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เฉิงตู จิวจ้ายโกว
5 ว ัน 3 คืน โดยสายการบินไชน่า อีสเทิรน
์ (MU)

เริมต้นเพียง

19,900.-
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กําหนดการเดินทาง
วันที่ 04-08 ก.ย. 61
วันที่ 11-15 ก.ย. 61
วันที่ 18-22 ก.ย. 61
วันที่ 16-20 ต.ค. 61
วันที่ 28 ต.ค. – 01 พ.ย. 61
วันที่ 06-10 พ.ย. 61
วันที่ 01-05 ธ.ค. 61
วันที่ 11-15 ธ.ค. 61

22,900.22,900.22,900.25,900.24,900.20,900.20,900.19,900.ราคา รวมคาวีซาแบบเดี่ยว ทานละ 1,500 บาท แลว
ราคายังไมรวมคาทิปไกด + คนขับรถทานละ 80 หยวน

เสนทางการเดินทาง
โปรแกรมเดินทาง
1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
กรุงเทพฯ-เฉิงตู-ผานชมทะเลสาบเตี๊ยซี-ผานชมเมืองโบราณซงพาน-ปาก
2
หุบเขาจิว่ จายโกว
อุทยานแหงชาติจวิ่ จายโกว(รวมรถประจําอุทยาน)-เมืองชวนจู
3
4
5

เชา

เที่ยง

ค่ํา

โรงแรมที่พัก

-

-

-

QIANHE INTER HOTEL OR
SAME
MINGJIANG HAOTING
HOTEL OR SAME
MINGJIANG HAOTING
HOTEL OR SAME

✈/

เมืองชวนจู- รานใบชา-เฉิงตู-ถนนโบราณจิ่งหลี่
ศูนยวจิ ัยหมีแพนดา(รวมรถแบตเตอรี่)-รานนวดฝาเทา-รานยางพารา-ถนน
คนเดินซุนซีล-ู เฉิงตู-กรุงเทพฯ

อิสระ
/✈
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โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1
23.30 น.

วันที่ 2
03.10 น.
07.30 น.

เชา

กลางวัน
บาย

ค่ํา
ที่พกั
วันที่ 3
เชา

กรุงเทพฯ(สุวรรรภูมิ)
คุณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4 ประตูทางเขา10 เคานเตอร U
สายการบินไชนาอีสเทิรน (MU) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็ค
สัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน
กรุงเทพฯ-เฉิงตู-ผานชมทะเลสาบเตี๊ยซี-ผานชมเมืองโบราณซงพานปากหุบเขาจิว่ จายโกว
ออกเดินทางสูเมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ MU5036
เดินทางถึง ทาอากาศยานเฉิงตู ซึ่งเปนเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนตั้งอยูบริเวณลุมแม น้ําหมินใจกลางมณฑล มีภูมิ
ประเทศรายรอบไปดวยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูรอนที่
อบอุน ฤดูหนาวที่ไมหนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ลานคน จัดเปนอันดับ 3 ของ
ประเทศจีน ในปจจุบันเปนทั้งศูนยกลางดานการเมือง การทหาร และดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต
บริการอาหารเชา ณ โรงแรม
นําทานเดินทางสูจิ่วจายโกว (ใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) ระหวางทางผานชม ทะเลสาบเตี๋ยซี ที่มีน้ําสีเขียวดั่งเทอคอวย
บนที่ราบสูง สลับดวยแนวทิวเขา ทะเลสาบแหงนี้เกิดขึ้นจากแผนดินไหวอยางรุนแรงบอยครั้งและไดกลืนเมืองทั้งเมืองอยู
ใตทะเลสาบ สมควรแกเวลานําทานเดินทางตอ ผานชม กําแพงเมืองโบราณซงพาน เปนเมืองโบราณที่ยังคงความเปน
เอกลักษณเฉพาะตัวของเมืองซงพานไว ผานเมืองซงพาน ระหวางทางทานจะไดชมธรรมชาติและความงามของทุงหญา
ชวนจูซื่อ สมัยเมื่อ70 ปที่แลวไดเกิดสงครามเหลาบรรดาทหารจีนแดงหนีมาตามเสนทางผานทุงหญาอันสวยงามเพื่อเปน
การระลึกถึงทหารจีนแดง
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางตอ(เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)ทานจะไดพบกับความงดงามของปากหุบเขาจิ่วจายโกว (ใชเวลาประมาณ 4
ชั่วโมง) และไดสัมผัสกับกลิ่นไอธรรมชาติบนผืนปาที่อุดมสมบูรณที่หาดูไดยากตนไมนานาพันธุ โดยเฉพาะการเดินทาง
ของทานอยูในระหวางเดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายน ซึ่งเปนชวงฤดูใบไมรวง ทานจะไดสัมผัสกับตนไมเปลี่ยนสี สี ของ
ใบไมมีหลากหลายสีสันผสมผสานกับละอองหิมะที่โปรยปรายลงมาเพิ่มความงามและเสนหใหกับจิ่วจายโกวมากขึ้น
คณะเดินทางมาถึงจิ่วจายโกว เมืองที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะโรงแรมและบานพักที่มีจํานวนมาก ตั้งแต
ระดับเกสทเฮานจนถึงโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงละคร อาคารพาณิชย ที่เรียงรายและมีผูคนจํานวนมากซึ่งลวนแตเปนชาว
จีนเชื้อสายธิเบต แบงแยกออกเปนหลายเผา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
QIANHE INTER HOTEL OR SAME
อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว(รวมรถประจําอุทยาน)-เมืองชวนจู
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม
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นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว (รวมรถประจําอุทยาน) เพื่อชม มรดกโลกอุทยานแหงชาติธารสวรรค “จิ่ว
จายโกว” ซึ่งตั้งอยูที่ อําเภอหนานปง อยูทางเหนือของมณฑลเสฉวน หางจากตัวเมืองเฉิงตู ประมาณ 500 กิโลเมตร และ
อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร เทือกเขาเหลานี้ นําทานสัมผัสกับความงาม
ซึ่งไดรับการอนุรักษใหเปนมรดกโลกเมื่อ 14 ธันวาคมป ค.ศ.1992 อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว ดินแดนที่ธรรมชาติได
เนรมิต ประดุจดั่งแดนสวรรค อุทยานจิ่วจายโกว ไดพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติมีเนื้อที่ 40 ตารางกิโลเมตร มี
ชนชาติจั่ง ทั้งหมดเกาหมูบาน ฉะนั้นจึงไดชื่อวา จิ่วจายโกว มีแมน้ําลําธาร มีทะเลสาบใหญนอยมากมาย หลายรอยกวา
แหง ซึ่งชาวทองถิ่นเรียกวาลูกทะเล น้ําในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะทอนภาพของภูเขา
และปาดงดิบทองฟาเปนสีคราม สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ไดรับการดูแลรักษาไวเปนอยางดี โดยไมถูกทําลายดวยน้ํามือ
มนุษย เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 เกิดแผนดินไหวครั้งใหญในอุทยานจิ่วจายโกว ตองปดซอมบํารุงนานกวา 7 เดือน จึงเปด
ใ ห นั ก ท อ ง เ ที่ ย ว เ ข า ช ม ค รั้ ง ห นึ่ ง
**แจงใหทราบ：การชมธรรมชาติไดมากนอยขึ้นอยูกับความวองไวของคณะทัวร และตามขอจํากัดเรื่องเวลาของทาง
อุทยาน //น้ําในอุทยาน จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศไมสามารถกําหนดได **

กลางวัน
บาย
ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสูเมืองชวนจู
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4
เชา

พักที่ MINGJIANG HAOTING HOTE LOR SAME
เมืองชวนจู-รานใบชา-เฉิงตู-ถนนโบราณจิ่งหลี่
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม
นําทานแวะชิมชา ที่มีชื่อเสียงของจีน หลังจากนั้น นําทานเดินทางกลับสู เมืองเฉิงตู มีภูมิประเทศลอมไปดวยเทือกเขา
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กลางวัน
บาย
ค่ํา
วันที่ 5
เชา

กลางวัน
บาย

ค่ํา
23.30 น.
02.25 น.

และมี สภาพภูมิอากาศที่ เหมาะสม ตอการประกอบอาชีพ เกษตรกรรม มีพื้ นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร
ประชากรสวนหนึ่งเปนชนกลุมนอยเชื้อชาติตางๆ ไดแก ชาวยี่ ทิเบต เมี้ยว หุย เชียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูแหลงชอปปง ถนนโบราณจิ่งหลี่ เปนถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไวไดเปนอยางดี มีสินคาตางๆ
มากมายใหทานเลือกซื้อไดตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที่ ACME HOTEL OR SAME
ศูนยวิจัยหมีแพนดา(รวมรถแบตเตอรี่)-รานนวดฝาเทา-รานยางพารา-ถนนคนเดินซุนซีลู-เฉิงตู-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม
นําทานเดินทางสู ศูนยวิจัยหมีแพนดา(รวมรถแบตเตอรี่) ที่นี่มีหมีแพนดากวา 20 ตัว หมีแพนดาเปนสัตวสงวนหายากมี
กําเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในรางกายที่พรอมจะตั้งทองมีเพียง 3 วันใน 1 ป และจะตกลูกครั้งละ
ประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเทานั้นจะอยูรอด อาหารโปรดของหมีแพนดาคือไผลูกศร รัฐบาลจีนไดใชหมี
แพนดาเปนสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศตางๆ นําทานสู ศูนยวิจัยแพทยแผนโบราณ นวดฝาเทาเพื่อสุขภาพ ผอน
คลายความเมื่อยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซ้ําใคร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานสูรานยางพารา ใหทานไดเลือกซื้อสิ้นคาเพื่อสุขภาพ นําทานชอปปงที่ยาน ถนนคนเดินชวนซีลู ซึ่งเปนยานวัยรุน
และขายสินคาที่ทันสมัยเปนถนนที่ปดไมไหรถสามารถวิ่งผานได (OPTION สุกี้เสฉวน)**หากลูกคาสนใจ สามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ไกดทองถิ่น**
อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU 5035
เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ
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โปรแกรมการเดินทางเปลียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลียนแปลงรายการท่องเทียว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเทียวบางรายการและจะต ้องมีจํานวนผู ้โดยสาร
จํานวน 15 ท่านขึนไปจึงออกเดินทางในกรณีท ีมจ
ี ํานวนผู ้โดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มห
ี ัวหน ้าทัวร์ไทย

เฉิงตู หวงหลง จิว่ จายโกว 5 วัน 3 คืน โดยสายการไชนา อีสเทิรน (GO1CTU-MU001)
อัตราคาบริการ

วันที่ 04-08 ก.ย. 61

ผูใหญ
พักหองละ
2-3 ทาน
ทานละ
22,900.-

วันที่ 11-15 ก.ย. 61

22,900.-

22,900.-

22,900.-

4,500.-

วันที่ 18-22 ก.ย. 61

22,900.-

22,900.-

22,900.-

4,500.-

ไมรับจอยแลนด
ไมรับจอยแลนด

วันที่ 16-20 ต.ค. 61

25,900.-

25,900.-

25,900.-

4,500.-

ไมรับจอยแลนด

วันที่ 28 ต.ค. – 01 พ.ย. 61

24,900.-

24,900.-

24,900.-

4,500.-

ไมรับจอยแลนด

วันที่ 06-10 พ.ย. 61

20,900.-

20,900.-

20,900.-

3,500.-

ไมรับจอยแลนด

วันที่ 01-05 ธ.ค. 61

20,900.-

20,900.-

20,900.-

3,500.-

ไมรับจอยแลนด

19,900.19,900.19,900.3,500.*** ราคาทารก [ เด็กอายุไมเกิน 2 ขวบ ] 6,900.- / ทาน ***
ไมรับจอยแลนดเนือ่ งจากเงื่อนไขเรื่องรถในอุทยานจิว่ จายโกว

ไมรับจอยแลนด

กําหนดการเดินทาง

วันที่ 11-15 ธ.ค. 61

เด็ก 8-12 ป
(เสริมเตียง)
ทานละ

เด็ก 8-12 ป
(ไมเสริมเตียง)
ทานละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ทานละ

ราคา
ไมรวมตั๋ว
ทานละ

22,900.-

22,900.-

4,500.-

ไมรับจอยแลนด

***ราคาทัวรขางตนรวมคาวีซาทานละ 1,500 บาทแลว***
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทอ งถิน่
ทานละ 80 หยวน /ทริป/ตอทาน // หัวหนาทัวร แลวแตดุลพินิจ***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
ขอควรทราบ : รานที่ระบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝาเทา (ขอความรวมมือลูกคาทุกทานแช เทา), ไขมุก, รานผาไหม ซึ่ง
จําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา ทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกท าน
แวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

GO1CTU-MU001

หน้า 7 จาก 14

เงื่อนไขการใหบริการ
1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความ
ถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระคาบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา
4.1แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด
4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการ
ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร)
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง
อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง)
3. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
4. คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีนวีซาแบบธรรมดา 4 วันทําการ (1,500 บาท)
7. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได **
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8.
9.

- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. กระเปาเดินทาง
2. กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ทาน สวนเกินน้าํ หนักตามสายการบินกําหนด
3. คาทําหนังสือเดินทาง
4. คาใชจา ยสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดืม่ , คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ
5. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
6. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
7. คาทิปไกด วันละ 10 หยวนตอคน/วัน และคนขับรถ วันละ 10 หยวนตอคน/วัน เดินทางทั้งหมด 4 วัน จายทิปไกด 40 หยวน
คนขับรถ 40 หยวน รวมเปน 80 หยวน ตอคน
กรณีคณะออกเดินทางได
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร)
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หนาหัวหนาทัวร)
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง
หมายเหตุ
1.
2.

3.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความ
ลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานได
ชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน
ตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
ราคานี้คิดตามราคาตั๋ว เครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณดังกลาว
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไม
คืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ
มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น
หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้
โดยไมแจงใหทราบลวงหนา
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละ
สิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทาน
เปนจํานวนเงิน 300 หยวน/คน/วัน
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย
**ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดังนี้ **
-ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท
-ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,550 บาท
1.
หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา -ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม
รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทานั้น**
และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน 6 เดือน
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง 2ขาง
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา
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3.
4.
5.
6.

7.

สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา -ออก หรือ Re-Entry ดวยตนเองเทานั้นกอนการสงเอกสารยื่นวี
ซา
สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง
เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง , สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาว
โหลดแบบฟอรมไดที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง
ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิ ง
หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับ
การออกวีซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)
เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอ มสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วัน
ทําการ (กอนออกเดินทาง)

8.

โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา
ผูท ี่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ
9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร
APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยาง
นอย 2 อาทิตย
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย
เทานั้น
- หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เนื่องจากผูเดินทาง
จะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 3,560 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารที่ตองเตรียม
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน **พื้นหลังขาวเทานั้น**
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และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน 6 เดือน
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง 2ขาง
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือวาจางในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรานที่แปลสถานฑูตจีนอาจ
ปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ 1,050 บาท
(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา**
ประกาศ
เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
เก็บคาภาษีนา้ํ มันเพิ่มตามความเปนจริง
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี้**
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.................................................
สถานภาพ โสด แตงงาน
หมาย
หยา
ไมไดจดทะเบียน จดทะเบียน ชื่อคูสมรส .................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
..................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย...........................................
โทรศัพท............................................................ มือถือ.................................................................
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
..................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย...........................................
โทรศัพท............................................................ มือถือ.................................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) .................................................................
ตําแหนงงาน.................................................................................................................................
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
..................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย...........................................
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. (สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่
ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนือ่ งจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน)
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม ไมเคย เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป.............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม ไมเคย เคย โปรดระบุ...................................
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป.............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................
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รายชื่อบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.................................................
RELATION.........................................................................................................................
2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.................................................
RELATION.........................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง
** ถาเอกสารสงถึงบริษทั แลวไมครบ ทางบริษทั อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวก
ภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)
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