แก ้ว
ชมวิวนํ าตก)

12.00 น.

รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร

 ผาแสงพระพุ ท ธ นั งรถแบตตารีและเดิน ชมธรรมชาติร ะหว่า งทาง จนถึง ผาแสงพระพุท ธ ซึง
ล ้อมรอบไปด ้วยภูผาหินแดง และนํ าตกสายทีไหลผ่านหน ้าผาลงมา ทําให ้เกิดภาพวิวทีสวยงาม ผาหิน
แสงพุทธ ผาหินแสงพุทธ มีความสูง 360เมตร ความยาวของส่วนโค ้ง 1000 เมตร อีกทังยังมีนําตกทีสูง
ถึง 261 เมตร ทีมาของคําว่าผาหินแสงพุทธนันเนืองจากว่า เป็ นความเชือกันว่าด ้านบนสูงสุดของผาหิน
แสงพุทธจะมีคําภาษาจีนว่า โฝ ซึงแปลเป็ นภาษาไทยว่าพระ ดังนันจึงตังว่าผาหินแสงพุทธ ด ้านบนจะมี
ความสวยงามมาก และด ้านบนจะมีนําตกเล็กๆและด ้านในนํ าตกจะมีรุ ้งซึงเป็ นทีมาของคํ าว่าแสงพุทธ มี
ความเชือกันว่าถ ้าใครทีขึนมาแล ้วสามารถมองเห็นตัวอักษรบนหน ้าผาทีมีความหมายว่าพระ จะแสดงว่า
คนผู ้นันเป็ นคนมีบญ
ุ ผาหินแสงพุทธ ห่างจากตัวเมือง 44 กิโลเมตร และทีจุดชมวิวยังมีสวนทีติดอันดับ
1ของความงดงาม อีกทังยังมีสวนต ้นท ้อ และเป็ นดินแดนของหุบ เขาพระอาทิตย่ทมี
ี พนที
ื
20 ตาราง
กิโลเมตร คุณลักษณะของจุดชมวิวทีนี คือมีความเงียบสงบ และมีความสวยงามจากทัศนียภาพ (แทน
ผานกนางแอ่น)
3

 เดินทางไปนครฉงชิง (2 ชัวโมงกว่า) นครฉงชิง เป็ น 1 ใน 4 มหานครซึ
มหานคร งขึนตรงต่อรัฐบาลกลาง
(ปั
ปั กกิง เทียนจิน เซียงไฮ ้ ฉงชิง) เป็ นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการคมนาคมทางตะวันตก
เฉียงใต ้ของจีน ในช่วงสงครามโลกครั
สงครามโลกครังที 2 ฉงชิงเคยเป็ นทีตังรัฐบาลกลางของจีน มีพนที
ื ติดกับมณฑล
หูเป่ ย หูหนาน กุ ้ยโจว เสฉวน และ ส่านซี ภายในตัวเมืองมีแม่นําไหลพาดผ่านหลายสายเป็ นเมืองขนาด
ใหญ่อน
ั ดับแปดของจีน มีพนที
ื
82,300 ตร.ก.ม.มีประชากร (พ.ศ. 2548) 31,442,300 คน ประชากรส่วน
ใหญ่เป็ นชาวฮัน
้ สายชู “จิกโฉ่วชอสุ
ื ย
่ ” ทีกลันแบบธรรมชาติ โดยทัวไปชาวจีนนํ ามา
 แวะชมโรงงานผลิตนําสม
ประกอบอาหาร หรือดืมในปริมาณทีพอเหมาะ ถือว่าเป็ นยาทีฆ่าเชือต่างๆ ทีปะปนมากับอาหาร

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็นทีภัตตาคาร
พักที HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือ XI BAN NIAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีสาม

ิ
ฉงชง-อู
ห
่ ลง-เขานางฟ
ขานางฟ้ า
า-สะพานสวรรค์-หลุมบ่อฟ้า-สะพานกระจกอู
ะพานกระจกอูห
่ ลง

เช ้า

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม

 จากนันนํ าท่านเดินทางไป
ทางไปอูห
่ ลง (ใช ้เวลาประมาณ 2.5 ชัวโมง) เขตเทือกหินคาร์ส (KARST) มรดก
โลกทางธรรมชาติของจีน ทีได ้รับการประกาศรับรองจากยูเนสโก ้ ประกอบด ้วย 4 ธรรมชาติพส
ิ ท
ุ ธ์ อัน
ได ้แก่ โตรกแม่ นําฝูห ยง ถํ าฝูห ยง ซานเฉี ย วสะพานสวรรค์ และหลุ ม บ่อ ฟ้ าเทีย นเคิง นั งรถผ่า นชม
ธรรมชาติเขียวขจีตลอดเส ้นทาง อูห
่ ลงตั
ตังอยูท
่ างตะวันออกเฉียงใต ้ของเมืองฉุงชิง เป็ นเมืองทีโอบล ้อม
ด ้วยภูเขาสูงมีแม่นําอูเ่ จียงตัดผ่านเป็ นแม่นําสายหลักในเมือง อุดมไปด ้วยทรั
้วย พยากร ธรรมชาติทงดงาม
ี
ื า “ถําฝูหยงต ้ง”
ถําทีเมืองอูห
่ ลงนีได ้รับการขนานนามว่ามีความสวยงามทีสุดในเมืองจีนก็วา่ ได ้ มีชอว่

 นํ าชมอุ
อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถเล็ ก) อุทยานท่องเทียวทางธรรมชาติระดับ 4 A ของประเทศจีน
อยูท
่ างตอนเหนื
อนเหนือของแม่นําอวู่เจียงงในระดับความสูง 1900 เมตรจากระดับนํ าทะเล มียอดเขาสูงสุดที
ื ยงในเรืองความสวยงามทางธรรมชาติทแตกต่
2033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ ามีชอเสี
ี
างกันไปในแต่ละฤดู
จนได ้รับการขนานนามว่
านนามว่าเป็ นดินแดน
แดนแห่ง 4 สิงมหัศจรรย์ คือ มีป่าไม ้หนาแน่น มียอดเขาประหลาด มี
ทุ่งหญ ้าเลียงสัต ว์ และ
และมีลานหิม ะในฤดูหนาว ปกติภูเขานางฟ้ าเป็
เป็ นทุ่งหญ ้าเลียงสัตว์อันดับ 1 ทาง
ภาคใต ้ของประเทศจีน
12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร
นํ าชมสุด
ดยอดอุ
ยอดอุทยานแห่งชาติทได
ี ้รับมรดกโลกล่าสุดของจีน “อุ
อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า”
า ภูผาที
น่ าอัศ จรรย์ ชมซานเฉี
ซานเฉียว 3 สะพานสวรรค์ บนพืนทียาว 8 กม. กว ้าง 10-200 เมตร แผ่นดิน มีการ
ยุบตัวลง เนืองมาจากการกัดเซาะของนํ า ทํ าให ้เกิดสะพานภูเขาธรรมชาติ 3 สะพานทีมีความสูง 280
่ านชมวิวกระจก  และเกิดหลุมบ่อฟ้าเทียนเคิง ทีมีหน ้า
เมตร หนา 167 เมตร  นํ าท่านเดินทางสูล
ผาแคนยอนใหญ่ สูงชัน 200-400 เมตร จนเกิดโตรกผาลึก 1 แห่ง ถํา 4 แห่ง และเกิดธารนํ าใต ้ดินอีก
หลายสาย หลุมบ่อฟ้ าเมือมองจากด ้านบนจะเหมือนภูเขาทีมีรู แต่มองดู
ดูจากทีไกล ๆ จะเหมือนมีแอ่งนํ า
ทีอยูก
่ ลางหุบเขา และเมื
เมือเดินไปใกล ้ ๆ จะได ้เห็นหลุมอวกาศขนาดใหญ่ทลอยอยู
ี
ท
่ ่ามกลางภูเขา นํ า
ท่านไปชมแคนยอนโดยลิฟต์ตัวใหญ่รม
ิ ผา ชมหุบผาสูงชัน ชม
ชมบ
บ ้านโบราณกลางหุ
้านโบราณ
บเขา (โรงเตียมเก่า
ซึงเป็ นจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยก่อนตังแต่ในสมัยราชวงศ์ถัง ค.ศ
ศ. 618-907) ทีสวยจับตาเมือมี
แสงตกจากด ้านบนหลุ
หลุมบ่อฟ้ าสาดส่องเข ้ามาใจกลางบ ้าน หลุ
ลุมบ่อฟ้ า แกรนด์แคนยอน และบ ้านโบราณ
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เป็ นฉากใหญ่ทใช
ี ้ถ่ายทํ าภาพยนตร์เรือง “ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง” Curse of the golden flower 满城
尽带黄金甲 ซึงนํ าแสดงโดยโจวเหวินฟะ ดาราดังของฮ่องกง ใหม่ลา่ สุดหลุมบ่อฟ้ าซึงเป็ นสถานทีถ่าย
ทํ าภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ยักษ์ อภิมหาอลังการงานสร ้างระดับโลก เรืองTRANSFORMERS 4 (รวมค่า
ลิฟท์+รถแบตตารี)

 หลังจากนั น นํ าท่านพิสจู น์ความกล ้ากับ ระเบียงแก้วอูห
่ ลง เป็ นสะพานทีมีพนที
ื หน ้ากว ้างทีกว ้าง
ทีสุดในโลก จุดชมวิวแห่งนีเป็ นหน ้าผาสูง จากระดับนํ าทะเล 1200 เมตร ส่วนทียืนออกจากหน ้าผา 11
เมตร ความยาว 26 เมตร ความสูงแนวตังจากด ้านล่างของหน ้าผาสูง 280 เมตร วางแผนและออกแบบ
โดยผู ้เชียวชาญจากในและต่างประเทศกว่า 20 ท่าน ถือได ้ว่าเป็ นจุดชมวิวสะพานแก ้วทีติดอันดับแผ่น
กระจกกว ้างทีสุดในโลก (หากกรุ๊ปทีเดินทางในช่วงเวลาทีมีการปิ ดปรับปรุง เพือยกระดับความปลอดภัย
ให ้มากยิงขึน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเข ้าชม)

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็นทีภัตตาคาร
พักทีอูห
่ ลง QISEHUA HOTEL หรือ YI YUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีส ี

ิ
ี -หงหยาต้ง
อูห
่ ลง-ฉงชง-ถ่
ายรูปศาลาประชาคม(ด้านนอก) - พิพธ
ิ ภ ัณฑ์ซานเสย

06.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
่ งชิง (ประมาณ 2.5 ชัวโมง) นํ าชมมหาศาลาประชาคม (ชมและเก็บภาพด ้าน
 นํ าท่านเดินทางสูฉ
นอก) ซึงนายพลแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์รเิ ริมสร ้างขึนภายหลังการปฏิวัตส
ิ ํ าเร็จ ในปี พ.ศ. 2494 จุคน
ได ้กว่า 4,000 คน ใช ้เป็ นทีประชุมสภาผู ้แทนและโรงละครของประชาชน สร ้างโดยจํ าลองแบบมาจาก
หอฟ้ าเทียนถานทีเมืองหลวงปั กกิง

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตคาร

 นํ าชมพิพธิ ภ ัณฑ์ฉุงชงิ ชันที 1 เกียวกับ 3 ช่องแคบแห่งแม่นําแยงซีเกียง ชันที 2 ชมความเป็ นมา
ของนครฉุ งชิง ชันที 3 เรืองราวแห่งการปฎิวัตช
ิ าติจน
ี (ไม่มค
ี ่าบัตรผ่านประตู หากพิพธ
ิ ภัณฑ์ปิด จะจัด
รายการอืนแทนตามสมควร)

 นํ า ชมหงหยาต้ง

อาคารคอมเพลกซ์ขนาดใหญ่ สร ้างอยู่บ นภูเ ขา ขนานไปกับ แม่นําเจีย หลิง
ประกอบ ด ้วยโรงแรม ร ้านค ้าจําหน่ายสินค ้า ร ้านอาหารพืนเมือง ร ้านนํ าชา โรงละคร ซึงล ้วนแต่กอ
่ สร ้าง
ตกแต่งในรูปแบบโบราณให ้อารมณ์และบรรยากาศย ้อนยุค สําหรับนั กท่องเทียวทีมาเทียวชม
19.00 น.

รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร
พักที HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีห้า

ิ
ฉงชง-เฉิ
งตู-ร้านนวด-ร้านผ้าไหม-ถนนชุนซ-ี โชว์เปลียนหน้ากาก

เช ้า

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
นํ าท่านเดินทางกลับเฉิงตู (4 ชัวโมง)
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ถึงเฉิงตู

ื ยง
 นํ าท่านไปชมร ้านยาเป่ าซูถ่ าง โรงงานผลิตยาทาแก ้นํ าร ้อนลวก “เป่ าฟู่ หลิง” ทีมีชอเสี

รู ้จักกันดีในนาม “บัวหิมะ” ให ้ท่านได ้รับฟั งการบรรยายถึงสรรพคุณสมุนไพรจีนพร ้อมรับบริการนวดฝ่ า
เท ้า
12.00 น.

รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร

 แวะซือของผ ้าไหม สินค ้า OTOP ของจีน และ ร ้านผลิตภัณฑ์ บางพารา
ี ู”่ ทีเต็มไปด ้วยห ้างใหญ่และร ้านรวง
นํ าท่านไปช ้อบปิ งที ถนนคนเดินเท้าปู้สงิ เจีย บนถนน “ชวนซล
ย่อยๆมากมายขายเสือผ ้า แฟชันนํ าสมัย รองเท ้า กระเป๋ า แว่นตา
18.30 น.

รับประทานอาหารเย็นทีภัตตาคาร
นํ าท่านชมโชว์เปลียนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชันสูงของเสฉวน การเปลียนหน ้ากากแต่ละฉากใช ้
เวลาเพียงเสียววินาที โดยทีไม่สามารถจับตาได ้ทัน การแสดงนีสืบทอดกันมาหลายชัวอายุคน ไม่มก
ี าร
ถ่ายทอดให ้บุคคลภายนอกได ้รู ้ “เคล็ดลับ” เป็ นความลับเฉพาะลูกหลานชาวเสฉวนเท่านัน ห ้ามสอน
เคล็ดวิชานีแก่ผู ้อืน
พักที HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีหก

เฉิงตู-ถนนคนเดินจิงหลี-กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
้ ปปิ ง ทีถนนจิงหลี นํ าท่านแวะช ้อบปิ งซือของดีเมืองจีน อาทิ ยางพารา และหยกจีน
นํ าท่านไปอิสระชอ

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร **เมนูสมุนไพรจีน

15.30 น.

่ วุ รรณภูมโิ ดยเทียวบิน TG 619
เหิรฟ้ ากลับสูส

17.35 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดีภาพฯ
**************************

ค่าบริการ พักห ้องเดียวจ่ายเพิม เดือน มิ.ย. 5,500.- / เดือน ก.ค. 6,000.อ ัตราค่าบริการรวม ค่าตัวเครืองบินไปกลับ (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ–เฉิงตู-กรุงเทพฯ / ค่าวีซา่ กรุ๊ป 800 บาท / ค่าทีพัก 2
ท่าน ต่อ หนึงห ้องคู่ / ค่าภาษี สนามบินไทย 700 บาท, จีน 90 หยวน / ค่าอาหารทุกมือทีระบุตามรายการ / ค่ารถรับส่ง
ตามสถานทีท่องเทียวระบุตามรายการ / ค่าบัตรผ่านประตูเข ้าชมสถานทีท่องเทียวต่างๆ ตามรายการ / ค่าระวางนํ าหนัก
กระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ ทีมีนําหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ค่าประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท เงือนไขตาม
กรมธรรม์
ค่าบริการไม่รวม ค่าทิปกระเป๋ าขึน-ลงโรงแรม / ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครืองดืม นอกจาก
รายการ / ค่าทําหนังสือเดินทาง / ค่าทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู ้ถือหนังสือต่างด ้าว / ค่าวีซา่ ด่วน / ค่าวีซา่
ของชาวต่างชาติ / ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3% / ค่าทิปคนขับรถ + ค่าทิปไกด์ท ้องถิน + หัวหน ้าทัวร์ 1500 บาท
ตลอดทริป
ิ ธิทีจะเปลียนแปลงหรือสับเปลียนรายการได ้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะ
หมายเหตุ บริษัทฯมีสท
เลือนการเดินทางในกรณีทมี
ี ผู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิทีจะมีการเปลียนแปลงราคาโดยมิต ้องแจ ้งให ้
ทราบล่วงหน ้าในกรณีทมี
ี การขึนลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมือ ไม่เทียวบางรายการ ไม่
สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้ เพราะการชําระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สํารองทีนงั มัดจํา 10,000 บาท * ส่วนทีเหลือชําระก่อนการเดินทาง 20 วัน
เงือนไขการยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - หักค่าใช ้จ่ายสําหรับกรุ๊ปทีต ้องการันตีมัดจํ ากับสายการบินหรือ
กรุ๊ปทีมีการการันตีค่ามัดจํ าทีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้/
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึนไป - เก็บค่าใช ้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน – เก็บค่าใช ้จ่าย
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75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทังหมด 100 %

ความร ับผิดชอบ บริษัทเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทียว สายการบิน และตัวแทนการท่องเทียวในต่างประเทศซึงไม่
อาจรับผิดชอบ
-ต่อความเสียหายต่างๆ ทีอยูเ่ หนือการควบคุมของเจ ้าหน ้าทีบริษัทฯ อาทิ การนั ดหยุดงาน การจลาจล เปลียนแปลง
เทียวบินหรือกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึน ทังทางตรง หรือทางอ ้อม เช่น
การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบต
ั เิ หตุต่างๆ ฯลฯ
ิ ดกฏหมาย หรือ
-ต่อการตอบปฏิเสธการเข ้าและออกเมืองของเจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้าหรือออกเมือง อันเนืองมาจากมีสงผิ
เอกสารการเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอนๆ
ื

หล ังจากการจองท ัวร์และชําระเงินม ัดจําแล้ว ทางบริษ ัทฯ ถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมร ับในข้อตกลงและเงือนไข ทีบริษ ัทฯ ได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ
่ กรุป
เอกสารวีซา
๊ ท ัวร์ (อาจมีการเปลียนแปลง)
ั -มืด-ดํ า-ซีดขาวเกินไป อาจใช ้
สําเนาหนั งสือเดินทาง หน ้าทีมีรูป ทังด ้านซ ้ายและด ้านขวา อย่างชัดเจน ถ ้าถ่ายไม่ชด
ไม่ได ้ กรุณาแก ้ไข ด ้วยการแสกน (SCAN) หน ้าหนังสือเดินทางใหม่คะ่
่ เข้าประเทศจีนแบบกรุป
ค่าธรรมเนียมการยืนขอวีซา
๊ 800 บาท
- วีซ่าแบบหมูค
่ ณะ สํ าหรับผู ้ถือพาสปอร์ตไทยและต ้องเดินทางไป-กลับพร ้อม
กรุ๊ป เท่านั น (ใช ้สํ าเนาหน ้าพาสปอร์ตแบบเต็ ม 2 หน ้ามองเห็นข ้อมูลชัดเจน และ
ต ้องส่งเอกสารล่วงหน ้า 15 วันก่อนเดินทาง)
หมายเหตุ...หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทํ าวีซา่ กรุ๊ป
ไม่ว่า ด ้วยสาเหตุใ ดๆทั งสิน ทํ าให ้ไม่ส ามารถยืนวีซ ่า กรุ๊ป ได ้ทางบริบัทขอสงวน
สิทธิ เรียกเก็ บเงินเพิมท่านละ 700 บาท พร ้อมเอกสารเพิมเติมเพือทํ าการยืน
คําขอวีซา่ เดียวผ่านศูนย์รับยืน
โปรดทราบ ....ผูท
้ มี
ี ความประสงค์ ยืนคํ าขอวีซ่า จีน แบบหมู่ค ณะ
(กรุป
๊ ) ทีเคยเดินทางไปในประเทศ... ด ังต่อไปนีตงแต่
ั
ปี 2014 เป็นต้นมา
่ แบบหมูค
ไม่สามารถยืนวีซา
่ ณะ (กรุป
๊ ) ได้ ต้องยืนวีซ่าจีนแบบเดียวเท่านน
ั
และใชเ้ วลามากกว่ากําหนดการเดิม 4 ว ันทําการ
1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกส
ิ ถาน 6.
เติรก
์ เมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียป
ิ ต์ 11.ซาอุดอ
ี าระเบีย 12.
ซีเ รีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลั งกา 16.ลิเ บีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเ รีย 19.ไนจีเ รีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.
โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเลีย
กรณีทเจ
ี ้าหน ้าทีดําเนินการออกเอกสารวีซา่ เรียบร ้อยแล ้วมีการยกเลิกเดินทาง
วีซา่ จะถูกยกเลิกทันที
นํ าไปใช ้กับการเดินทางครังอืนๆ ได ้ และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซา่ ได ้ทุกกรณี

ไม่สามารถ

หมายเหตุ การยืนวีซา่ จีนแบบกรุ๊ปทัวร์ สามารถยืนได ้ทีหลายหน่วยงานในประเทศจีน ซึงกฎเกณฑ์การยืน ค่าธรรมเนียม
การใช ้เอกสารประกอบอาจไม่เหมือนกัน และอาจมีการประกาศเปลียนแปลงเงือนไขบางประการโดยไม่ทราบล่วงหน ้า
หรืออาจแจ ้งมาให ้ทราบในระยะเวลากระชันชิด จึงแจ ้งมาเพือทราบ
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สรุปแผนความคุม
้ ครองประก ันภ ัยอุบ ัติเหตุระหว่างการเดินทาง
สําหร ับผูเ้ ดินทางในแผนท่องเทียวข้างต้น
ร ับประก ันภ ัยโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY

ความคุม
้ ครอง (COVERAGE)
เด็ก 1 เดือน-15 ปี และ ผู ้ใหญ่ 70 ปี ขึนไป รับความคุ ้มครอง 50% ของทุนประกัน
1. การประกันอุบต
ั เิ หตุสว่ นบุคคล (Personal Accident)
2. ค่ารักษาพยาบาล เนืองจากอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง
(Accident Medical Expense while travelling.)
3. ค่าใช ้จ่ายการเคลือนย ้าย เพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ การส่งศพกลับ
ประเทศ (เนืองจากอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง) (Emergency Accident Evacuation
and Repatriation of Remains)
4. การรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนืองมาจากอุบต
ั เิ หตุ (Personal Liability)

ทุนประก ัน
(SUM INSURE)
1,000,000 บาท
ข้อ2+ข้อ3ไม่เกิน
500,000 บาท
200,000 บาท

การประก ันไม่คม
ุ ้ ครอง กรณีทเสี
ี ยชีวต
ิ หรือ เจ็บป่ วยทางร่างกายด ้วยโรคประจํ าตัว, การติดเชือ, ไวรัส, ไส ้เลือน, ไส ้
ติง, อาการทีเกียวข ้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัว
ตาย, เสีย สติ, ตกอยู่ภ ายใต ้อํ า นาจของสุร ายาเสพติด, บาดเจ็ บ จากการทะเลาะวิว าท การแท ้งบุตร, การบาดเจ็ บ
เนืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นั ดหยุดงาน, การก่อการร ้าย การยึดพาหนะ และ การปล ้นอากาศยาน (Terrorism,
Hijack, Skyjack) และ อืนๆตามเงือนไขในกรมธรรม์
้ า่ ย ทุกกรณี ต ้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานทีเกียวข ้อง
การเบิกค่าใชจ
ความร ับผิดชอบสูงสุด ต่ออุบต
ั เิ หตุ / กรุ๊ป - แต่ละครังไม่เกิน สีสิบล ้านบาท....เงือนไขตามกรมธรรม์
ค่าร ักษาพยาบาล – รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผู ้เอาประกันเนืองจากประสบอุบต
ั เิ หตุ ในระหว่าง
ระยะเวลาการเดินทาง
* ข ้อมูลทีระบุข ้างต ้นมิใช่ก รมธรรม์ป ระกันภัย แต่เป็ นการสรุปข ้อมูลโดยสังเขปเพือให ้เกิด ความเข ้าใจ ผู ้สนใจและผู ้
เดินทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติม ได ้จากตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อน
ิ ชัวรันส์ คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ทีโทร
02-649-1049 และมือถือ 081-6515209
* แผนการประกันอุบต
ั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ดังกล่าวเป็ นแผนพิเศษทีออกแบบโดยเฉพาะ ให ้ตรงตามความประสงค์
ของบริษัทหลักทีเป็ นผู ้บริหารและจัดการการเดินทาง รับประกันภัยโดยบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อน
ิ ชัวรันส์
* หากท่านมีความประสงค์ต ้องการความคุ ้มครองเพิมเติมจากทีบริษัทฯได ้ทํ าประกันไว ้ เช่น ต ้องการเพิมความคุ ้มครอง
การเจ็บป่ วย กระเป๋ าหาย เพิมประกันเทียวบินล่าช ้า หรือขยายวงเงินความคุ ้มครองให ้สูงขึน ฯลฯ ท่านสามารถติดต่อขอ
ทราบรายละเอียดหรือซือประกันและชําระค่าเบียประกันเพิมเองได ้โดยติดต่อที คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ตัวแทนนิว
แฮมพ์เชอร์อน
ิ ชัวรันส์ โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209 หรือเลือกซือกรมธรรม์จากบริษัทหรือตัวแทน
ประกันภัยอืนๆทีท่านรู ้จักและพอใจ
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