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+++ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสฉวน 2 อุทยานธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ +++
อุทยานจิ่วจ้ายโกว ดินแดนและธรรมชาติที่สวยที่สดุ ในประเทศจีน
อุทยานหวงหลง หุบเขามังกรเหลือง หรือ อุทยานโหมวนีโกว
ช้อปปิ้ งถนนคนเดินจิ๋นหลี่ และถนนซอยกว้างซอยแคบ
เมนูพเิ ศษ อาหารตุ๋นสมุนไพรจี นบารุงสุขภาพ

กาหนดการเดิ นทาง
ตุลาคม – ธันวาคม 2561
วันแรก
กรุงเทพฯ – เฉิ งตู – ตูเจียงเยี่ยน
15.00/16.00 น. พร้อมกันทีส่ นามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 โดยสายการบิน SICHUAN
AIRLINES (3U) เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
แก่ท่าน
17.55/19.10 น. ออกเดินทางโดยเทีย่ วบินที่ 3U 8146 บริการอาหารและเครือ่ งดื่ม
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21.45/22.55น. เดินทางถึงท่าอากาศยานซวงหลิว นครเฉิ งตู (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง)
่
เมืองเอก
ของมณฑลเสฉวน มณฑลแห่งนี้มแี ม่น้ํา 4 สายไหลผ่าน จึงได้ช่อื ว่า เสฉวน (Si Chuan) เป็ นพืน้ ทีท่ ่ี
อุดมสมบูรณ์จนได้รบั ฉายาว่าเป็ น เมืองแห่ งสรวงสวรรค์ นอกจากนี้เมืองเฉิงตูยงั เป็ นเมืองที่ม ี
ชื่อเสียงทางประวัตศิ าสตร์ซง่ึ รูจ้ กั กันเป็ นอย่างดีจากวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก หลัง ผ่านพิธกี ารตรวจ
เอกสารการเข้าเมืองแล้ว..... นําท่านเดินทางสู่เมืองตูเจียงยีย่ น (ใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมง)
่
นําท่านเข้าทีพ่ กั MINGCHENGSHIDAI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่สอง
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ตูเจียงเยี่ยน – ซงพาน – อุทยานหวงหลง หรือ อุทยานโหมวนี่ โกว – หุบเขาจิ่ วจ้ายโกว
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (1) นําท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ หวงหลง หรือหุบ
เขามังกรเหลือง (ใช้เวลาประมาณ 5 ชัวโมง
่ ) ตัง้ อยูใ่ นอําเภอซงพันในเขตปกครองตนเองของคน
ทิเบตเผ่าอาป้ าและเผ่าเชียง ทางตอนเหนือของมณฑลเสฉวนของจีน พักผ่อนอิรยิ าบถและชม
ทัศนียภาพระหว่างการเดินทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
คณะเดินทางวันที่ 10-14 ต.ค.
นําท่านเทีย่ วชมธรรมชาติอนั สวยงามของอุทยานหวงหลง ครอบคลุมพืน้ ทีก่ ว่า 1,340 ตารางกิโลเมตร
ตัง้ อยู่ บนความสูงจากระดับนํ้าทะเล 3,000 – 5,588 เมตร
และมีเขตติดต่อกับอุทยานจิว่ โกว ทีต่ งั ้ ของหวงหลงอยูบ่ นบริเวณ
พืน้ ทีแ่ ตกต่างกัน 3 ลักษณะ คือ เขตทีร่ าบสูงของลุ่มนํ้าแยงซี
เขตทุ่งหญ้าซงพัน และเขตเทือกเขาฉินหลิง่ (เส้นแบ่งเหนือใต้
ทางธรรมชาติของจีน) ทําให้ทศั นียภาพสวยงาม หลากหลายและ
น่าตื่นตาตื่นใจทัง้ หุบเหวลึก, ยอดเขาสูงชันทีป่ กคลุมด้วยหิมะ
ตลอดปี ลําธารนํ้าแข็งนับร้อยพันสายทีเ่ ลาะเลีย้ วไปตามหุบเขาทุกหนแห่ง และเป็ นแหล่งต้นนํ้าสําคัญ
3 สายของจีน ได้แก่ ลํานํ้าฝูเจียง หมินเจียง และเจียหลิง (ก่อนบรรจบกันเป็ น
แม่น้ําแยงซีเกียง)
ท่านสามารถเดินลัดเลาะป่ าเขาเพื่อชมความงามของสระนํ้าเล็กๆ นับพันสระ
คณะเดินทางตัง้ แต่วนั ที่ 14 พฤศจิกายน2561 – มีนาคม 2562 อุทยานหวงหลงปิ ดบริการ บริษทั ฯ
ปรับรายการเป็ นอุทยานโหมวนี่โกว แทน *****
อุทยานโหมวนี โกว อยูใ่ นเขตอําเภอซงพานเช่นกัน มีเนื้อที่
ประมาณ 160 ตารางกิโลเมตร อยูท่ ร่ี ะดับความสูงจากนํ้าทะเล
ประมาณ 2,800 – 4,070 เมตร และอยูท่ างด้านตะวันตกของ
อุทยานหวงหลง ทัศนียภาพของทีน่ ่งี ดงามด้วยภูเขา ป่ าไม้ ถํ้า
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ทุ่งหญ้าและทะเลสาบ ......
..... นําท่านแวะร้านหยก ชมและเลือกซือ้ หยกและผลิตภัณฑ์จากหยกชัน้ ดีของประเทศจีน
จากนัน้ นําท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ จิ่วจ้ายโกว (ใช้เวลาประมาณ 2 ชัวโมง)
่
ซึง่ ตัง้ อยูใ่ จ
กลางตะเข็บของหุบเขาสามอําเภอ คืออําเภอซงพาน หนานผิงและผิงอู่ ห่างจาก นครเฉิงตูประมาณ
540 กิโลเมตร ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ.
1992 อุทยานจิว่ จ้ายโกว หรือทีช่ าวตะวันตกเรียกขานกันในนาม ‘ดินแดนแห่งเทพนิยาย’ ตัง้ อยู่
ท่ามกลางหุบเขาทีท่ อดตัวคดเคีย้ วไปมา โตรกธารลดเลีย้ วผ่านผาสูงและนํ้าตกขนาดใหญ่ ก่อเกิดเป็ น
ทิวทัศน์อนั ตระการตาโดดเด่นด้วยสีสนั ของภาพภูมทิ ศั น์ โดยรอบครอบคลุมพืน้ ทีก่ ว่า 720 ตาราง
กิโลเมตร จิว่ จ้ายโกวเป็ นชื่อรวมของ 3 หุบเขาชื่อ ซู่เจิน้ ยือ่ จือ๋ และ จือ๋ จาวา กระจายตัวในรูปตัว Y ใน
เทือกเขาหมิงซาน เป็ นทีต่ งั ้ ของชุมชนชาวทิเบต 9 หมูบ่ า้ นทีอ่ าศัยอยูร่ มิ ธารนํ้าบริเวณนี้ได้รบั การเรียก
ขานจากชนเผ่าทิเบตว่าเป็ น ‘ขุนเขาธารนํ้าอันศักดิ ์สิทธิ ์’ ดังนัน้ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะ
เป็ นขุนเขา ป่ าไม้ ลํานํ้า หรือหินทุกก้อนล้วนได้รบั การเคารพจากชนเผ่าพืน้ เมืองทิเบต ปั จจุบนั ผืนป่ า
โบราณอันอุดมแห่งนี้จงึ ยังคงได้รบั การรักษาไว้เป็ นอย่างดี.....
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3)
นําท่านเข้าทีพ่ กั XINGYU HOTEL, QIANHE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
อุทยานจิ่ วจ้ายโกว – โชว์ทิเบต
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (4) นําท่านเข้าชม อุทยานจิว่ จ้ายโกว การเข้าเทีย่ วชมภายใน
อุทยานต้องใช้รถบริการซึง่ ทางอุทยานฯ จัดไว้สาํ หรับนักท่องเทีย่ วเท่านัน้ ไม่อนุญาตให้ใช้รถส่วนตัว
ต้องใช้บริการรถรวมภายในอุทยาน *** รับ-ส่งนักท่องเทีย่ วทัวไปเป็
่
นเวลาตามป้ ายจอดรับส่งทีก่ ําหนด
อุทยานจิ่ วจ้ายโกว สถานทีซ่ ง่ึ ปราศจากมลพิษและได้รบั การรักษาความเป็ นธรรมชาติเอาไว้เป็ น
อย่างดี ท้องฟ้ าสีคราม เมฆสีขาว อากาศบริสุทธิ ์ พืชพันธุน์ านาชนิดทีม่ สี สี นั อันหลากหลาย ทะเลสาบ
น้อยใหญ่ดงั กระจกเงา และธารนํ้าตกทีเ่ สมือนมีชวี ติ ชีวาดินแดนในฝั นของนัก เดินทาง ความสวยงาม
ของจิว่ จ้ายโกวแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล ในฤดูใบไม้ผลิ จนถึงฤดูรอ้ น เดือนเม.ย.-ส.ค. สีสนั ของ
ต้นไม้ ใบหญ้า เป็ นสีเขียวมรกต ดอกไม้ป่า พากันเบ่งบาน นํ้าตกที่เคยเป็ นม่านนํ้าแข็งกลับละลาย
กลายเป็ นสายนํ้าเย็นใสสะอาด นํ้าในทะเลสาบสวยงามด้วยสีเขียวอมฟ้ า
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..... แต่เมือ่ ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง ในเดือน ก.ย.- พ.ย. อากาศหนาวเย็น อุณหภูมลิ ดตํ่าลง ต้นไม้ ใบ
หญ้าพากันปรับตัวเปลีย่ นสี จากเขียวเป็ นเหลืองทอง ส้ม แดง และนํ้าตาล เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูหนาว
ในเดือน ธ.ค.-มี.ค. ทัวทั
่ ง้ อุทยานปกคลุมด้วยหิมะขาวนวล นํ้าตกกลับกลายเป็ นม่านนํ้าแข็ง ทะเลสาบ
บางแห่งจะกลายสภาพเป็ นทะเลสาบนํ้าแข็ง ต้นไม้ ใบหญ้าพรรณไม้ต่างๆ ก็จะทิง้ ใบร่วงหล่น หมด
เหลือเพียงลําต้นทีถ่ ูกปกคลุมด้วยสีขาวนวลของหิมะ งดงามประหนึ่งสรวงสวรรค์ ทีด่ งึ ดูด
นักท่องเทีย่ วจากทุกมุมโลกมาชื่นชมความงามทีห่ าได้ยากนัก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในอุทยาน (5)
นําท่านชม ทะเลสาบยาว ระดับความสูง 3,150 เมตรจากระดับนํ้าทะเล เป็ นทะเลสาบสีฟ้าสด ต้นสน
และมีฉากหลังเป็ นภูเขาหิมะสีขาว, ทะเลสาบห้าสี ทะเลสาบทีม่ สี ขี อง นํ้าแปลกตาโดยเฉพาะเมือ่ ยาม
แสงอาทิตย์ตกกระทบบนพืน้ นํ้าสีของนํ้าในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็ นสีรงุ้ งดงามดังภาพวาดใน
่
จินตนาการของเหล่ากวีทงั ้ หลาย .....ชมม่านนํ้าของ น้าตกซูเจิ้ ง นํ้าตกซึง่ มีมา่ นนํ้ากว้าง เหมือนรูป
กลีบดอกบัว ซึง่ ในฤดูหนาวก็กลับกลายเป็ นม่านนํ้าแข็งเกาะตัวอยูเ่ ช่นกัน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (6)
นําท่านชม โชว์ทิเบต การแสดงการฟ้ อนรําของชนกลุ่มน้อยชาวจ้างจูห๋ รือ ชาวทิเบตและชาวเจียงให้
ท่านได้สนุกสนานกับการแสดงและการละเล่นต่างๆรวมถึงทราบความเป็ นมาของวัฒนธรรมชาวทิเบต
อย่างลึกซึง้ ได้เวลาสมควร
นําท่านเข้าทีพ่ กั XINGYU HOTEL, QIANHE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
จิ่ วจ้ายโกว – ทะเลสาบเต๋อซี – เฉิ งตู – ถนนซอยกว้างซอยแคบ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (7) นําท่านเดินทางกลับเมืองเฉิงตู ระหว่างทางแวะชม
ทะเลสาบเต๋อซี ทะเลสาบบนระดับความสูง 3,000 เมตร นํ้าในทะเลสาบเป็ นสีเทอร์คอยซ์ ทอดยาวไป
ตามแอ่งในหุบเขา ผิวนํ้าเรียบปราศจาก ริว้ คลื่น ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเมือ่ ปี
ค.ศ.1933
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
หลังอาหารนําท่านออกเดินทางต่อไปยังเฉิงตู ..... จากนัน้ นําท่านแวะ ร้านยาสมุนไพรจีน และให้
ท่านได้แช่เท้าเพื่อความผ่อนคลาย ฟั งเรือ่ งราวเกีย่ วกับการแพทย์โบราณตัง้ แต่อดีตถึงปั จจุบนั การ
ส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนทีม่ มี านานนับพันปี พร้อมรับฟั งการวินิจฉัยโรค โดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ และ
ยาเป่ าฟู่ หลิง ยาประจําบ้านทีม่ ชี ่อื เสียงของจีน และเป็ นทีน่ ิยมของคนไทยด้วย…..
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (9)
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หลังอาหารนําท่านไปยัง ถนนควานไจ่เซี่ยงจื่อ (Kuan Zhai Xiang Zi) หรือ ถนนซอยกว้างซอย
แคบ ถนนคนเดินทีม่ รี า้ นค้าเล็กๆ ตัง้ เรียงรายตามตรอกซอย ให้ท่านได้เดินเทีย่ วชมอย่าง
เพลิดเพลิน ทัง้ ร้านหนังสือ, ร้านชา-กาแฟ, บาร์, เสือ้ ผ้า ถนนคนเดินมีซอย 3 ซอยยาวประมาณ
400 เมตร เดิมทีเป็ นถนนโบราณสร้างขึน้ ในสมัยราชวงศ์ชงิ ซอยกว้างเป็ นทีอ่ ยู่ของผูม้ ฐี านะใช้รถม้า
สัญจร ซอยจึงกว้าง ส่วยซอยแคบใช้เป็ นทางเดินสัญจรของคนทัวไป
่ ต่อมารัฐบาลได้ทาํ การ
ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารใหม่ในสถาปั ตยกรรมแบบจีนโบราณ แต่การตกแต่งภายในเป็ นแบบ
สมัยใหม่ .....
นําท่านเข้าทีพ่ กั MERCURE CHENGDU NORTH HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ถนนคนเดิ นจิ๋ นหลี่ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (10) นําท่านแวะชม ร้านผลิ ตภัณฑ์ยางพารา ชมและเลือก
ซือ้ ผลิตภัณฑ์และเครือ่ งนอนเพื่อสุภาพจากยางพาราซึง่ กําลังได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก เช่น
หมอนยางพารา..... จากนัน้ นําท่านชม ถนนคนเดิ นจิ๋ นหลี่ เป็ นถนนคนเดินทีร่ กั ษาบรรยากาศสมัย
โบราณไว้ได้เป็ นอย่างดี เป็ นแหล่งช้อปปิ้ ง มีสนิ ค้าต่างๆให้เลือกซือ้ สินค้าเป็ นของฝากตามอัธยาศัย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11) เมนูอาหารตุ๋นสมุนไพรจีน
นําท่านไปยังสนามบินเฉิงตู
14.40/15.00 น. ออกเดินทางกลับโดยเทีย่ วบินที่ 3U8145 บริการอาหารและเครือ่ งดื่ม
16.35/17.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมกิ รุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
**********************************************
รายการทัวร์น้ีมกี ารเข้าชมร้านสินค้าพืน้ เมือง 3 ร้าน เช่น ร้านสมุนไพรจีน ร้านหมอนยางพารา และร้านหยก หรือร้าน
ใบชา ซึง่ ระบุอยูใ่ นโปรแกรมทัวร์ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเทีย่ วทุกท่านทราบว่า ทุกร้าน
จําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม โดยใช้เวลาแต่ละร้านประมาณ 45 นาที ซือ้ หรือไม่ซอ้ื ขึน้ อยูก่ บั ความพอใจของลูกค้า
เป็ นหลัก ไม่มกี ารบังคับใดๆ ทัง้ สิน้
ตารางบิ นของ สายการบิ นเสฉวนแอร์ไลน์
วันที่เดิ นทาง
เที่ยวบิ น
กรุงเทพฯ – เฉิ งตู
เที่ยวบิ น
เฉิ งตู – กรุงเทพฯ
10-14 ตุลาคม
3U 8146
17.55 – 21.45
3U 8145
14.40 – 16.35
14-18 พฤศจิกายน
3U 8146
19.10-22.55
3U 8145
15.00 - 17.10
19-23 ธันวาคม
31 ธันวาคม – 4 มกราคม 3U 8146
19.50 -23.35
3U 8145
14.55-17.10

วันที่ห้า
เช้า

6

CHN CTU01(3U)OCT-DEC

อัตราค่าบริ การ (บาทต่ อท่าน)
วันเดิ นทาง

ตุลาคม – ธันวาคม 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

10-14 ตุลาคม 2561
14-18 พฤศจิ กายน
19-23 ธันวาคม
31 ธันวาคม – 4 มกราคม 2562

24,999
18,999
18,999
19,999

24,999
18,999
18,999
19,999

24,999
18,999
18,999
19,999

4,000
4,000
2,500
2,500

อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ-เฉิงตู - กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES
2.
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ตามทีส่ ายการบินกําหนด (กระเป๋ าสัมภาระท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 23
กิโลกรัม, สําหรับโหลดใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน และ กระเป๋ าถือขึน้ เครือ่ งบินท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม )
3.
ค่าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว 4 คืน
4.
ค่าอาหาร 11 มือ้ ตามรายการ
5.
ค่ารถนําเทีย่ วตามรายการ
6.
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
7.
ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทําการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
8.
ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน, ค่าธรรมเนียมเชือ้ เพลิง
9.
ค่าประกันภัยอุบตั เิ หตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท
*** ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***
อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีก่ ําหนด
2.
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระส่วนทีเ่ กินจาก 20 กิโลกรัม *** สายการบินเป็ นผูแ้ จ้งราคานํ้าหนักส่วนทีเ่ กิน ***
3.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิตบิ ุคคล)
4.
ค่าภาษีนกั ท่องเทีย่ ว (ถ้ามี)
5.
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถคนละ 10 หยวนต่อวัน ต่อคน (5 วัน x 10 หยวน x 2 วัน = 100 หยวน)
หัวหน้าทัวร์ 50 บาทต่อวันต่อคน (5 วัน x 50 บาท = 250 บาท)
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เอกสารใช้ยื่นวีซ่า
1.
หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ํากว่า 6 เดือน
2.
หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3.
รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านัน้
,หน้ าตรง, เห็นใบหู, ห้ามยิ้ ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,
ไม่สวมแว่นตาดา และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิ มต้องเปิ ดให้เห็น
ใบหน้ า *** ห้ามใช้คลิ ป หรือ ลวดเย็บติ ดกับรูป หรือ ทาให้ รปู ถ่ายเป็ น
รอย สถานฑูตจะปฎิ เสธไม่รบั ยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
4.
สําหรับผูท้ เ่ี คยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสําเนา
หน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุด (กรณีวซี ่าจีนอยูใ่ นหนังสือเดินทางเล่มเก่า
ขอสําเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุดแนบมาด้วย)
5.
สําหรับผูท้ ถ่ี อื หนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรือ่ งแจ้ง เข้า -ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านัน้ ก่อน
การส่งเอกสารยืน่ วีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศ
จีนด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนทีส่ ถานทูตจีน
6.
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)
7.
กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ( อายุต่าํ กว่า 20 ปี ) ต้องแนบสําเนาสูตบิ ตั ร
8.
กรณีทเ่ี ด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มบี ดิ า
มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็ นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ท่ี เขต หรือ อําเภอ ทีท่ ่านอาศัยอยู่
9.
โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือ
เปลีย่ นระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิทธิ ์ของสถานทูต และ บางครัง้ บริษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
10. 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
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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
 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 นค่าทัวร์แล้วซึง่ เป็ นการขอปกติ 4 วันทําการ หากท่านใดยืน่ ขอวีซ่า
ล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิม่ 1,000 บาท หากกรณีด่วนทีส่ ุด 1 วัน 1,400
บาทต่อท่าน
กรณีวซี ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น ต้องชําระค่าธรรมเนียมการดําเนินการเล่ม
ละ 500 บาท สําหรับการยืน่ ปกติ และ 750 บาท สําหรับการยื่นด่วน ให้กบั ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูต
จีน

เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงิ นมัดจาท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล)
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 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
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เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ต่ า 20 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางต่ ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ
1. รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยูก่ บั ประกาศเปลีย่ น
แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
2. เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยูน่ อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทัง้ หมดหรือ
บางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน
และปั ญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
4. ค่าบริการทีท่ ่านชาระเป็ นการชาระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่ านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
5. กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจาคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืน
เงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก่อน
6. รายการทัวร์นี้ไม่เหมาะสาหรับท่านที่เป็ นโรคหัวใจ, ความดัน, แพ้ความกดอากาศในที่สงู และโรค
ประจาตัวอื่นๆ เนื่ องจากเป็ นเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ตงั ้ อยู่บนพื้นที่ สงู จากระดับน้าทะเล
1,800 – 4,600 เมตร ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพของท่านได้ โปรดพิ จารณารายการทัวร์ให้เหมาะสมกับ
สุขภาพของท่านก่อนการทาการจอง
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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
1.
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
2.
กรณีทต่ี อ้ งการ REQUEST ชนิดของห้องพักเป็ นพิเศษ .....บริษทั ฯ จะแจ้งให้ทางบริษทั ตัวแทนใน
ต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามทีร่ อ้ งขอหรือไม่
3.
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 หัวหน้ าทัวร์มคี วาม
จําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
ความรับผิดชอบ บริษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทีย่ ว สายการบิน และตัวแทนการท่องเทีย่ วในต่างประเทศซึง่ ไม่
อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึน้ ทัง้ ทางตรง
หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่างๆ ฯลฯ หรือต่อการตอบ
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ปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือเอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ

