เฉินตู ทิเบต ซีหนิง รถไฟสายประวัติศาสตร์ ทะเลสาบชิงไห่ 6 วัน 5 คืน
โดยสายการบิน เสฉวน แอร์ไลน์(3U)

กําหนดการเดินทาง

วั น ที่ 21-26 เม.ย. 60
28 เม.ย.-3 พ.ค. 60

ราคา
ราคา

47,900.49,900.-

สรุปการเดินทางโดยย่อ
โปรแกรมการเดินทาง

1
2
3
4
5
6

โรงแรมที่พัก
FELTON GLCRIA HOTEL OR
กรุงเทพฯ - เฉินตู
✈
SAME
BRAHMAPOTRA HOTEL OR
✈
เฉินตู - ลาซา - พระราชวังโหลวปูหลินคา - ร้านของศิลปะ
O
O
X
SAME
พระราชวังโปตาลา - อารามโจคัง - ตลาดบาร์ฆอร์ - ร้านยา
BRAHMAPOTRA HOTEL OR
O
O
O
ทิเบต
SAME
ลาซา(นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์) - ซีหนิง
O อิสระ อิสระ พักบนรถไฟ
XINGDINGAN HOTEL OR
ซีหนิง - ทะเลสาบชิงไห่(ล่องเรือ)
อิสระ O
O
SAME
✈
ซีหนิง - เฉินตู - กรุงเทพฯ
O
KFC ✈

วันแรก
15.30 น.

เช้า

เที่ยง

ค่ํา

กรุงเทพฯ-เฉินตู
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ S สาย
การบินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U) โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความ
สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
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18.10 น.
22.25 น.

 พักที่
วันที่สอง
08.25 น.
10.50 น.

กลางวัน
บ่าย

ค่ํา
 พักที่

ออกเดินทางสู่เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ 3U 8146 
ถึงท่าอากาศยาน เฉินตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ําหมิน ใจ
กลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะ
สมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมี
ปริมาณความชืน้ สูง ประชากรเมืองเฉิงตูมรี าว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ใน
ปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตก
เฉียงใต้
Felton Glcria Hotel Or Same
เฉินตู-ทิเบต-พระราชวังโหลวปูหลินคา-ร้านของศิลปะ
ออกเดินทางสู่เมืองลาซา Sichuan Airlines โดยเที่ยวบินที่ 3U8697 (เที่ยวบิน
ภายในประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเวลาบิน)
เดินทางถึงนครลาซาเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองธิเบต เมืองศักดิ์สิทธิ์และลึกลับ
ของโลก จุดศูนย์กลางจิตวิญาณของชาวพุทธ อยู่สูงเหนือระดับน้ําทะเล 3,650 เมตร
เป็นดินแดนที่ราบสูง ที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคาโลก” เมืองลาซาแบ่งออกเป็น 2
ส่วนคือ ลาซาเก่า และลาซาใหม่ โดยแบ่งตามลักษณะของเชื้อชาติพลเมือง
สถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งนับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองลาซา นํา
ท่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม พระราชวังฤดูร้อนโหลวปูหลินคา หรือ ตําหนักสวนอัญมณี มีเนื้อที่โดยรวม
360,000 ตารางกิโลเมตร สร้างใน ค.ศ.1750 โดยดาไลลามะที่ 7 เพื่อเป็นที่พักในยามชรา
ซึ่งลามะองค์ ต่อๆ มา ได้ขยายต่อเติม ภายในพระราชวังแห่งนี้มี 370 ห้อง ตําหนักที่สําคัญ
มี 3 ส่วน รวมทั้งตําหนักของดาไลลามะ องค์ที่ 14 ที่ใช้เงินส่วนตัวสร้างขึ้นและอาศัยอยู่ 2
ปี ก่อนลี้ภัยไปอินเดีย ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ได้เปิดเป็นสวนสาธารณะเป็นที่พักผ่อน
ของประชาชน นําท่านเลือกซื้อสินค้าเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนะรรมของชาวทิเบต ร้านของ
ศิลปะ
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Brahmapotra Hotel Or Same
คืนนี้ขอให้ท่านพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อปรับสภาพร่างกาย
ลาซาเป็นเมืองที่อยู่สูงกว่า
ระดับน้ําทะเลมาก จึงมีแรงกดอากาศต่ํา มีออกซิเจนน้อย ร่างกายระยะ
แรกอาจมีอาการอ่อนเพลีย บางท่านอาจจะปวดศีรษะ หรือท้องเสีย ท้องอืด หรือคลื่นไส้
อาเจียน จึงควรนอนพักผ่อนให้มากพอ เมื่อตื่นขึ้นมาจะได้สดชื่น สําคัญ ไม่ควรสูบบุหรี่
และดื่มสุรา ไม่ควรอาบน้ําในคืนนี้ ถ้าอาบน้ํา อย่าให้นานเกิน 5-10 นาที
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วันที่สาม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

พระราชวังโปตาลา-อารามโจคัง-ตลาดบาร์ฆอร์-ร้านยาทิเบต
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นําท่านชม พระราชวังโปตาลา ตั้งอยู่บนยอดเขาแดงซึ่งมี ความสูงประมาณ 117
เมตร พระราชวังโปตาลา เป็นอาคารสูง 13 ชั้น ยาว 400 เมตร กว้าง 350 เมตร มีห้อง
ต่างๆ เกือบ 1,000 ห้องเริ่มสร้างเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 7 โดยกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทไี่ ด้
รวบรวมทิเบต ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้สําเร็จ คือ กษัตริย์ ซงจ้าน กัมโป
(Songtsen Gampo) แรกเริม่ ต้องการเพียงจะสร้างเป็นตําหนักให้แก่ มเหสีชาวจีนและ
ชาวเนปาลของพระองค์เอง ต่อมาทรงใช้ป้อมแห่งนี้เป็นสถานที่ในการศึกษาพระธรรม
คําสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจวบจนกระทั่งสมัยเปลี่ยนการปกครองเป็นพระลา
มะ เป็นผู้ปกครองประเทศ ปัจจุบันนี้ส่วนก่อสร้างเดิม 2 หลังนี้ยังคงเหลือให้เห็นอยู่
ท่ามกลางสิ่งก่อสร้างใหม่ที่ต่อเติมในยุคหลัง อาคารที่ต่อเติมในช่วงหลังนี้ส่วนหลักๆ
สร้างในสมัยของดาไล ลามะ ที่ 5 ประมาณ ปี ค.ศ. 1645-1693 (องค์ดาไลลามะ องค์
ปัจจุบันคือ องค์ท1ี่ 4) เพื่อให้เป็นพระราชวัง ฤดูหนาว พระราชวังโปตาลา แบ่งเป็น 3
ส่วน คือ ส่วนของพระราชวังสีขาว, สีแดงและส่วนเชื่อมที่เป็นสีเหลือง พระราชวังสีขาว
เป็นส่วนของสังฆาวาส พระราชวังสีแดงเป็นส่วนพุทธาวาสสําหรับใช้ทํากิจของสงฆ์และ
บรรจุ พระศพขององค์ดาไลลามะ (ดาไล ลามะองค์ที่ 5,7,8,9,10,11, 12 และ 13) และ
ห้องสมุดที่ใช้สําหรับเก็บพระไตรปิฎก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม วัดโจคัง (Jokhang Temple) หรือ วัดต้าเจาซื่อ เป็นวัดที่ถือว่าเป็นศูนย์
รวมจิตใจของชาวธิเบตทั้งมวลเพราะเมื่อมีพิธีถือศีลกัน นักบวชนับล้านก็จะเดินทางมา
ร่วมกันทําพิธีที่นี่สร้างในสมัยของกษัตริย์ซงจ้าน กัมโปเช่นกัน เพื่อไว้เป็นที่ประดิษฐาน
ของพระพุทธรูปที่มเหสีชาวต่างชาติสององค์ของพระองค์ คือ ชาติจีนและเนปาลนําเข้า
มายังธิเบต ศิลปะการก่อสร้างมีจุดเด่นตรงที่นําเอาศิลปะของ 4 ชาติมาผสมกันคือ ธิ
เบต จีน เนปาลและแคชเมียร์ มีตํานานเล่ากันว่าก่อนที่กษัตริย์ชงเซินกัมโปจะสร้าง
วัดต้าเจาซื่อได้อธิษฐานว่าพระองค์จะโยนแหวนขึ้นไปบนอากาศหากแหวนนั้นตกลงที่ใด
ก็จะสร้างวัดลงตรงนั้นปรากฏว่าแหวนลอยลงไปตกในสระน้ํากระทบกับหินที่โผล่
ขึ้นมา ทันใดนั้นเองนิมิตของสถูปก็ปรากฏให้แก่คนทั่วไปได้เห็นจึงนับว่าเป็นนิมิตรที่ดี
กษัตริย์ซงจ้าน กัมโป ก็เลยสั่งให้สร้างวัดลงตรงนั้นเอง ภายในวัดมีสิ่งสําคัญอยู่หลายสิ่ง
เป็นสิ่งที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และความเชื่อถือในเรื่องไสยศาสตร์ เช่น รูป
ปั้นอนุสาวรีย์เป็นยา 2 เม็ดที่สร้างเมื่อ 200 ปีก่อน บอกวิธีการรักษาโรคฝีดาษที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคตแต่ปรากฏว่ารูปปั้นนี้ถูกผู้คนแอบแกะไปกินเพื่อรักษาโรคเสียแล้ว
นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่พระนางเหวินเฉิง นํามาจากประเทศจีน
เมื่อ 1,300 ปีก่อน ซึ่งได้รับการกราบไหว้และยอมรับกันอย่างมากว่าศักดิ์สิทธิ์
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ที่สุด แม้แต่พวกขบวนการเรดการ์ดหรือกองทัพแดงที่ทําลายทุกอย่างตอนที่มีการ
ปฏิวัติวัฒนธรรมจีนในประเทศจีนยังไม่กล้าแตะต้องพระพุทธรูปองค์นี้เลยจากนั้นเดิน
ชม ตลาดแปดเหลี่ยมธิเบต หรือ ตลาดบาร์ฆอร์ แท้ที่ล้อมรอบวัดต้าเจาซื่อ และชมวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวธิเบต นําท่านแวะ ร้านยาทิเบต ยาแผนโบราณของชาวทิเบต
ค่ํา
 พักที่
วันที่สี่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Brahmapotra Hotel Or Same
ลาซา(นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์)-ซีหนิง
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นําท่านขึ้นรถไฟจากลาซาเดินทางเข้าสู่ เมืองซีหนิง ระหว่างทางผ่านชมวิวทิวทัศน์อัน
งดงามแปลกตาทั้งหมู่บ้านธิเบต ทุ่งหญ้า และภูเขางดงามที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน
รถไฟนําท่านเดินทางสู่เมืองหลานโจว ทางรถไฟธิเบต-ชิงไห่ เป็นงานก่อสร้างที่มีชื่อเสียง
มีเขื่อนซานเสียเป็นทางรถไฟเชื่อมกับที่ราบสูงหิมะ กับแต่ละมณฑลของจีนโดยใช้เวลา
5 ปี จึงสร้างเสร็จ ผ่านสะพานแม่น้ําลาซากับพระราชวังโปตาลาที่ยืนตระง่านอยู่ในเขา
แดงของเมืองลาซา กับวัดเตรปุงที่อยู่เชิงเขา จากลาซาเมืองศักดิ์สิทธิ์และลึกลับที่สุดใน
โลก จุดศูนย์กลางวิญญานของชาวพุทธ ลอดอุโมงค์หลิวอู๋ อุโมงค์แห่งแรกของกําแพง
เมืองเหล็กสายนี้ จากทุ่งนาลาซาลอดออกจากอุโมงค์หยั๋งปาจิ๋ง(ยาว 42.5 กิโลเมตร)
 รับประทานอาหารกลางวัน อิสระบนรถไฟ
รถไฟสู่อําเภอ น่าจวี่ ผ่านทุง่ หญ้าเซียงถัง(4,600 เมตร) พื้นที่กว่า 6 แสน ตร.กม. ดู
เหมือนผ้าห่าต๋า สีเขียวผืนหนึ่งปูไว้บนที่ราบสูง รถไฟวิ่งท่ามกลางทะเลดอกหญ้า
เหมือนไข่มุขทีเ่ คลือบไว้บนพรมไหม สีสรรสวยงาม ขอบฟ้าสุดสายตา เป็นภูเขาหิมะ
ติดกัน ยื่นยาวไปทางเส้นรถไฟ นอกนั้นยังมีทะเลสาบเทวดา และน้ําพุร้อนอีกมากมาย
กระจายอยุ่ในทุ่งหญ้า หากท่านมาในช่วงเวลาเดือนกค.-สค. จะเห็นชาวธิเบตแข่งม้าบน
ทุ่งหญ้าแห่งนีน้ านถึง ครึ่งเดือน มีนักท่องเที่ยวมาจากทั่วโลก ชมงานแข่งม้า ชมวิวใน
ทะเลสาบชั่วนา (สูงจากน้ําทะเล 4,800 ม. พื้นน้ํา 400 ตร.กม.) เป็นทะเลสาบน้ําจืดที่มี
ระดับน้ําทะเลสูงสุดของโลกซึ่งเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําสาละวิน ทะเลสาบตั้งอยู่ในใจ
กลางทุ่งหญ้าเซียงถัง มักจะมีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดวิ่งอยู่บริเวณทะเลสาบ เช่น จามรี
ลา แอนธิโลพ์ แพะเหลือง เสือดาวหิมะ ฯลฯ สีของน้ําเปลี่ยนไปตามฤดูกาล
จากนัน้ นําท่านชมเขาถังกู่ อันยิง่ ใหญ่มโหฬาร ชมกาเซียเจียงเกินตีห๋ รู อยูบ่ นเขาเก๋อรา
ตันตุง ยาว 14 กม. กว้าง 2 กม. ในช่องเขาถังกู่ระ กาเซียสายนี้เป็นธารน้ําแข็งใหญ่ที่สดุ
ของเอเชีย เป็นต้นกําเนิดแยงซีเกียงโดยแท้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างธิเบต กับมณฑล
ชิงไห่ รถไฟชลอให้ท่านชมวิวช่องเขาถังกู่ระ (5,072 เมตร) ซึ่งเป็นประตูสู่ดินแดน
ลึกลับธิเบตและเป็นจุดสูงสุดที่มีทางรถไฟผ่านในโลกจากนั้นรถไฟแล่นลงเขาถังกูระ
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ค่ํา
 พักที่

วันที่ห้า
เช้า

ผ่านแม่น้ําธงเทียน (4,500 ม.) ซึ่งเป็นแม่น้ําลือชื่อสุดในเรื่องไซอิ๋ว เป็นแม่น้ําสายแรก
ของแม่น้ําแยงซีเกียง รถไฟลงถึงจุดต่ําสุดในระหว่างทางเขาถังกู่ระและเขาคุนลุ้น ผ่าน
แม่น้ําโถโถ ซึ่งเป็นต้นสายแม่น้ําแยงซีเกียงตอนบนยาว 346 กม. สูงเหนือจากน้ําทะเล
4,533 เมตร มองออกจากหน้าต่างในสถานีรถไฟ เห็นเขาหิมะหลายลูก ตั้งอยู่ต้นกําเนิด
แม่น้ําสายทองแยงซีเกียง ยอดที่สูงสุดเป็นเขาเก๋อตันตง พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้าไป
ตอนเวลาประมาณ 23.00 น. ลอดอุโมงค์รถไฟ เป็นอุโมงค์ที่มีระดับน้ําทะเลสูงสุดของ
โลก 5,010 ม. ยาว 1,338 ม. พื้นดินของอุโมงค์ 80 เปอเซนต์ เป็นดินน้ําแข็ง เป็น
อุโมงค์ที่สร้างด้วยนิวไฮเทคใช้เวลาสร้างเพียง 10 เดือนเท่านั้น จากนั้นรถไฟวิ่งผ่าน
สวนอนุรักษ์สัตว์เข๋อ เข๋อซีลี่ เป็นศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าที่มีพื้นที่กว้างที่สุด เป็นสวน
อนุรักษ์สัตว์ป่าที่มีพื้นที่กว้างสุด มีระดับน้าํ ทะเลสูงสุด และมีจํานวนสัตว์ป่ามากที่สุด
ของจีน มีเนื้อที่ 8.3 ตร.กม. ระดับเหนือน้ําทะเล 5,000 เมตรขึ้นไป อากาศหนาวตลอด
ทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี -4 องศา หนาวสุด -40 องศา มีลมพัดแรงตลอดปี (30 เมตรต่อ
วินาที) อากาศร้ายแรงทําให้เป็นเขตไม่มีผู้คนพักอยู่อาศัยเลยเรียกว่าเป็นขั้วโลกแห่งที่
สามแต่กลับกลายเป็นสวนที่อยู่ตามธรรมชาติของสัตว์ชนิดต่าง ๆ มากถึงกว่า 230 ชนิด
เพื่อไม่ให้ทําลายสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยของสัตว์ จึงจําเป็นต้องสร้างสะพานลอยขึ้นเหนือ
พื้นดิน เพื่อให้รถไฟวิ่ง จึงได้อาศัย อยู่ใต้สะพานซึ่งเป็นทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่แบบไร้
ขอบเขตจํากัด รถไฟแล่นข้ามสะพานชิง สุย เพื่อข้ามแม่น้ําฉู่ หม่า เออร์ เป็นสะพานที่
ยาวที่สุดของทางรถไฟสายยิ่งใหญ่แห่งนี้ ลอดอุโมงค์เขาคุนลุ้น ยาว 1,686 ม. สูงจาก
ระดับน้ําทะเล 4,648 เมตร ช่วงหนาวสุด -30 องศา เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในเขต
ดินแดนน้ําแข็งของโลก จากนั้นขึ้นเขาเทวดา คุนลุ้น ซึ่งเป็นกระดูกสันหลัง ภูเขา
ทั้งหลายของประทศจีน เป็นภูเขาเทวดาแห่งแรกของจีน ยาว 2,500 กม. กว้าง 130200 กม. มีความสูงเฉลี่ย 5,600 เมตร ยอดเขาคุนลุ้นสูงสุด 7,719 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล เป็นบรรพบุรษุ ของภูเขาหมื่นๆลูก ผ่านสถานี เขาหิมะยู่จู เป็นยอดเขา
คุนลุ้นระดับน้ําทะเล 6,178 เมตร
 รับประทานอาหารค่ํา อิสระบนรถไฟ
พักบนรถไฟ (พักบนรถไฟ ที่วิ่งบนเส้นทางที่งดงามทีส่ ุด พักตู้นอน ห้องละ 4 คน
ห้องน้ําในโบกี้ ไม่มีห้องเดี่ยวบนรถไฟ* บนรถไฟมีการควบคุมระดับออกซิเจนให้
เหมือนกับอากาศปกติทั่วไป มีหมอและห้องพยาบาลบริการ* )
ซีหนิง-ทะเลสาบชิงไห่(ล่องเรือ)
 รับประทานอาหารเช้า อิสระบนรถไฟ
เดินทางถึงเมืองซีหนิง(ประมาณ 08.20 น.)
เดินทางถึง เมืองซีหนิง นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบชิงไห่ ระหว่างทางให้ท่านได้ ใช้เวลาเดินทาง
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กลางวัน
บ่าย

ค่ํา
 พักที่
วันที่หก
เช้า
11.00 น.
12.35 น.
กลางวัน
16.10 น.
18.30 น.

พักผ่อน และชมวิวทิวทัศน์ สองข้างทาง เมืองซีหนิงระหว่างทางผ่านชมวิวทิวทัศน์อัน
ประมาณ
งดงามแปลกตาทั้งหมู่บ้านทิเบต ทุ่งหญ้า และภูเขางดงามที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน
3 ชั่วโมง
รถไฟนําท่านเดินทางสู่เมืองหลานโจว ทางรถไฟทิเบต-ชิงไห่ เป็นงานก่อสร้างที่มีชื่อเสียง
มีเขื่อนซานเสียเป็นทางรถไฟเชื่อมกับที่ราบสูงหิมะ กับแต่ละมณฑลของจีนโดยใช้เวลา 5
ปีจึงสร้างเสร็จ ผ่านสะพานแม่น้ําลาซากับพระราชวังโปตาลาที่ยืนตระง่านอยู่ในเขาแดง
ของเมืองลาซา กับวัดเตรปุงที่อยู่เชิงเขา จากลาซาเมืองศักดิ์สิทธิ์และลึกลับที่สุดในโลก
จุดศูนย์กลางวิญญานของชาวพุทธ ลอดอุโมงค์หลิวอู๋ อุโมงค์แห่งแรกของกําแพงเมือง
เหล็กสายนี้ จากทุ่งนาลาซาลอดออกจากอุโมงค์หยั๋งปาจิ๋ง (ยาว 42.5 กิโลเมตร)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบชิงไห่ เดิมเคยเป็นแม่น้ําชิงไห่ที่เชื่อมต่อกับแม่น้ําหวงเห
อเมื่อประมาณ 20 ล้านปีกอ่ น ชิงไห่หูเป็นแม่น้ําน้ําจืดแห่งใหญ่สุดของจีน เนื่องจาก
แผ่นดินเปลี่ยนแปลง ดินขึ้นมาจากแม่น้ําจนทําให้ชิงไห่หูไม่สามารถไหลผ่านหวงเหอได้
อีก แล้วกลายเป็นทะเลสาบที่ไหลออกไม่ได้ รวมไปถึงอากาศแห้งแร้งจนทําให้น้ําจืด
กลายเป็นน้ําเค็ม มีความยาว 105 กิโลเมตร กว้าง 63 กิโลเมตรสูงจากระดับน้ําทะเล
3600-5000 เมตร ความลึกประมาณ 32.8 เมตร มีเนื้อที่4456 ตารางกิโลเมตร มีแร่ใต้ ใช้เวลาเดินทาง
ทะเล ด้านตะวันออกของแม่น้ําชิงไห่หูแยกออกมาสองส่วน ส่วนน้ําเค็ม เรียกว่ากาไห่
ประมาณ
อีกส่วนเป็นน้ําจืด เรียกว่าเอ่อร์ไห่ นําท่านเดินทางกลับสู่เมืองซีหนิง
3 ชั่วโมง
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Xingdingan Hotel Or Same
ซีหนิง-เฉินตู-กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
ออกเดินทางกลับสู่ เมืองเฉินตู Sichuan Airlines โดยเที่ยวบินที่ 3U8988 (เที่ยวบิน
ภายในประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเวลาบิน)
เดินทางสู่ท่าอากาศยาน เมืองเฉินตู
 รับประทานอาหารกลางวัน เป็น KFC
นําท่าน ต่อไฟล์ทเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 3U8145 
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจาํ นวนผู้โดยสาร
จํานวน 15 ท่านขึน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มหี ัวหน้าทัวร์ไทย

หมายเหตุ *กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้า 20 วันก่อนเดินทาง เพราะต้องทําวีซ่าจีนก่อนเพื่อทําวีซา่ ธิเบต*
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า

ราคาผู้ใหญ่

วั น ที่ 21-26 เม.ย. 60
วั น ที่ 28เม.ย.-3พ.ค. 60

47,900
49,900

ราคาเด็ก (มีเตียง)
ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง)
นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
นอนกับผู้ใหญ่2 ท่าน
47,900
49,900

พักเดี่ยว
เพิ่ม
8,500
8,500

***รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 180 หยวน*** // ยังไม่รวมทิป หัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ดุลพินิจ***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

ไม่มีราคาจอยแลนด์ / ไม่มีราคาเด็ก
ข้อควรทราบ : ร้านทีร่ ะบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า(ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านแช่เท้า), ไข่มุก, ร้าน
ผ้าไหม ซึ่งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเทีย่ วทุกท่านทราบว่า ทุกร้าน
จําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลความ
ถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระค่าบริการ
3.1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการ นับจากที่ได้รับการยืนยันที่นั่งแน่นอน พร้อมส่งสําเนาหน้า
หนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐาน
โอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
3.2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า
31 วันทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร (การไม่ชําระ
เงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการ
เดินทาง)
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันทําการ คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันทําการ เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทําการ ก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS020217

www.etravelway.com/+

Page 7 of 12

4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มี
การคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. การยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนแบบธรรมดา 4 ทําการ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
8. ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
9. ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ํามัน
10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทาง
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่ น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 23 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้ําหนักเงื่อนไขตามสายการบิน
กําหนด
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6.
ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ทิปไกด์ + คนขับรถ ท่านละ 180 หยวน //หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ ดุลพินิจ
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หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า
หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้
ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พัก
ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน
เป็นจํานวนเงิน 300 หยวน/คน/วัน
11.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิน้
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสําหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
** ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี้ **
-ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท
-ยื่นด่วน 2 วันทําการ 2,550 บาท
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเท่านั้น**
BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS020217

www.etravelway.com/+

Page 9 of 12

และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3. สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าวจะต้องทําเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือRe-Entryด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
4. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลด
แบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทํางาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับ
การออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทั ทัวร์ อย่างน้อย 5-7 วัน
ทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้ บริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ
9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร
APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่าง
น้อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ ให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซา่ เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนือ่ งจากผู้
เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
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ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิม่ 3,560 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2
หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **พื้นหลังขาวเท่านั้น**
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รบั ทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1.
ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.
นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.
นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า
4.
นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
 ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
ประกาศ เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต
ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้**
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เอกสารที่ใช้ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME..........................................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
.....................................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.............................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์............................. มือถือ............................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...........................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน............................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………..
ตําแหน่งงาน .......................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)
........................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..........................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่.........................เดือน.........................ปี........................ ถึง วันที่..........................เดือน........................ปี.........................
ภ า ย ใ น 1 ปี ท่ า น เ ค ย เ ดิ น ท า ง ไ ป ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ห รื อ ไ ม่
 ไ ม่ เ ค ย
 เ ค ย โ ป ร ด ร ะ บุ
............................................................................................
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 ** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
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