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วันที

กําหนดการ

เช้ า


โรงแรม

เทียง เย็น

1

กรุ งเทพฯ-เฉิงตู(CA472 : 17.55-22.00)

X

X

✈

CROWNE PLAZA CHENGDU
WENJIANG HOTEL
หรือเทียบเท่ าระดับ 5ดาว

2

เฉิงตู-อุทยานปี ผิงโกว (รวมรถอุทยาน+รถ
แบตเตอรี)-เม่ าเสี ยน







FENG HUANG GE HOTEL
หรือเทียบเท่ าระดับ 4ดาว

3

เม่ าเสี ยน-หมู่บ้านโบราณชนเผ่ าเชียง-อุทยานซง
ผิงโกว (รวมรถแบตเตอรี)-เม่ าเสี ยน







FENG HUANG GE HOTEL
หรือเทียบเท่ าระดับ 4ดาว

4

เม่ าเสี ยน-อุทยานภูผาหิมะการ์ เซีย ต๋ ากู่ปิงชวน
(กระเช้ า)-เม่ าเสี ยน







FENG HUANG GE HOTEL
หรือเทียบเท่ าระดับ 4ดาว

5

เม่ าเสี ยน-เฉิงตู-ศูนย์ หมีแพนด้ า (รวมรถ
แบตเตอรี)-ถนนคนเดินชุนซีล่ -ู โชว์ เปลียน
หน้ ากาก







CROWNE PLAZA CHENGDU
WENJIANG HOTEL
หรือเทียบเท่ าระดับ 5ดาว

6

ถนนโบราณจินหลี-เฉิงตู-กรุ งเทพฯ
(CA471 : 15.05-17.05)





✈

กรุ ณาเตรียมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ จํานวน180 หยวน/คนตลอดการเดินทาง
กําหนดการเดินทาง05-10 / 12-17 / 26 เมษายน-01 พฤษภาคม2561
วันแรก

กรุ งเทพฯ-เฉิงตู

14.00 น.

 พร้ อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่ างประเทศ) ชั น 4 ประตู9 บริ เวณ
ISLAND-UสายการบินAIR CHINA ( CA )โดยมีเจ้ าหน้ าทีคอยอํานวยความสะดวกให้ กบั ท่าน
 เหิรฟ้ าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน AIR CHINAเทียวบินที CA 472
เดินทางถึงสนามบินซวงหลิง นครเฉิงตูเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นทีสดุ ของประเทศ
จีนหลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ วจากนั นนําท่านเดินทางสูท่ ีพกั
พักที CROWNE PLAZA CHENGDU WENJIANG HOTELหรือเทียบเท่ า
ระดับ 5 ดาว *****

17.55น.
22.00 น.
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วันทีสองเฉิงตู-อุทยานปี ผิงโกว (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี)-เม่ าเสี ยน
เช้ า

เทียง
บ่ าย

คํา

รับประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานปี ผิงโกว (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง) ให้ ทา่ นได้ เปลียนนังรถอุทยานและ
แบตเตอรี เ ทีย วชมความงามของอุทยานแห่งนี ซึงได้ ขึ นชื อว่า เป็ นอุท ยานแห่ง ชาติ ที มี ค วามงดงามไม่แ พ้
ทะเลสาบในอุทยานชือดังจิวจ้ ายโกว เป็ นอุทยานทีมีนกั ท่องเทียวต่างชาตินิยมมาเทียวเป็ นจํานวนมาก ให้ ท่าน
ถ่ายรูปทะเลสาบทีใสและมีสสี นั ทีงดงามดูแล้ วคล้ ายดังมีใครนํากระจกมาวางไว้ บนทะเลสาบ ท่านจะเพลิดเพลิน
กับความงามของทะเลสาบทีชาวบ้ านขนานนามว่า ทะเลสาบมังกรห้ าสี
รับประทานอาหารเทียงทีภตั ตาคาร
นําท่านเดินทางกลับสู่เมืองเม่ าเสี ยน (ใช้ เ วลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง) ชุมชนของชาติเชี ยง ในเขต
ปกครองตนเองของชาวอาปาสองข้ างทางที ผ่านไปจะราย ล้ อมไปด้ วยภูเขาสูงตระหง่านและทิวทัศน์ที งดงาม
ตลอดสองข้ างทาง
รับประทานอาหารคําทีภตั ตาคาร
พักที FENG HUANG GE HOTELหรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว ****

วันทีสาม

เม่ าเสี ยน-หมู่บ้านโบราณชนเผ่ าเชียง-อุทยานซงผิงโกว (รวมรถแบตเตอรี)-เม่ าเสี ยน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่หมู่บ้านโบราณของเผ่ าเชียง(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง) เป็ นหมู่บ้านทีรักษา
วัฒนธรรมความเป็ นอยูท่ ีงดงามของเผ่าเชียงชนกลุม่ น้ อยเผ่าโบราณแห่งมณฑลเสฉวน
รับประทานอาหารเทียงทีภตั ตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานซงผิงโกว (รวมรถแบตเตอรี ) อุทยานนี รวบรวมเอาความยิ งใหญ่ ความงดงาม
ความพิเศษ ความแปลกใหม่ และความลี ลับของธรรมชาติ มารวมกันอยูใ่ น3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทัศน์
นําท่านชม ทะเลสาบยาว (ฉางไห่ ) ทะเลสาบต้ นกก (ฟางไห่ ) ทะเลสาบหินขาว (ไป๋สือไห่ ) ทะเลสาบไป๋
ล่ าไห่ (ช่ างไป๋ล่ าไห่ -เชียไป๋ล่ าไห่ ) ทะเลสาบแห่ งความรัก ทะเลสาบ 5 สี สระมรกต ทะเลสาบหมึกสีนํ า
เงินเข้ ม และนํ าตกธารไข่ มุก สวยงดงามไม่แพ้ จิวจ้ ายโกว ดินแดนสวรรค์บนดิน ที นกั ท่องเทียวไม่ควรพลาด
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเม่ าเสี ยน
รับประทานอาหารคําทีภตั ตาคาร
พักที FENG HUANG GE HOTELหรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว ****

เทียง
บ่ าย

คํา
วันทีสี

เม่ าเสี ยน-อุทยานภูผาหิมะการ์ เซีย ต๋ ากู่ปิงชวน (กระเช้ า)-เม่ าเสี ยน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ อุทยานสวรรค์ ภูผาหิมะกาเซียร์ ต๋ากู่ปิงชวน (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)
เป็ นอุทยานทางธรรมชาติทีลํ าค่าอีกแห่งของมณฑลเสฉวนทีมีความงามไม่แพ้ อทุ ยานและทะเลสาบใดๆ โดยจุด
ทีสงู ทีสดุ มีความสูงจากระดับนํ าทะเลประมาณ5,286 เมตร เป็ นภูผาธารนํ าแข็งทีศกั ดิสทิ ธิ ชาวบ้ านเชือว่ามีเทพเจ้ า
พิทกั ษ์ ภเู ขาแห่งนี อยู่ ทําให้ ภผู าแห่งนี ยังมิเคยมีคใ รพิชิตยอดเขาได้
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เทียง
บ่ าย

คํา

รับประทานอาหารเทียงทีภตั ตาคาร
นําท่านนังกระเช้ า ชมภูเขานํ าแข็งหิมะ3 ลูก ทีเชือว่าเป็ นสันหลังมังกรทีมีความงดงาม ฉากเบื องหน้ าเป็ นภูเขา
ทีสงู ชันตัดกับท้ องฟ้ าทีมีสฟี ้ าครามสดใส และพระอาทิตย์สะท้ อนกลาเซียร์ คล้ ายดั งภูเขาเงินระยิบระยับสะท้ อน
เข้ าสูส่ ายตา ดังได้ นังกระเช้ าชมภูเขาสวรรค์ทีหาชมได้ ยากยิงนัก จากนั นนําท่านสู่ ทะเลสาบต๋ ากู่ เป็ นทะเลสาบ
ทีสาํ คัญสุดในอุทยานแห่งนี นํ าในทะเลสาบนั นจะมีสีสนั ทีแตกต่างกันไปแล้ วแต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อนและ
ช่วงใบไม้ ผลินั นนํ าทะเลสาบจะมีสเี ขียวเข้ มคล้ ายดังหยกทีจมอยูก่ ้ นแม่นํ า ในช่วงใบไม้ ร่วงนั นทะเลสาบจะเต็มไป
ด้ วยสีสนั ของใบไม้ หลากหลายสีทีร่วงหล่นลงจากต้ นมาทีทะเลสาบ ในช่วงหน้ าหนาวจะเป็ นสีขาวเต็มไปด้ วยหิมะนํ าแข็ง
ทีดแู ล้ วคล้ ายดังยืนอยูใ่ นยุโรป ไม่เหมือนอยูใ่ นเมืองจีน สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเม่ าเสี ยน
รับประทานอาหารคําทีภตั ตาคาร
พักที FENG HUANG GE HOTELหรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว ****

วันทีห้า

เม่ าเสี ยน-เฉิงตู-ศูนย์ หมีแพนด้ า (รวมรถแบตเตอรี)-ถนนคนเดินชุนซีล่ -ู โชว์ เปลียนหน้ ากาก

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม
นําท่านเดินทางกลับสู่เมืองเฉิงตู (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)ท่านจะได้ สมั ผัสธรรมชาติอนั งดงาม
ระหว่างการเดินทาง เมืองเฉิง ตูตั งอยู่ทีก้นกระทะซือชวน กลางลุ่มแม่นํ าหมินเจียง ตะวันออกมีเทือกเขาหลง
เฉวียน ใกล้ กับชลประทานเขื อนตูเจียงเยี ยน ซึงสร้ างบนแม่นํ าหมินเจียง เป็ นชลประทานแยกสายนํ ากระจาย
ออกไปเป็ นรูปพัดเพือทดนํ าเข้าสูท่ ีราบเฉิงตู เมืองนี จึงเป็ นพื นทีอดุ มสมบูรณ์จนได้ ฉายาว่า “เมืองสวรรค์ของจีน”
อีกทั งยังมีชือเสียงทางประวัติศาสตร์ ก่อนคริ สตศักราช500 กว่าปี
รับประทานอาหารเทียงทีภตั ตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์ หมีแพนด้ า (รวมรถแบตเตอรี )ทีนีมีหมีแพนด้ ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้ าเป็ นสัตว์สงวน
หายากมีกําเนิดในมณฑลเสฉวน มีลกู ยากเพราะอุณหภูมิในร่ างกายที พร้ อมจะตั งท้ องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และ
จะตกลูกครั งละประมาณ 2 ตัว ตัวทีแข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้ าคือไผ่
ลูกศร รัฐบาลจีนได้ ใช้ หมีแพนด้ าเป็ นสือการผูกมิตรไมตรี กบั ประเทศต่างๆ จากนั นนําท่านเดินทางสู่ ถนนคน
เดินชุนซีล่ ู ให้ ท่านได้ อิสระเลือกซื อสินค้ าต่าง ๆ มากมาย ทั งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื อผ้ า,
รองเท้ า,เครื องหนัง,กระเป๋ าเดินทาง,นาฬิกา,เกมส์, ของทีระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคําทีภตั ตาคาร
นําท่านชมโชว์ เปลียนหน้ ากาก ทีใช้ ศิลปะพร้ อมความสามารถในการเปลียนหน้ ากากแต่ละฉากภายในเสี ยว
วินาที โดยทีไม่สามารถจับตาได้ ทนั เป็ นการแสดงที สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั วอายุคน ไม่
ถ่ายทอดให้ บคุ คลภายนอกทัวไป
พักที CROWNE PLAZA CHENGDU WENJIANG HOTEL หรือเทียบเท่ า
ระดับ 5 ดาว *****

เทียง
บ่ าย

คํา
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วันทีหก

ถนนโบราณจินหลี-เฉิงตู-กรุ งเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่แหล่งช้ อปปิ ง ถนนโบราณจินหลีเป็ นถนนคนเดินที รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ ได้ เป็ น
อย่างดี มีสนิ ค้ าต่างๆมากมายให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ งเลือกซื อสินค้ าตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิมรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลิงเมืองนครเฉิงตู เพือเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
เหิรฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินAIR CHINA เทียวบินที CA471
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ.........

เทียง
บ่ าย
15.05 น.
17.05 น.

**********ขอบคุณทุกท่ านทีใช้ บริการ**********
ซือสัตย์ จริงใจห่ วงใยเน้ นบริการคืองานของเรา
(*** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ ตั งแต่ 10ท่ านขึ นไป ***)
เฉิงตู ปี ผิงโกว ต๋ ากู่ปิงชวน ซงผิงโกว 6 วัน 5คืน(CA)
อัตราค่ าบริการ (ราคาต่ อท่ าน)
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน

เด็กอายุ 2-18 ปี
พักกับผู้ใหญ่

พักเดียว
จ่ ายเพิม

ราคา
ไม่ รวมตัว

วันที 5-10 เมษายน 2561

25,999บาท

25,999บาท

4,500บาท

17,999 บาท

วันที 12-17 เมษายน2561
**วันสงกรานต์ **

29,999บาท

29,999บาท

4,500บาท

20,999 บาท

วันที 26 เมษายน-1 พฤษภาคม 2561

25,999บาท

25,999บาท

4,500บาท

17,999 บาท

กําหนดการเดินทาง

อัตราค่ าบริการดังกล่ าวรวม
1. ค่ าตัวเครืองบินชั นทัศนาจร ไป-กลับ พร้ อมกรุ๊ป ตามทีระบุไว้ ในรายการเท่านั น
2. ค่ าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษี นํ ามันขึ นทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ เก็บค่าภาษี นํ ามันเพิมตาม
ความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นี เช็คภาษีนํ ามันณวันที30ม.ค.61เป็ นเงิน6,100บาท
3. ค่ าวีซ่าจีนปกติ 4 วันทําการราคา 1,500 บาท (ผู้ถอื หนังสือเดินทางไทย)
**กรณียืนด่วน 2 วันทําการ ชํ าระค่าส่วนต่างเพิ ม1,050 บาท (ชํ าระพร้อมค่าทัวร์ ส่วนที เหลือ)
4. ค่ าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2-3 ท่าน), อาหารและเครื องดืมทุกมื อ ตามทีระบุไว้ ในรายการ
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5.ค่ ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานทีตา่ งๆ ตามทีระบุไว้ ในรายการ
6. นํ าหนั กสัมภาระท่านละไม่เกิน 23กิโลกรัม จํานวน1ใบสัมภาระติดตัวขึ นเครื องได้ 1 ชิ น ต่อท่านนํ าหนักต้ องไม่เกิน7 กิโลกรัม,ค่า
ประกันวินาศภัยเครื องบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอา
ประกันทีมีอายุตั งแต่ 1 เดือนขึ นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ทีมีอายุสงู กว่า 70 ปี ขึ นไป ค่าชดเชย
ทั งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ งหนึงของค่าชดเชยทีระบุไว้ ในกรมธรรม์ทั งนี ย่อมอยู่ในข้ อจํากัดทีมีการตกลงไว้ กบั
บริ ษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้ องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานทีเกียวข้ อง
หมายเหตุ** ในกรณีลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซื อประกันการเดินทางเพือให้ คลอบคลุมในเรื องของสุขภาพ ท่ านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ที เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัท ฯ ***ทั งนี อัตราเบี ยประกันเริ มต้ นที 330 บาท ขึ นอยู่กับ
ระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณีทีเสียชีวิตหรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้ วยโรคประจําตัว , การติดเชื อ, ไวรัส, ไส้ เลือน, ไส้ ติง, อาการทีเกียวข้ องกับการติดยา,
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้ อํานาจของสุรายา
เสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทการแท้ งบุตร, การบาดเจ็บเนืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการ
ร้ าย การยึดพาหนะ และการปล้ นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอืนๆตามเงือนไขในกรมธรรม์อั
8.ค่ าบริการดังกล่ าว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่ าบริการเฉพาะผู้เดินทางทีเป็ นชาวไทยเท่ านั น!!!ต
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
1. ค่ าทําหนังสือเดินทางทุกประเภท
2. ค่ าใช้ จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอืนๆ ฯลฯ
3. กรุ ณาเตรียมค่ าทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ รวม 180 หยวนต่ อคน(เด็กชําระทิปเท่ ากับผู้ใหญ่ )
4. ค่ าภาษีมูลค่าเพิ มVAT 7 % และหักภาษี ณ ทีจ่าย 3 % ในกรณีทีลูกค้ าต้ องการใบเสร็ จรับเงินที ถูกต้ อง จะต้ องบวกค่า
ภาษี มลู ค่าเพิม และหัก ณ ทีจ่าย จากยอดขายจริ งทั งหมดเท่านั น และโปรดแจ้ งทางบริ ษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ
ออกใบเสร็ จทีถกู ให้ กบั บริ ษัททัวร์ เท่านั น
5. ค่ าวีซ่าจีนสําหรับชาวต่ างชาติ
เงือนไขการทําการจอง และชําระเงิน
1. ในการจองครั งแรกชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท หรื อทั งหมด(ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง)พร้ อมส่ งสําเนาหนังสือ
เดินทาง ให้ กบั เจ้ าหน้ าทีฝ่ายขาย
2. ส่ งหนังสือเดินทางตัวจริ ง, พร้ อมรู ปถ่ ายจํานวน 2 รู ป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้ อด้ านล่ าง) และเอกสารที
ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ าหน้ าทีฝ่ายขายก่ อนเดินทาง 15 วัน **กรณียืนด่ วน 2 วันทําการ ชําระค่ าส่ วน
ต่ างเพิม1,050 บาท(อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น สําหรับผู้ถอื หนังสือเดินทางไทยเท่ านั น)
3. ชําระส่ วนทีเหลือก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
การยกเลิกการเดินทาง
แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่ าใช้ จ่ายทั งหมด
แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วันเก็บค่ าใช้ จ่ายท่ านละ 15,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเก็บค้ าใช้ จ่ายทั งหมด
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 กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริ ษัทฯจะพิจารณาเลื อนการเดินทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั งนี ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายทีไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่นค่าตัวเครื องบิน ค่าห้ อง ค่าธรรมเนียมวีซา่
ตามทีสถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้ จ่ายอืนๆทีเกิดขึ นตามจริ ง ในกรณีทีไม่สามารถเดินทางได้
เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่า ท่านสละสิทธิ
ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั งสิ น
 กรุ๊ ปทีเดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที พกั รวมถึงเทียวบินพิเศษเช่น Extra Flight
และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ทั งหมดเนืองจากค่าตัวเป็ นการเหมาจ่ายในเทียวบินนั นๆ
ข้ อควรทราบก่ อนการเดินทาง
คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
บริ ษัทฯ มีสทิ ธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมือเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
 รายการท่องเทียวสามารถเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เ ดินทางเป็ นสําคัญ
 รายการท่องเทียว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพือให้ โปรแกรมการท่องเทียวเป็ นไปอย่างราบรื น และเหมาะสม
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวตั ิและอืนๆทีอยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ มเติมทีเกิดขึ นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อ
จากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน,การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรื อ
กรณีทีทา่ นถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที กรมแรงงานทั งจากไทย และต่างประเทศ
ซึงอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได้ อนั เนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั งสิ นแต่ทั งนี ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเทียวสถานทีอืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ การจัดหานี โดยไม่แจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ า
ราคานี คิดตามราคาตัวเครื องบินในปั จจุบนั หากราคาตัวเครื องบินปรับสูงขึ น บริษัทฯสงวนสิทธิ ทีจะปรับราคาตัวเครื องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื อ
เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
กรณีทีกองตรวจคนเข้ าเมืองทั งทีกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที ระบุในรายการเดินทาง
บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทั งสิ นอัตราค่ าบ
 ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุทีเกิดจากความประมาท
ของตัวนักท่องเทียวเอง
ในกรณีทีลกู ค้ าต้ องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที ของบริ ษัท ฯก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทางบริ ษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั งสิ น
 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที
ได้ ระบุไว้ แล้ วทั งหมด
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เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทางทีมีอายุการใช้ งานไม่ตํากว่า 6 เดือน
หมายเหตุ : หนั งสือเดินทางต้ องไม่ มีการ ชํารุ ดใดๆ ทั งสิ น ถ้ าเกิดการชํารุ ด เจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย2 หน้ าเต็ม
3. รูปถ่ ายหน้ าตรงถ่ายจากร้ านถ่ายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ ว พื นหลังสีขาวเท่ านั น!!
ข้ อห้ าม: ห้ ามแม็ครูป, ห้ ามรูปเป็ นรอย, ห้ ามเปื อน, ห้ ามยิ ม, ห้ ามใส่เสื อสีอ่อนและสีขาว(ห้ ามใส่เสื อคอกว้ างแขนกุดซีทรู ลกู ไม้
สายเดี ย วชุด ราชการชุด ยูนิ ฟอร์ มชุด ทํ างานชุด นัก เรี ย นนัก ศึกษา),ห้ า มใส่แ วนตาสีดํ าหรื อกรอบแว่น สีดํ า , ห้ า มสวมใส่
เครื องประดับทุกชนิดเช่นต่างหูสร้ อยกิปติดผมคาดผมเข็มกลัด เป็ นต้ น
รูปต้ องเห็นคิ วและใบหูทั ง2 ข้ างชัดเจนห้ ามผมปิ ดหน้ า
รูปต้ องอัดด้ วยกระดาษสีโกดัก หรื อฟูจิเท่านั นและต้ องไม่ใช่สติกเกอร์ หรื อรูปพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
**ท่านทีประสงค์ใช้ รูปถ่ายข้ าราชการในการยืนวีซา่ กรุณาเตรี ยมหนังสือรับรองต้ นสังกัดจัดมาพร้ อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. เอกสารทีให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้ อมูลจริ งให้ ครบเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตาํ กว่ า 18 ปี เดินทางใช้ เอกสารเพิมเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี
เดินทางพร้ อมพ่ อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่ อ หรือ แม่
1. สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั งนี กรณีเด็กอายุตาํ กว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2.สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3.สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
4.กรณีชือไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลียนชือ
เดินทางพร้ อมญาติ
1. สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั งนี กรณีเด็กอายุตาํ กว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2.สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3.สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
4.กรณีชือไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลียนชือ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําทีเขตหรื ออําเภอเท่านั น
6. ผู้เดินทางทีชือเป็ นชาย แต่ รูปร่ าง หน้ าตาเป็ นหญิง (สาวประเภทสอง)ใช้ เอกสารเพิมเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี
1.หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านั น
2.หนังสือชี แจงตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านั น
3. สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั นตํา100,000 บาท
3. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ าน
4. ต้ องไปแสดงตัวต่อหน้ าผู้รับยืนวีซา่ ทีศนู ย์ยืนวีซา่ จีนในวันยืนวีซา่
7. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่ างชาติใช้ เอกสารเพิมเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี
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1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยตัวจริ งเท่านั น!! ต่ออายุการทํางานแล้ วไม่ตํากว่า 3 – 6 เดือนหากไม่ ได้ ทํางานใน
ประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
2.หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั นตํา100,000 บาท
4. กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
ค่ าธรรมเนียมการยืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีทีทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ5,060 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอืนๆ (กรุ ณาสอบถามรายละเอียดได้ ทีเจ้ าหน้ าทีฝ่ายขาย)
ประเทศทีไม่ สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติฝรังเศสและประเทศยุโรปทีเข้ ากลุม่ ข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก
ฟิ นแลนด์ ฝรั งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลีลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ า เนเธอแลนด์ โปแลนด์
นอร์ เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสือเดินทางต่ างด้ าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง เนื องจากผู้เดินทาง
จะต้ องไปแสดงตนทีสถานทูตจีน และต้ องทําเรื องแจ้ ง เข้ า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทําการยืนวีซา่
9. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยืนวีซา่ ดังนั นกรุณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริ ษัททัวร์ อย่างน้ อย 10 วันทํา
การ (ก่อนออกเดินทาง)
10.โปรดทําความเข้ าใจศูนย์ยืนวีซา่ จีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิมเติมหรื อเปลียนระเบียบการยืนเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ ของสถานทูต
และบางครั งบริ ษัททัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้ า
11.ผู้ที ประสงค์ จ ะใช้ ห นั งสื อเดิน ทางราชการ หรื อ ใช้ บั ตร APECในการเดิน ทางและยกเว้ นการทํ าวี ซ่า จี น ท่า นจะต้ อ ง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้ า-ออกประเทศด้ วยตนเอง เนืองจากบริ ษัทฯไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้ นวีซ่า / ผู้ใช้
บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้ อย 2
อาทิตย์
** ก่ อนทําการจองทัวร์ ทุกครั ง กรุ ณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื องจากทางบริ ษัทฯ
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีขายเป็ นหลัก**
ผู้เดินทางกรุ ณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี!!!!
เอกสารทีใช้ ประกอบการยืนขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณากรอกรายละเอียดทั งหมดให้ ครบถ้ วน และตามความเป็ นจริง เพือประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS./ MRS./ MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถานภาพ โสด
 แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ าร้ าง
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชือคู่สมรส.........................................................................................................
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ทีอยู่ตามทะเบียนบ้ าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )........................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ บ้าน..................................มือถือ...............................
ทีอยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ).....................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ บ้าน...............................................
ชือสถานทีทาํ งาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ).........................................................................................
ตําแหน่ งงาน...................................................................................................................................................................
ทีอยู่สถานทีทาํ งาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
(สําคัญมากกรุ ณาแจ้ งเบอร์ ทถี กู ต้ องทีสามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับ
ท่ าน)
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมือวันที................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.......................เดือน........................ปี .....................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมือวันที................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.......................เดือน........................ปี .....................
รายชือบุคคลในครอบครัวของท่ านพร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสัมพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสัมพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
หมายเหตุ
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิมเติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวก
ภายหลัง ทั งนี เพือประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีนี (โปรดทําตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
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