พิชิตความหนาว บนความสูง ,

เมตร #อุทยานภูผาการ์เซียร์ตา๋ กู่ปิงชวน

ชมความงามของนําในทะเลสาบทีสวยไม่แพ้จวจ้
ิ ายโกว #อุทยานซงผิงโกว
ชมความน่ารักของหมีแพนด้า #ศูนย์วิจย
ั หมีแพนด้า
ช้อปปิ ง เต็มอิม จุใจ #ถนนคนเดินชุนซีลู่
ลิมรสเมนูพิเศษ #อาหารสมุนไพร

ตารางการเดินทาง
วันที

โปรแกรมการเดินทาง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
กรุงเทพฯ-เฉิงตู (MU5036 : 03.10-07.35)เม่าเสียน-อุทยานซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี)–
เม่าเสียน
เม่าเสียน-อุทยานภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน
(กระเช้า)-เม่าเสียน
เม่าเสียน-เฉิงตู- ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ร้านหยกถนนคนเดินชุนซีล-ู่ โชว์เปลียนหน้ากาก

เช้า

เทียง

คํา

X

X

X

พักที

XIQIANG HOME LAND HOTEL
ดาว หรือระดับเทียบเท่า
XIQIANG HOME LAND HOTEL
ดาว หรือระดับเทียบเท่า

ZHEFEI HOTEL

ดาว หรือระดับเทียบเท่า

ร้านหมอนยางพารา-ร้านใบชา-ถนนโบราณจินหลีศูนย์อนุ รกั ษ์แพนด้า(รวมรถแบตเตอรี)-เฉิงตูกรุงเทพฯ (MU5035 : 23.30-02.05+1)
หมายเหตุ :

 ไม่รวมค่าวีซ่าจีนท่องเทียวแบบเดียว ( วันทําการ) ท่านละ ,
 เด็กอายุตงแต่
ั 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิม ท่านละ , 00 บาท
 ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ทอ้ งถิน และหัวหน้าทัวร์ จํานวน

บาท

หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชําระทิปเท่าผูใ้ หญ่)

กําหนดการเดินทาง
วันที 06-10 / 14-18 / 21-25 มีนาคม
วันที 27-31 มีนาคม
วันที - / - เมษายน

ราคา 15,899.ราคา 14,899.ราคา , .-

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
. น.
วันทีสอง
03.10 น.
07.35 น.

เช้า

เทียง
บ่าย

คํา
พักที

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
พร้อมกันที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก (ระหว่า งประเทศ) ชัน
ประตู บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจ้าหน้าที
คอยอํานวยความสะดวกให้กบั ท่าน
กรุงเทพฯ-เฉิงตู-เม่าเสียน-อุทยานซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี)–เม่าเสียน
เหิรฟ้ าสู่ เมืองเฉิงตู ประเทศจีน เทียวบินที MU5036 (บริการอาหารแบบ Snack Box)
เดินทางถึง สนามบินซวงหลิง เมืองเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่ น
ทีสุดของประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดินทางสู่ภตั ตาคาร
**สําหรับพีเรียดทีเดินทางเดือนเมษายน
เทียวบินจะเป็ น MU5036 : 03.25-07.30
น.**
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ( )
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเสียน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชัวโมง) ตังอยูท่ างทิ ศตะวันออก
เฉี ย งใต้ของมณฑลเสฉวนประชากร ส่ว นใหญ่เป็ นชนชาวเผ่ าเชี ยง อีกทั งยัง และเป็ นแหล่ ง
เพาะพันธุห์ มีแพนด้าที สําคัญของจีนแห่งหนึ ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( )
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชัวโมง)
อุทยานนี รวบรวมเอาความยิงใหญ่ ความงดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่ และความลีลับ
ของธรรมชาติ มารวมกันอยูใ่ น 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทัศน์ นําท่ านชม ทะเลสาบ
ยาว(ฉางไห่) , ทะเลสาบต้นกก(ฟางไห่), ทะเลสาบหินขาว(ไป๋สือไห่), ทะเลสาบไป๋ล่าไห่
(ช่ า งไป๋ล่าไห่ -เชี ยไป๋ ล่า ไห่) , ทะเลสาบแห่ง ความรัก , ทะเลสาบ 5 สี , สระมรกต,
ทะเลสาบหมึกสีนาเงิ
ํ นเข้ม และนําตกธารไข่มุก สวยงดงามไม่แพ้จิวจ้ายโกว ดิ นแดนสวรรค์
บนดินที นั กท่องเทียวไม่ควรพลาด จากนั นนํ าท่านเดิ นทางกลับสู่ เมื องเม่ าเสี ยน (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ ชัวโมง) ชุ มชนของชาติ เชียง ในเขตปกครองตนเองของชาวอาปาสองข้าง
ทางทีผ่านไปจะราย ล้อมไปด้วยภูเขาสูงตระหง่านและทิวทัศน์ทีงดงามตลอดสองข้างทาง
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (3)
XIQIANG HOME LAND HOTEL ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีสาม
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา
พักที

วันทีสี
เช้า

เม่าเสียน-อุทยานภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน(กระเช้า)-เม่าเสียน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( )
นําท่านออกเดินทางสู่ อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะกาเซียร์ตา๋ กู่ปิงชวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
ชัวโมง) เป็ นอุทยานทางธรรมชาติทีลําค่าอีกแห่งของมณฑลเสฉวน ที มีความงามไม่แพ้อุทยาน
และทะเลสาบใดๆ โดยจุดที สูงทีสุดมีความสูงจากระดับนํ าทะเลประมาณ ,
เมตร เป็ นภู
ผาธารนําแข็งทีศักดิสิทธิ ชาวบ้านเชือว่ามีเทพเจ้าพิทักษ์ภูเขาแห่งนี อยู่ ทําให้ภูผาแห่งนี ยงั มิเคยมีใคร
พิชิตยอดเขาได้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( )
นําท่าน นังกระเช้า ชมภูเขานําแข็งหิมะ ลูก ที เชือว่าเป็ นสันหลังมังกรที มีความงดงาม ฉาก
เบืองหน้าเป็ นภูเขาทีสูงชันตัดกับท้องฟ้ าทีมีสีฟ้าครามสดใส และพระอาทิ ตย์สะท้อนกลาเซียร์
คล้ายดังภูเขาเงินระยิบระยับสะท้อนเข้าสู่สายตา ดังได้นังกระเช้าชมภูเขาสวรรค์ทีหาชมได้ยาก
ยิ งนั ก จากนั นนํ า ท่ า นสู่ ทะเลสาบต๋ากู่ เป็ นทะเลสาบที สํ า คั ญสุ ด ในอุ ท ยานแห่ งนี นํ าใน
ทะเลสาบนันจะมีสีสนั ทีแตกต่างกันไปแล้วแต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูรอ้ นและช่วงใบไม้ผลินันนํ า
ทะเลสาบจะมีสี เขียวเข้มคล้ายดังหยกที จมอยูก่ น้ แม่นํา ในช่วงใบไม้ร่วงนั นทะเลสาบจะเต็มไป
ด้วยสีสนั ของใบไม้หลากหลายสีทีร่วงหล่นลงจากต้นมาทีทะเลสาบ ในช่วงหน้าหนาวจะเป็ นสีขาวเต็ม
ไปด้วยหิมะนํ าแข็งที ดูแล้วคล้ายดังยืนอยูใ่ นยุโรป ไม่เหมื อนอยู่ในเมืองจีน สมควรแก่เวลานํ าท่าน
เดินทางกลับสู่ เมืองเม่าเสียน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชัวโมง)
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (6)
XIQIANG HOME LAND HOTEL ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เม่าเสียน-เฉิงตู-ร้านนวดเท้า(บัวหิ มะ)-ร้านหยก-ถนนคนเดินชุนซีล-ู่ โชว์เปลียนหน้ากาก

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งเฉิ ง ตู (ใช้เ วลาเดิ น ทาง
ประมาณ ชัวโมง) ท่านจะได้สมั ผัสธรรมชาติอัน
งดงามระหว่า งการเดิ น ทาง เมื อ งเฉิ งตู ตังอยู่ที ก้น
กระทะซือชวน กลางลุ่มแม่นํา หมินเจียง ตะวันออกมี
เทื อ กเขาหลงเฉวียนใกล้กับชลประทานเขือนตูเจียง
เยี ยนซึ งสร้า งบนแม่ นํ าหมิ น เจี ย ง เป็ นชลประทาน
แยกสายนํ ากระจายออกไปเป็ นรูปพัดเพือทดนํ าเข้าสู่
ที ราบ เฉิ งตู เมื องนี จึงเป็ นพื น ที อุด มสมบูร ณ์จ นได้
ฉายาว่า “เมืองสวรรค์ของจีน อีกทังยังมีชือเสียงทางประวัติศาสตร์ก่อนคริสตศักราช
ปี

กว่า

เทียง
บ่าย

คํา

พักที
วันทีห้า
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา
.
.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( )
นําท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า เพือสุขภาพ ผ่อนคลายความเมือยล้า กับยานวดขนาดพิเศษ
สูตรเดียวไม่ซาใคร
ํ
พร้อมชมครีมเป่ าซู่ถัง หรือทีรูจ้ กั กันดีในชือ บัวหิมะ สรรพคุณเป็ นเลิศใน
ด้านรักษาแผลไฟไหม้ ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจําบ้าน จากนั นนํ าท่านแวะ
ร้านหยก ที มีคุณภาพและมีชือเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื อ กําไลหยก แหวนหยก
หรือ ผีเซียะสัตว์ มงคลที มีชือเสียง จากนั นนํ าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุ นซีลู่ ให้ท่านได้
อิสระเลือกซือสินค้าต่างๆ มากมาย ทังแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสือผ้า, รองเท้า,
เครืองหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของทีระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (9)
นํ า ท่า นชม โชว์เ ปลี ยนหน้ากาก ที ใช้ศิ ล ปะพร้อม
ความสามารถในการเปลี ยนหน้ า กากแต่ ล ะฉาก
ภายในเสียววินาที โดยทีไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็ น
การแสดงที สงวนและสื บทอดกัน มาภายในตระกู ล
หลายชัวอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทัวไป
ZHEFEI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
ร้านหมอนยางพารา-ร้านใบชา-ถนนโบราณจินหลี-ศูนย์อนุรกั ษ์แพนด้า(รวมรถแบตเตอรี)เฉิงตู-กรุงเทพฯ

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)
นํ า ท่ า นแวะ ร้า นหมอนยางพารา ให้ท่ านได้เ ลื อกซื อ มาฝากคนทางบ้าน จากนั นนํ า ท่า น
เดิ นทางสู่ ร้า นใบชา ให้ท่ านได้ชิ มชาที มี ชือเสีย งของประเทศจีน หลากหลายชนิ ด นํ า ท่า น
เดินทางสู่แหล่งช้อปปิ ง ถนนโบราณจินหลี เป็ นถนนคนเดินที รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้
ได้เป็ นอย่างดี มีสินค้าต่างๆ มากมายให้ท่านได้ชอ้ ปปิ งเลือกซือสินค้าตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( ) เมนูพิเศษ !! อาหารสมุนไพร
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ ศู น ย์ห มี แ พนด้า
(รวมรถ
แบตเตอรี) ทีนี มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมี แพนด้า
เป็ นสัตว์สงวนหายากมีกําเนิ ดในมณฑลเสฉวน มีลูก
ยากเพราะอุ ณ หภู มิ ใ นร่ า งกายที พร้อ มจะตังท้องมี
เพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครังละประมาณ 2
ตั ว ตั ว ที แข็ ง แรงเพี ย งตั ว เดี ย วเท่ า นั นจะอยู่ ร อด
อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (12)
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่สนามบิน
น.
กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) เทียวบินที MU5035
(บริการอาหารแบบ Snack Box)
+ น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
**สําหรับพีเรียดทีเดินทางเดือนเมษายน
เทียวบินจะเป็ น
MU503 : . -0 . + น.**

*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใช้บริการ ***
ข้อสําคัญควรทราบ (กรุณาอ่านให้ละเอียดทุกข้อ)
 ทัวร์นีสาํ หรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านั น
 โปรดตรวจสอบพาสปอร์ต ของท่ าน จะต้องมี อายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า เดื อนขึนไปและ
เหลือหน้ากระดาษอย่างตํา หน้า หากไม่มนใจโปรดสอบถาม
ั

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ทีมีนักท่องเที ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า
ท่าน โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่มีวีซ่าและ
อย่า งน้ อย วันก่อนการเดิ นทางสํา หรับ ประเทศที มี วีซ่า (หากผู้เ ดิ นทางทุ ก ท่ า นยิน ดี ที จะชําระ
ค่าบริการเพิมเพือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีทีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์)
 หากท่านทีต้องออกตัวภายใน (เครืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที ของบริษัทฯ เพือเช็ค
ว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมี การปรับเปลียนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุ กครัง
มิฉะนั นทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน
 โรงแรมที พัก และโปรแกรมท่องเที ยวอาจมีการสลับปรับเปลียนขึนอยูก่ ับความเหมาะสม และคํานึ งถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก
 บริษัทฯ สงวนสิท ธิ ในการที จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ สุดวิสัยที ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนั ดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที ยวบิน รวมถึง
กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดิ นทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่
อนุ ญาตให้เข้าเมื อง รวมทังในกรณี ทีท่านจะใช้หนั งสื อเดิ นทางราชการ (เล่มสีนําเงิน) เดินทาง หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ ง
 บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ตามนโยบายร่วมกับการท่องเทียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพืนเมือง
ให้นักท่ องเทียวทัวไปได้รจู ้ กั คือ ร้านหยก, ร้านหมอนยางพารา, ร้านใบชา, ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
ซึงจําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นั กท่องเที ยวทุกท่าน
ทราบว่าร้านทุ กร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุ กท่านแวะชม ซึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ - นาที ซือ
หรือไม่ ซือขึนอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทังสิน และถ้าหากลูกค้าไม่ มี
ความประสงค์จ ะเข้า ร้านรัฐ บาลจีน ทุ กเมื อ ง ทางบริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่า ยที
เกิดขึนจากท่าน เป็ นจํานวนเงิน
หยวน / ท่าน / ร้าน
 ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ ไม่ รับผิ ด ชอบค่า เสี ยหายจากความผิ ด พลาดในการสะกดชื อ นามสกุ ล คํา
นํ าหน้าชือ เลขที หนั งสือเดินทาง และอืนๆ เพือใช้ในการจองตัวเครืองบิน ในกรณีทีท่านมิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที ไม่รูจ้ กั กัน กรณี ทีท่านเดินทาง ท่าน จะต้องจ่าย
ค่าพักเดียวเพิมตามราคาทีระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านัน
 ท่านทีมี วีซ่าจี นและสามารถใช้เ ดิ นทาง เข้า -ออก ได้ตามวันเดิ น ทางที ระบุ กรุ ณ าแจ้งเจ้าหน้ า ที ให้
รับทราบก่อนการทําจองทัวร์
 ท่านทีประสงค์จะใช้หนั งสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่า
ท่านจะต้องรับผิ ดชอบในการอนุ ญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ ทราบกฎ
กติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทํา
บัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย อาทิตย์
 ตัวเครืองบินทีใช้เป็ นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที นังล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รบั ทีนังแบบสุ่มเท่านั น)
 หลังจากทีท่านได้ชาํ ระค่ามัดจําและค่าทัวร์สว่ นทีเหลือเรียบร้อยแล้วนัน
3 วัน ก่อนเดินทาง ท่านจะได้รบั ใบนั ดหมายเพือเตรียมตัวการเดินทาง
1 วัน ก่อนเดินทาง หัวหน้าทัวร์จะโทรให้ขอ้ มูลเตรียมตัวเดินทางแก่ผเู ้ ดินทางอีกครัง
 เมือท่านทําการซือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
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อัตราค่าบริการ *รวม*
1. ตัวเครืองบินชันประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านัน
2. ทีพักโรงแรม ดาว ตามโปรแกรม (จัดให้พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)
** ในกรณีทีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+ ทีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา
ห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร 12 มือ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมือใด จะไม่สามารถคืนเงินได้)
4. ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามโปรแกรม
5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานทีท่องเทียวตามรายการระบุ
6. ค่าภาษี นํามันเชือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที มีการเรียกเก็บ จากสายการบิ น ซึงเป็ นอัตราเรียก
เก็บ ณ วันที พ.ย. (หากมีการเรียกเก็บเพิมจากสายการบิน ท่านต้องชําระเพิม)
7. ค่าระวางนํ าหนักกระเป๋ า โหลดใต้ทอ้ งเครือง 1 ใบ จํากัดไม่เกิน 23 กิโลกรัม
8. ค่ า ประกั น อุ บั ติ เ หตุ ร ะหว่ า งเดิ น ทางในท้อ งถิ น คุ ้ม ครองในวงเงิ น ไม่ เ กิ น 1,000,000 บาท ค่ า
รักษาพยาบาลกรณี เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 00,000 บาท (ตามเงือนไขของกรมธรรม์) ** คุม้ ครอง
ตังแต่ อายุ 6 – 69 ปี เท่านัน **
หมายเหตุ: กรณี ผูเ้ ดิ นทางมีอายุ 1 เดือน- ปี และผูเ้ ดินทาง อายุ ปี ขึนไป คุม้ ครองเพียง %
ของวงเงินคุม้ ครอง และ สําหรับผูเ้ ดินทาง อายุไม่ถึง เดือน กรมธรรม์ไม่รบั คุม้ ครองใดๆ ทังสิน **
ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื อประกันการเดินทางสํา หรับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมู ล
เพิมเติมกับทางบริษัทได้ **ทังนีอตั ราเบียประกันเริมต้นที
บาท ขึนอยู่กบั ระยะเวลาการเดินทาง**
การประกันไม่คุม้ ครอง
กรณีทีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่ วยทางร่างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชือ, ไวรัส, ไส้เลือน, ไส้ติง, อาการที
เกียวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัว
ตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ ายใต้อาํ นาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การ
บาดเจ็บเนื องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นั ดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้น
อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อืนๆตามเงือนไขในกรมธรรม์
อัตราค่าบริการ *ไม่รวม*
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที ระบุ เช่น ค่าทําหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
2. ค่าภาษี มูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% (กรณีตอ้ งการใบกํากับภาษี)

3. ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ทอ้ งถิน และหัวหน้าทัวร์ จํานวน
(เด็กชําระทิปเท่าผูใ้ หญ่)

หยวน/ทริป/ท่าน

4. ค่าทําวีซ่าชาวต่างชาติ ซึงไม่ได้รบั การยกเว้นยืนวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิมจากค่าทัวร์ 00 หยวน
และผูเ้ ดินทางเป็ นผูด้ าํ เนิ นการยืนวีซ่าเอง)

5. ค่าวีซ่าจีนท่องเทียวแบบเดียว ( วันทําการ) ท่านละ ,

บาท

เงือนไขการสํารองทีนังและการชําระค่าบริการ
 กรุณาชําระเงินมัดจํา ท่านละ 0,000 บาท
(ภายใน ชัวโมง หรือ 2 วัน นับจากวันที ทําการจอง)
 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ 15 วัน ก่อนการเดินทาง
(กรณี ไม่ชาํ ระเงิน หรือ ชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึง กรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน
ไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ)
หมายเหตุ หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว กรุณาส่งสําเนาการโอนเงิน ให้เจ้าหน้าทีทุกครัง
 รบกวนสแกนหน้าพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน ส่งภายใน 5 วันหลังจากการหลังจาการชําระมัดจํา
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง วัน ขึนไป
คืนค่าใช้จา่ ยทังหมด
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บค่าใช้จา่ ย ท่านละ 10,000 บาท
 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า - วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใช้จา่ ยทังหมด
 บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็ บค่าใช้จา่ ยทังหมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา ให้คน
เดินทางไม่ครบตามจํานวนทีบริษัทฯกําหนดไว้ ( ท่านขึนไป) เนื องจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริษัทและผูเ้ ดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนํ าไปชําระค่าเสียหายต่างๆที เกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะ
พิจารณาเลือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทังนี ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถเรียก
คืนได้ เช่น ค่าตัวเครืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามที สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอืนๆที
เกิดขึนตามจริง ในกรณีทีไม่สามารถเดินทางได้
 ยกเว้นกรุป๊ ทีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการ
การันตีมดั จําทีนังกับสายการบินและค่ามัดจําที พัก รวมถึงเที ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่
มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงหมด
ั
ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 กรณีทีกองตรวจคนเข้าเมื องทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศที ระบุไว้ในรายการเดิ น ทาง บริษัท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ ที จะไม่ คื นค่ า ทัว ร์ไม่ ว่ ากรณี ใดๆ
ทังสิน
 เมื อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่ า นงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ ง หรือไม่
เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่ อาจเรีย กร้องค่าบริการและเงิ นมัดจําคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทังสิน
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
 กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที จะนํ า ติ ด ตัว ขึ น เครื องบิ น ต้อ งมี ขนาดบรรจุ ภัณ ฑ์ไ ม่ เ กิ น
มิลลิลิตรต่อชิน และรวมกันทุ กชินไม่เกิน ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติ กใสซึงมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนํ าออกมาให้เจ้าหน้าที ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ
ใบเท่านั น ถ้าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที กําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านั น
 สิงของทีมีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านัน
 ห้ามนํ าแบตเตอรีสํารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครืองในทุกกรณี

เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (วีซ่าเดียว)
1. หนั งสือเดินทางทีมีอายุการใช้งานไม่ตากว่
ํ า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มี
การ ชํารุดใดๆ ทังสิน ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าทีตรวจคนเข้า-ออกเมื อง จะปฏิ เสธการขอออกนอก
ประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี ขนาด . X นิ ว พืนหลังสีขาวเท่านัน ยิมห้ามเห็นฟั น มองเห็นทังใบหน้าและ
ใบหูทงสองข้
ั
างชัดเจน และห้ามสวมเสือสีขาว เช่ น เสือยืดสี ขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่
สวมเครืองประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน เเว่นสายตา รูปถ่ายมี อายุไม่เกิน เดือน ใบ และ
ต้องไม่ใช่สติกเกอร์ หรือรูปพรินจากคอมพิวเตอร์
4. เอกสารทีให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพือประโยชน์ ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตากว่
ํ า ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิมเติม จากข้อ 1-3 ดังนี
5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
. . สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทังนี กรณีเด็กอายุตากว่
ํ า ปี ต้องใช้สูติบตั ร(ใบเกิด) ตัวจริง
. . สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
. . สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
. . กรณีชือไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลียนชือ
5.2 เดินทางพร้อมญาติ
. . สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทังนี กรณีเด็กอายุตากว่
ํ า ปี ต้องใช้สูติบตั ร(ใบเกิด) ตัวจริง
. . สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
. . สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
. . กรณีชือไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลียนชือ
. . ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําทีเขตหรืออําเภอเท่านัน
. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิมเติม จากข้อ 1-3 ดังนี
. ใบอนุ ญาติการทํางาน ตัวจริงเท่านัน ! ! ต่ออายุการทํางานแล้วไม่ตากว่
ํ า 3 – 6 เดือน
. หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3 สําเนาตัว + ใบจองโรงแรม
6.4 สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขันตํา 100,000 บาท
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
หมายเหตุ :
 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติ ทีทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุ ญาติการ
ทํางานในประเทศไทยเท่านั น หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนิ นการขอวีซ่า
เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
 กรณีหนั งสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดิ นทางต้องไปดําเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย
ตนเอง เนื องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนทีสถานทูตจีน
 สําหรับผูท้ ีถื อหนั งสื อเดิ นทางต่างด้าว จะต้องทําเรื องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง
เท่านันก่อนการส่งเอกสารยืนวีซ่า
 เอกสารทุ กอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืนวีซ่า ดังนั นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้
บริษัททัวร์ อย่างน้อย วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
 โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบี ยบการยืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพิมเติ มหรือเปลียนระเบียบการยืนเอกสาร เป็ นเอกสิทธิของสถานทูต และบางครังบริษัททัวร์ไม่
ทราบล่วงหน้า
ค่า ธรรมเนี ยมการยืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติ (ในกรณีทีทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้)
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั
ท่านละ , 60 บาท
 หนั งสือเดินทางของคนต่างชาติอืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ทีเจ้าหน้าทีฝ่ ายขาย)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รบั ทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงั ต่อไปนี
 ชือเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 นํารูปถ่ายเก่า ทีถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 นํารูปถ่ายทีมีววิ ด้านหลัง ทีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพือยืนทําวีซา่
 นํารูปถ่ายทีเป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปทีพรินซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่างชาติฝรังเศสและประเทศยุโรปทีเข้ากลุม่ ข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยียม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนี ย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนี ย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลียนกฎเกณฑ์การยืนวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

ผูเ้ ดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!!!!
**เนืองจากสถานทูตจีนมีการเปลียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี **

เอกสารทีใช้ประกอบการยืนขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทังหมดให้ครบถ้วน เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง**

ชือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS. / MRS. / MR.)
NAME..........................................................SURNAME.........................................................................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชือคู่สมรส
..............................................................................................................................................................................
ทีอยูต่ ามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..............................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ ............................................. โทรศัพท์บา้ น.......................................มือถือ...............................
ทีอยูป่ ั จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..............................................................................................................................................................................
............................................ รหัสไปรษณีย ์ ..........................โทรศัพท์บา้ น......................................................
ชือสถานทีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...........................................................................
ตําแหน่งงาน.........................................................................................................................................................
ทีอยูส่ ถานทีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ......................................................................
............................................................รหัสไปรษณีย ์ .......................................โทร.............................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทถูี กต้องทีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน)

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมือวันที........... เดือน...................ปี .................... ถึง วันที.......................เดือน.......................ปี ........................
ภายใน ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
เมือวันที........... เดือน..................ปี ..................... ถึง วันที.......................เดือน.......................ปี ........................
รายชือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME....................................................................SURNAME................................................................................
RELATION...............................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME....................................................................SURNAME................................................................................
RELATION...............................................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ทีทํางาน มือถือ บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริง เพื อใช้
ในการขอยืนวี ซ่า
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิมเติม อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง ทังนีเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีนี (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

