ทัวร์จีน : รหัส Chi714

วันที่
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กาหนดการ
กรุ งเทพฯ – เฉินตู (TG618 : 10.15-14.25)
เม่าเสี้ ยน
เม่าเสี้ ยน-อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวม
กระเช้าขึ้น-ลง)-เขตอุทยานจิ่วจ้ายโกว

เช้า

เที่ยง เย็น

โรงแรม

X

X



MIAOXIAN INT’L HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว







CELEBRITYJIUZHAIGOU
HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว





CELEBRITYJIUZHAIGOU
HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว





SUPER YARD HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว





อุทยานแห่ งชาติจิ่วจ้ายโกว

(รวมรถเหมาในอุทยาน)
ร้านใบชา-จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมกาแพงเมืองโบราณ
ซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี -เฉินตู-โชว์เปลี่ยน 
หน้ากาก
เฉินตู-เมืองโบราณหวงหลงซี -เล่อซานล่องเรื อ

ชมหลวงพ่อโต-ง้อไบ๊

6

ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้ า)-องค์ผเู่ สี ยน
ทรงช้าง-วัดเป้ ากัว๋





7

ง้อไบ๊-เฉิ นตู-ร้านหมอนยางพารา-ศาลเจ้าสามก๊ก
ถนนโบราณจินหลี่-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)





GARDEN CITY HOTE
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
GARDEN CITY HOTEL

หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
SUPER YARD HOTEL

หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

(SHTGCTU2) เฉิ นตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) เล่อซาน ง้อไบ๊ 8D7N (TG) ต.ค.60 / GIRL-RE220417
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ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินชุนซีลู่-เฉิ นตู-กรุ งเทพฯ
(TG619 : 15.05-17.20)





X

กรุ ณาเตรี ยมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จานวน 240 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง

กาหนดการเดินทาง เดือนตุลาคม 2560
วันแรก
07.00 น.
10.05 น.
14.00 น.

ค่า
วันที่สอง
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่า

กรุ งเทพฯ –เฉิ นตู-เม่าเสี้ ยน
 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4
ประตู 3บริ เวณ ISLAND-D โดยสายการบิน THAI AIRWAY INTERNATIONAL โดยมีเจ้าหน้าที่
จากทางบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กบั ท่าน
เหิรฟ้ าสู่ เมืองเฉิ นตู โดยสายการบิน THAI AIRWAY INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG 618
ถี งท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิ นตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่น
ที่สุดของประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเสี้ ยน
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของมณฑลเสฉวนประชากร
ส่ วนใหญ่เป็ นชนชาวเผ่าเชียง อีกทั้งยังและเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์หมีแพนด้าที่สาคัญของจีนแห่งหนึ่ง
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ MIAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เม่าเสี้ ยน-อุทยานแห่ งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-เขตอุทยานแห่ งชาติจิ่วจ้ายโกว
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ อุ ทยานแห่ งชาติ หวงหลง นาท่านชมความงามของอุทยานที่มีลาธารน้ าไหลมา
จากยอดเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหิ มะตลอดทั้งปี ซึ่ งเป็ นสายน้ าที่มีส่วนผสมของหิ นปูน เมื่อไหลลงสู่ ที่
ราบก่อเกิดเป็ นแอ่งน้ าขนาดใหญ่นอ้ ย ทาให้หินปูนตกตะกอนเกาะตัวกันเป็ นแอ่งเล็กใหญ่มากมาย
น้ าใสเรี ยบเหมื อนกระจกที่สะท้อนภาพท้องฟ้ า ภูเขาและต้นไม้ ( เดิ นทางเท้าตามเส้นทางที่ทาง
อุทยานสร้างไว้ ไม่รวมกระเช้าขึ้น–ลง)
*** ในกรณี ที่ชม อุทยานแห่ งชาติหวงหลงไม่ได้ เนื่ องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออานวย ทางบริ ษทั
ขอเปลี่ยนโปรแกรมเป็ น นาท่านเดิ นทางสู่ อุทยานโหมวหนี โกว ตั้งอยู่ทางตะวันตกของอาเภอซง
พาน ภายในหมู่บา้ นโหมวหนี โกว มี พ้ืนที่ 160 ตร.กม. อยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 2,800 เมตร จุดที่
สู งสุ ดสู งถึง 4,070 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ ยตลอดทั้งปี อยูท่ ี่ 4 องศา องค์ประกอบสาคัญของทิวทัศน์คือ
ภูเขา ถ้ า ป่ า ทะเลสาบ ทะเลสาบใหญ่นอ้ ยมีความงดงามสามารถที่จะประชันกับจิ่วจ้ายโกวได้ ส่ วน
น้ าตกก็สามารถประชันกับหวงหลงได้***
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางต่อ ท่านจะได้พบกับความงดงามของ เขตอุทยานแห่ งชาติจิ่วจ้ายโกว ผ่านเส้นทางที่
ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่แปลกตาทั้งภูเขาที่สะท้อนกับแสงพระอาทิตย์ ทัศนียภาพของลาน้ าหมิงเจียง
ทอดยาวเป็ นแนวคดเคี้ ย วเมื่ อมองจากที่ สู ง ผ่า นเส้ นทางคดโค้ง ไปตามขุนเขาและโตรกผา ซึ่ ง
เส้นทางนี้เป็ นเส้นทางสาคัญในสมัยโบราณ เพราะเป็ นเส้นทางที่ศตั รู ใช้รุกราน เสฉวน ตั้งแต่รัฐฉิ น
ก๊กโจโฉ หรื อพรรคคอมมิ วนิ สต์ ผ่านยอดเขาที่สูงที่สุด ตูเ้ จียงซาน ที่ระดับความสู ง 4,200 เมตร
ก่อนจะค่อยๆ ลดระดับลง และเลี้ยวลดไปตามทาง
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
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เช้า
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อุทยานแห่ งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน)
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน) เพื่อชม มรดกโลกอุทยาน
แห่ งชาติ ธารสวรรค์ “จิ่วจ้ายโกว” ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่ อาเภอหนานปิ ง อยูท่ างเหนื อของมณฑลเสฉวน ห่ าง
จากตัวเมืองเฉิ นตูประมาณ 500 กิโลเมตร และอยูส่ ู งกว่าระดับน้ าทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริ เวณ
ถึ ง 148,260 เอเคอร์ ให้ท่ า นสั ม ผัส กับ ความงาม ซึ่ ง ได้รับ การอนุ รัก ษ์ใ ห้เป็ นมรดกโลกเมื่ อ 14
ธันวาคมปี ค.ศ.1992 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกวดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดัง่ แดนสวรรค์
อุทยานจิ่วจ้ายโกวได้พฒั นาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีเนื้ อที่ 40 ตารางกิโลเมตร มีชนชาติ
จั้ง ทั้งหมดเก้าหมู่บา้ น ฉะนั้นจึงได้ชื่อว่า จิ่วจ้ายโกว มีแม่น้ าลาธาร มีทะเลสาบใหญ่น้อยมากมาย
หลายร้อยกว่าแห่ ง ซึ่ งชาวท้องถิ่นเรี ยกว่าลูกทะเล น้ าในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา
จะเห็ นเงาสะท้อนภาพของภูเขาและป่ าดงดิ บท้องฟ้ าเป็ นสี คราม สัมผัสธรรมชาติบริ สุทธิ์ ที่ได้รับ
การดู แลรั กษาไว้เป็ นอย่างดี โดยไม่ถูกทาลายด้วยน้ ามื อมนุ ษย์ ชมความงามของ ทะเลสาบแรด
ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบซูเจิง น้ าตกซูเจิง ทุกสถานที่ลว้ นเป็ นความงามที่ธรรมชาติได้บรรจง
สร้ างไว้ได้ดงั่ ภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวีท้ งั หลาย นาชม ทะเลสาบเสื อ ทะเลสาบแพนด้า
ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบฤดูกาล ชมสี สันของน้ าที่สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้ าสี คราม ป่ าดงดิบ
อันอุดมสมบูรณ์
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในอุทยาน
นาชม ทะเลสาบยาว ใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว ยาวกว่า 7 กิโลเมตรอยูท่ ่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่
เงี ย บสงบแต่ ง ดงาม ชม ทะเลสาบห้าสี เป็ นทะเลสาบที่ มี สี ข องน้ า แปลกตาโดยเฉพาะเมื่ อยาม
แสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นน้ า สี ของน้ าในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็ นสี รุ้งดูงดงาม ชม น้ าตกธาร
ไข่มุก ซึ่ งเป็ นน้ าตกที่ไหลผ่านถ้ าลาธารใหญ่น้อยที่สลับซับซ้อนดุ จดังวังบาดาล โดยมีสายน้ าทอด
ยาวลดหลัน่ กันมาเป็ นระยะทางถึง 310 เมตรโดยไม่ขาดช่วงสายธารส่ องประกายระยิบระยับราวกับ
ความงามของเส้ นไข่มุก ให้ท่านได้สนุ กกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่ มด่ ากับธรรมชาติ ที่สวยสด
งดงามได้อย่างเต็มที่ ถึงเวลานัดหมายออกจากอุทยาน
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ร้านใบชา-จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมกาแพงเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี -เฉิ นตู
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านแวะ ร้านใบชา ชิมชา ต้นกาเนิด ซึ่ งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝาก อาลา
อุทยานจิ่วจ้ายโกว ดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติ นาท่าน ผ่านชมกาแพงเมืองโบราณซงพาน เป็ น
เมืองโบราณที่ยงั คงความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองซงพานไว้
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี ที่มีน้ าสี เขียวดัง่ เทอคอว์ยบนที่ราบสู ง สลับด้วยแนวทิวเขา ทะเลสาบ
แห่งนี้เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวอย่างรุ นแรงบ่อยครั้งและได้กลืนเมืองทั้งเมืองอยูใ่ ต้ทะเลสาบ สมควร
แก่เวลานาท่านเดินทางต่อ ผ่านเมืองซงพาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติและความงามของ
ทุ่งหญ้า ชวนจู่ซื่อ สมัยเมื่อ 70 ปี ที่แล้วได้เกิดสงครามเหล่าบรรดาทหารจีนแดงหนี มาตามเส้นทาง
ผ่านทุ่งหญ้าอันสวยงามเพื่อเป็ นการระลึกถึงทหารจีนแดง จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉินตู
ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติสองข้างทางที่งดงาม
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 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม โชว์เปลี่ ยนหน้ากาก ที่ใช้ศิลปะพร้ อมความสามารถในการเปลี่ ยนหน้ากากแต่ละฉาก
ภายในเสี้ ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทนั เป็ นการแสดงที่สงวนและสื บทอดกันมาภายใน
ตระกูล หลายชัว่ อายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทัว่ ไป
พักที่ SUPER YARD HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เฉิ นตู-เมืองโบราณหวงหลงซี -เล่อซาน-ล่องเรื อชมหลวงพ่อโต-ง้อไบ๊
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม เมืองโบราณหวงหลงซี ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นโบราณสมัยราชวงศ์หมิง ชมความเก่าแก่
แบบดั้งเดิม ซึ่ งคงรักษาสภาพไว้จนถึงปั จจุบนั เดี๋ยวนี้ ชาวบ้านที่อาศัยอยูต่ ามริ มฝั่งแม่น้ าหวงหลงซี
มีชาวบ้านมักมาเล่นไพ่นกกระจอก และชิมชากันเป็ นกลุ่มๆ ให้เราดูเหมือนในสภาพโบราณจริ งๆ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเล่อซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชม
กับธรรมชาติสองข้างทางที่อุดมไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์และชี วิตความเป็ นอยูข่ องชาวมณฑลเสฉ
วน ซึ่ งยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบเดิ มของชาวจี นและธรรมชาติ นาท่าน ลงเรื อเพื่อชมเกาะเล่ อ
ซาน ซึ่ งมีรูปพรรณดัง่ พระกลางทะเล ท่านจะมองเห็น หลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่ งใช้เวลาสร้างนานถึง
90 ปี โดยหลวงพ่อไท่หง ใช้เงิ นบริ จาคของชาวบ้าน เพื่อเป็ นสิ ริมงคลและปกป้ องภัยน้ าท่วมจาก
แม่น้ าหมิ งเจี ยง มี ความยาวกว่า 600 กิ โลเมตรพระพักตร์ ของหลวงพ่อโตหันออกไปสู่ แม่ น้ า หมิ
งเจียงเป็ นพระพุทธรู ปนัง่ ที่สกัดเข้าไปในภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก สู งถึ ง 71 เมตร จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ เขาง้อไบ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) เอ๋ อเหมยแปลว่าคิ้วโก่ง เพราะทิวเขามี
ลักษณะเหมื อนคิ้ว นักพรตในลัทธิ เต๋ า เริ่ ม เข้ามาสร้ า งศาลเจ้าในเทื อกเขาแห่ ง นี้ ใ นศตวรรษที่ 2
หลังจากนั้นศาสนาก็เริ่ มเฟื่ องฟูมาจนถึ งศตวรรษที่ 6 เอ๋ อเหมยซานจึงกลายมาเป็ น 1 ใน 4 ภูเขา
ศักดิ์สิทธิ์ ทางพุทธศาสนา (เอ๋ อเหมยซาน, อู่ไถซาน, จิ่วหัวซาน, ผูโ่ ถซาน)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ GARDEN CITY HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้ า)-องค์ผเู่ สี ยนทรงช้าง-วัดเป้ ากัว๋
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเปลี่ ยนนัง่ รถของอุทยานขึ้นภูเขา จากนั้นนาท่าน โดยสารกระเช้าไฟฟ้ า ขึ้นสู่ จุดชมวิวบน
ยอดเขาจินติ่งที่มีความสู งจากระดับน้ าทะเล 3,077 เมตร ชมทิวทัศน์อนั สลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขา
เหนื อชั้นเมฆที่สวยงามดุจดัง่ สวรรค์ นาท่านนมัสการ องค์ผเู่ สี ยนทรงช้าง พระพักตร์ 10 ทิศ สู ง 48
เมตร ลักษณะพิเศษขององค์พระปฏิมาจะเป็ นพระโพธิสัวท์ รงคชสารเป็ นช้างเผือก 6 งา ชมตาหนัก
ทอง ตาหนักเงิน ตาหนักสาริ ด และตาหนักเหล็ก ซึ่ งประหนึ่งว่าได้จาลอง 4 พุทธคีรี ท่านจะได้เห็น
วิวทิวทัศน์อนั สลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขาเหนื อชั้นเมฆที่สวยงามดุ จดัง่ สวรรค์ สมควรแก่เวลานา
ท่านเดินทาง ลงจากยอดเขาง้อไบ๊
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ วัดเป้ ากัว๋ ซึ่ งเป็ นวัดที่มีอายุนบั หลายร้อยปี และเป็ นวัดที่มีความสวยงามแห่ งหนึ่ งที่ต้ งั อยู่
บริ เวณเขาง้อไบ๊ วัดแห่ งนี้ ได้รับการบูรณะใหม่ โดยพระชาวไต้หวันแห่ งเมืองเกาสง ซึ่ งบริ จาคเงิ น
จานวน 100,000 อเมริ กนั ดอลล่าร์ ซึ่ งเป็ นวัดและพิพิธภัณฑ์เก็บของเก่าที่มีค่าทั้งรู ปภาพ องค์พระ
และในพิพิธภัณฑ์มีงวงช้าง ของสาริ ดคล้ายหน้าคน เหมือนเทพเจ้าซึ่ งใส่ หน้ากากทาจากทองสาริ ด
ใหญ่ที่สุด มีความยาวถึง 1.38 เมตร
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ค่า

วันที่เจ็ด
เช้า
เที่ยง
บ่าย

ค่า
วันที่แปด
เช้า

เที่ยง
บ่าย
15.05 น.
17.20 น.

หมายเหตุ :

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ GARDEN CITY HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ง้อไบ๊-เฉิ นตู-ร้านหมอนยางพารา-ศาลเจ้าสามก๊ก-ถนนโบราณจินหลี่-ร้านนวดเท้า (บัวหิ มะ)
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางกลับ เมืองเฉิ นตู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) ให้ท่านได้ชื่นชมบรรยากาศทั้ง
2 ข้างทาง จากนั้นนาท่านแวะ ร้านหมอนยางพารา ให้ท่านได้เลือกซื้ อมาฝากคนทางบ้าน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม ศาลเจ้าสามก๊ก สร้างขึ้นโดยพระบัญชาของกษัตริ ยแ์ ห่ งอาณาจักรเฉิ ง ปลาย ราชวงศ์จิ๋น
ประมาณ 1,800 กว่าปี มาแล้ว ภายในศาลเจ้ามีรูปปั้ นเล่าปี่ ขงเบ้ง กวนอู เตียวหุ ย พร้อมทั้ง 14 ทหาร
เอก และ 14 เสนาบดี เอก ชมสุ สานเล่ าปี่ และมเหสี 2 องค์ นาท่านเดิ นทางสู่ แหล่ งช้อปปิ้ ง ถนน
โบราณจินหลี่ เป็ นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็ นอย่างดี มีสินค้าต่างๆมากมาย
ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเลื อกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย นาท่านแวะ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิ ต การนวดเท้า
ซึ่ ง เป็ นอี ก วิธี หนึ่ ง ในการผ่อนคลายความเครี ย ด ปรั บสมดุ ล ให้ก ารไหลเวีย นของโลหิ ตด้วยวิธี
ธรรมชาติ และท่านยังสามารถชมการสาธิ ตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่ าฝู่ ถังผลิ ตยา
“บัวหิ มะ” ที่ข้ ึนชื่อที่สุดของเมืองจีน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ SUPER YARD HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินชุนซี ลู่ - เฉิ นตู - กรุ งเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่ า นแวะชม ร้ า นผ้า ไหม ชมวิธี ก ารนาเส้ นไหมออกมาผลิ ตเป็ นสิ นค้า ทั้ง ใช้เครื่ องจัก ร และ
แรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทาใส้นวมผ้าห่ มไหม ซึ่ งเหมาะกับการ
ซื้ อเป็ นทั้งของฝากและใช้เอง จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ ถนนคนเดิ นชุ นซี ลู่ ให้ท่านได้อิสระเลือก
ซื้ อสิ นค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้ อผ้า, รองเท้า, เครื่ องหนัง,
กระเป๋ าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉิ นตู เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAY INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG 619
ถึงท่าอากาศยานสุ ววณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....    
************ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริ การ ************
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ซื่ อสัตย์ จริ งใจ ห่วงใย เน้นบริ การ คืองานของเรา ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
(*** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ต้ งั แต่ 15 ท่านขึ้นไป ***)
ตามนโยบายร่ ว มกับ การท่ องเที่ ย วแห่ ง เมื อ งจี นทุ ก เมื องก าหนดให้มี ก ารประชาสั ม พันธ์ สิ นค้า
พื้นเมืองให้ นักท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รู้จกั คือ ร้านใบชา, ร้านหมอนยางพารา ,นวดฝ่ าเท้า(บัวหิ มะ) ,
ร้ า นผ้า ไหม ซึ่ งจาเป็ นต้องบรรจุ ใ นโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมี ผ ลกับราคาทัวร์ จึ ง เรี ย นให้ก ับ
นักท่องเที่ยวทุ กท่านทราบว่า ร้ านทุ กร้ านจาเป็ นต้องรบกวนทุ กท่านแวะชมซึ่ งจะใช้เวลาร้ านละ
ประมาณ 45-90 นาที ซื้ อหรื อไม่ซ้ื อขึ้นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ
ทั้งสิ้ น
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ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณา
สอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง

**ก่อนทาการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุ ณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทาง
บริ ษทั ฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก**

เฉิ นตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน
กาหนดการเดินทาง

วันที่ 20-27 / 21-28 / 22-29 ตุลาคม 2560

ผูใ้ หญ่ / เด็ก พักห้องละ
2 ท่านราคาท่านละ
(ไม่มีราคาเด็ก)

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม ท่านละ

40,999 บาท

8,500 บาท

ไม่รับจอยแลนด์เนื่องจากในอุทยานจิ่วจ้ายโกวใช้รถเหมา
ราคาทัวร์ น้ ี ไม่แจกกระเป๋ า/ไม่มีราคาเด็ก ซึ่ งราคาทัวร์ ดงั กล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่ องจากสภาวะ
น้ ามันโลกที่มีการปรับราคาสู งขึ้น ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ ามันขึ้นในอนาคต ซึ่ ง
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าภาษีน้ ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั การเปลี่ ยนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและ
ยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะค่าเงิ นบาทที่ไม่คงที่และกรณี ที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่าน้ ามัน
เพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว้)
อัตราค่าบริ การดังกล่าวรวม
☺ ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
☺ ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ปท่องเที่ยว ราคา 800 บาท (ใช้แค่สาเนาหนังสื อเดินทาง)
หมายเหตุ
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หมายเหตุ :
• กรณี ที่ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ ปท่องเที่ยวได้ หรื อท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ ยว บริ ษทั ฯ ขอเก็บหนังสื อ
เดินทางตัวจริ ง , รู ปถ่ายรู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขาวเท่านั้น จานวน 2 รุ ป และเอกสาร
ที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ พร้อมชาระค่าส่ วนต่างเพิ่ม ยื่นธรรมดา 4 วันทาการ ชาระค่าส่ วนต่างเพิ่ม 700

บาท / ยื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่าส่ วนต่างเพิ่ม 1,750 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น ส าหรับผูถ้ ือหนังสื อ
เดินทางไทยเท่านั้น)

• ยกเว้นเส้นทางที่บินลงเทียนสิ น ใช้สาเนาหนังสื อเดินทาง และรู ปถ่าย 2 นิ้ว จานวน 2 รู ป
• กรณี เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เดินทางพร้ อมผูป้ กครอง ในเส้นทางที่บินลงปั กกิ่ ง / ปั กกิ่ ง+เซี่ ยงไฮ้ (เที่ยว 2 เมือง)
ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น
☺ ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
☺ ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
☺ น้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม จานวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ อได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ าหนักต้อง
ไม่เกิน 7 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
☺ ค่ า ประกัน อุ บ ัติ เ หตุ ร ะหว่า งการเดิ น ทาง ท่ า นละไม่ เ กิ น 1,000,000 บาท (ค่ า รั ก ษาพยาบาล 500,000 บาท)
คุม้ ครองผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูง
กว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลื อเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรม
ธรรม์ ทั้งนี้ ย่อมอยู่ในข้อจากัดที่ มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชี วิต ทุ ก กรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสาร
รับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณี ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้ อประกันการเดิ นทางเพื่อให้คลอบคลุ มในเรื่ องของสุ ขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ***ทั้งนี้ อตั ราเบี้ยประกันเริ่ มต้นที่ 330 บาท
ขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่คุม้ ครอง
กรณี ที่ เสี ย ชี วิต หรื อ เจ็บ ป่ วยทางร่ า งกายด้วยโรคประจาตัว , การติ ดเชื้ อ, ไวรั ส , ไส้ เลื่ อน, ไส้ ติ่ง , อาการที่
เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ย
สติ, ตกอยูภ่ ายใต้อานาจของสุ รายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่าบริ การดังกล่าวไม่รวม
 ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
 กรุ ณาเตรี ยมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ,ไกด์และคนขับรถ รวม 240 หยวน (เด็กชาระทิปเท่าผูใ้ หญ่)
 ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิ ทธิ์
ออกใบเสร็ จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์ เท่านั้น
เงื่อนไขการให้บริ การ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถ
ยกเลิ ก หรื อเปลี่ ยนแปลงการเดิ นทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิ ก หรื อเปลี่ ยนแปลงการเดิ นทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
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เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
ชื่อบัญชี
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ประเภท
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี
732-2-31864-9
160-251742-5
281-2-22986-8

3. คณะทัวร์ ครบ 10 ท่านออกเดิ นทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ทอ้ งถิ่ นพูดไทยรั บที่คุนหมิง) ครบ 15 ท่าน มี
หัวหน้าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงิ นมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริ ษทั จะเรี ยกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. การยกเลิก
6.1
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง
6.2
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
6.3
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
6.4
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
6.5
ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการกา
รันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัด
จา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. จานวนผูเ้ ดิ นทางขั้นต่ า ผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้ นไป เที่ ยวบิ น, ราคา และรายการอาจมี การเปลี่ ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิ ดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุ มของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิ ดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่ น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย,
การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิ เสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่ กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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7. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสื อเดิ นทางต้องมี อายุเหลื อใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดื อน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดิ นทางเพื่อท่องเที่ ยว
เท่านั้น
9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิ ด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่ อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรับหนังสื อเดินทางไทย (กรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว)
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้องไม่มีการ ชารุ ด
ใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้าเกิดการชารุ ด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี ขนาด 1.5 X 2 นิ้ ว พื้นหลังสี ขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟั น มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหู ท้ งั สอง
ข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้ อสี ขาว เช่ น เสื้ อยืดสี ขาว ชุ ดนักศึกษา หรื อชุ ดข้าราชการ ไม่สวมเครื่ องประดับ สร้อย
ต่ า งหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รู ป ถ่ ายมีอายุไม่เกิ น 6 เดื อน 2 ใบ และต้องไม่ใช่ สติ๊ กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นจาก
คอมพิวเตอร์
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณี เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรื อ แม่
5.1.1 สาเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้ กรณี เด็กอายุต่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบตั ร(ใบเกิด) ตัวจริ ง
5.1.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.1.4 กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทางพร้อมญาติ
5.2.1 สาเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้ กรณี เด็กอายุต่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบตั ร(ใบเกิด) ตัวจริ ง
5.2.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.2.4 กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรื ออาเภอเท่านั้น
6. กรณี หนังสื อเดินทางชาวต่างชาติ เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
6.1 ใบอนุญาติการทางาน ตัวจริ งเท่านั้น ! ! ต่ออายุการทางานแล้วไม่ต่ากว่า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสื อรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3 สาเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม
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6.4 สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
6.5 กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่างชาติในกรณี ที่ทางบริ ษทั สามารถขอวีซ่าให้ได้
• หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั
จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
• หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
หมายเหตุ : ทางบริ ษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทางาน
ในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
1. กรณี หนังสื อเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
2. สาหรับผูท้ ี่ถือหนังสื อเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ ง
เอกสารยืน่ วีซ่า
3. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง
น้อย 7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
4. โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อ
เปลี่ยนระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้า
5. ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่าน ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
• ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
• นารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
• นารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทาวีซ่า
• นารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยีย่ ม สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยืน่ วีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบกรณี
ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
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ผูเ้ ดินทางกรุ ณากรอกเอกสารด้านล่างนี้!!!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุ ณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ **
เอกสารที่ใช้ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME............................................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
.......................รหัสไปรษณี ย.์ ............................. โทรศัพท์บา้ น.........................................มือถือ..................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณี ย ์ ..........................โทรศัพท์บา้ น
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...................................................................................
ตาแหน่งงาน..................................................................................................................................................................
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....……………………………
...............................................................................รหัสไปรษณี ย ์ .......................................โทร.......................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้งเบอร์ที่ถกู ต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน)

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรื อไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่................ เดือน.........................ปี ........................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี ...............
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรื อไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่............... เดือน.........................ปี ........................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี ...............
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................

หมายเหตุ
กรุ ณาระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทางาน มือถือ บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง เพื่อใช้ในการขอยื่นวีซ่า
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริ ษทั แล้วไม่ครบ ทางบริ ษทั อาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ ี (โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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