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หนา 1 จาก 15

ตารางการเดินทาง
วั
น
ที่

โปรแกรมการเดินทาง

1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู(3U8146 : 19.10-22.55)

เชา

เที่ย
ง

X

X

2 เฉิงตู-เมาเสี้ยน-อุทยานซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี่)-เมาเสีย้ น
3

เมาเสี้ยน-อุทยานภูผาหิมะการเซียตากูปงชวน(กระเชา)-ตู
เจียงเยีย่ น

4

ตูเจียงเยี่ยน-ศูนยอนุรักษแพนดา(รวมรถแบตเตอรี่)-เฉิงตู-ราน
นวดเทา(บัวหิมะ)-รานหยก-โชวเปลี่ยนหนากาก

ค่ํา

พักที่
SERENGTI HOTEL5ดาว
ทองถิน่ หรือระดับเทียบเทา
XIQIANG HOME
LANDHOTEL
4HOLIDAY
ดาวหรือระดั
เทียบเทา
INN บEXPRESS
HOTEL
4 ดาวหรือระดับเทียบเทา
SERENGTI HOTEL5 ดาว
ทองถิน่ หรือระดับเทียบเทา

รานหมอนยางพารา-รานใบชา-ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตูกรุงเทพฯ(3U8145 : 15.00-17.10)
หมายเหตุ :
•ยังไมรวมคาวีซาจีนแบบกรุปทานละ 1,000 บาทหรือคาวีซา จีนแบบเดี่ยว(4วันทําการ) ทานละ 1,500 บาท
 ไมรวมคาทิปคนขับรถ, ไกดทอ งถิ่นและหัวหนาทัวรจํานวน 250 หยวน/ทริป/ทาน (เด็กชําระทิปเทาผูใหญ)
5

วันที่22-26 ตุลาคม 2561
วันที่28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561
วันที่26-30 ธันวาคม 2561
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กําหนดการเดินทาง

หนา 2 จาก 15

ราคา21,899.ราคา18,899.ราคา18,899.-

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก
16.00 น.

กรุงเทพฯ-เฉิงตู
พร อ มกัน ที่ ส นามบิ นสุ ว รรณภู มิ อาคารผูโ ดยสารขาออก (ระหว า งประเทศ) ชั้ น 4 ประตู 9บริ เ วณ
ISLAND-WสายการบินSICHUAN AIRLINES (3U)โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน
19.10น.
เหิรฟาสู เมืองเฉิงตู ประเทศจีน เที่ยวบินที่ 3U8146(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
22.55 น.
เดินทางถึงสนามบินซวงหลิงเมืองเฉิงตูเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแนนที่สุดของประเทศ
จีนหลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทางสูโรงแรมที่พัก
พักที่
SERENGTI HOTEL5 ดาวทองถิ่นหรือระดับเทียบเทา
วันที่สองเฉิงตู-เมาเสี้ยน-อุทยานซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี่)-เมาเสี้ยน
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(1)
นําทานเดินทางสู เมืองเมาเสี้ยน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของมณฑล
เสฉวนประชากร สวนใหญเปนชนชาวเผาเชียง อีกทั้งยังและเปนแหลงเพาะพันธุหมีแพนดาที่สําคัญของจีนแหง
หนึ่ง
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บาย
นําทานเดินทางสู อุทยานซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี)่ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) อุทยานนี้รวบรวมเอา
ความยิ่งใหญ ความงดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม และความลี้ลับของธรรมชาติ มารวมกันอยูใน 3 หุบ
เขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทัศน นําทานชม ทะเลสาบยาว(ฉางไห), ทะเลสาบตนกก(ฟางไห), ทะเลสาบหิน
ขาว(ไปสือไห), ทะเลสาบไปลาไห(ชางไปลาไห-เชี่ยไปลาไห), ทะเลสาบแหงความรัก, ทะเลสาบ 5 สี,
สระมรกต, ทะเลสาบหมึกสีน้ําเงินเขม และน้ําตกธารไขมุก สวยงดงามไมแพจิ่วจายโกว ดินแดนสวรรค
บนดินที่นักทองเที่ยวไมควรพลาดจากนั้นนําทานเดินทางกลับสู เมืองเมาเสี้ยน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2
ชั่วโมง) ชุมชนของชาติเชียง ในเขตปกครองตนเองของชาวอาปาสองขางทางที่ผานไปจะราย ลอมไปดวยภูเขา
สูงตระหงานและทิวทัศนที่งดงามตลอดสองขางทาง
ค่ํา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (3)
พักที่
XIQIANG HOME LAND HOTEL4 ดาวหรือระดับเทียบเทา
วันที่สาม
เชา

เที่ยง

เมาเสี้ยน-อุทยานภูผาหิมะการเซียตากูปงชวน(กระเชา)-ตูเจียงเยี่ยน
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(4)
นําทานออกเดินทางสู อุทยานสวรรคภูผาหิมะกาเซียรตากูปงชวน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)เปน
อุทยานทางธรรมชาติที่ล้ําคาอีกแหงของมณฑลเสฉวน ที่มีความงามไมแพอุทยานและทะเลสาบใดๆ โดยจุดที่
สูงที่สุดมีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 5,286 เมตร เปนภูผาธารน้ําแข็งที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวบานเชื่อวามีเทพเจา
พิทักษภูเขาแหงนี้อยู ทําใหภูผาแหงนี้ยังมิเคยมีใครพิชิตยอดเขาได
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
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หนา 3 จาก 15

บาย

ค่ํา
พักที่

วันที่สี่
เชา

เที่ยง

นําทานนั่งกระเชาชมภูเขาน้ําแข็งหิมะ 3 ลูก ที่เชื่อวาเปนสันหลังมังกรที่มีความงดงาม ฉากเบื้องหนาเปนภูเขาที่
สูงชันตัดกับทองฟาที่มีสีฟาครามสดใส และพระอาทิตยสะทอนกลาเซียร คลายดั่งภูเขาเงินระยิบระยับสะทอน
เขาสูสายตา ดั่งไดนั่งกระเชาชมภูเขาสวรรคที่หาชมไดยากยิ่งนัก จากนั้นนําทานสู ทะเลสาบตากู เปนทะเลสาบ
ที่สําคัญสุดในอุทยานแหงนี้ น้ําในทะเลสาบนั้นจะมีสีสันที่แตกตางกันไปแลวแตชวงฤดูกาล ในชวงฤดูรอนและ
ชวงใบไมผลินั้นน้ําทะเลสาบจะมีสีเขียวเขมคลายดั่งหยกที่จมอยูกนแมน้ํา ในชวงใบไมรวงนั้นทะเลสาบจะเต็ม
ไปดวยสีสันของใบไมหลากหลายสีที่รวงหลนลงจากตนมาที่ทะเลสาบ ในชวงหนาหนาวจะเปนสีขาวเต็มไปดวยหิมะ
น้ําแข็งที่ดูแลวคลายดั่งยืนอยูในยุโรป ไมเหมือนอยูในเมืองจีน สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสู เมืองตูเจียงเยี่ยน
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (6)
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 4 ดาวหรือระดับเทียบเทา

ตูเจียงเยี่ยน-ศูนยอนุรักษแพนดา(รวมรถแบตเตอรี่)-เฉิงตู-รานนวดเทา(บัวหิมะ)รานหยก-โชวเปลี่ยนหนากาก
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(7)
นําทานเดินทางสู ศูนยหมีแพนดา(รวมรถแบตเตอรี่)ที่นี่มี
หมีแพนดากว า 20 ตั ว หมี แพนด าเปน สัตวส งวนหายากมี
กําเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในรางกายที่
พรอมจะตั้งทองมีเพียง 3 วันใน 1 ป และจะตกลูกครั้งละ
ประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเทานั้นจะอยูรอด
อาหารโปรดของหมีแพนดาคือไผลูกศร รัฐบาลจีนได จากนั้น
นําทานเดินทางกลับสูเมืองเฉิงตู (ใชเวลาเดินทางประมาณ
1ชั่วโมง 30 นาที)ทานจะไดสัมผัสธรรมชาติอันงดงามระหวางการเดินทางเมืองเฉิงตูตั้งอยูที่กนกระทะซื่อชวน
กลางลุมแมน้ําหมินเจียงตะวันออกมีเทือกเขาหลงเฉวียนใกลกับชลประทานเขื่อนตู เจียงเยี้ยนซึง่ สรางบนแมนา้ํ ห
มินเจียงเปนชลประทานแยกสายน้ํากระจายออกไปเปนรูปพัดเพื่อทดน้ําเขาสูที่ราบเฉิงตูเมืองนี้จึงเปนพื้นที่อุดม
สมบูรณจนไดฉายาวา“เมืองสวรรคของจีนอีกทั้งยังมีชื่อเสียงทางประวัติศาสตรกอนคริสตศักราช 500 กวาป
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
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นําทานเดินทางสู รานนวดเทา เพื่อสุขภาพผอนคลายความเมื่อยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซ้ําใคร
พรอมชมครีมเปาซูถังหรือที่รูจักกันดีในชื่อ บัวหิมะสรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลง
กัดตอย เปนยาสามัญประจําบานจากนั้นนําทานแวะ รานหยกที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให
ทานไดเลือกซื้อ กําไลหยก แหวนหยก หรือ ผีเซียะสัตว มงคลที่มีชื่อเสียง
ค่ํา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (9)
นําทานชมโชวเปลี่ยนหนากาก ที่ใชศิลปะพรอมความสามารถ
ในการเปลี่ยนหนา กากแตละฉากภายในเสี้ ยววิ นาที โดยที่ไ ม
สามารถจับตาไดทัน เปนการแสดงที่ สงวนและสืบทอดกันมา
ภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน ไมถายทอดใหบุคคลภายนอก
ทั่วไป
พักที่
SERENGTI HOTEL5 ดาวทองถิ่นหรือระดับเทียบเทา
วันที่หา
รานหมอนยางพารา-รานใบชา-ถนนโบราณจินหลี-่ เฉิงตู-กรุงเทพฯ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(10)
นําทานแวะรานหมอนยางพาราใหทานไดเลือกซื้อมาฝากคนทางบาน จากนั้นจากนั้นนําทานเดินทางสูรานใบ
ชาใหทานไดชิมชาที่มีชื่อเสียงของประเทศจีนหลากหลายชนิดนําทานเดินทางสูแหลงชอปปง ถนนโบราณจินห
ลี่เปนถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไวไดเปนอยางดี มีสินคาตางๆมากมายใหทานไดชอปปงเลือก
ซื้อสินคาตามอัธยาศัย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)เมนูพิเศษ !! อาหารสมุนไพร
15.00น. กลับสู กรุงเทพฯโดยสายการบินSICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U8145
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครือ่ ง)
17.10 น.เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ
บาย

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***
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ขอสําคัญควรทราบ (กรุณาอานใหละเอียดทุกขอ)
 ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
 โปรดตรวจสอบพาสปอรตของทาน จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหนากระดาษ
อยางต่ํา 2 หนา หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 10 ทาน โดยจะแจงใหทาน
ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่ มีวี ซ า (หากผูเ ดิ น ทางทุก ท า นยิ น ดี ที่ จ ะชํ า ระค า บริ ก ารเพิ่ ม เพื่ อ ให ค ณะเดิ นทางได ทางบริ ษั ท ฯ ยิ น ดี ที่ จ ะ
ประสานงานในการเดินทางตามประสงค)
 หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟริม
เดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท และ เวลาบิน กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 โรงแรมที่พัก และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสม และคํานึงถึงผลประโยชน และ
ความปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไมสามารถ
ควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบินรวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตให
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทาง
ราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
 บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
 ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยว
ทั่วไปไดรูจักคือรานหยก, รานหมอนยางพารา, รานใบชา, รานนวดเทา(บัวหิมะ)ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวร
ดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่ง
จะใชเวลารานละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษั ทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่
เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 400 หยวน / ทาน / ราน
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทางและอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ทานมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจํา
 บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาที่ไมรูจักกัน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน จะตองจายคาพักเดี่ยวเพิ่มตาม
ราคาที่ระบุไวในรายการทัวรเทานั้น
 ทานที่มีวีซาจีนและสามารถใชเดินทาง เขา-ออก ไดตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจงเจาหนาที่ใหรับทราบกอนการทําจอง
ทัวร

CSCTU3U04[270818 BY SWINNEY]

หนา 6 จาก 15

 ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตอง
รับ ผิ ดชอบในการอนุ ญ าตใหเ ข า -ออกเมือ งด วยตนเอง เนื่ อ งจากบริ ษั ททั ว ร ฯ ไม ทราบกฎกติก า การยกเว น วีซ า ใน
รายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย
 ตั๋วเครื่องบินที่ใชเปนแบบกรุปไมสามารถเลือกที่นั่งลวงหนาได (ทานจะไดรับที่นั่งแบบสุมเทานั้น)
 หลังจากที่ทา นไดชาํ ระคามัดจําและคาทัวรสวนทีเ่ หลือเรียบรอยแลวนั้น
3 วัน กอนเดินทาง
ทานจะไดรับใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง
1 วัน กอนเดินทาง
หัวหนาทัวรจะโทรใหขอมูลเตรียมตัวเดินทางแกผเู ดินทางอีกครั้ง
 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
อัตราคาบริการ
ผูใหญ
(พักหองละ
2-3 ทาน)

เด็ก
2-18 ป

พักเดี่ยว
(จายเพิ่ม)

ราคา
ไมรวมตั๋ว

วันที่22-26 ตุลาคม 2561

21,899

21,899

4,500

14,899

วันที่ 28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561

18,899

18,899

4,500

11,899

วันที่ 26-30 ธันวาคม 2561

18,899

18,899

4,500

11,899

กําหนดการเดินทาง

อัตราคาบริการ *รวม*
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พรอมกรุปเทานั้น
2. ที่พักโรงแรม 4 ดาว และ 5 ดาวทองถิ่น ตามโปรแกรม (จัดใหพักหองละ 2-3 ทาน ตามเหมาะสม)
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได
ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป **
3. คาอาหาร 11 มื้อ ตามโปรแกรม (หากทานไมทานอาหารมื้อใด จะไมสามารถคืนเงินได)
4. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามโปรแกรม
5. คารถโคชปรับอากาศ รับ-สง สถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
6. คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเปนอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 24
สิงหาคม เปนจํานวน 1,600 บาท (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบินทานตองชําระเพิ่ม )
7. คาระวางน้ําหนักกระเปา โหลดใตทองเครื่อง 1 ใบ จํากัดไมเกิน 20กิโลกรัม
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8. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทางในทองถิ่น คุมครองในวงเงินไมเกิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ
วงเงินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม)** คุมครองตั้งแต อายุ 16–69 ป เทานั้น **
หมายเหตุ :
กรณี ผู เ ดิ น ทางมี อ ายุ 1 เดื อ น-15 ป และผู เ ดิ น ทาง อายุ 70 ป ขึ้ น ไป คุ ม ครองเพี ย ง 50%
ของวงเงินคุมครอง และ สําหรับผูเดินทาง อายุไมถึง 1 เดือน กรมธรรมไมรับคุมครองใดๆ ทั้งสิ้น **
ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได **ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่ 330 บาท ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง**
การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บปวยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไสติ่ง, อาการที่เกี่ยวของกับการติดยา,
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายา
เสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอการ
ราย การยึดพาหนะ และ การปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม
อัตราคาบริการ *ไมรวม*
1. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คา
ซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใช
บริการ)
2. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%(กรณีตองการใบกํากับภาษี)
3. คาทิปคนขับรถ, ไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรจํานวน 250 หยวน/ทริป/ทาน
(เด็กชําระทิปเทาผูใหญ)
4. คาทําวีซาชาวตางชาติ ซึ่งไมไดรับการยกเวนยื่นวีซากรุป (กรณีตางชาติ จายเพิ่มจากคาทัวร 600หยวน และผูเดินทางเปน
ผูดําเนินการยื่นวีซาเอง)
5. คาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,000 บาทใชเพียงสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับผูถือพาสปอรตไทย
และเดิ นทางไป-กลั บพรอ มกรุป เท านั้ น ) หรื อค าวี ซา จีน ทอ งเที่ย วแบบเดี่ ยว (4วัน ทํา การ)ทา นละ 1,500 บาท
(สําหรับผูถือพาสปอรตไทย)
หมายเหตุ
 หากยกเลิกเดินทาง วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางครั้งอื่นๆได รวมทั้งไมสามารถคืนเงินคา
วีซาไดทุกกรณี
 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปเดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางที่บินลงปกกิ่ง / ปกกิ่ง+เซี่ยงไฮ (เที่ยว 2 เมือง) ตองยื่นวีซา
เดี่ยวเทานั้น
 ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทํา ใหไมสามารถยื่นวีซากรุปได หรือทานมีความ
ประสงคจะยื่นวีซาเดี่ยว ผูเ ดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ทําการ ทานละ 1,500 บาท หรือ
วีซาดวน 2 วัน ทําการ ทานละ 2,550 บาท (อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น)
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 สําหรับผูที่เคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังตอไปนี้1.อิสราเอล2.อัฟกานิสถาน3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน5.ทาจิกิสถาน
6.เติรกเมนิสถาน7.คาซัคสถาน8.อิรัก9.อิหราน10.อียิปต 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย13.เลบานอน14.อินเดีย15.ศรีลังกา
16.ลิเบีย17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย19.ไนจีเรีย20.ตุรกี21.เยเมน 22.โอมาน23.จอรแดน24.โซมาเรีย
(ตั้งแตป 2014เปนตนมา ไมสามารถยื่นขอวีซากรุปได ตองทําวีซาเดี่ยวเทานั้น)
เงื่อนไขการสํารองทีน่ ั่งและการชําระคาบริการ
 กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท
(ภายใน 48 ชั่วโมง หรือ 2 วันนับจากวันที่ทําการจอง)
 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
15 วัน กอนการเดินทาง
(กรณีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือ
วาทานสละสิทธิ์)
หมายเหตุหากชําระเงินในแตละสวนแลว กรุณาสงสําเนาการโอนเงิน ใหเจาหนาที่ทุกครั้ง
 รบกวนสแกนหนาพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน สงภายใน 5 วันหลังจากการหลังจาการชําระมัดจํา
การยกเลิกการเดินทาง
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วันขึน้ ไป
คืนคาใชจายทัง้ หมด
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บคาใชจา ยทานละ 10,000 บาท
 แจงยกเลิกนอยกวา1-14วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ ก็บคาใชจายทั้งหมด
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคนเดินทางไมครบ
ตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (10ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเ ดินทางอืน่ ทีเ่ ดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
 กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาตั๋วเครื่องบิน คาหอง
คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได
 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่ง
กับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHTจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวร
ทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุ
ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอม
คณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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ขอแนะนํากอนการเดินทาง
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่
ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่
กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
 สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝาก
เจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
 หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี
เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป(เฉพาะพาสสปอตไทยเทานัน้ )
 สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน
(ตองชัดเจนเทานั้น ลูกคาไมตองสงเลมพาสสปอตตัวจริงมา และตองถายใหติดทั้ง 2 หนา ดังตัวอยาง)
 ยกเวนเสนทางที่บินลงเทียนสิน ใชสําเนาหนังสือเดินทาง และรูปถาย 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป
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ตัวอยางการถายรูปหนาพาสปอรต กรณียื่นวีซาแบบกรุปทองเที่ยว

ตองถายใหติดทั้ง 2 หนาแบบตัวอยาง
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เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีที่ทานมีความประสงคจะยื่นวีซาเดี่ยว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน สัญชาติไทย(หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ
ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา -ออก อยางนอย2 หนาเต็ม
3. รูปถายหนาตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น ยิ้มหามเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนาและใบหูทั้งสองขาง
ชัดเจน และหามสวมเสื้อสีขาว เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู
เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา รูปถายมีอายุไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง)
5. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปเดินทางใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังนี้
5.1 เดินทางพรอมพอแม / เดินทางพรอมพอ หรือ แม
5.1.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม
5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม
5.1.4 กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทางพรอมญาติ
5.2.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม
5.2.4 กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทานั้น
6. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ ใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังนี้
6.1 ใบอนุญาติการทํางานตัวจริงเทานั้น ! ! ตออายุการทํางานแลวไมต่ํากวา 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต
6.3 สําเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม
6.4 สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นต่ํา 100,000 บาท
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส
หมายเหตุ :
 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทํางานในประเทศ
ไทยเทานั้น หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
 กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เนื่องจากผู
เดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
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 สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา -ออก หรือ Re-Entry ดวยตนเองเทานั้นกอนการสง
เอกสารยื่นวีซา
 เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยาง
นอย 7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง)
 โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติ(ในกรณีทที่ างบริษทั สามารถขอวีซาใหได)
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ทานละ5,060 บาท
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝายขาย)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้
 ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก
 นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช
 นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่ อยื่นทําวีซา
 นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร
(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลีลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา **
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ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางนี้!!!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี้**
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)
( MISS. / MRS. / MR.)
NAME..........................................................SURNAME.........................................................................................
สถานภาพ โสด
 แตงงาน
 หมาย
 หยา
 ไมไดจดทะเบียน  จดทะเบียน ชือ่ คูสมรส
..............................................................................................................................................................................ที่อยูตาม
ทะเบียนบาน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
.............................................................................................................................................................................. รหัส
ไปรษณีย.............................................. โทรศัพทบาน.......................................มือถือ...............................
ที่อยูปจจุบนั (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
..............................................................................................................................................................................................
............................ รหัสไปรษณีย ..........................โทรศัพทบาน......................................................
ชื่อสถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)...........................................................................
ตําแหนงงาน.........................................................................................................................................................
ที่อยูสถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) ......................................................................
............................................................รหัสไปรษณีย .......................................โทร.............................................
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรทถี่ ูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนือ่ งจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูล
โดยตรงกับทาน)
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม  ไมเคย  เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว
เมื่อวันที่........... เดือน...................ป.................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ป........................
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม ไมเคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่........... เดือน..................ป..................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ป........................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของทานพรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME....................................................................SURNAME................................................................................
RELATION...............................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME....................................................................SURNAME................................................................................
RELATION...............................................................................................................................................................
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หมายเหตุ
** กรุณาระบุเบอรโทรศัพท เบอรที่ทํางาน มือถือ บาน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเปนจริง เพื่อใช
ในการขอยื่นวีซา
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวก
ภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามไดหมายเลขโทรศัพท 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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