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ล่องเรือชมทะเลสาบคานาสือบนหุบเขาอั ลไต
ชมทะเลสาบวงพระจันทร์-โค้งน้ามังกรหลับ
โค้งน้าเทวดา โค้งน้าพระจันทร์
ศาลาชมปลาจุดชมวิวสวยสุดอุทยานคานาสือ
ธารน้าห้าสี เขาดินทรายหลากสีบนแม่น้าเออร์ทิค
นครสายลมอู๋ฉ่ายเฉิง ดินแดนทะเลทรายมหัศจรรย์
เค่อลามาอี้ เมืองน้ามันกลางทะเลทราย
เมืองปิ ศาจอูเอ๋ อเหอ เมืองผีกลางทะเลทรายโกบี
แกรนด์แคนย่อนแห่งขุยถุน

กาหนดการเดิ นทาง
6 – 13 กันยายน 2562
วันแรก
กรุงเทพฯ สนามบิ นสุวรรณภูมิ
14.30 น.
พร้อมกันทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 10 แถว U เคาน์เตอร์สาย
การบิน SICHUAN AIRLINES (3U) โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระ
และเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
17.30 น.
ออกเดินทางสู่ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวนโดยเทีย่ วบินที่ 3U 8146
***** บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง *****
22.00 น.
เดินทางถึงสนามบินซวงหลิว นครเฉิ งตู (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง)
่
เมืองเอกของ
มณฑลเสฉวน มณฑลแห่งนี้มแี ม่น้ํา 4 สายไหลผ่าน จึงได้ช่อื ว่า เสฉวน (Si Chuan) เป็ นพืน้ ทีท่ อ่ี ุดม
สมบูรณ์จนได้รบั ฉายาว่าเป็ น เมืองแห่งสรวงสวรรค์ นอกจากนี้เมืองเฉิงตูยงั เป็ นเมืองทีม่ ชี ่อื เสียง
ทางประวัตศิ าสตร์ซง่ึ รูจ้ กั กันเป็ นอย่างดีจากวรรณกรรมจีนเรือ่ งสามก๊ก หลังผ่านพิธกี ารตรวจเอกสาร
การเข้าเมืองแล้ว นําท่านเข้าทีพ่ กั ........ ระดับ 3 ดาว +
***** ทางสายการบินเป็ นผูด้ าํ เนินการเรือ่ งทีพ่ กั และรถรับส่งจากสนามบิน *****
วันที่สอง

เฉิ งตู – อูหลู่ม่ฉู ี – ขุยถุน – แกรนด์แคนย่อนขุยถุน
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นําท่านเช็คเอ้าท์และเดินทางไปยังสนามบิน
*** อาหารเช้า (1) จัดเป็ นกล่อง เพือ่ ความสะดวกในการเดินทาง ***
ออกเดินทางต่อไปยังนครอูหลู่มฉู่ ี มณฑลซินเจียง โดยเทีย่ วบินที่ 3U8525
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอูหลู่มฉู ี ตีห้ วอปู๋ .....มณฑลซิ นเจียง เขตปกครองตนเองทีใ่ หญ่
ทีส่ ุดภายใต้การดูแลของประเทศจีน มีเขตแบ่งเวลาแตกต่างจากปั กกิง่ ถึงแม้ประเทศจีนจะใช้ระบบ
เวลาเดียวกัน คือใช้เวลาของปั กกิง่ เป็ นมาตรฐาน (แต่ในความเป็ นจริงเวลาของทีน่ ่ีจะล่าช้ากว่า
ปั กกิง่ 2 ชัวโมง)
่
นําท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอูหลู่ม่ฉู ี ตัง้ อยูเ่ ชิงเขาเทียนซัน ทางตอนเหนือเป็ นเมือง
ใหม่ทต่ี งั ้ ขึน้ เมือ่ ปี ค.ศ.1763 เป็ นเมืองทีท่ นั สมัยคล้ายเมืองอุตสาหกรรมของรัสเซีย มีศูนย์การค้าขนาด
ใหญ่ และ โรงงานมากมาย.....ส่วนชีวติ ความเป็ นอยูต่ ลอดจนวัฒนธรรมจะแตกต่างจากชาวจีนทัวไป
่
เพราะมณฑลซินเจียงกว่า 70 % นับถือศาสนาอิสลาม อีกทัง้ ภาษาสําคัญ คือ เหวยอู๋เอ่อร์ รองลงมา
คือ ภาษาจีนกลาง ดังนัน้ ตามสถานทีต่ ่าง ๆ จะขึ้นป้ าย 2 ภาษาทีค่ วบคู่กนั เสมอ หลังรับกระเป๋ า
สัมภาระแล้ว นําท่านไปยังภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่านออกเดินทางไปยังเมือง ขุยถุน (ใช้เวลาประมาณ 3 ชัวโมง)
่
เป็ นเมืองอุตสาหกรรมอาหาร และ
เครือ่ งนุ่งห่ม และ โรงไฟฟ้ า .....นาท่านชม แกรนด์แคน
ย่อนขุยถุน อยูท่ างเชิงเขาเทียนซาน หุบเขาสวยงาม ที่
เกิดจากการเปลีย่ นแปลงทางธรณีวทิ ยา ชัน้ หินกรวดและ
ทราย ทีท่ บั ถมกันมานานหลายล้านปี ได้ยกสูงขึน้ มาเป็ น
แผ่นดิน และถูกลม ฝน และน้าทีล่ ะลายจากหิมะบนเขา
เทียนซาน ไหลกัดเซาะจนเว้าแหว่งกลายเป็ นหุบเหวลึก
ร่องลึก หน้าผาสูงชัน งดงามตระการตา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (3)
นําท่านเข้าทีพ่ กั HAOFENG HOTEL หรือเทียบเท่า
ขุยถุน – เค่อลามาอี้ – เมืองปี ศาจอูเอ๋อเหอ – เบอร์ชิน – ธาร 5 สี
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (4) นําท่าน
เดินทางสู่ เมืองเค่อลามาอี้ หรือ คาราเมย์ ใช้เวลา
ประมาณ 2 ชัวโมง
่
เป็ นเมืองแห่งนํ้ามัน ซึง่ เป็ นนํ้ามันดํา
บริสุทธิ ์ทีข่ ดุ ขึน้ มาได้จากใต้พน้ื ดิน ......
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นําท่านชม เมืองปี ศาจอูเอ๋อเหอ หรือ เมืองผี
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทีเ่ กิดจากการ
กัดเซาะจากกระแสลม และพายุทะเลทรายทีถ่ าโถมบนผืน
แผ่นดินกลางทะเลทราย มานับเป็ นเวลา ยาวนาน ทําให้
ผืนแผ่นดินเปลีย่ นแปลงเป็ นรูปร่างต่างๆมากมาย
เปรียบเสมือนดินแดนพิศวงในนิยาย บ้าง คล้ายปราสาท.
วัด, กําแพง, ศาลา บ้างเหมือนรูปสัตว์ต่างๆ กระแสลม
พัดผ่านเม็ดทรายปลิวกระจัดกระจาย บังเกิดเสียงอือ้ อึง
ราวเสียงคํารามของเสือสิงห์ ยิง่ ใน
ยามพลบคํ่า รอบด้านมืดมิด บรรยากาศดูแปลกและน่าอัศจรรย์ใจ และเป็ นหนึ่งในสถานทีถ่ ่ายทํา
ภาพยนตร์จนี ทีม่ ชี ่อื เสียงหลายเรือ่ ง เช่น Crouching Tiger, Hidden Dragon หรือในชื่อไทย ว่า
พยัคฆ์ระหํ่า มังกรผยองโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ชิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)
่
ตัง้ อยูเ่ ชิงเขาอัลทายหรืออัลไต
ลักษณะภูมปิ ระเทศทางตอนเหนือ จะเป็ นทีร่ าบสูงภูเขาสูง และตอนใต้จะมีทวิ เขา เชิงเขา ทีร่ าบ และ
ทะเลทรายผสมผสานอยูใ่ นเมืองเดียวกัน แม่น้ําเบอร์ชนิ เป็ นแม่น้ําสายหลักและมีแม่น้ําเออร์ทคิ ไหล
ผ่านใจกลางเมือง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (6)
นําท่านเข้าทีพ่ กั SHENHU HOTEL หรือเทียบเท่า
เบอร์ชิน – เจียงเติ งยวี่ – อุทยานคานาสือ – โค้งน้ามังกรมังกรหลับ – โค้งน้าพระจันทร์ –
โค้งน้าเทวดา – ล่องเรือในทะเลสาบฮานัส
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (7) นําท่านเดินทางสู่ อุทยานคานาสือ (ใช้เวลาประมาณ 2
ชัวโมง)
่
คานาสือ ดินแดนทีไ่ ด้รบั การยกย่องว่าเป็ นแผ่นดินบริสุทธิ ์แหล่งสุดท้ายของมวลมนุษย์ท่ี
ปราศจากมลภาวะและสวยงามทีส่ ุดทีย่ งั หลงเหลืออยูใ่ นโลก
สัมผัสกับกลิน่ อายความบริสุทธิ ์ของ
ธรรมชาติรอบกายโอบล้อมด้วยภูเขาเขียวขจี รายรอบไปด้วยต้นยางทีข่ น้ึ อยูอ่ ย่างหนาแน่น ยามต้อง
แสงแดดเป็ นสีเหลืองทองงามระยับ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
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นําท่านชมทัศนียภาพอันงดงามของคานาสือ ชม โค้งน้าเทวดา เป็ นทะสาบทีม่ จี ดุ เด่นอยู่ทค่ี วามใส
ของนํ้าและภูเขาทีต่ งั ้ เด่นเป็ นสง่าอยูด่ า้ นหลังทะเลสาบแห่งนี้ จากนัน้ ชมโค้งน้าพระจันทร์ (เยี่ยเลี่ยง
วาน) ทีม่ ตี ํานานเล่าขานว่าเป็ นทะเลสาบทีม่ รี อยเท้าของเจงกิสข่านเป็ นรอยเท้าก่อนทีท่ ่านจะเดินทาง
ขึน้ สู่สรวงสวรรค์ ซึง่ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีหลากหลายสีและสีของนํ้านัน้ เปลีย่ นแปลงไปตามอุณหภูมกิ บั
ลักษณะของท้องฟ้ าในยามนัน้ ถ้าท้องฟ้ ามีลกั ษณะครึม้ สีของทะเลสาบจะมีสฟี ้ าครามและในคราวที่
ท้องฟ้ าแจ่มใสลักษณะของนํ้าจะมีสฟี ้ าใส แต่ความน่าอัศจรรย์ของทะเลสาบนี้จะอยู่ทเ่ี มือ่ ทะเลสาบแห่ง
นี้แบ่งเป็ น 2 สีในเวลาเดียวกัน และชม โค้งน้ามังกรหลับ ซึง่ จะมีเกาะอยูต่ รงกลางของทะเลสาบดู
คล้ายกับสันหลังของมังกร ได้เวลาอันสมควร .....นําท่านล่องเรือชมทะเลสาบคานาสือ (ความงาม
สามโค้ง) เป็ นทะเลสาบทีล่ อ้ มรอบด้วยภูเขาทีเ่ ต็มไปด้วย
ใบไม้ทผ่ี ลัดเปลีย่ นสีตามฤดูกาล เป็ นทะเลสาบทีไ่ ด้รบั การ
ขนานนามว่า
ทะเลสาบแห่งเทพนิยายอยูส่ งู จาก
ระดับนํ้าทะเล 1,374 เมตร มีพน้ื ที่ 44.78 ตร.กม. ช่วงนํ้า
ลึกทีส่ ุดลึกถึง180 เมตรโดยประมาณ ทะเลสาบคานาสื
อแห่งนี้ สวยงามเกินกว่าคําบรรยายมากกว่าจิว่ จ้ายโกว
เป็ นร้อยเป็ นพันเท่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (9)
นําท่านเข้าทีพ่ กั HONG FU HOTEL หรือเทียบเท่า
อุทยานคานาสือ – ศาลาชมปลา – เบอร์ชิน – ธาร 5 สี
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (10) นําท่านเข้าชมอุทยานคานาสือ (ครัง้ ที่ 2) .....
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นําท่านเดินเท้าขึน้ สู่จดุ ชมวิว ณ ศาลาชมปลา (กวน
หยีวถ์ ิ ง) (ขึน้ บันไดประมาณ 1,000 ขัน้ ) เป็ นจุดชมวิวที่
สูงทีส่ ุดในอุทยานคานาสือ ณ จุดชมวิวแห่งนี้ท่านจะ
สามารถมองเห็นทิวทัศน์อนั งดงามของทะเลสาบและวิว
เขาอันสวยงามได้ทงั ้ สีด่ า้ น พร้อมให้ท่านเก็บภาพความ
ประทับใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
นําท่านเดินทางกลับเมืองเบอร์ชนิ ชมปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ณ ธาร 5 สี ลักษณะเป็ นเนินเขาดินทรายที่
ทอดตัวยาวไปกับแม่น้ําเออร์ทคิ ซึง่ มีสสี นั ต่างๆกระจัด
กระจายไปตามเนินเขา เนื่องจากแร่ธาตุทผ่ี สมอยูใ่ นดิน
เหล่านัน้ เมือ่ ต้องแสงอาทิตย์ยามเย็นแล้ว ทําให้เกิดสี
แดง,เขียว, ส้ม.นํ้าตาล เป็ นภาพธรรมชาติทง่ี ดงามยิง่ นัก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (12)
นําท่านเข้าทีพ่ กั SHEN HU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
เบอร์ชิน – อู๋ฉ่ายเฉิ ง – อูหลู่ม่ฉู ี
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (13) นําท่านออกเดินทางกลับเมืองอูหลู่มฉู่ ี .....พักผ่อน
อิรยิ าบถ และชมทัศนียภาพระหว่างเส้นทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (14)
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 (15)
นําท่านเข้าทีพ่ กั HOIDAK HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
อูหลูม่ฉู ี – พิ พิธภัณฑ์ซินเจียง – สวนหงซาน – ตลาดต้าปาจา
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เช้า

กลางวัน

18.35 น.
22.00 น.

วันที่แปด
เช้า

กลางวัน
14.30 น.
16.35 น.
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รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (16) นําท่านเข้าชม พิ พิธภัณฑ์ซินเจียง ชมโบราณวัตถุท่ี
ขุดค้นได้จากทัวมณฑลซิ
่
นเจียงกว่า 50,000 ชิน้ และการจําลองบ้านเรือน เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ของ
ชนกลุ่มน้อยทุกเชือ้ ชาติในซินเจียง..... ไฮไลท์!!!สําคัญของทีน่ ่ี คือ ซากมนุษย์โบราณอายุนบั พันปี
ทีเ่ ชื่อว่าเป็ นบรรพบุรษุ ของชาวยุโรปแต่มาขุดเจอในซินเจียง และซากเด็ก รวมถึงมัมมีข่ องจางฉง
ขุนศึกแห่งเมืองโบราณเกาชางด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (17)
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
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางไปยังสนามบิน
ออกเดินทางกลับเฉิงตู โดยเทีย่ วบินที่ 3U8726 บริการอาหารและเครือ่ งดื่ม
เดินทางถึงสนามบินซวงหลิว เมืองเฉิงตู
หลังรับกระเป๋ าสัมภาระแล้ว ....นําท่านเข้าทีพ่ กั SPRING DOWNTOWN HOTEL หรือเทียบเท่า
ถนนจิ๋ นหลี่ – กรุงเทพฯ สนามบิ นสุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (18)
จากนัน้ นําท่านออกเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่ นหลี่ อิสระเลือกซือ้ สินค้าของฝากและร้านอาหารอร่อยๆ
ให้ท่านเลือกซือ้ เลือกช้อปปิ้ งมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (19)
สมควรเวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยเทีย่ วบินที่ 3U8145 บริการอาหารและเครือ่ งดื่ม
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมกิ รุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
*********************************************

***** รายการท่องเที่ยว ไม่มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองใดๆ *****
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อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
วันเดิ นทาง

6-13 กันยายน 2562
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ผูใ้ หญ่

39,999

เด็กอายุ 2-11 ปี พักร่วมกับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม
39,999

พัก
เดี่ยว
8,000

+++ ราคาไม่รวมวีซ่า 1,650 บาท และทิป 1,200 บาท/คน/ทริป +++
อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป กลับกรุงเทพฯ – เฉิงตู - กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES
2.
ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชือ้ เพลิง
3.
ค่าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว 6 คืน (ห้องละ 2 ท่านต่อห้อง)
4.
ค่าทีพ่ กั โรงแรม ระดับ 3 ดาว 1 คืนทีเ่ ฉิงตู *** ทางสายการบินเป็ นผูด้ าํ เนินการจัดให้ ***
5.
ค่าอาหารตามรายการ
6.
ค่ารถนําเทีย่ วตามรายการ
7.
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
8.
ค่าประกันภัยอุบตั เิ หตุเดินทางและสุขภาพวงเงิน 2 ล้านบาท
*** ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***
อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระส่วนทีเ่ กินจาก 20 กิโลกรัม ** สายการบินเป็ นผูแ้ จ้งราคานํ้าหนักส่วนทีเ่ กิน*
2.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครือ่ งดื่ม นอกจากรายการ
3.
ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทําการ 1,650 บาท (พาสปอร์ตไทย)
4.
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ , พนักงานขับรถ และ หัวหน้าทัวร์ เก็บจากลูกค้าคนละ 1,200 บาทตลอดทริป
5.
ค่าทําหนังสือเดินทาง / ค่าทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้ อื หนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
6.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และ ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า
1.
หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ํากว่า 6 เดือน
2.
หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
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11.
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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 ทาให้รปู ถ่ายเป็ น
รอย สถานฑูตจะปฎิ เสธไม่รบั ยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
สําหรับผูท้ เ่ี คยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสําเนา
หน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุด (กรณีวซี ่าจีนอยูใ่ นหนังสือเดินทางเล่มเก่า
ขอสําเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ 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 สถานทีทํางาน ตําแหน่งงาน ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีอ่ ยูท่ ท่ี าํ งาน ญาติทต่ี ดิ ต่อได้
ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บา้ น หมายเลขโทรศัพท์ทท่ี าํ งาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรด
รับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ 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
หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้อ งไป
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
สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รบั 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 นกระดาษ
สติกเกอร์ หรือ รูปทีพ่ ริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยูใ่ นค่าทัวร์แล้วซึง่ เป็ นการขอปกติ 4 วันทําการ หากท่านใดยื่นขอวีซ่า
ล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิม่ 1,125 บาทต่อท่าน
กรณีวซี ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ต้องชําระค่าธรรมเนียมการดําเนินการเล่ม
ละ 1,650 บาท สําหรับการยืน่ ปกติ และ 2,775 บาท สําหรับการยืน่ ด่วน ให้กบั ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของ
สถานทูตจีน

เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงิ นมัดจาท่านละ 20,000 บาท
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
4.
หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชําระราคาทัวร์ทงั ้ หมด
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 100 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
4.
ยกเว้นกรุป๊ ทีอ่ อกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็ นต้นไม่คนื
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้ ทุกกรณี
5.
หลังจากการจองไม่สามารถเปลีย่ นแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
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คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 20 ท่าน (ผูใ้ หญ่) มีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางตํ่ากว่า 15 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 หรือเหตุผลใดๆก็ตาม ซึง่ อยูน่ อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯไม่คนื เงิน และไม่มกี ารจ่ายค่าชดเชยให้แก่ท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทัง้ หมด
หรือบางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ และปั ญหาอัน
เนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล, ปั ญหาความล่าช้าของสายการบิน, การยกเลิกเทีย่ วบินหรือการเปลีย่ นแปลง
เทีย่ วบินอันเนื่องมาจากสายการบิน
4.
ค่าบริการทีท่ ่านชาระเป็ นการชาระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน หากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
5.
กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจาคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถ
คืนเงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายที่ระบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก่อน
6.
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
B

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
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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.
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
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
ปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือเอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ

