ทัวร์จีน : รหัส Chi737

เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว
(ไม่รวมรถเหมา) 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
กำหนดกำรเดินทำง :
ว ันที่ 09-14/14-19 ต.ค.60

รำคำ

ว ันที่ 18-23/22-27 ต.ค.60

รำคำ

GT-CTUTG06

33,999.34,999.-
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**ราคานี้ยงั ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ ปอีกท่านละ 1,000 บาท **
**ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น และคนขับรถท่านละ 180หยวน/ทริ ป**

ไฮไลท์..... ทัวร์ราคาสบายกระเป๋ า
1. ชมมรดกโลกอุทยานแห่งชาติ...จิ่วจ้ายโกว
2. ชมความงามของ...อุทยานหวงหลง
3. ชมโชว์...เปลี่ยนหน้ากาก โชว์ที่มีชื่อเสี ยงของมณฑลเสฉวน
4. สัมผัสความน่ารักของหมีแพนด้า...ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
วัน
1
2

โปรแกรมการเดินทาง

กรุ งเทพฯ – เฉินตู-เม่าเสี้ ยน (TG618: 10.05-14.00)-เข้าที่
พัก
เม่าเส้น-หวงหลง-อุทยานหวงหลง( ไม่รวมกระเช้าขึ้นลง)จิ่วจ้ายโกว

เช้า

เที่ยง

ค่า

โรงแรมที่พกั
MAOXIAN INTERHOTEL
หรื อเทียบเท่า 4*

-

-

O

O

O

O

CELEBRITY HOTELหรื อ
เทียบเท่า 4*

3

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน)

O

O

O

CELEBRITY HOTELหรื อ
เทียบเท่า 4*

4

จิ่วจ้ายโกว-เมืองโบราณซงพาน-ทะเลสาบเตี๋ยซี -ร้านใบ
ชา-เฉินตู

O

O

O

ACMEHOTEL หรื อ
เทียบเท่า 4*

O

O

O

ACMEHOTEL หรื อ
เทียบเท่า 4*

O

O

✈

5
6

เฉินตู-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า( รวมรถราง)-ร้านนวดฝ่ า
เท้า-ร้านผ้าไหม-ช้อปปิ้ งถนนคนเดินชุ นซี ลู่,-โชว์เปลี่ยน
หน้ากาก
ร้านยางพารา-ถนนคนเดินจิ่งหลี่-เฉินตู-กรุ งเทพฯ (TG619
: 15.05-17.20)

วันแรกของการเดินทาง กรุ งเทพฯ (สุ วรรณภูมิ) –เฉิ นตู-เม่าเสี้ ยน
07.00 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 บริ เวณ
ประตู 3 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั ฯ คอย
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ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกให้กบั ทุกท่าน

10.05.น.

ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิ นตูโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG618

14.00น.

ถีงท่าอากาศยานเมืองนครเฉิ นตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเข้าสู่ ณ ภัตตาคาร

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั

CELEBRITY HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรื อเทียบเท่า

วันที่สอง ของการเดินทาง เม่าเสี้ ยน-อุทยานหวงหลง( ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-ปากหุ บเขาจิ่วจ้ายโกว
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทาง เขตอุทยานแห่ งชาติหวงหลง ชมความงามของธรรมชาติที่สร้างสรรค์เป็ นลาธารสายหนึ่งไหล
มาจากภูเขาหิ มะนับพันๆ ปี จนหิ นปูนเกิ ดตกตะกอนเป็ นแอ่งเป็ นชั้นทั้งเล็กและใหญ่กว่า 4,000 ชั้น สู งตั้งแต่
1.5 – 4.5 เมตร น้ าสี รุ้งในอ่าง เปรี ยบเปรยเป็ นที่เล่นน้ าของนางฟ้ าชั้นสวรรค์ ลาธารเรี ยงรายลดหลัน่ เป็ นระยะ
กว่า 3,000 เมตร เป็ นรู ปร่ างต่างๆ แสนมหัศจรรย์และงดงาม ไม่มีที่ใดในโลกเทียบได้ จนมีชื่อว่า หวงหลงหรื อ
อุทยานแห่งชาติมงั กรเหลือง

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางต่อท่านจะได้พบกับความงดงามของ ปากหุ บเขาจิ่วจ้ายโกว และได้สัมผัสกับกลิ่นไอธรรมชาติ
บนผืนป่ าที่อุดมสมบูรณ์ที่หาดูได้ยากต้นไม้นานาพันธุ์ โดย เฉพาะถ้าการเดินทางของท่านอยูใ่ นระหว่างเดือน
กันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนซึ่ งเป็ นช่วงฤดูใบไม้ร่วง ท่านจะได้สัมผัสกับต้นไม้เปลี่ยนสี สี ของใบไม้มี
หลากหลายสี สันผสมผสานกับละอองหิ มะที่โปรยปรายลงมาเพิ่มความงามและเสน่ห์ให้กบั จิ่วจ้ายโกวมากขึ้น
คณะเดินทางมาถึงจิ่วจ้ายโกว เมืองที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ วโดยเฉพาะโรงแรมและบ้านพักที่มีจานวนมาก
ตั้งแต่ระดับเกสท์เฮ้าส์จนถึงโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงละคร อาคารพาณิ ชย์ ที่เรี ยงรายและมีผคู้ นจานวนมากซึ่ง
ล้วนแต่เป็ นชาวจีนเชื้อสายทิเบต แบ่งแยกออกเป็ นหลายเผ่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
CELEBRITY HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรื อเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติ จิ่วจ้ายโกว(รวมรถเหมาในอุทยาน) เพื่อชมมรดกโลกอุทยานแห่ งชาติ ธาร
สวรรค์ “จิ่ ว จ้ายโกว” ซึ่ งตั้งอยู่ที่ อาเภอหนานปิ ง อยู่ท างเหนื อของมณฑลเสฉวน ห่ า งจากตัวเมื อ งเฉิ น ตู
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กลางวัน

ประมาณ 500 กิโลเมตร และอยูส่ ู งกว่าระดับน้ าทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริ เวณถึง 148,260 เอเคอร์ ให้ท่าน
สัมผัสกับความงาม ซึ่ งได้รับการอนุรักษ์ให้เป็ นมรดกโลกเมื่อ 14 ธันวาคมปี ค.ศ.1992 อุทยานแห่ งชาติจิ่วจ้าย
โกวดิ นแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุ จดัง่ แดนสวรรค์ อุทยานจิ่วจ้ายโกวได้พฒั นาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติมีเนื้ อที่ 40 ตารางกิโลเมตร มีชนชาติจ้ งั ทั้งหมดเก้าหมู่บา้ น ฉะนั้นจึงได้ชื่อว่า จิ่วจ้ายโกว มีแม่น้ าลา
ธาร มีทะเลสาบใหญ่นอ้ ยมากมายหลายร้อยกว่าแห่ ง ซึ่ งชาวท้องถิ่นเรี ยกว่าลูกทะเล น้ าในทะเลสาบใสสะอาด
และสวยงามตระการตา จะเห็ นเงาสะท้อนภาพของภูเขาและป่ าดงดิ บท้องฟ้ าเป็ นสี คราม สัมผัสธรรมชาติ
บริ สุทธิ์ ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็ นอย่างดี โดยไม่ถูกทาลายด้วยน้ ามือมนุ ษย์ ชมความงามของทะเลสาบแรด
ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบซู เจิง น้ าตกซู เจิง ทุกสถานที่ลว้ นเป็ นความงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ได้
ดัง่ ภาพวาดในจิ นตนาการของเหล่ ากวีท้ งั หลาย นาชมทะเลสาบเสื อ ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบไผ่ลู ก ศร
ทะเลสาบฤดูกาล ชมสี สันของน้ าที่สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้ าสี คราม ป่ าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาชม ทะเลสาบยาว ใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว ยาวกว่า 7 กิโลเมตรอยูท่ ่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบสงบ
แต่งดงาม ชม ทะเลสาบห้าสี เป็ นทะเลสาบที่มีสีของน้ าแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบพื้น
น้ า สี ของน้ าในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็ นสี รุ้งดูงดงาม ชม น้ าตกธารไข่มุก ซึ่ งเป็ นน้ าตกที่ไหลผ่านถ้ าลา
ธารใหญ่นอ้ ยที่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล โดยมีสายน้ าทอดยาวลดหลัน่ กันมาเป็ นระยะทางถึง 310 เมตรโดย
ไม่ ขาดช่ วงสายธารส่ องประกายระยิบ ระยับ ราวกับ ความงามของเส้ นไข่มุ ก ให้ท่านได้ส นุ กกับ การบันทึ ก
ถ่ายภาพและดื่มด่ากับธรรมชาติที่สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที่ ถึงเวลานัดหมายออกจากอุทยาน
หมายเหตุ : การชมทะเลสาบได้มากน้อยขึ้นอยูก่ บั เวลาเที่ยวในแต่ละจุดของคณะทัวร์

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
NEW JIUZHAI HOTEL(ระดับ 4 ดาว) หรื อเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี -ร้านใบชา-เฉิ นตู
เช้า

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านแวะชิม ร้านใบชา ชาที่มีช่อเสี ยงของจีน นาท่าน ผ่านชมกาแพงเมืองโบราณซงพาน เป็ นเมืองโบราณที่
ยังคงความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองซงพานไว้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี ที่มีน้ าสี เขียวดัง่ เทอร์ ควอยซ์บนที่ราบสู ง สลับด้วยแนวทิวเขา ทะเลสาบแห่ งนี้ เกิดขึ้น
จากแผ่นดิ นไหวอย่างรุ นแรงบ่อยครั้งและได้กลืนเมืองทั้งเมืองอยู่ใต้ทะเลสาบ แวะ ร้านใบชา เชิ ญชิ มชาอวู่ห
ลง และชาที่มีชื่อเสี ยงอื่นๆ จากนั้นนาทุ กท่านออกเดิ นทางกลับสู่ เมืองเฉิ นตู ท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติอนั
งดงามระหว่างการเดิ นทาง ใช้เวลาในการเดิ นทางประมาณ 1 ชั่วโมง เมื องเฉิ นตูต้ งั อยู่ที่ก้นกระทะซื่ อชวน
กลางลุ่มแม่น้ าหมินเจียง ตะวันออกมีเทื อกเขาหลงเฉวียน ใกล้กบั ชลประทานเขื่อนตูเจียงเยี้ยน ซึ่ งสร้ างบน
แม่น้ าหมินเจียง เป็ นชลประทานแยกสายน้ ากระจายออกไปเป็ นรู ปพัดเพื่อทดน้ าเข้าสู่ ที่ราบเฉิ นตู เมืองนี้จึงเป็ น
พื้นที่อุดมสมบูรณ์จนได้ฉายาว่า “เมืองสวรรค์ของจีน” อีกทั้งยังมีชื่อเสี ยงทางประวัติศาสตร์ ก่อนคริ สตศักราช
500 กว่าปี
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ค่า
พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ACME HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถราง)-ร้านนวดฝ่ าเท้า-ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินซุ นซี ลู่โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม

เช้า

กลางวัน

นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์วิจยั หมีแพนด้า(รวมรถราง) ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็ นสัตว์สงวนหา
ยากมีกาเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่ างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะ
ตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยูร่ อด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่
ลูกศร รัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็ นสื่ อการผูกมิตรไมตรี กบั ประเทศต่างๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ค่า

จากนั้นนาท่านแวะ ร้ านนวดเท้า ชมการสาธิ ต การนวดเท้า ซึ่ งเป็ นอีกวิธีหนึ่ งในการผ่อนคลายความเครี ยด
ปรับสมดุ ลให้การไหลเวียนของโลหิ ตด้วยวิธีธรรมชาติและท่านยังสามารถชมการสาธิ ตการรักษาแผลจากไฟ
ไหม้ของโรงงานเป่ าฝู่ ถังผลิตยา “บัวหิ มะ”ที่ข้ ึนชื่อที่สุดของเมืองจีน นาท่านเลือกซื้ อ ผ้าไหม สิ นค้าอันเลื่องชื่อของ
จีน เป็ นของฝากคนทางบ้าน จากนั้นนาท่าน ช้อปปิ้ งถนนคนเดิ นซุ นซี ลู่ ให้ท่านเลือกซื้ อของฝากคนทางบ้านเป็ นที่
ระลึ ก อาทิ เช่ น เสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้าแบรนด์เนม ฯลฯ เป็ นถนนที่ไม่ยาวมากนักแต่เป็ นแหล่งชุ มนุ มของหนุ่ มสาว
เมืองเฉินตูที่เต็มไปด้วยห้างใหญ่และร้านย่อย มากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พัก

นาท่านชมการแสดงโชว์เปลี่ ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสู งของเสฉวน ชมการเปลี่ ยนหน้ากากภายใน
เสี้ ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทนั เป็ นการแสดงที่สงวน และสื บทอดกันมาภายในตระกูลหลายชัว่ อายุ
คน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทัว่ ไป
ACME HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรื อเทียบเท่า

วันที่หก
เช้า

ร้านยางพารา-ถนนคนเดินจิ่งหลี่-เฉิ นตู-กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม

กลางวัน

ท่านสู่ ร้านยางพารา ให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพ เดินทางสู่ แหล่งช้อปปิ้ ง ถนนโบราณจิ่งหลี่ เป็ นถนน
คนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็ นอย่างดี มีสินค้าต่างๆ มากมายให้ท่านเลือกซื้ อได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

15.05 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG619

17.20 น.

เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.....................
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กรุ ณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
หมายเหตุ

1. บริ ษ ทั ฯ สงวนสิ ท ธิ์ ในการที่ จะไม่รับ ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหายอันเกิ ดจากเหตุ สุ ดวิสั ยที่ ท าง
บริ ษทั ฯไม่สามารถควบคุมได้เช่ นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิ กของเที่ยวบินรวมถึงกรณี ที่
กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาตให้
เข้าเมืองรวมทั้งในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดิ นทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการ
เดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณี ที่คณะไม่ครบจานวน 15 ท่านทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุก
ข้อแล้ว
ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ
กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผูร้ ่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ

เฉิ นตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน
โดยสายการบินไทย ( TG)
ผูใ้ หญ่พ ัก
กำหนดกำรเดินทำง

ห้องละ 2
ท่ำน

เด็กมีเตียง
พ ักก ับ
ผูใ้ หญ่ 1
ท่ำน

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ม ี

พ ักก ับ

เตียงพ ักก ับ

พ ัก

ผูใ้ หญ่ 2

ผูใ้ หญ่ 2

เดีย
่ ว

ท่ำน

ท่ำน

เพิม
่

09-14/14-19 ต.ค.60

33,999.-

33,999.-

33,999.-

33,900.-

5,900.-

18-23/22-27 ต.ค.60

34,999.-

34,999.-

34,999.-

34,999.-

5,900.-

หมายเหตุ : สาหรับผูเ้ ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้วย
่ จีนแบบกรุป
หมำยเหตุ รำคำด ังกล่ำว ย ังไม่รวมค่ำธรรมเนียมยืน
่ วีซำ
๊ เก็ บเพิม
่ ท่ำนละ 1,000 บำท
้ น้ำพำสปอร์ต+เบอร์โทรติดต่อ
ใชห
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***ราคาทัวร์ขา้ งต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์
ท่านละ 180หยวน /ทริ ป/ต่อท่าน***
ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
**บริ การแจกน้ าดื่มวันละ 1 ขวด**
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหายไม่วา่ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุ ญาต
ให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษ ทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่ จะไม่รับ ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิ ดจากเหตุ สุ ดวิสั ยที่ ทาง บริ ษทั ฯไม่
สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ)
4. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณี ที่คณะไม่ครบจานวน10ท่านทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดินทางโดยทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง
6. เมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
7. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั
ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
เงื่อนไขการให้บริ การ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ ปมีการ
คอนเฟริ มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
3. การชาระค่าบริ การ
3.1 กรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000. – บาท
3.2 กรุ ณาชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
เดอะมอลล์ บางกะปิ

GT-CTUTG06

ชื่อบัญชี
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ประเภท
หมายเลขบัญชี
ออมทรัพย์ 732-2-31864-9
ออมทรัพย์ 160-251742-5
ออมทรัพย์ 281-2-22986-8
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4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจา
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโ
ดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight
จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณี คณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์ )
2. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์ )
3. คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราบริ การนี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่ งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิด
อุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้ อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่
บริ ษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ ามัน
อัตราบริ การนี้ ไม่รวม
1. กระเป๋ าเดินทาง
2. กระเป๋ าเดิ นทางในกรณี ที่น้ าหนักเกิ นกว่าที่ สายการบิ นกาหนด 20 กิ โลกรัม/ท่าน ส่ วนเกิ นน้ าหนัก เงื่ อนไขตามสายการบิ น
กาหนด
3. ค่าทาหนังสื อเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
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5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
7. ค่าธรรมเนียมการยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีนวีซ่ากรุ๊ ป 1,000 บาท/ท่าน
**เป็ นวีซ่ากรุ๊ ป ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนาไปใช้กบั การเดินทางครั้งอื่นๆได้
และกรณี ยกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ ป ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้ น ทาให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ ปได้ ทางบริ บทั ขอสวงน
สิ ทธิ์ เก็บค่าวีซ่าเพิม่ 1,500 บาท/ท่าน จากราคาทัวร์ (ยืน่ ปกติ 4 วัน ทาการ)
หมายเหตุ : อัตราค่าวีซ่าดังกล่าว สาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ ตไทยเท่านั้น

8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หักที่ ณ จ่าย 3%
9. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น และ คนขับรถ ท่านละ 180 หยวนต่อคน/ทริ ป
เงื่อนไขการสารองที่นงั่
1.

กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุ ณาเตรี ยมเงินมัดจา 10,000 บาท(ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับ
เงิ นมัดจาแล้วเท่านั้น)หากต้องยื่นวีซ่า ต้องเตรี ยมเอกสารยื่นวีซ่าให้เรี ยบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทาการจองแล้ว
(ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ากว่า 7วันทาการ)

2.

การช าระค่ าทัวร์ ส่ วนที่ เหลื อทางบริ ษ ทั ฯจะเรี ยกเก็ บก่ อนเดิ นทางไม่ น้อยกว่า 15 วันท่ านควรจัดเตรี ยมค่ าทัวร์ ให้
เรี ยบร้อยก่อนกาหนดเนื่ องจากทางบริ ษทั ต้องสารองค่าใช้จ่ายในส่ วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบินมิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม
เรื่ องตัว๋ เครื่ องบินและที่นงั่ บนเครื่ องบิน
1. ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดิ นทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่ อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการ
บินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง และได้ดาเนินการ
ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
2. ทางบริ ษทั ได้สารองที่นงั่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้วหากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่ งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง
3. หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึ้นจริ ง
4. นั่งที่ Long Leg โดยปกติ อยู่บ ริ เวณทางออกประตู ฉุ กเฉิ น และผูท้ ี่ จะนั่งต้องมี คุ ณ สมบัติตรงตามที่ ส ายการบิ น
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กาหนด เช่ น ต้องเป็ นผูท้ ี่ มีร่างกายแข็งแรง และช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบิ นมี ปัญหา เช่ น
สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ ผทู ้ ี่มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพและร่ างกาย และ
อานาจในการให้ที่นงั่ Long leg ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
เรื่ องโรงแรมที่พกั
1. เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ ยว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม
อาจมีหอ้ งพักแบบ 3 ท่านจานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดิ นทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่า 2 หน้า
หากไม่มนั่ ใจโปรดสอบถาม
เอกสารยื่นวีซ่าหนังสื อเดินทางไทย
1.หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชารุ ด
2.หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเท่านั้น**
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้ อสี ขาวเด็ดขาด เช่น เสื้ อยืดสี ขาว ชุดนักศึกษา หรื อชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรู ปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รู ปต้องหน้าตรง ไม่ยมิ้ เห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูท้ งั 2ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่ องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา
3.สาหรับผูท้ ี่ถือหนังสื อเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ งเอกสารยื่นวี
ซ่า
4.สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
5.เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุ ณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6.กรณี เด็ก, นักเรี ยน, นักศึกษา
- กรณี เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์ ต้องแนบสู ติบตั รตัวจริ ง, สาเนาสู ติบตั รและสู ติบตั รของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาว
โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณี ที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสื ออนุญาตให้เดินทาง
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ข้อมูล จริ งเกี่ ยวกับ สถานที่ ศึก ษา สถานที่ ท างาน ตาแหน่ งงาน ที่ อยู่ปั จจุ บ นั ที่ อยู่ที่ ท างาน ญาติ ที่ ติดต่ อได้ในกรณี ฉุ กเฉิ น
หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ที่ทางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้วา่ ให้ขอ้ มูลเท็จ อาจมีการระงับ
การออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7.เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย 5-7
วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
8.โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนระเบียบ
การยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้า
ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ
9.ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ทัวร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร
APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดิ นทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่าง
น้อย 2 อาทิตย์
10. กรณี หนังสื อเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริ ษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทางานใน
ประเทศไทยเท่านั้น
-หากไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
-กรณี หนังสื อเดิ นทางต่างด้าว(เล่มเหลื อง) ผูเ้ ดิ นทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่ องจากผูเ้ ดิ นทาง
จะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่างชาติในกรณี ที่ทางบริ ษทั สามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
2. หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารที่ตอ้ งเตรี ยม
1.พาสปอร์ ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รู ปถ่ายสี ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **พื้นหลังขาวเท่านั้น**
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้ อสี ขาวเด็ดขาด เช่น เสื้ อยืดสี ขาว ชุดนักศึกษา หรื อชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรู ปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รู ปต้องหน้าตรง ไม่ยมิ้ เห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูท้ งั 2ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่ องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา
3.ใบอนุญาตการทางาน
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4.หนังสื อว่าจ้างในการทางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่าน ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1.ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
2.นารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทาวีซ่า
4.นารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่ งหนังสื อเดินทางล่าช้า
•ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท
(ต่างชาติ ฝรั่ งเศสและประเทศยุโรปที่ เข้ากลุ่ มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรี ย เบลเยี่ยมสาธารณรั ฐเช็ ก เดนมาร์ ก
ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิ ทวั เนี ยลัตเวียลักเซมเบิร์กมอลต้าเนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์
โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
ประกาศเนื่ องจากสภาวะน้ ามันโลกที่มีการปรับราคาสู งขึ้น ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ ามันขึ้นในอนาคต ซึ่ ง
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าภาษีน้ ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง
**กำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลีย
่ นกฎเกณฑ์กำรยืน
่ วีซ่ำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ**

่ เข้ำจีน กรุณำกรอกข้อมูลด ังต่อไปนี*
้ *
**สถำนทูตจีนมีกำรเปลีย
่ นแปลงแบบฟอร์มกำรขอวีซำ
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้ ระกอบกำรยืน
่ ประเทศจีน
เอกสำรทีใ่ ชป
่ ขอวีซำ
**กรุณำระบุรำยละเอียดทงหมดให้
ั้
ครบถ้วน เพือ
่ ประโยชน์ของต ัวท่ำนเอง กรอกข้อมูลให้ครบโดยเฉพำะเบอร์
ั
ติดต่อ เเละกรณีทำลูกค้ำธุรกิจสว่ นต ัวกรุณำระบุให้ชดเจนด้
วยว่ำทำอะไร**
ื่ -นำมสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน ้าพาสปอร์ต)
ชอ
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME..........................................................
สถำนภำพ โสด
 แต่งงำน
 หม้ำย
 หย่ำ
ื่ คูส
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชอ
่ มรส
.................................................................................................................................... .................
ทีอ
่ ยูต
่ ำมทะเบียนบ้ำน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................................
ั ............................. มือถือ............................................
...........รห ัสไปรษณีย.์ ......................... โทรศพท์
ทีอ
่ ยูป
่ จ
ั จุบ ัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................................
ั บำ้ น............................
.............................................รห ัสไปรษณีย ์ ............................โทรศพท์
ื่ สถำนทีท
ึ ษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………..
ชอ
่ ำงำน / สถำนศก
ตำแหน่งงำน .......................................................................................................................................
ึ ษำ(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)
ทีอ
่ ยูส
่ ถำนทีท
่ ำงำน/สถำนศก
..................................................................................................................................................................
......................................รห ัสไปรษณีย ์ ........................................โทร..........................................
(สำค ัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ทถ
ี่ ก
ู ต้องทีส
่ ำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก เนือ
่ งจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็ค
ข้อมูลโดยตรงก ับท่ำน)
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่ ไม่เคย  เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว
เมือ
่ ว ันที.่ .................................เดือน.............................ปี ............................. ถึง ว ันที.่ .............................
เดือน............................ปี ............................
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่ ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
............................................................................................
เมือ
่ ว ันที.่ .......................เดือน.............................ปี ............................. ถึง ว ันที่
..............................เดือน.............................ปี .................................
ั ันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
ื่ บุคคลในครอบคร ัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสมพ
รำยชอ
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME.....................................................
RELATION........................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME....................................................................
RELATION........................................................
หมำยเหตุ
** กรุณำกรอกข้อมูลตำมควำมเป็นจริง
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษท
ั แล้วไม่ครบ ทำงบริษท
ั อำจมีกำรเรียกเก็ บเอกสำรเพิม
่ เติม อำจทำให้ทำ
่ นเกิดควำมไม่สะดวก
ภำยหล ัง ทงนี
ั้ เ้ พือ
่ ประโยชน์ของต ัวท่ำนเอง จึงขออภ ัยมำ ณ ทีน
่ ี้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งคร ัด
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ข้อความซึ่ งถือเป็ นสาระสาหรับท่านผูม้ ีเกียรติซ่ ึ งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ
และสถานที่ท่องเที่ยวพร้ อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดในการเดิ นทาง ทั้งนี้ ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึง
ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูก
ปฏิ เสธออกวีซ่ าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่ เกี่ ยวข้องกับ สถานเอกอัค รราชทู ต รวมถึ งผูม้ ี อานาจท าการแทนประจา
ประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุ ผล เนื่ องจากเป็ นสิ ท ธิ พิเศษทางการทูต) ซึ่ งอยู่เหนื อการควบคุ ม ของบริ ษ ทั ฯ หมาย
รวมถึ งในระหว่างการเดิ นทางท่องเที่ ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุ ม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตาม
เงื่ อนไขที่ บริ ษทั ฯ ที่ รับประกันในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดิ นทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรื อ
ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่ องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดิ นทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดิ นทาง อาจมีการเปลี่ ยนแปลงได้ตามความจาเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิ
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การขอสงวนสิ ทธิ ดงั กล่าว บริ ษทั จะยึดถือและคานึ งถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัย
ของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่ งร่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ
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