GTM-26 GT-CTU MU01

SAVE PRICE CHENGDU LESHAN
4 ว ัน 3 คืน
โดยสายการบินไชน่า อีสเทิรน
์
ไฮไลท์..... ท ัวร์ราคาสบายกระเป๋า
 ศูนย์วจิ ัยหมีแพนด ้า...สัตว์สงวนหายากถือกําเนิดในมณฑลเสฉวน
 ล่องเรือชมความงามของหลวงพ่อโตเล่อซาน
 เฉิงตู...ช ้อปปิ งถนนคนเดินจิงหลีชมโชว์เปลียนหน ้ากาก

วัน
1
2
3
4

รายละเอียดการเดินทาง
โปรแกรมการเดินทาง
เช้ า
เทียง
กรุงเทพฯ-เฉิงตู-ศูนย์อนุรักษ์ หมีแพนด้ า(รวมรถแบตเตอรี )-ซอย
✈/� �
กว้ างซองแคบ-เมืองโบราณหวงซี-เฉิงตู-ง้ อไบ๊
ง้ อไบ๊ -เล่อซาน-ล่องเรื อชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-เล่อซาน-ง้ อไบ๊
�
�
(ไม่ขึ นยอดเขา)-วัดเป้ากว๋อ-พิพิธภัณฑ์ไม้ ไผ่
ง้ อไบ๊ -เฉิงตู-ร้ านยางพารา-ถนนโบราณจิงหลี-ร้ านนวดฝ่ าเท้ า�
�
โชว์เปลียนหน้ ากาก

เย็น
�
�
�

โรงแรมทีพัก
GARDEN CITY HOTEL
OR SAME
GARDEN CITY HOTEL
OR SAME
ACME HOTE LOR SAME

ร้ านหยก-วัดต้ าสือ-ถนนคนเดินซุนซีล-ู่ เฉิงตู-กรุงเทพ

x
✈
�
หมายเหตุ : ยังไม่ รวมค่ าวีซ่าจีน(ธรรมดา 4 วันทําการ) 1,500 บาท **
กรุ ณาเตรียมค่ าทิปไกด์ ท้องถินและคนขับรถท่ านละ 200หยวน /ท่ าน/ทริป **เด็กเก็บเท่ าผู้ใหญ่ **
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วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ-เฉิงตู-ศูนย์อนุรักษ์ หมีแพนด้ า(รวมรถแบตเตอรี )-ซอยกว้ างซองแคบ-เมืองโบราณหวงซี-เฉิงตู-ง้ อไบ๊
00.00 น. คุณะพร้ อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั น4 ประตูทางเข้ า10 เคาน์ เตอร์ U สายการบินไช
น่ าอีสเทิร์น (MU)โดยมีเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ
เดินทางให้ กบั ทุกท่าน
03.10 น.

ออกเดินทางสูเ่ มืองเฉิงตูโดยเทียวบินทีMU5036

07.35น.

เดินทางถึงท่ าอากาศยานเฉิงตูซึงเป็ นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนตั งอยู่บริ เวณลุม่ แม่นํ าหมินใจกลางมณฑลมีภมู ิประเทศราย
รอบไปด้ วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศทีเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยมีฤดูร้อนที อบอุ่นฤดูหนาวทีไม่หนาว
นักและมีปริ มาณความชื นสูงประชากรเมืองเฉิงตูมีราว10 ล้ านคนจัดเป็ นอันดับ 3 ของประเทศจีนในปั จจุบนั เป็ นทั งศูนย์กลางด้ าน
การเมืองการทหารและด้ านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม

กลางวัน

นําท่านเดินทางสู่ศูนย์ วิจัยหมี แพนด้ า (รวมรถราง)ทีนีมีหมีแพนด้ ากว่า 20 ตัวหมีแพนด้ าเป็ นสัตว์ สงวนหายากมีกําเนิดใน
มณฑลเสฉวนมีลกู ยากเพราะอุณหภูมิในร่ างกายที พร้ อมจะตั งท้ องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั งละประมาณ 2 ตัวตัวที
แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั นจะอยูร่ อดอาหารโปรดของหมีแพนด้ าคือไผ่ลกู ศรรัฐบาลจีนได้ ใช้ หมีแพนด้ าเป็ นสือการผูกมิตรไมตรี กบั
ประเทศต่างๆ นําท่านสู่ ซอยกว้ างซอยแคบซึงถนนแห่งนี มีอายุกว่าพันปี ถนนคนเดินแห่งนี แบ่งเป็ น2 สายมีทั งถนนกว้ างและ
ถนนแคบและให้ ทา่ นได้ อิสระช้ อปปิ งเลือกซื อสินค้ าตามอัธยาศัยและนําท่านแวะเลือกซื อผ้ าไหมสินค้ าอันเลืองชือของจีนเป็ นของ
ฝากคนทางบ้ าน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่ าย

นําท่านสูเ่ มืองโบราณหวงหลงซีให้ ทา่ นได้ สมั ผัสบรรยากาศเก่าๆของหมูบ่ ้ านสมัยราชวงศ์หมิงตั งอยูร่ ิ มแม่นํ าหวงหลงซีในอดีตเคย
เป็ นเมืองท่าการค้ าขายทีคกึ คักปั จจุบนั เมืองนี เป็ นเมืองทีมี ทศั นียภาพอันสวยงามของเมืองหวงหลงซีได้ รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร
ฉบับหนึงเมือ 10 กว่าปี ก่อนก็กลายเป็ นจุดสนใจของนักท่องเทียวและเป็ นทีถ่ายทําภาพยนตร์ ย้อนยุคอีกหลายเรื อง ให้ ทา่ นได้ สมั ผัส
บรรยากาศโรงนํ าชาวัดเก่าแก่ต้นไม้ โบราณและวิถีชีวิตของชาวบ้ านที มักไปจับกลุ่มเล่นไพ่นกกระจอกและดื มนํ าชาใต้ ร่มไม้
หลังจากนั นนําท่านเดินทางสูเ่ มืองง้ อไบ๊(เอ๋อเหมยซาน) (ใช้ เวลาประมาณ 2 ชัวโมง)เอ๋อเหมยแปลว่าคิ วโก่งเพราะทิวเขามีลกั ษณะ
เหมือนคิ วนักพรตในลัทธิเต๋าเริ มเข้ ามาสร้ างศาลเจ้ าในเทือกเขาแห่งนี ในศตวรรษที 2 หลังจากนั นศาสนาก็เริ มเฟื องฟูมาจนถึง
ศตวรรษที 6 เอ๋อเหมยซานจึงกลายมาเป็ น 1 ใน 4 ภูเขาศักดิสทิ ธิทางพุทธศาสนา (เอ๋อเหมยซาน, อูไ่ ถซาน, จิวหัวซาน, ผูโ่ ถซาน)
คํา
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักที
GARDEN CITY HOTELOR SAME
วันทีสองของการเดินทาง
ง้ อไบ๊ -เล่ อซาน-ล่ องเรือชมหลวงพ่ อโตเล่ อซาน-เล่ อซาน-ง้ อไบ๊ (ไม่ ขึ นยอดเขา)-วัดเป้ากว๋ อ-พิพิธภัณฑ์ ไม้ ไผ่
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองเล่ อซาน(ใช้ เวลาประมาณ 1 ชัวโมง)ระหว่างทางท่าน
จะได้ ชืนชมกับธรรมชาติสองข้ างทางที อดุ มไปด้ วยแมกไม้ นานาพันธุ์และชีวิต
ความเป็ นอยูข่ องชาวมณฑลเสฉวนซึงยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบเดิมของชาว
จีนและธรรมชาตินําท่านลงเรื อเพือชมเกาะเล่อซานซึงมีรูปพรรณดังพระกลาง
ทะเลท่านจะมองเห็นหลวงพ่อโตเล่อซานซึ งใช้ เวลาสร้ างนานถึง 90 ปี โดย
หลวงพ่อไท่หงใช้ เงินบริ จาคของชาวบ้ านเพื อเป็ นสิริมงคลและปกป้องภัยนํ า
ท่วมจากแม่นํ าหมิงเจียงมีความยาวกว่า 600 กิโลเมตรพระพักตร์ ของหลวงพ่อ
โตหันออกไปสู่แม่นํ าหมิงเจียงเป็ นพระพุทธรู ปนังทีสกัดเข้ าไปในภูเขาทีใหญ่
ทีสดุ ในโลกสูงถึง 71 เมตร
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
นําท่านเดินทางกลับสูง่ ้ อไบ๊ (ใช้ เวลาประมาณ 1 ชัวโมง)นําท่านสูว่ ัดเป้ากัวซึงเป็ นวัดทีใหญ่และสวยงามทีสดุ ของง้ อไบ๊ สร้ างขึ นใน
สมัยหมิงเพือบูชาพระโพธิสตั ว์ผ่เู สียนโพธิ สตั ว์แห่งปั ญญาผู้สถิตย์ณเขาง้ อไบ๊ ผสมผสานความเชื อของ 3 ศาสนาคือพุทธเต๋าและ
ลัทธิขงจือตั งอยูบ่ ริ เวณด้ านล่างของทีราบฟ้ งหวงสูงจากระดับนํ าทะเล533 เมตรต่อมารัชสมัยคังซีฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์ชิงได้ เปลี ยน
ชือเป็ นวัดเป้ากัวมาจนปั จจุบนั ภายในมีโบราณสถานสําคัญคือซานเหมิน (ประตูเขา) ตําหนักหมีเล่อวิหารหลักและหอพระคัมภีร์
ต่อมาในปี 1983 ถูกจัดเป็ นอีกหนึงในจํานวนวัดทีสาํ คัญทีสดุ ในจีนวัดเป้ากัวได้ รับการบูรณะใหม่โดยพระชาวไต้ หวันแห่งเมืองเกา
สูงซึงได้ บริ จาคเงินถึง 100,000 อเมริ กนั ดอลล่าร์ ซึงเป็ นวัดและพิพิธภัณฑ์เก็บของเก่าทีมีค่าทั งรู ปภาพองค์พระและในพิพิธภัณฑ์มี
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งวงช้ างของสําริ ดคล้ ายหน้ าคนเหมือนเทพเจ้ าซึงใส่หน้ ากากทําจากทองสําริ ดใหญ่ที สดุ มีความยาวถึง 1.38 เมตร หลังจากนั นนํา
ท่านชมพิพิธภัณฑ์ไม้ ไผ่ ให้ ทา่ นชมศิลปะต่างๆทําจากไม้ ไผ่ ซึงถือเป้นมรดกทางวัฒนธรรมของจีน
คํา
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
ทีพกั
GARDEN CITY HOTEL OR SAME
วันทีสามของการเดินทาง
ง้ อไบ๊ -เฉิงตู-ร้ านยางพารา-ถนนโบราณจิงหลี-ร้ านนวดฝ่ าเท้ า-โชว์ เปลียนหน้ ากาก
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองเฉิงตู (ใช้ เวลาประมาณ 2 ชัวโมง)มีภมู ิประเทศล้ อมไปด้ วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศทีเหมาะสมต่อ
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีพื นทีประมาณ567,000 ตารางกิโลเมตรประชากรส่วนหนึงเป็ นชนกลุม่ น้ อยเชื อชาติต่างๆได้ แก่
ชาวยีทิเบตเมี ยวหุยเชียงนําท่านสูร่ ้ านยางพารา ให้ ทา่ นได้ เลือกซื อสิ นค้ าเพือสุขภาพ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

คํา

เดินทางสูแ่ หล่งช้ อปปิ งถนนโบราณจิงหลีเป็ นถนนคนเดินทีรักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ ได้ เป็ นอย่างดีมีสนิ ค้ าต่างๆมากมายให้
ท่านเลือกซื อได้ ตามอัธยาศัยนําท่านสู่ศูนย์ วิจัยแพทย์ แผนโบราณนวดฝ่ าเท้ าเพือสุขภาพผ่อนคลายความเมือยล้ ากับยานวด
ขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซํ าใคร
รับประทานอาหารคําณภัตตาคาร

พักที

นําท่านชมการแสดงโชว์ เปลียนหน้ ากากศิลปะการแสดงชั นสูงของเสฉวนชมการเปลียนหน้ ากากภายในเสี ยววินาทีโดยทีไม่
สามารถจับตาได้ ทนั เป็ นการแสดงทีสงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูลหลายชัวอายุคนไม่ถ่ายทอดให้ บคุ คลภายนอกทัวไป
ACME HOTELOR SAME
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วันทีสีของการเดินทาง
ร้ านหยก-วัดต้ าสือ-ถนนคนเดินซุนซีล-ู่ เฉิงตู-กรุงเทพฯ
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
หลังจากนั นให้ ท่านแวะชมหยกสินค้ าทีมีชือเสียงของจีน นําท่านไหว้ พระ ณ วัดต้ าสือจากนั นนําท่านช้ อปปิ งต่อทีย่านถนนคน
เดินชวนซีล่ ูซึงเป็ นย่านวัยรุ่นและขายสินค้ าทีทนั สมัยเป็ นถนนทีปิดไม่ไห้ รถสามารถวิงผ่านได้
กลางวัน
อิสระอาหารกลางวันเพือความสะดวกในการช้ อปปิ ง
บ่ าย
ได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
17.05 น. ออกเดินทางสูก่ รุ งเทพฯโดยเทียวบินทีMU5035
19.10 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
โปรแกรมการเดินทางเปลียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลียนแปลงรายการท่องเทียว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเทียวบางรายการและจะต ้องมีจํานวนผู ้โดยสาร
จํานวน 15 ท่านขึนไปจึงออกเดินทางในกรณีท ีมจ
ี ํานวนผู ้โดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มห
ี ัวหน ้าทัวร์ไทย

** หากท่านทีต้องออกตัวภายใน (เครื องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้ าหน้ าทีทกุ ครั ง
SAVE PRICE CHENGDU LESHAN

กําหนดการเดินทาง

22-25 มีนาคม 61

ผู้ใหญ่ พักห้ องละ

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีมีเตียงพักกับ

2 ท่ าน

พักกับผู้ใหญ่ 1ท่ าน

ผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

12,999
12,999
“จอยแลนด์ ไม่ ใช้ ตัวรบกวนติดต่ อเจ้ าหน้ าที”

12,999

พักเดียวเพิม

2,500

**ราคานี สาํ หรับลูกค้ าทีถอื พาสปอร์ ตไทยเท่ านั น!! **
**ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิน***
ท่ านละ 200 หยวน/ท่ าน/ทริป(เด็กจ่ ายเท่ าผู้ใหญ่ )
ข้ อควรทราบ : ร้ านทีระบุในโปรแกรมคือร้ านนวดฝ่ าเท้ า+บัวหิมะ,ร้ านชา, ไข่มกุ , ร้ านผ้ าไหมและร้ านหยกซึงจําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์
ด้ วยเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จงึ ต้ องเรี ยนให้ กบั นักท่องเทียวทุกท่านทราบว่าทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่านแวะชมซึงจะใช้ เวลาร้ านละ 60-90

GTM-26 GT-CTU MU01

นาที ซื อหรื อไม่ซื อขึ นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลักไม่มกี ารบังคับใดๆทั งสิ น(หากท่านใดอยูใ่ นร้ านไม่ถงึ ตามเวลาทีร้านกําหนด...และไม่
เข้ าร่วมกิจกรรมทีทางร้ านจัดไว้ ให้ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าใช้ จ่ายเพิมท่านละ 300 หยวนต่อท่านต่อร้ าน

เงือนไขการให้ บริการ
1.

การเดินทางในแต่ละครั งจะต้ องมีผ้ โู ดยสารจํานวน10 ท่านขึ นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง

2.

ในกรณีทีลกู ค้ าต้ องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯเพือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริ มเดินทางก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น

3.

การชําระค่าบริ การ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ สว่ นทีเหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง

4.

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้ จ่ายทั งหมด
4.2 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันเก็บค่าใช้ จ่ายท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค้ าใช้ จา่ ยทั งหมด
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําทีพกั โดยตรงหรื อโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มกี าร
คืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ทั งหมดเนืองจากค่าตัวเป็ นการเหมาจ่ายในเทียวบินนั นๆ
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กรณีคณะออกเดินทางได้
1.

คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ )

2.

คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ นไปออกเดินทาง(มีหวั หน้ าหัวหน้ าทัวร์ )

3.

คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราบริการนี รวม
1.

ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ ชั นประหยัด

2.

ค่าโรงแรมทีพกั ตามรายการทีระบุ (สองท่านต่อหนึงห้ อง)

3.

ค่าเข้ าชมสถานทีตา่ งๆ ตามรายการทีระบุ

4.

ค่าอาหารและเครื องดืมตามรายการทีระบุ

5.

ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเทียวตามรายการทีระบุ

6.

ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุ
วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่ านใดสนใจ...ซื อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิมเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี ยประกันเริมต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ยประกันเริมต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมีอายุมากกว่ า 16 หรือน้ อยกว่ า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่ อเนือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมีอายุน้อยกว่ า 16 หรือมากกว่ า 75 ปี
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[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่ อเนือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
8.

รวมภาษี สนามบินทุกแห่ง + ภาษี นํ ามัน

9.

นํ าหนักสัมภาระท่านละ2 ใบ ใบละไม่เกิน23 กิโลกรัม เท่านั น
ค่าประกันวินาศภัยเครื องบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรี ยกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึ นเครื องได้ ทา่ นละ1 ชิ นนํ าหนัก
ต้ องไม่เกิน 7 กิโลกรัม หากนํ าหนักของกระเป๋ าสัมภาระเกินกว่าทีสายการบินกําหนดไว้ จะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายส่วนทีเกินตามทีสาย
การบินกําหนด

อัตราบริการนี ไม่ รวม
1.

กระเป๋ าเดินทาง

2.

กระเป๋ าเดินทางในกรณีทีนํ าหนักเกินกว่าทีสายการบินกําหนดท่านละ 2 ใบ ใบละ23 กิโลกรัม หากนํ าหนักเกินจะต้ องเสียค่าใช้ จ่าย
เพิมเติม

3.

ค่าทําหนังสือเดินทาง

4.

ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื องดืม, ค่าอาหารทีส ังเพิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ

5.

ค่าอาหารทีไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ

6.

ค่าทําใบอนุญาตทีกลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้ าว

7.

ค่าทิปไกด์ท้องถินและคนขับรถท่านละ 200 หยวน/ท่าน/ทริ ป

8.

ค่าธรรมเนียมการยืนขอวีซา่ เข้ าประเทศจีน(ธรรมดา 4 วันทําการ)1,500 บาท

9.

ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7%
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หมายเหตุ
1.

บริ ษัทฯ มีสทิ ธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมือเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้

2.

บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั แิ ละอืนๆทีอยูน่ อกเหนือการควบคุมของ
ทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึ นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อ
จากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ

3.

หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทียวจะสิ นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการทีทา่ นได้ ชําระ
ไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทั งสิ น

4.

บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนืองมาจากมีสิงผิดกฎหมาย หรื อเอกสารเดินทาง
ไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอืนๆ

5.

รายการนี เป็ นเพียงข้ อเสนอทีต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั งหนึง หลังจากได้ สาํ รองทีนังบนเครื อง และโรงแรมทีพกั ใน
ต่างประเทศเป็ นทีเรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี อาจเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

6.

ราคานี คิดตามราคาตัวเครื องบินในปั จจุบนั หากราคาตัวเครื องบินปรับสูงขึ น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิทีจะปรับราคาตัวเครื องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว

7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานทีเกียวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลียนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานทีให้ บริ การ บริ ษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจะจัดบริ การทัวร์ อืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้
สําหรับค่าบริ การนั นๆ

8.

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสทิ ธิในการให้ คาํ สัญญาใดๆ ทั งสิ นแทนบริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของบริ ษัทฯ กํากับเท่านั น
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9.

หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได้ อันเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั งสิ น แต่ทั งนี ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเทียวสถานทีอนื ๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิการจัดหานี โดยไม่
แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

10.

เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่
อาจเรียกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั งสิ น และทางบริ ษัทจะเรียกเก็บค่าใช้ จา่ ยทีเกิดขึ นจากท่านเป็ นจํานวน
เงิน 300 หยวน / คน / วัน

11.

ในกรณีทีลกู ค้ าต้ องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัท ฯ ก่อนทุก
ครั ง มิเช่นนั นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั งสิ น

เอกสารในการยืนวีซ่าจีนสําหรับผู้ทีถอื พาสสปอร์ ตไทย
1.

หนังสือเดินทางทีมีอายุการใช้ งานไม่ตํากว่า 6 เดือนและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด

2.

หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2
หน้ าเต็ม

3.

รูปถ่ายหน้ าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ ว พื นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน6 เดือน 2 ใบห้ ามยิ มเห็น
ฟั น ห้ ามใส่แว่นตาดํา ห้ ามใส่เสื อขาว ห้ ามใส่ชดุ นักเรี ยน นักศึกษา หรื อชุดข้ าราชการ และต้ องไม่ใช่สติกเกอร์ หรื อรูปปริ นจาก
คอมพิวเตอร์

4.

สําหรับผู้ทีถือหนังสือเดินทางต่างด้ าวจะต้ องทําเรื องแจ้ งเข้ า-ออกหรื อ Re-Entry ด้ วยตนเองเท่านั นก่อนการส่งเอกสารยืนวีซา่

5.

สําเนาทะเบียนบ้ าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง

6.

เอกสารทีให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ ครบเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง

7.

กรณีเด็ก, นักเรี ยน, นักศึกษา
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- กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี บริ บรู ณ์ ต้ องแนบสูติบตั รตัวจริง, สําเนาสูติบตั รและสูติบตั รของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ
ดาวโหลดแบบฟอร์ มได้ ที http://www.consular.go.th/)
- กรณีทีเด็กไม่ได้ เดินทางพร้ อมกับบิดา มารดา ต้ องแนบหนังสืออนุญาตให้ เดินทาง
8.

ข้ อมูลจริ งเกียวกับสถานทีศกึ ษาสถานทีทํางานตําแหน่งงานทีอยูป่ ั จจุบนั ทีอยูท่ ีทํางานญาติทีติดต่อได้ ในกรณีฉกุ เฉินหมายเลข
โทรศัพท์บ้านทีทํางานและของญาติโปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได้ วา่ ให้ ข้อมูลเท็จอาจมีการระงับการออกวีซา่ เล่มที มี
ปั ญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สมุ่ ตรวจทุกวัน)

9.

เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยืนวีซา่ ดังนั นกรุณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริ ษัททัวร์ อย่างน้ อย5-7 วันทํา
การ (ก่อนออกเดินทาง)

10.

โปรดทําความเข้ าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืนวีซา่ ใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิมเติมหรื อเปลียนระเบียบการ
ยืนเอกสาร เป็ นเอกสิทธิของสถานทูต และบางครั งบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้ า

11.

ผู้ทีประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการทําวีซา่ ท่านจะต้ องรับผิดชอบในการ
อนุญาตให้ เข้ า-ออกเมืองด้ วยตนเอง เนืองจากบริ ษัททัวร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้ นวีซา่ ในรายละเอียด / ผู้ใช้ บตั ร APEC
กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้ อย 2
อาทิตย์

12.

กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
-

ทางบริ ษัทฯ สามารถขอวีซา่ ให้ ได้ เฉพาะชาวต่างชาติทีทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศ
ไทยเท่านั น

- หากไม่ได้ ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซา่ เข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซา่ เข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง เนืองจากผู้ เดินทาง
จะต้ องไปแสดงตนทีสถานทูตจีน
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ค่ าธรรมเนียมการยืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีทีทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้
1.

หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิม3,560 บาท

2.

หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอืนๆ จ่ายเพิม 100 บาท
- เอกสารทีต้องเตรี ยม

1.

พาสปอร์ ต ทีมีอายุการใช้ งานไม่ตํากว่า 6 เดือน ต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก
อย่างน้ อย2หน้ าเต็ม

2.

รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2นิ ว จํานวน2 ใบ รูปใหม่ถา่ ยมาไม่เกิน 6 เดือน

3.

ใบอนุญาตการทํางาน

4.

หนังสือว่าจ้ างในการทํางาน

5.

สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน

6.

กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้ านทีแปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี
1.

ชือเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายทีดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรื อแต่งหน้ าทาปาก

2.

นํารูปถ่ายเก่า ทีถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้

3.

นํารูปถ่ายทีมีววิ ด้ านหลัง ทีถ่ายเล่น หรื อรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพือยืนทําวีซา่

4.

นํารูปถ่ายทีเป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรื อรูปทีปริ นจากคอมพิวเตอร์

อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต้องจ่ ายเพิมให้ สถานฑูตจีน เมือท่ านส่ งหนังสือเดินทางล่ าช้ า
ยืนวีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช้ จ่ายเพิมท่านละ 1,050 บาท
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(ต่ างชาติฝรังเศสและประเทศยุโรปทีเข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยียม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลีลิทวั เนียลัตเวีย
ลักเซมเบิร์กมอลต้ าเนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์ เอสโทเนียไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ )
**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลียนกฎเกณฑ์ การยืนวีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**
ประกาศเนืองจากสภาวะนํ ามันโลกทีมีการปรับราคาสูงขึ น ทําให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํ ามันขึ นในอนาคต ซึง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเก็บค่ าภาษีนํ ามันเพิมตามความเป็ นจริง
**เนืองจากสถานทูตจีนมีการเปลียนแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี**
เอกสารทีใช้ ประกอบการยืนขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทั งหมดให้ ครบถ้ วน เพือประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
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ชือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME..........................................................
สถานภาพ โสด  แต่งงาน
 หม้ าย
 หย่า
 ไม่ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชือคูส่ มรส
....................................................................................................................................
ทีอยูต่ ามทะเบียนบ้ าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
................................................................................................................................................. รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์
............................. มือถือ...............................
ทีอยูป่ ั จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...............................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...................โทรศัพท์บ้าน...........................
ชือสถานทีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………………..
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................
ทีอยูส่ ถานทีทํางาน/สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)
........................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..........................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้ งเบอร์ ทีถกู ต้ องทีสามารถติดต่อท่านได้ โดยสะดวก เนืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่ ไม่เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมือวันที..................................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที..............................เดือน............................ปี
............................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรื อไม่ ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
............................................................................................
เมือวันที........................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที..............................เดือน.............................ปี
.................................
รายชือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME.....................................................
RELATION..................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME...........................................................
RELATION..................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริ ง
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** ถ้ าเอกสารส่งถึงบริ ษัทแล้ วไม่ครบ ทางบริ ษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิมเติม อาจทําให้ ทา่ นเกิด
ความไม่สะดวกภายหลัง ทั งนี เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีนี (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
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