CHN CTU03(TG)MAY-SEP









+++ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสฉวน +++
+++ เส้นทางชมธรรมชาติสวยงามติดอั นดับ 1 ใน 10 ของเสฉวน +++
อุทยานซื่อกูเหนียงซาน ภูผาหิมะ มรดกโลกทางธรรมชาติ
หมู่บ้านธิ เบตเจี๋ยจู เมืองตานปา หมู่บ้านที่สวยที่สดุ ในจีน
ต๋ากู่ปิงชวน อุทยานธารน้าแข็งหิมะพันปี
เขื่อนโบราณตูเจียงเอี้ ยน มรดกโลกยูเนสโก้
เยี่ยมบ้านเกิดของเหล่าหมีแพนด้าน้อย
ชมการแสดงงิ้วเปลี่ยนหน้ากาก
ช้อปปิ้ งถนนคนเดินจิ๋นหลี่
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กาหนดการเดิ นทาง
พฤษภาคม – กันยายน 2561
วันแรก
กรุงเทพฯ – เฉิ งตู – เม่าเสี้ยน
07.30 น.
พร้อมกันทีส่ นามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิ นไทย (TG)
เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
10.05 น.
ออกเดินทางโดยเทีย่ วบินที่ TG 618 บริการอาหารและเครือ่ งดื่ม
14.00 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานซวงหลิว นครเฉิ งตู (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง)
่
เมืองเอก
ของมณฑลเสฉวน มณฑลแห่งนี้มแี ม่น้ํา 4 สายไหลผ่าน จึงได้ช่อื ว่า เสฉวน (Si Chuan) เป็ นพืน้ ทีท่ ่ี
อุดมสมบูรณ์จนได้รบั ฉายาว่าเป็ น เมืองแห่งสรวงสวรรค์ นอกจากนี้เมืองเฉิงตูยงั เป็ นเมืองทีม่ ี
ชื่อเสียงทางประวัตศิ าสตร์ซง่ึ รูจ้ กั กันเป็ นอย่างดีจากวรรณกรรมจีนเรือ่ งสามก๊ก หลังผ่านพิธกี ารตรวจ
เอกสารการเข้าเมืองแล้ว.....นําท่านเดินทางสู่เม่าเสีย้ น (ใช้เวลาประมาณ 4 ชัวโมง)
่
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่านเข้าทีพ่ กั MAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สอง
เช้า

กลางวัน
บ่าย

เม่าเสี้ยน – อุทยานภูเขาหิ มะต๋ากู่ปิงชวน
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (2) นําท่านเดินทางสู่ อุทยานภูเขาหิ มะต๋ากู่ปิงชวน แหล่ง
ท่องเทีย่ วธรรมชาติทม่ี ชี ่อื เสียงอีกแห่งของเสฉวน ครอบคลุมพืน้ ทีป่ ระมาณ 632 ตร.กม. อยูใ่ นอําเภอ
เหอสุ่ยซึง่ เป็ นบริเวณทีม่ ชี าวทิเบต และชนผ่าเชียงอาศัยอยู่ คําว่า ต๋ากู่ มีความหมายว่า ธารนํ้าแข็ง
ในภาษาทิเบต ซึง่ ธารนํ้าแข็งทีน่ ่ไี ด้ถูกค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญีป่ ่ นุ เมือ่ ปี ค.ศ.1992 หลังจากที่
หลบซ่อนตัวอยูใ่ นภูเขาหิมะมาเป็ นเวลายาวนาน และจัดเป็ นธารนํ้าแข็งทีต่ งั ้ อยูใ่ นระดับตํ่าทีส่ ุด ใหญ่
ทีส่ ุดและอายุน้อยทีส่ ุดในโลก ....ธรรมชาติภายในอุทยานแห่งนี้มคี วามหลากหลาย ให้นกั ท่องเทีย่ วได้
ชื่อนชม ไม่ว่าจะเป็ นป่ าสนอัลไพน์, ทะเลสาบทีเ่ กิดจากการละลายของหิมะและนํ้าแข็ง, สัตว์ป่าเมือง
หนาว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นําท่านขึน้ สู่ยอดเขาด้วยกระเช้าไฟฟ้ าทีท่ นั สมัย และมีความ
ปลอดภัยสูง เพื่อไปชมความงดงามบนยอดเขา ณ ระดับความสูง
4860 เมตรจากระดับนํ้าทะเล ซึง่ ทัศนียภาพบนยอดเขาถูกปก
คลุมไปด้วยหิมะขาวนวล ท้องฟ้ าสีฟ้าคราม และแสงอาทิตย์ท่ี
สะท้อนแสงกับหิมะส่องประกายสีเงิน .....อิสระให้ท่านได้
ถ่ายภาพความงดงามและความประทับใจ…..

CHN CTU03(TG)MAY-SEP

คํ่า

วันที่สาม
เช้า

กลางวัน

3

จากนัน้ นําท่านชมทะเลสาบจินโฮวไห่, ทะเลสาบหงส์ ทะเลสาบนามู มีความสวยงามแตกต่างกันไปใน
แต่ละฤดูกาล .....ฤดูรอ้ นและใบไม้ผลิทะเลสาบสีเขียว, เมือ่ ย่างเข้าสู่ฤดูใบไมร่วงนํ้าเริม่ ลดน้อยลง กลับ
กลายเป็ นนํ้าแข็งในฤดูหนาว ......นําท่านเดินทางกลับสู่เม่าเสีย้ น
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (4)
นําท่านเข้าทีพ่ กั MAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
เม่าเสี้ยน – ภูเขาสี่ดรุณี (ซื่อกูเหนี ยงซาน) – หุบเขาซวงเฉี ยวโกว – ตานปา
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (5) นําท่านเดินทางสู่ อุทยานภูเขาสี่ดรุณี (ใช้เวลาประมาณ
4 ชัวโมง)
่
ตัง้ อยูใ่ นเขตปกครองตนเองอาป้ า (ชาวเซียงและชาวทิเบต) เป็ นภูเขาในกลุ่มแนวเขาฉงไหล
โดยมียอดเขาสีล่ กู ทีเ่ รียงรายติดต่อกันไป ตัง้ แต่ทศิ เหนือถึงทิศใต้เป็ นระยะ 3.5 กม.โดยมีช่อื ของยอด
เขาและความสูงจากระดับนํ้าทะเลแบ่งเป็ น ต้ากูเหนียงซาน (พีค่ นโต) 5355 เมตร, เอ้อกูเหนียงซาน
(น้องสอง) 5454 เมตร, ซานกูเหนียงซาน (น้องสาม) และซีอ่ กูเหนียงซาน(น้องสี)่ 6250 เมตร เป็ น
ยอดเขาสูงอันดับสองของเสฉวน (ยอดเขากงก่าซาน สูงเป็ นอันดับ 1 สูง 7,556 เมตร) ชื่อเสียงของ
ภูเขาสีด่ รุณี มาจากความสวยงามและยิง่ ใหญ่ของภูขาทีม่ หี มิ ะปกคลุมยอดทัง้ ปี , ผืนป่ าอุดมสมบูรณ์,
ทุ่งหญ้าเสมือนผืนพรม, ธารนํ้าใสจากหิมะละลายในยามฤดูรอ้ น และได้รบั สมญานามว่า แอลป์ แห่ง
ตะวันออก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นําท่านนังรถของอุ
่
ทยาน ไปเทีย่ วชมหุบเขาซวงเฉี ยวโกว หรือ หุบเขาสะพานคู่ มีระยะทางประมาณ
35 กม.มีทวิ ทัศน์ของภูเขาเป็ นหลัก, ธารนํ้า,ทะเลสาบ, ท้องทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ โดยมีฉากหลังเป็ นยอด
เขาปกคลุมด้วยหิมะ .....ให้ท่านเดินเทีย่ วชม และถ่ายภาพความงดงามแห่งฤดูกาลใบไม้เปลีย่ นสี สีสนั
พรรณไม้ทเ่ี คยเขียวขจี กลับกลายเป็ น เหลือง ส้ม แดง นํ้าตาล ก่อนทีจ่ ะปลิดใบร่วงหล่นพืน้ เมือ่ ย่าง
เข้าสู่ฤดูหนาว ซึง่ จะเต็มไปด้วยสีขาวของหิมะปกคลุมไปทัวทั
่ ง้ บริเวณ
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.....นําท่านเดินทางสู่ เมืองตานปา (ใช้เวลาประมาณ 2 ชัวโมง)
่
ตัง้ อยูร่ มิ แม่น้ําต้าตู และภูเขาสูง ใน
อดีตเป็ นเมืองหน้าด่านของแคว้นคามของทิเบต มีการสร้างป้ อมปราการ หรือหอสังเกตการณ์ 3,000
ป้ อมนับตัง้ แต่สมัยราชวงศ์ฮนั ่ จนได้รบั สมญานามว่า
“อาณาจักรพันป้ อม” ป้ อมฯ เหล่านี้สร้างเพื่อใช้เป็ นหอ
สังเกตการณ์ และป้ องกันเมืองจากศัตรูผรู้ กุ ราน.....ระหว่าง
เส้นทางท่านจะได้พบเห็นป้ อม กระจายอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
ซึง่ เหลืออยูป่ ระมาณ 500 ป้ อม ชม หอเตียวโหลว หรือ
ป้ อมปราการทีม่ รี ปู ทรงแตกต่างกันออกไป เช่น สามเหลีย่ ม
, สีเ่ หลีย่ ม ห้าเหลีย่ ม ไปจนถึงสิบสามเหลีย่ ม ซึง่ สร้างอยู่
ตามเส้นทางสําคัญ และบริเวณทีส่ งู บนสันเขา
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (7)
นําท่านเข้าทีพ่ กั LANFENG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
หมูบ่ ้านทิ เบตเจี๋ยจู – ตูเจียงเอี้ยน – ถนนคนเดิ นตูเจียงเอี้ยน
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (8) นําท่านเดินทางไปเทีย่ วชม หมู่บ้านทิ เบตเจี๋ยจู (จัดรถตู้
คันเล็ก รับคณะจากโรงแรมไปยังหมู่บา้ น เนื่องจากรถโค้ช
ขนาดใหญ่ไม่สะดวกในการขึน้ เขา) .....เป็ นหมูบ่ า้ นชาว
ทิเบตทีต่ งั ้ อยูใ่ นหุบเขา สูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ
1,800 เมตร สร้างลดหลันกระจายไปตามแนวสั
่
นเขา
บ้านแต่ละหลังสร้างจากไม้และก้อนหิน สูงประมาณ 3 ชัน้
ชัน้ ล่างเลีย้ งสัตว์ ชัน้ สอง สําหรับอยูอ่ าศัย และชัน้ บน
สําหรับตากพืชผลทางการเกษตร มุมของหลังคาบ้านทําเป็ นยอดแหลมขึน้ มาและมีหนิ สีขาว ซึง่ เป็ น
หินศักดิ ์สิทธิ ์ ตัวบ้านก่อด้วยหินแผ่นเล็กๆ เรียงซ้อนกัน แต่สงิ่ ทีท่ าํ ให้หมูบ่ า้ นแห่งสวยงาม มีเสน่ห์
และมีลกั ษณะโดดเด่น เกิดจากการใช้สขี าว แดง ดํา ทีแ่ ต่งแต้มลงบนตัวบ้าน ตัดกับสีเขียว เหลือง
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ของเรือกสวนไร่นา ของชาวบ้าน เมือ่ มองจากมุมสูงทําให้เกิดความงดงามของทัศนียภาพของหมูบ่ า้ น
แห่งนี้ จนได้ช่อื ว่าเป็ นหมูบ่ า้ นทีส่ วยทีส่ ุดของประเทศจีน ……
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
หลังอาหารนําท่านออกเดินทางกลับเมืองตูเจียงเอีย้ นตามเส้นทางเดิม (ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชัวโมง)
่
ชมทัศนียภาพของข้างทาง และพักผ่อนอิรยิ าบถบนรถ.....นําท่านเทีย่ วชมถนนคนเดินตูเจียงเอีย้ น
อิสระช้อปปิ้ งและเลือกซือ้ สินค้าตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (10)
นําท่านเข้าทีพ่ กั MINGCHENG TIMES HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
ตูเจียงเอี้ยน – เขื่อนมรดกโลกตูเจียงเอี้ยน – เฉิ งตู – โชว์งิ้วเปลี่ยนหน้ ากาก
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (11) นําท่านชม โครงการชลประทาน เขื่อนตูเจียงเอี้ยน
ผลงานทางด้านวิศวกรรมของคนจีนตัง้ แต่สมัยโบราณ และยังใช้งานได้จนถึงปั จจุบนั จนได้รบั ยกย่อง
เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ เมือ่ ปี พ.ศ.2542 ประวัตกิ าร
สร้างเขือ่ นแห่งนี้มมี ากกว่าสองพันปี ตัง้ แต่สมัยจินซีฮ่องเต้ โดย
หลีปิง ผูป้ กครองมณฑลเสฉวน ไปตรวจงานทีต่ ูเจียงเอีย้ นและ
พบว่ามีปัญหานํ้าหลากจากแม่น้ําหมินเจียง ท่วมเมืองและพืน้ ที่
เกษตรกรรมเสียหาย จึงคิดวิธคี วบคุมนํ้าไม่ให้ไหลเข้าเมือง ทํา
ให้ชาวเมืองตูเจียงเอีย้ นได้ใช้ประโยชน์จากเขือ่ นนี้จนปั จจุบนั
.....ออกเดินทางกลับเมืองเฉิงตู ตามเส้นทางเดิม พักผ่อน
อิรยิ าบถบนรถ .....นําท่านแวะ ร้านเป่ าฟู่ หลิ ง จําหน่ าย ยาบัวหิมะ ยาประจําบ้านทีม่ ชี ่อื เสียงของจีน
และให้ท่านได้แช่เท้าเพื่อความผ่อนคลาย ฟั งเรือ่ งราวเกีย่ วกับการแพทย์โบราณตัง้ แต่อดีตถึงปั จจุบนั
การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนทีม่ มี านานนับพันปี พร้อมรับฟั งการวินิจฉัยโรค โดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12) เมนูสุกเ้ี ห็ด
นําท่านแวะ ร้านผ้าไหม จําหน่ ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จาก
ไหมจีน ซึง่ มีคุณสมบัตแิ ตกต่างไปจากไหมไทย และนิยมนํามา
ผลิตเป็ นอุปกรณ์เครือ่ งนอน เช่นผ้าปูทน่ี อน ปลอกหมอน และที่
ได้รบั ความนิยมมากๆ คือ ผ้านวมไหม รวมทัง้ เสือ้ ผ้า เครือ่ งแต่ง
กายบุรษุ และสุภาพสตรี ให้ท่านได้เลือกซือ้ เป็ นของฝาก ......นํา
ท่านสู่ ศูนย์เพาะพันธุห์ มีแพนด้า ชมความน่ ารักของหมี
แพนด้า ภายในศูนย์แห่งนี้ ซึง่ เป็ นสถานทีศ่ กึ ษา, เพาะพันธุ์ และอนุรกั ษ์หมีแพนด้า เนื่องจากหมี
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แพนด้าเป็ นสัตว์สงวนหายาก ถิน่ กําเนิดในมณฑลเสฉวน และติดลูกยากเพราะมีโอกาสจะตัง้ ท้องมี
เพียง 3 วันใน 1 ปี ทอ่ี ุณหภูมขิ องร่างกายจะเหมาะสม และตกลูกได้ครัง้ ละ 2 ตัว และอยูร่ อดได้เพียงตัว
เดียว.....ให้ท่านอิสระชมชีวติ และความเป็ นอยู่ของหมีแพนด้าตัง้ แต่
แรกเกิด ซึง่ ทางศูนย์อนุ รกั ษ์จดั ไว้ให้อยูอ่ ย่างอิสระตามธรรมชาติ....
จากนัน้ นําท่านชม การแสดง งิ้ วเปลี่ยนหน้ ากาก ศิลปะการแสดง
ชัน้ สูงของมณฑลเสฉวน ตื่นตาตื่นใจกับการเปลีย่ นหน้ากากเพียง
เสีย้ ววินาทีซง่ึ เป็ นเคล็ดลับเฉพาะของลูกหลานชาวเสฉวนโดยการ
แสดงนี้ถอื เป็ นความลับทีส่ บื ทอดกันมาหลายชัวอายุ
่ คนและห้าม
สอนให้แก่บุคคลภายนอกอย่างเด็ดขาด
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (13)
นําท่านเข้าทีพ่ กั MERCURE CHENGDU NORTH HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ถนนคนเดิ นจิ๋ นหลี่ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (14) นําท่านแวะชม ร้านผลิ ตภัณฑ์ยางพารา ชมและเลือกซือ้
ผลิตภัณฑ์และเครือ่ งนอนเพื่อสุภาพจากยางพาราซึง่ กําลังได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก เช่น หมอน
ยางพารา....จากนัน้ นําท่านชม ถนนคนเดิ นจิ๋ นหลี่ เป็ นถนนคนเดินทีร่ กั ษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้
ได้เป็ นอย่างดี เป็ นแหล่งช้อปปิ้ ง มีสนิ ค้าต่างๆมากมายให้เลือกซือ้ สินค้าเป็ นของฝากตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15) เมนูอาหารตุ๋นยาจีน
นําท่านไปยังสนามบินเฉิงตู
ออกเดินทางโดยเทีย่ วบินที่ TG 619
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมกิ รุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
**********************************************

รายการทัวร์น้ีมกี ารเข้าชมร้านสินค้าพืน้ เมือง 3 ร้าน เช่น ร้าน ผ้าไหม บัวหิมะ และหมอนยางพารา ซึง่ ระบุอยูใ่ น
โปรแกรมทัวร์ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเทีย่ วทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุก
ท่านแวะชม โดยใช้เวลาแต่ละร้านประมาณ 45 นาที ซือ้ หรือไม่ซอ้ื ขึน้ อยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก
ไม่มกี ารบังคับใดๆ ทัง้ สิน้
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อัตราค่าบริ การ (บาทต่ อท่าน)
วันเดิ นทาง

พฤษภาคม – กันยายน 2561
ผูใ้ หญ่
เด็กอายตัง้ แต่ 2-11 ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่าน มีเตียงเสริ ม

เด็กอายุตงั ้ แต่ 2-11 ปี พัก
พักร่วมกับผู้ใหญ่
เดี่ยว
2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม

8-13, 24-29 พฤษภาคม 2561
20-25 มิ ถนุ ายน
25-30 กรกฎาคม
29 สิ งหาคม – 3 กันยายน
19-24 กันยายน

27,900
27,900
28,900
28,900
29,900

26,900
26,900
27,900
27,900
28,900

27,900
27,900
28,900
28,900
29,900

3,500
3,500
4,500
4,500
4,500

อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ-เฉิงตู - กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย
2.
ค่าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว 5 คืน
3.
ค่าอาหาร 15 มือ้ ตามรายการ
4.
ค่ารถนําเทีย่ วตามรายการ
5.
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
6.
ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทําการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
7.
ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
8.
ค่าประกันภัยอุบตั เิ หตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท
*** ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***
อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีก่ ําหนด
2.
ค่านํ้าหนักเกิน 20 ก.ก.
3.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิตบิ ุคคล)
4.
ค่าภาษีนกั ท่องเทีย่ ว (ถ้ามี)
5.
ค่าทิปคนขับรถ10 หยวนต่อวัน ต่อคน, ทิปไกด์ทอ้ งถิน่ คนละ 10 หยวนต่อวัน ต่อคน
(2 คน x 10 หยวน x 6 วัน = 120 หยวน) และทิปหัวหน้าทัวร์ 50 บาทต่อวันต่อคน (300 บาทต่อคน)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า
1.
หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ํากว่า 6 เดือน
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หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านัน้ ,หน้ าตรง, เห็นใบหู, ห้ามยิ้ ม , ไม่
สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ, ไม่สวมแว่นตาดา และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิ มต้องเปิ ดให้ เห็น
ใบหน้ า *** ห้ามใช้คลิ ป หรือ ลวดเย็บติ ดกับรูป หรือ ทาให้ รปู ถ่ายเป็ นรอย สถานฑูตจะปฎิ เสธไม่รบั
ยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
สําหรับผูท้ เ่ี คยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสําเนาหน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุด
(กรณีวซี ่าจีนอยูใ่ นหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสําเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทาง
ครัง้ ล่าสุดแนบมาด้วย)
สําหรับผูท้ ถ่ี อื หนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรือ่ งแจ้ง เข้า -ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านัน้ ก่อน
การส่งเอกสารยืน่ วีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศ
จีนด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนทีส่ ถานทูตจีน
เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตาม
ความเป็ นจริงเกีย่ วกับ สถานทีศ่ กึ ษา สถานทีทาํ งาน ตําแหน่งงาน ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีอ่ ยูท่ ท่ี าํ งาน ญาติทต่ี ดิ ต่อได้
ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บา้ น หมายเลขโทรศัพท์ทท่ี ํางาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรด
รับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา
(สถานทูตมีการโทรศัพท์ส่มุ ตรวจทุกวัน)
กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ( อายุต่าํ กว่า 20 ปี ) ต้องแนบสําเนาสูตบิ ตั ร
กรณีทเ่ี ด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มบี ดิ า
มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็ นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ท่ี เขต หรือ อําเภอ ทีท่ ่านอาศัยอยู่
โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือ
เปลีย่ นระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิทธิ ์ของสถานทูต และ บางครัง้ บริษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
ผูท้ ป่ี ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทําวีซ่าท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุ ญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายใน
ระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติทท่ี ํางานในประเทศไทย
และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน้ หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไป
ดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เอกสารทีต่ อ้ งเตรียมสําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 พาสปอร์ตตัวจริง ทีม่ อี ายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 ใบอนุญาตการทํางาน
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 หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
 สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธไม่รบั ทําวีซ่าให้ท่านในกรณีดงั ต้องไปนี้
 ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีด่ ูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 นํารูปถ่ายเก่า ทีถ่ ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 นํารูปถ่าย ทีม่ วี วิ ด้วยหลัง ทีถ่ ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทําวีซ่า รูปถ่ายทีเ่ ป็ นกระดาษสติค
เกอร์ หรือ รูปทีพ่ ริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยูใ่ นค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็ นการขอปกติ 4 วันทําการ หากท่านใดยืน่ ขอวีซ่า
ล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิม่ 1,000 บาท หากกรณีด่วนทีส่ ุด 1 วัน 1,400
บาทต่อท่าน
กรณีวซี ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ต้องชําระค่าธรรมเนียมการดําเนินการเล่ม
ละ 500 บาท สําหรับการยืน่ ปกติ และ 750 บาท สําหรับการยื่นด่วน ให้กบั ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูต
จีน

เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงิ นมัดจาท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล) โดยการโอนเข้าบัญชี
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 21 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ต่ า 25 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางต่ ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ
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รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยูก่ บั ประกาศเปลีย่ น
แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยูน่ อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทัง้ หมดหรือ
บางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน
และปั ญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
ค่าบริการทีท่ ่านชาระเป็ นการชาระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจาคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถ
คืนเงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก่อน
รายการทัวร์น้ไี ม่เหมาะสาหรับท่านทีเ่ ป็ นโรคหัวใจ, ความดัน, แพ้ความกดอากาศในทีส่ งู และโรคประจาตัวอื่นๆ
เนื่องจากเป็ นเส้นทางท่องเทีย่ วทางธรรมชาติทต่ี งั ้ อยูบ่ นพืน้ ทีส่ งู จากระดับน้ าทะเล 1,800 – 4,600 เมตร ซึง่ อาจ
มีผลต่อสุขภาพของท่านได้ โปรดพิจารณารายการทัวร์ให้เหมาะสมกับสุขภาพของท่านก่อนการทาการจอง
สาหรับท่ านที่ จะออกบัตรโดยสารเครื่องบิ นภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ
กรุณาแจ้งบริ ษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดิ นทางได้หรือไม่ หากท่าน
ออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริ ษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิ ก บริ ษทั ฯไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
1.
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชําระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งของกรุ
ั่
๊ป เป็ นไปโดย
สายการบินเป็ นผูก้ ําหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้
ดําเนินการ ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสาย
การบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
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เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักอาจเต็ม
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการ ปรับเปลีย่ นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

การเดิ นทางเป็ นครอบครัว
 หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วาม
จําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด

