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บินตรงสูเ่ ฉิงตูโดยสายการบินแห่งชาติ THAI AIRWAYS
พ ักโรงแรม 4 ดาว 1 คืน และ 5 ดาว 4 คืน
ชมความมห ัศจรรย์ลาธารทีธ
่ รรมชาติสร้างสรรค์ ณ อุทยานหวงหลง
ั ัสความหน้าร ักของหมีแพนด้า ทีศ
สมผ
่ น
ู ย์อนุร ักษ์หมีแพนด้า เมืองเฉิงตู
้ ณ อุทยานจิว่ จ้ายโกว
ชมความมห ัศจรรย์ทธ
ี่ รรมชาติเนรมิตขึน
๋ ซี
เทีย
่ วชม ทะเลสาบสเี ขียวเตีย
ร ับจานวนจาก ัด เทีย
่ วสบายๆ เพียงกรุป
๊ ละ 20 ท่าน
ั ัสบรรยากาศแบบโบราณทีถ
ี ู่
สมผ
่ นนคนเดินจิง่ หลี่ และ ชุนชล

โปรแกรมทัวร์
วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ –

07.30 น.
10.15 น.
14.25 น.

ค่า

เฉิงตู – เมืองเม่ าเสีย้ น

พร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 Row D เคาร์ เตอร์ สายการบิน THAI AIRWAYS พบ
เจ้ าหน้ าที่บริษัท คอยให้ การต้ อนรับท่านที่หน้ าเคาน์เตอร์ เช็คอิน
เดินทางสูเ่ มืองเฉิงตู โดย สายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG618
เดินทางถึงท่ าอากาศยานซวงหลิว นครเฉิงตู ซึง่ เป็ นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน มณฑลแห่งนี ้มีแม่น ้า 4 สายไหลผ่าน จึง
ได้ ชื่อว่า เสฉวน (Si Chuan) เป็ นพื ้นที่ที่อดุ มสมบูรณ์จนได้ รับฉายาว่าเป็ น เมืองแห่ งสรวงสวรรค์ นอกจากนี ้เมืองเฉิงตูยงั
เป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ ซงึ่ รู้จกั กันเป็ นอย่างดีจากวรรณกรรมจีนเรื่ องสามก๊ ก หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้ า
เมื อง จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเสีย้ น (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ช.ม.) ระหว่างทางให้ ท่านได้ พักผ่อน และ
เพลิดเพลินกับวิว ทิวทัศน์ตลอดสองข้ างทาง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่โรงแรม MAOXIAN INTER หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

บริ ษทั เอสดีทีวาย เซอร์วสิ จากัด (TAT No. 11/07420)
68-68/6 เอสแอนด์บี ทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้อง 502 ถนนปั้ น แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
Tel: 02-235-2534-6; E-mail: admin@sdty-tour.com

86-1018-CN8 เฉิ นตู จิ่วจ้ายโกว-6D5N(TG)
www.sdty-tour.com

วันที่ 2

เม่ าเสีย้ น - ทะเลสาบเตี๋ยซี – อุทยานแห่ งชาติหวงหลง(ไม่ รวมกระเช้ าขึน้ -ลง) – จิ่วจ้ ายโกว

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองหวงหลง ระหว่างทางแวะ ชมทะเลสาบเตี๋ยซี ทะเลสาบสีเขียวเป็ นแอ่งกลางเทือกเขา ซึ่งตังอยู
้ ่บ น
ระดับความสูงเกือบ 3,000 เมตร เป็ นทะเลสาบเข้ มสด และเรี ยบเหมือนแผ่นกระเบื ้องขนาดใหญ่ ทะเลสาบแห่งนี ้มีเรื่ องเล่า
ขานว่าเกิดจากแผ่นดินไหวจนกลืนเมืองหายไปอยู่ใต้ น ้าเมื่อปี พ .ศ. 2478 มีผ้ หู ายไปในใต้ น ้า 3,000 รายขึ ้นไป และสิ่งก่อสร้ าง
ทังหลายก็
้
ถกู กลืนหายไปในพริบตา ให้ ทา่ นได้ อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านสู่ อุทยานแห่ งชาติหวงหลง หรื อหุบเขามังกรเหลืองตังอยู
้ ใ่ นอาเภอซงพันในเขตปกครองตนเองของคน

กลางวัน

ทิเบตเผ่าอาป้าและเผ่าเชียง ทางตอนเหนือของมณฑลเสฉวนของจีน ชมธรรมชาติอนั สวยงามของอุทยานหวงหลง
ครอบคลุมพื ้นที่กว่า 1,340 ตารางกิโลเมตร ตังอยู
้ บ่ นความสูงจากระดับน ้าทะเล 3,000 – 5,588 เมตร และมีเขตติดต่อกับ
อุทยานจิ่วจ้ ายโกว ที่ตงของหวงหลงอยู
ั้
บ่ นบริเวณพื ้นที่แตกต่างกัน 3 ลักษณะ คือเขตที่ราบสูงของลุม่ น ้าแยงซี เขตทุง่ หญ้ า
ซงพัน และเขตเทือกเขาฉินหลิง่ (เส้ นแบ่งเหนือใต้ ทางธรรมชาติของจีน) ทาให้ ทศั นียภาพสวยงาม หลากหลายและน่าตื่น
ตาตื่นใจทัง้ หุบเหวลึก, ยอดเขาสูงชันที่ปกคลุมด้ วยหิมะตลอดปี ลาธารน ้าแข็งนับร้ อยพันสายที่เลาะเลี ้ยวไปตามหุบเขา
ทุกหนแห่ง และเป็ นแหล่งต้ นน ้าสาคัญ 3 สายของจีน ได้ แก่ ลาน ้าฝูเจียง หมินเจียง และเจียหลิง (ก่อนบรรจบกันเป็ นแม่น ้า
แยงซีเกียง) เกิดตกตะกอนเป็ นแอ่งเป็ นชัน้ ทังเล็
้ กและใหญ่กว่า 4,000 ชัน้ สูงตังแต่
้ 1.5 – 4.5 เมตร น ้าสีร้ ุงในอ่าง เปรี ยบ
เปรยเป็ นที่เล่นน ้าของนางฟ้าชันสวรรค์
้
ลาธารเรี ยงรายลดหลัน่ เป็ นระยะกว่า 3,000 เมตร เป็ นรูปร่างต่างๆ แสนมหัศจรรย์
และงดงาม ไม่มีที่ใดในโลกเทียบได้ จนมีชื่อว่า หวงหลงหรื ออุทยานแห่งชาติมงั กรเหลือง หลังจากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ จิ่ว
จ้ ายโกว (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ จกลางตะเข็บของหุบเขาสามอาเภอ คืออาเภอซงพาน หนานผิง
และผิงอู่ ห่างจาก นครเฉิงตูประมาณ 540 กิโลเมตร ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อวันที่ 14
ธันวาคม ค.ศ.1992 อุทยานจิ่วจ้ ายโกว หรื อที่ชาวตะวันตกเรี ยกขานกันในนาม ‘ดินแดนแห่งเทพนิยาย’ ตังอยู
้ ท่ า่ มกลาง
หุบเขาที่ทอดตัวคดเคี ้ยวไปมา โตรกธารลดเลี ้ยวผ่านผาสูงและน ้าตกขนาดใหญ่ ก่อเกิดเป็ นทิวทัศน์อนั ตระการตาโดดเด่น
ด้ วยสีสนั ของภาพภูมิทศั น์ โดยรอบครอบคลุมพื ้นที่กว่า 720 ตารางกิโลเมตร จิ่วจ้ ายโกวเป็ นชื่อรวมของ 3 หุบเขาชื่อ ซูเ่ จิ ้น
ยื่อจื๋อและ จื๋อจาวา กระจายตัวในรูปตัว Y ในเทือกเขาหมิงซาน เป็ นที่ตงของชุ
ั้
มชนชาวทิเบต 9 หมูบ่ ้ านที่อาศัยอยูร่ ิมธาร
น ้าบริเวณนี ้ได้ รับการเรี ยกขานจากชนเผ่าทิเบตว่าเป็ น ‘ขุนเขาธารน ้าอันศักดิ์สทิ ธิ์’ ดังนันสภาพแวดล้
้
อมทางธรรมชาติ ไม่
ว่าจะเป็ นขุนเขา ป่ าไม้ ลาน ้า หรื อหินทุกก้ อนล้ วนได้ รับการเคารพจากชนเผ่าพื ้นเมืองทิเบต ปั จจุบนั ผืนป่ าโบราณอันอุดม
แห่งนี ้จึงยังคงได้ รับการรักษาไว้ เป็ นอย่างดี จากนันน
้ าท่านเดินทางเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั อิสระให้ ทา่ นพักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันที่ 3

เช้ า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก RUNDU HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว
จิ่วจ้ ายโกว – อุทยานแห่ งชาติจ่ วิ จ้ ายโจว(ไม่ รวมค่ ารถเหมาในอุทยาน) – ชมโชว์ ธิเบต

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางสัมผัสความงดงามของ อุทยานแห่ งชาติธารสวรรค์ จ่ วิ ไจ้ โกว (หุบเขาชาวธิเบตเก้ าหมู่บ้าน) การเข้ า
เที่ยวชมภายในอุทยานต้ องใช้ รถบริการซึง่ ทางอุทยานฯ จัดไว้ สาหรับนักท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่อนุญาตให้ ใช้ รถส่วนตัว ต้ องใช้
บริการรถรวมภายในอุทยาน *** รับ-ส่งนักท่องเที่ยวทัว่ ไปเป็ นเวลาตามป้ายจอดรับส่งที่กาหนด ชมความงดงาม
ของ อุทยานแห่ งชาติธารสวรรค์ จ่ วิ ไจ้ โกว สถานที่ซงึ่ ปราศจากมลพิษและได้ รับการรักษาความเป็ นธรรมชาติเอาไว้ เป็ น
อย่างดี ท่านจะได้ ชมความงามดัง่ ดินแดนที่ถกู เนรมิตขึ ้นมา ท้ องฟ้าสีคราม เมฆสีขาว พื ้นน ้าใส ทะเลสาบสีฟ้า สีเขียว
อากาศบริ สทุ ธิ์ ซึง่ เป็ นสถานที่ๆ นักท่องเที่ยวทัว่ โลกปรารถนาจะเดินทางมาเยี่ยมชม (อย่าลืมเตรี ยมกล้ องถ่ายรูปไป
บันทึกภาพสวยๆ เก็บไว้ เป็ นที่ระลึก) นาท่านชม ทะเลสาบห้ าสี ทะเลสาบที่มีสีของ น ้าแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยาม
แสงอาทิตย์ตกกระทบบนพื ้นน ้าสีของน ้าในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็ นสีร้ ุงงดงามดัง่ ภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวี
ทังหลาย
้
ชมม่านน ้าของ นา้ ตกซูเจิง้ น ้าตกซึง่ มีมา่ นน ้ากว้ าง เหมือนรูปกลีบดอกบัว ซึง่ ในฤดูหนาวก็กลับกลายเป็ นม่าน
น ้าแข็งเกาะตัวอยูเ่ ช่นกัน **แจ้ งให้ ทราบ : การชมธรรมชาติได้ มากน้ อยขึน้ อยู่กับความว่ องไวของคณะทัวร์ **

กลางวัน

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านเที่ยวชมอีกฝั่ งของอุทยานฯ เดินทางผ่านป่ าหลากสี และทะเลสาบเล็กๆ ไต่เขาสูงมุ่งตรงไปยังปลายถนนลึกที่
สิ ้นสุด ณ “ทะเลสาบยาว” ซึ่งเป็ นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ ท่ ีสุดในอุทยาน คือยาว 4,300 เมตร กว้ าง 200 เมตร มีความ
ลึก 80 เมตร ล้ อมรอบด้ วยภูเขาสูง และป่ าสน ฉากหลังเป็ นยอดเขาสูงที่ปกคลุมด้ วยภูเขาหิมะ และเป็ นจุดที่ถ่ายภาพได้ อย่าง
สวยงามที่สดุ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก RUNDU HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว
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วันที่ 4

จิ่วจ้ ายโกว – ร้ านผ้ าไหม – กาแพงเมืองโบราณซงพาน – เฉิงตู – โชว์ เปลี่ยนหน้ ากาก

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
จากนันน
้ าท่านเดินกลับสู่ เมืองเฉิงตู ระหว่างทางนาท่านแวะชม ร้ านผ้ าไหม ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อผ้ าไหม และสินค้ าที่ทาจาก
ไหม เป็ นของฝากสาหรับคนที่บ้านท่าน เสร็ จแล้ วระหว่างทางให้ ท่านได้ ชมธรรมชาติและความงามของทุ่งหญ้ า ชวนจู่ซื่อ
สมัยเมื่อ 70 ปี ที่แล้ วได้ เกิดสงครามเหล่าบรรดาทหารจีนแดงหนีมาตามเส้ นทางผ่านทุ่งหญ้ าอันสวยงามเพื่อเป็ นการระลึก
ถึงทหารจีนแดง โดยผ่าน กาแพงโบราณเมืองซงพาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู (ใช้ เวลาประมาณเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านชม โชว์ เปลี่ยนหน้ ากาก เอกลักษณ์ และไฮไลน์ของเมืองเฉิงตู มีคากล่าวว่า “ถ้ ามาเฉิงตู แล้ วไม่ได้ ดูโชว์
เปลี่ยนหน้ ากาก ถือว่ายังมาไม่ถึงเฉิงตู” โชว์เปลี่ยนหน้ ากาก เป็ นการโชว์ที่ผ้ แู สดงสะบัดหน้ าเพียงครัง้ เดียวก็สามารถเปลี่ยน
หน้ าได้ เพียงเสีย้ ววินาที เป็ นศิลปะของคนจี นตัง้ แต่สมัยโบราณ ในอดีตเทคนิ คการแสดงจะถูกปิ ดเป็ นความลับและจะ
ถ่ายทอดเฉพาะคนในตระกูลเท่านัน้ โชว์เปลี่ยนหน้ ากาก เป็ นศิลปะการแสดงงิ ้วของเสฉวน เป็ นไฮไลท์ของเมืองเฉิงตูและเป็ น
วิธีการเปลี่ยนหน้ ากาก ด้ วยการดึงเชือกอย่างแนบเนียน จากหน้ ากากที่ซ้อนกันอยู่หลายๆหน้ า หรื อสะบัดหน้ ากาก แค่เสี ้ยว
วินาที มันเปลี่ยนเร็วมากๆ จบจับไม่ได้ วา่ ทาได้ อย่างไร
พักที่โรงแรม WYNDHAM GRAND HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

กลางวัน
ค่า

โรงแรม
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วันที่ 5

เฉิงตู – ศูนย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ า(รวมรถกอล์ ฟ) – ถนนโบราณจิ๋นหลี่ – ร้ านยาบัวหิมะ – ร้ านหยก

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ า ศูนย์อนุรักษ์ หมีแพนด้ า ที่นี่มีหมีแพนด้ ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้ าเป็ นสัตว์สงวนหา
ยากมีกาเนิดในมณฑลเสฉวน มีลกู ยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้ อมจะตังท้
้ องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครัง้ ละ
ประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านันจะอยู
้
ร่ อด อาหารโปรดของหมีแพนด้ าคือไผ่ลกู ศร รัฐบาลจีนได้ ใช้ หมีแพนด้ า
เป็ นสื่อการผูกมิตรไมตรี กบั ประเทศต่างๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านเดินเล่นที่ ถนนโบราณจิ๋นหลี่ เป็ นถนนที่อยู่ติดกับศาลขงเบ้ ง นักท่องเที่ยวที่มาเยือนศาลขงเบ้ งเสร็ จแล้ ว
สามารถออกมาเดินเล่นที่นี่ได้ เลย จิ๋นหลี่ถือเป็ นถนนวัฒนธรรม ตกแต่งแบบย้ อนยุค (ลองนึกถึงภาพหนังจีนกาลังภายใน
เวลาตัวละครมาเดินตลาด จะเป็ นบรรยากาศแบบนัน)
้ เต็มไปด้ วยกลิน่ อายของสามก๊ ก ตัวถนนมีการตกแต่งอย่างสวยงาม มี
ของเก่าๆ มากมาย มีร้านอาหาร ร้ านน ้าชา โรงเตี๊ยม โรงงิ ้ว (งิ ้วที่แสดงก็มกั เป็ นเรื่ องสามก๊ ก) และมีของที่ระลึกเกี่ยวกับสาม
ก๊ กขายเยอะมาก ร้ านอาหารหลายร้ านตกแต่งเป็ น เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย มีของกินข้ างทางอร่ อยๆ จานวนมาก ถือเป็ นถนนที่
แฟนสามก๊ กควรไปให้ ได้ สกั ครัง้ จากนันน
้ าท่านแวะซื ้อยาแก้ น ้าร้ อนลวก ร้ านยาบัวหิมะ ร้ านยาประจาบ้ านที่มีชื่อเสียง ซึ่ง
ท่านจะได้ ชม การสาธิตการนวดเท้ า ซึง่ เป็ นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเคลียด และบารุงการไหลเวียนของโลหิตด้ วยวิธี
ธรรมชาติ เสร็จแล้ วนาท่าน แวะชม ร้ านหยก ซึง่ เป็ นของขึ ้นชื่อของประเทศจีน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่โรงแรม WYNDHAM GRAND HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

กลางวัน

ค่า
โรงแรม
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วันที่ 6

ร้ านยางพารา - ถนนคนเดินซุนชีล่ ู – สนามบินเฉิงตู –

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
นาท่านชมผลิตภัณฑ์ตา่ งๆจากยางพาราเพื่อสุขภาพ ท่านสามารถเลือกซื ้อสินค้ าต่างๆเพื่อฝากคนที่ทา่ นรัก จากนันอิ
้ สระช้
อปปิ ง้ ถนนคนเดินซุนชีล่ ู ให้ ทา่ นเลือกซื ้อของฝากคนทางบ้ านเป็ นที่ระลึก อาทิเช่น เสื ้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ าแบรนด์เนม
ฯลฯ เป็ นถนนที่ไม่ยาวมากนักแต่เป็ นแหล่งชุมชนของหนุ่มสาวเมืองเฉินตูที่เต็มไปด้ วยห้ างใหญ่และร้ านย่อย ๆ มากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินเฉิงตู เตรี ยมตัวเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย
นาท่านเหิรฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน สายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG619
เดินทางถึงท่ าอากาศยาน สุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

กลางวัน
15.30 น.
17.35 น.

กรุ งเทพฯ

รายการทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ การจราจร การประท้ วง ภัยธรรมชาติ
ว ันเดินทาง

พ ักห้องละ 2 ท่าน

พ ักเดีย
่ วจ่ายเพิม
่

18 – 23 ตุลาคม 61

37,900

7,500

20 – 25 ตุลาคม 61

37,900

7,500

้ วะ 4 ร้าน ผ้าไหม/ร้านยาบ ัวหิมะ/ร้านหยก/ยางพารา
หมายเหตุ ! ราคานีแ

เหตุการณ์ ต่างๆ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า โดยยึดความปลอดภัยของท่ านเป็ นหลัก
***รายการทัวร์น้ีมกี ารเข้าชมร้านสินค้าพืน้ เมือง 4 ร้าน เช่น ร้านสมุนไพรจีน ร้านหมอนยางพารา และร้านหยก และร้านผ้าไหม ซึง่ ระบุ
อยูใ่ นโปรแกรมทัวร์ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเทีย่ วทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม
โดยใช้เวลาแต่ละร้านประมาณ 45 นาที ซือ้ หรือไม่ซอ้ื ขึน้ อยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มกี ารบังคับใดๆ ทัง้ สิน้ ***
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อัตราค่ าบริ การนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับเส้ นทาง กรุงเทพฯ-เฉิงตู-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย
2. ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว 1 คืน 5 ดาว 4 คืน (พัก 2 ท่าน / ห้ อง หรื อกรณีพกั 3 ท่าน / ห้ อง เป็ นเตียงเสริม)
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน (สาหรับพาสปอร์ ตไทย)
4. ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 500,000.-/ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
5. ค่าอาหารทุกมื ้อที่ระบุตามรายการ
6. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
7. ค่าภาษี สนามบินไทย , ภาษี สนามบินจีน, ค่าธรรมเนียมเชื ้อเพลิง
8. ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
9. แจกนา้ ดื่มบนรถท่ านละ 1 ขวด ต่ อวัน
อัตราค่ าบริการนี้ไม่ รวม
1. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 % และภาษี ทกุ ชนิด
2. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้ า รี ดผ้ า ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ
3. ค่าน ้าหนักกระเป๋ าเกิน 30 กิโลกรัม
4. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้ งเข้ า-แจ้ งออกของคนต่างด้ าว
5. ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น และคนขับรถ 200 หยวน/ท่ าน/ทริป
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาจองล่วงหน้ าพร้ อมชาระค่ามัดจา 10,000 บาท พร้ อมส่งหลักฐานการโอนเงินให้ ทางบริ ษัท ค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือชาระก่อนการ
เดินทางไม่ น้อยกว่ า 30 วัน มิฉะนันจะถื
้ อว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
2. ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่ทกุ ๆ ท่าน กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ ครบตามที่ระบุ พร้ อมส่ งมอบเอกสาร
ประกอบการยื่นวีซ่า ไม่ น้อยกว่ า 15 วันก่ อนการเดินทาง (ในกรณีท่ เี อกสารของท่ านไม่ สมบูรณ์ หรื อส่ งมอบเอกสารให้ ทาง
บริษัทฯ ช้ ากว่ ากาหนด ทางบริษัทมีความจาเป็ นต้ องเรี ยกเก็บค่ายื่นวีซา่ เร่งด่วน ให้ กบั ทางสถานทูตจีน
การยกเลิก
1. สาหรับผู้โดยสารที่ทางบริษัทฯ เป็ นผู้ยื่นวีซา่ ให้ เมื่อผลวีซา่ ผ่านแล้ วมีการยกเลิกการเดินทาง
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป คืนเงินทังหมด
้
ยกเว้ นมัดจา
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วันขึ ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี เนื่องจากเป็ นรายการที่ต้องทาวีซา่
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กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ ้นไปออกเดินทาง
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าจีน ในการยื่นวีซ่า(สาหรั บพาสปอร์ ตไทย)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชารุด
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
รูปถ่ายหน้ าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื ้นหลังขาวเท่านัน**
้ และต้ องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรูปที่พริน้ เอง
จากคอมพิวเตอร์
- ห้ ามสวมเสื ้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื ้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรื อชุดข้ าราชการ
- ต้ องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้ องหน้ าตรง ไม่ยิ ้มเห็นฟั น มองเห็นทังใบหน้
้
ารวมถึงใบหูทงั ้ 2ข้ าง
- ไม่สว่ มเครื่ องประดับ สร้ อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา
3. สาหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้ าว จะต้ องทาเรื่ องแจ้ ง เข้ า-ออก หรื อ Re-Entry ด้ วยตนเองเท่านันก่
้ อนการส่งเอกสารยื่นวีซา่
4. สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
5. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
กรณีเด็ก, นักเรี ยน, นักศึกษา
- กรณี เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์ ต้ องแนบสูติบตั รตัวจริ ง , สาเนาสูติบตั รและสูติบตั รของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาว
โหลดแบบฟอร์ มได้ ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้ เดินทางพร้ อมกับบิดา มารดา ต้ องแนบหนังสืออนุญาตให้ เดินทาง
- ข้ อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทางาน ตาแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทางาน ญาติที่ติดต่อได้ ในกรณี ฉุกเฉิง
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับ
การออกวีซา่ เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สมุ่ ตรวจทุกวัน)
6. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซ่า ดังนันกรุ
้ ณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริ ษัททัวร์ อย่างน้ อย 5-7 วันทา
การ (ก่อนออกเดินทาง)
7. โปรดทาความเข้ าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนระเบียบการ
ยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้ บริ ษัททัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้ า
8. ผู้ที่ประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการทาวีซา่ ท่านจะต้ องรับผิดชอบ
ในการอนุญาตให้ เข้ า -ออกเมืองด้ วยตนเอง เนื่องจากบริ ษัททัวร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้ นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้ บตั ร
APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่ านอาจต้ องตกค้ างอยู่ประเทศจีนอย่างน้ อย
2 อาทิตย์
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กรณีหนังสือเดินทางชาวต่ างชาติ
- ทางบริษัทฯ ขอวีซา่ ให้ ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทางานในประเทศไทยเท่านัน้
- หากไม่ได้ ทางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซา่ เข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซา่ เข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทาง
จะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**
หมายเหตุ…ท่ านใดมีซองใส่ พาสปอร์ ตกรุ ณาถอดออกเก็บไว้ ก่อนส่ งเล่ มมายังบริษัทเพื่อยื่นวีซ่า
เพื่อเป็ นการป้องกันการสูญหายเนื่องจากขณะยื่นเล่ มเข้ าสถานทูต ทางสถานทูตจะต้ องให้ เอา
ซองที่ใส่ พาสปอร์ ตออกก่ อนยื่น
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
2. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ ควบคุมของทาง
บริษัทฯหรื อ ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้ ายการสูญหาย ความล่าช้ าหรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ทา่ นได้ ชาระ ไว้ แล้ ว
ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร เดินทาง ไม่
ถูกต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. ราคานี ้คิดตามราคาภาษี เครื่ องบินและภาษี สนามบินในปั จจุบนั ซึง่ หากมีการปรับราคาสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาขึ ้นตามจริ ง
6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน บริ ษัท
ขนส่งหรื อ หน่วยงานที่ให้ บริ การ บริ ษัทฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สาหรั บ
ค่าบริการนันๆ
้
7. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทนบริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจ
ของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
8. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มี
การคืนเงินใดๆ ทังสิ
้ น้ แต่ทงนี
ั ้ ้ ทางบริ ษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอ สงวนสิทธิ์ การจัดหานี ้ โดยไม่แจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า
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โปรดกรอกเอกสาร สาหรับเป็ นข้ อมูลในการยื่นวีซ่าจีน
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตรงตามหน้ า Passport).............................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ............................อายุ..................เลขที่บตั รประชาชน..........................................สัญชาติ................
วุฒิการศึกษา.....................................................สถานะภาพ ( )โสด

( )แต่งงาน

( )หม้ าย

( )หย่าร้ าง

ชื่อคูส่ มรส.................................................................อาชีพคูส่ มรส...................................
ที่อยูบ่ ้ าน
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้ าน.................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.................................เบอร์ โทรศัพท์บ้าน........................................เบอร์ มือถือ.........................................
อีเมล์..................................................................................................................
ที่ทางาน
ชื่อ สถานที่ทางาน หรื อสถานศึกษา..............................................................................................................................
ที่อยูท่ ี่ทางานหรื อสถานศึกษา.....................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.................................อาชีพ/ระดับชันที
้ ่ศกึ ษา.......................................ตาแหน่ง...................................
เบอร์ ที่ทางาน/เบอร์ สถานศึกษา.........................................
สมาชิกในครอบครัว
1.ชื่อ-สกุล..........................................................สัญชาติ................อาชีพ........................ความสัมพันธ์.......................
2.ชื่อ-สกุล..........................................................สัญชาติ................อาชีพ........................ความสัมพันธ์.......................
**บุคคลที่สามารถติดต่อได้ ในกรณีฉกุ เฉิน............................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์....................................................................ความสัมพันธ์..............................................................
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