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ล่องเรือชมทะเลสาบคานาสือบนหุบเขาอั ลไต
ชมทะเลสาบวงพระจั นทร์-โค้งน้ามังกรหลับ
โค้งน้าเทวดา โค้งน้าพระจันทร์
ศาลาชมปลาจุดชมวิวสวยสุดอุทยานคานาสือ
ธารน้าห้าสี เขาดินทรายหลากสีบนแม่น้าเออร์ทิค
นครสายลมอู๋ฉ่ายเฉิง ดินแดนทะเลทรายมหัศจรรย์
เมืองปิ ศาจอูเอ๋ อเหอ เมืองผีกลางทะเลทรายโกบี
เค่อลามาอี้ เมืองน้ามันกลางทะเลทราย
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กาหนดการเดิ นทาง
สิ งหาคม – กันยายน 2561
วันแรก
กรุงเทพฯ สนามบิ นสุวรรณภูมิ
23.50 น.
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก
ชัน้ 4 ประตู 3 แถว G เคาน์เตอร์ SHANDONG
AIRLINES (SC) เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยอํานวยความ
สะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
** SHANDONG AIRLINES เป็ นสายการบินในเครือ AIR CHINA , AIR CRAFT BOING 737 **
วันที่สอง
03.05 น.
05.55 น.

07.20 น.
11.50 น.

กลางวัน
บ่าย
ค่า

วันที่สาม
เช้า

คุนหมิ ง – อูหลู่ม่ฉู ี – ขุยถุน
ออกเดินทางสู่นครคุนหมิง โดยเทีย่ วบินที่ SC 8886
เดินทางถึงท่าอากาศยานฉางสุ่ย (CHANGSHUI INTERNATIONAL AIRPORT)
(เครือ่ งบินแวะจอดรับ-ส่งผูโ้ ดยสารและผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองประมาณ ใช้เวลาประมาณ 1
ชัวโมง
่ 25 นาที)
ออกเดินทางต่อไปยังนครอูหลู่มฉู่ ี มณฑลซินเจียง โดยเทีย่ วบินที่ SC8886
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอูหลู่มฉู ี ตีห้ วอปู๋ .....มณฑลซิ นเจียง เขตปกครองตนเองทีใ่ หญ่
ทีส่ ุดภายใต้การดูแลของประเทศจีน มีเขตแบ่งเวลาแตกต่างจากปั กกิง่ ถึงแม้ประเทศจีนจะใช้ระบบ
เวลาเดียวกัน คือใช้เวลาของปั กกิง่ เป็ นมาตรฐาน (แต่ในความเป็ นจริงเวลาของทีน่ ่ีจะล่าช้ากว่า
ปั กกิง่ 2 ชัวโมง)
่
หลังรับกระเป๋ าสัมภาระแล้ว นําท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอูหลู่ม่ฉู ี ตัง้ อยูเ่ ชิง
เขาเทียนซัน ทางตอนเหนือเป็ นเมืองใหม่ทต่ี งั ้ ขึน้ เมือ่ ปี ค.ศ.1763 เป็ นเมืองทีท่ นั สมัยคล้ายเมือง
อุตสาหกรรมของรัสเซีย มีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และ โรงงานมากมาย.....ส่วนชีวติ ความเป็ นอยู่
ตลอดจนวัฒนธรรมจะแตกต่างจากชาวจีนทัวไป
่ เพราะมณฑลซินเจียงกว่า 70 % นับถือศาสนา
อิสลาม อีกทัง้ ภาษาสําคัญ คือ เหวยอู๋เอ่อร์ รองลงมา คือ ภาษาจีนกลาง ดังนัน้ ตามสถานทีต่ ่าง ๆ
จะขึน้ ป้ าย 2 ภาษาที่ ควบคู่กนั เสมอรับกระเป๋ าสัมภาระแล้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
หลังอาหารนาท่านออกเดินทางไปยังเมือง ขุยถุน (ใช้เวลาประมาณ 3 ชัวโมง)
่
เป็ นเมือง
อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องนุ่งห่ม และ โรงไฟฟ้ า .....พักผ่อนอิรยิ าบถบนรถ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2)
นําท่านเข้าทีพ่ กั HAOFENG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ขุยถุน – เค่อลามาอี้ – เมืองปี ศาจอูเอ๋อเหอ – เบอร์ชิน – อู๋ฉ่ายทาน
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (3) นําท่านเดินทางสู่ เมืองเค่อลามาอี้ หรือ คาราเมย์ ซึง่
ในภาษาอุยกูร์ มีความหมายว่า นํ้ามันดํา หลังจากการขุดค้นพบแหล่งนํ้ามันดําทีก่ ระจัดกระจาย
อยูก่ ลางผืนทะเลทรายอันกว้างใหญ่ ริมแอ่งทีร่ าบจุนการ์ ในปี ค.ศ.1955 ทําให้เค่อลามาอี้
กลายเป็ นเมืองทีร่ ่าํ รวย และเป็ นหนึ่งในแหล่งนํ้ามันใหญ่ทส่ี ุดของจีน ......

CHN URC01(SC)AUG-SEP

กลางวัน
บ่าย

คํ่า

วันที่สี่
เช้า
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
หลัง อาหารนํ า ท่ า นชม เมื อ งปี ศาจอูเ อ๋ อ เหอ หรือ
เมืองผี ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทีเ่ กิดจากการ
กัดเซาะจากกระแสลม และพายุทะเลทรายทีถ่ าโถมบน
ผืนแผ่ นดิน กลางทะเลทราย มานับเป็ นเวลายาวนาน
ทําให้ผนื แผ่นดินเปลีย่ นแปลงเป็ นรูปร่างต่างๆมากมาย
เปรียบเสมือนดินแดนพิศวงในนิยาย บ้าง คล้าย
ปราสาท. วัด, กําแพง, ศาลา บ้างเหมือนรูปสัตว์ต่างๆ
กระแสลมพัดผ่านเม็ดทรายปลิวกระจัดกระจาย บังเกิด
เสียงอื้ออึงราวเสียงคํารามของเสือสิงห์ ยิง่ ในยามพลบ
คํ่ารอบด้านมืดมิด บรรยากาศดูแปลกและน่ าอัศจรรย์ใจ
และเป็ นหนึ่งในสถานทีถ่ ่ายทําภาพยนตร์จนี ทีม่ ชี ่อื เสียง
หลายเรื่อง เช่น Crouching Tiger, Hidden Dragon
หรือในชื่อไทย ว่า พยัคฆ์ระหํ่า มังกรผยองโลก.....ได้
เวลาสมควรนํา ท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ชิน เมืองที่ตงั ้ อยู่เชิงเขาอัลทายหรืออัลไต ลักษณะภูม ิ
ประเทศทางตอนเหนือ จะเป็ นทีร่ าบสูงภูเขาสูง และตอนใต้จะมีทวิ เขา ชิงเขา ทีร่ าบ และทะเลทราย
ผสมผสานอยู่ในเมืองเดียวกัน แม่น้ํ าเบอร์ชนิ เป็ นแม่น้ํ าสายหลักและมีแ ม่น้ํ าเออร์ทคิ ไหลผ่านใจ
กลางเมือง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5)
นําท่านเข้าทีพ่ กั SHENHU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
เบอร์ชิน – อุทยานคานาสือ – โค้งน้ามังกรมังกรหลับ – โค้งน้าพระจันทร์ – โค้งน้าเทวดา ล่องเรือในทะเลสาบฮานัส
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (6) นําท่าน
เดินทางสู่ อุทยานคานาสือ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชัวโมง)
่
คานาสือ
ดินแดนทีไ่ ด้รบั การยกย่องว่าเป็ นแผ่นดิน
บริสุทธิ ์แหล่งสุดท้ายของมวลมนุ ษย์ทป่ี ราศจากมลภาวะ
และสวยงามทีส่ ุดทีย่ งั หลงเหลืออยูใ่ นโลก สัมผัสกับกลิน่
อายความบริสุทธิ ์ของธรรมชาติรอบกาย โอบล้อมด้วย
ภูเขาเขียวขจี
รายรอบไปด้วยต้นยางทีข่ น้ึ อยูอ่ ย่าง
หนาแน่น ยามต้องแสงแดดเป็ นสีเหลืองทองงามระยับ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
หลังอาหารนําท่านชมทัศนียภาพอันงดงามของคานาสือ ชม โค้งน้าเทวดา เป็ นทะสาบทีม่ จี ดุ เด่น
อยูท่ ค่ี วามใสของนํ้าและภูเขาทีต่ งั ้ เด่นเป็ นสง่าอยู่ดา้ นหลังทะเลสาบแห่งนี้
จากนัน้ ชมโค้งน้า
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พระจันทร์ (เยี่ยเลี่ยงวาน) ทีม่ ตี ํานานเล่าขานว่าเป็ น
ทะเลสาบทีม่ รี อยเท้าของเจงกิสข่านเป็ นรอยเท้าก่อนที่
ท่านจะเดินทางขึน้ สู่สรวงสวรรค์ ซึง่ ทะเลสาบแห่งนี้จะ
มีหลากหลายสีและสีของนํ้านัน้ เปลีย่ นแปลงไปตาม
อุณหภูมกิ บั ลักษณะของท้องฟ้ าในยามนัน้ ถ้าท้องฟ้ ามี
ลักษณะครึม้ สีของทะเลสาบจะมีสฟี ้ าครามและในคราว
ทีท่ อ้ งฟ้ าแจ่มใสลักษณะของนํ้าจะมีสฟี ้ าใส แต่ความน่ า
อัศจรรย์ของทะเลสาบนี้จะอยูท่ เ่ี มือ่ ทะเลสาบแห่งนี้แบ่งเป็ น 2 สีในเวลาเดียวกัน และชม โค้งน้า
มังกรหลับ ซึง่ จะมีเกาะอยู่ตรงกลางของทะเลสาบดูคล้ายกับสันหลังของมังกร ได้ เวลาอันสมควร
นําท่านล่องเรือชมทะเลสาบคานาสือ (ความงาม
สามโค้ง) เป็ นทะเลสาบทีล่ อ้ มรอบด้วยภูเขาทีเ่ ต็มไป
ด้วยใบไม้ทผ่ี ลัดเปลีย่ นสีตามฤดูกาล เป็ นทะเลสาบที่
ได้รบั การขนานนามว่า ทะเลสาบแห่งเทพนิยายอยูส่ งู
จากระดับนํ้าทะเล 1,374 เมตร มีพน้ื ที่ 44.78 ตร.กม.
ช่วงนํ้าลึกทีส่ ุดลึกถึง180 เมตรโดยประมาณ ทะเลสาบ
คานาสือแห่งนี้ สวยงามเกินกว่าคําบรรยายมากกว่าจิว่ จ้ายโกวเป็ นร้อยเป็ นพันเท่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8)
นําท่านเข้าทีพ่ กั HONG FU HOTEL หรือเทียบเท่า
อุทยานคานาสือ – ศาลาชมปลา – เบอร์ชิน – ธาร 5 สี
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (9) นําท่านเดิน
เท้าขึน้ สู่จดุ ชมวิว ณ ศาลาชมปลา (กวนหยีวถ์ ิ ง)
(ขึน้ บันไดประมาณ 1,000 ขัน้ ) เป็ นจุดชมวิวทีส่ งู ทีส่ ุด
ในอุทยานคานาสือ ณ จุดชมวิวแห่งนี้ท่านจะสามารถ
มองเห็นทิวทัศน์อนั งดงามของทะเลสาบและวิวเขาอัน
สวยงามได้ทงั ้ สีด่ า้ น พร้อมให้ท่านเก็บภาพความ
ประทับใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
หลังอาหาร……นําท่านเดินทางกลับเบอร์ชนิ ชม
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ณ ธาร 5 สี ลักษณะเป็ นเนิน
เขาดินทรายทีท่ อดตัวยาวไปกับแม่น้ําเออร์ทคิ ซึ่งมี
สีสนั ต่างๆกระจัดกระจายไปตามเนินเขา เนื่องจากแร่
ธาตุทผ่ี สมอยูใ่ นดินเหล่านัน้ เมือ่ ต้องแสงอาทิตย์ยาม
เย็นแล้ว ทําให้เกิดสีแดง,เขียว, ส้ม.นํ้าตาล
เป็ น
ภาพธรรมชาติทง่ี ดงามยิง่ นัก
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รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (11)
นําท่านเข้าทีพ่ กั SHEN HU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หก
เช้า

เบอร์ชิน – อู๋ฉ่ายเฉิ ง – อูหลู่ม่ฉู ี
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (12) นําท่านออกเดินทางกลับเมืองอูหลู่มฉู่ ี .....พักผ่อน
อิรยิ าบถ และชมทัศนียภาพระหว่างเส้นทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)
นําท่านแวะชม นครสายลมอู๋ฉ่ายเฉิ ง ดินแดน
ทะเลทรายมหัศจรรย์ บริเวณริมฝั ง่ ตะวันตกของ
เขตสงวน เค่อลามาอี้ คล้ายกับ ธาร 5 สีแห่งเบอร์ชนิ
แต่ทน่ี ่มี พี น้ื ทีก่ ว้างใหญ่ ลักษณะเป็ นเนินเขาสูง กระจัด
กระจายเป็ นบริเวณกว้าง สีสนั ของชัน้ หินมีทงั ้ สีแดง
เหลือง ส้ม เขียว และสีเทา…..นําท่านออกเดินทางสู่
อูหลู่มฉู่ ี
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (14)
นําท่านเข้าทีพ่ กั HOIDAK HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

คํ่า

วันที่เจ็ด
เช้า

กลางวัน

19.05 น.
23.30 น.
01.00 น.
02.50 น.

พิ พิธภัณฑ์ซินเจียง – สวนหงซาน – ตลาดบาซาร์
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (15) นําท่านเข้าชม พิ พิธภัณฑ์ซินเจียง ชมโบราณวัตถุท่ี
ขุดค้นได้จากทัวมณฑลซิ
่
นเจียงกว่า 50,000 ชิน้ และการจําลองบ้านเรือน เครื่องมือ เครื่องใช้ของ
ชนกลุ่มน้อยทุกเชือ้ ชาติในซินเจียง..... ไฮไลท์!!!สําคัญของทีน่ ่ี คือ ซากมนุ ษย์โบราณอายุนับพันปี
ทีเ่ ชื่อว่าเป็ นบรรพบุรุษของชาวยุโรปแต่มาขุดเจอในซินเจียง และซากเด็ก รวมถึงมัมมีข่ องจางฉง
ขุนศึกแห่งเมืองโบราณเกาชางด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (16)
นําท่านชม สวนหงซาน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองซินเจียงพร้อมทัง้ ชมราวทางเดินที่มแี ม่กุญแจคล้อง
ไว้เป็ นจํานวนมากตามความเชื่อของคู่รกั ทีว่ ่าจะทําให้ความรักของทัง้ คู่ยงยื
ั ่ นและอยูค่ ู่ชวี ติ กัน
ตลอดไปพร้อม ถ่ายรูปกับทัศนียภาพอันสวยงาม .....นําท่านเดินทาง ตลาดต้าปาจา แหล่ง
จําหน่ายสินค้ามากมาย เช่น มีด เหล็กซินเจียง, แส้หางจามรี, ผลไม้, อาหารท้องถิน่ ฯลฯ
นอกจากนี้ท่านยังจะได้สมั ผัสกับวิถชี วี ติ ยามคํ่าคืนของชาวเมืองสมควรแก่ เวลานําท่านออก
เดินทางสู่ สนามบินอูหลู่มฉู่ ี
เดินทางกลับคุนหมิง โดยเทีย่ วบินที่ SC8885
เดินทางถึงสนามบินคุนหมิง (เครือ่ งบินแวะจอดรับ-ส่งผูโ้ ดยสารและผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง
ประมาณ ใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมง
่ 30 นาที)
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมโิ ดยเทีย่ วบินที่ SC8885
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
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******************************************
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) สิ งหาคม – กันยายน 2561
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี พักร่วมกับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม

พัก
เดี่ยว

7 – 13 สิ งหาคม 2561
12-18 กันยายน
14-20 กันยายน

8,500
8,500
8,500

45,599
45,599
45,599

45,599
45,599
45,599

อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ-คุนหมิง -กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SHANDING AIRLINES
*** สายการบินกําหนดให้โหลดกระเป๋ าสัมภาระได้คนละ 1ชิน้ นํ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก.***
2.
ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชือ้ เพลิง
3.
ค่าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว 5 คืน (ห้องละ 2 ท่านต่อห้อง)
4.
ค่าอาหาร 16 มือ้ ตามรายการ
5.
ค่ารถนําเทีย่ วตามรายการ
6.
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
7.
ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทําการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
8.
ค่าประกันภัยอุบตั เิ หตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท , รักษาพยาบาลจากอุบตั เิ หตุและเจ็บป่ วย 5 แสนบาท
*** ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***
อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระส่วนทีเ่ กินจาก 23 กิโลกรัม ** สายการบินเป็ นผูแ้ จ้งราคานํ้าหนักส่วนทีเ่ กิน*
2.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครือ่ งดื่ม นอกจากรายการ
3.
ค่าทําหนังสือเดินทาง / ค่าทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้ อื หนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
4.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และ ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
5.
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และพนักงานขับรถ คนละ 10 หยวนต่อคนต่อวัน (10 หยวน x 2 คน x 8 วัน = 160
หยวน) / หัวหน้าทัวร์ คนละ 50 บาทต่อคนต่อวัน
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า
1.
หนังสือเดินทางมีอายุนบั จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่าํ กว่า 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,
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ไม่สวมแว่นตาดา และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิ มต้องเปิ ดให้เห็นใบหน้ า*** ห้ามใช้คลิ ป หรือ ลวด
เย็บติ ดกับรูป หรือ ทาให้รปู 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
ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้า
ประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนทีส่ ถานทูตจีน
เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูล
ตามความเป็ นจริงเกีย่ วกับ สถานทีศ่ กึ ษา สถานทีทํางาน ตําแหน่งงาน ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีอ่ ยูท่ ท่ี ํางาน ญาติท่ี
ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บา้ น หมายเลขโทรศัพท์ทท่ี ํางาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ
โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มี
ปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ส่มุ ตรวจทุกวัน)
กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ( อายุต่าํ กว่า 20 ปี ) ต้องแนบสําเนาสูตบิ ตั ร
กรณีทเ่ี ด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่ม ี
บิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็ นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ท่ี เขต หรือ อําเภอ ทีท่ ่าน
อาศัยอยู่
โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติม
หรือเปลีย่ นระเบียบการยื่นเอกสาร 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 ํางานในประเทศ
ไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน้ หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไป
ดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เอกสารทีต่ ้องเตรียมสําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 พาสปอร์ตตัวจริง ทีม่ อี ายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 ใบอนุญาตการทํางาน
 หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
 สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รบั ทําวีซ่าให้ท่านในกรณีดงั ต้องไปนี้
 ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีด่ เู ป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
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 นํารูปถ่ายเก่า ทีถ่ ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 นํารูปถ่าย ทีม่ วี วิ ด้วยหลัง ทีถ่ ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า รูปถ่ายทีเ่ ป็ น
กระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปทีพ่ ริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยูใ่ นค่าทัวร์แล้วซึง่ เป็ นการขอปกติ 4 วันทําการ หากท่านใดยืน่ ขอ
วีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิม่ 1,050 บาท หากกรณีด่วนทีส่ ุด 1 วัน
1,650 บาทต่อท่าน
กรณีวซี ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ต้องชําระค่าธรรมเนียมการดําเนินการ
เล่มละ 500 บาท สําหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สําหรับการยืน่ ด่วน ให้กบั ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของ
สถานทูตจีน

เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงิ นมัดจาท่ านละ 20,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
2.
หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-514 9207
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 20 ท่าน (ผูใ้ หญ่) มีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดย
จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ
1.
รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยูก่ บั ประกาศ
เปลีย่ น แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
2.
เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
3.
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่า
ทัง้ หมดหรือบางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้า
ของสายการบิน และปั ญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
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ค่าบริการทีท่ ่านชําระเป็ นการชําระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาํ ระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทัง้ สิน้ ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจําคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะ
สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าก่อน
สาหรับท่านที่ 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 นไป
โดยสายการบินเป็ นผูก้ ําหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง
และได้ดาํ เนินการ ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบ
ของสายการบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single)
และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
2.
กรณีท่ตี ้อ งการ REQUEST ชนิดของห้อ งพักเป็ นพิเ ศษ .....บริษัทฯ จะแจ้งให้ทางบริษัทตัว แทนใน
ต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามทีร่ อ้ งขอหรือไม่
3.
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักอาจ
เต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการ ปรับเปลีย่ นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดิ นทางเป็ นครอบครัว

หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้า
ทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
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ความรับผิดชอบ บริษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทีย่ ว สายการบิน และตัวแทนการท่องเทีย่ วในต่างประเทศซึง่
ไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การ
จลาจล เปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินหรือกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่า ยเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึน้ ทัง้
ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่างๆ ฯลฯ หรือ
ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย
หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ

