เฉินตู จิ่วจ้ายโกว(ไม่รวมรถเหมา) หวงหลง โชว์ทิเบต 6 วัน 5 คืน
โดยสายการบินการ ไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ (MU)
กาหนดการเดินทาง วันที่ 5-10 เม.ย. 60
26เม.ย.-1พ.ค.60
5-10 / 19-24 / 25-30 พ.ค. 60
9-14 / 23-28 มิ.ย. 60

ราคา 22,900.ราคา 23,900.ราคา 22,900.ราคา 22,900.-

สรุปการเดินทางโดยย่อ
โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

O

O

O

บุฟเฟต์

O

O

O

O

O

O

O

O

1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เฉินตู
2 เฉินตู - ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองโบราณซงพาน - ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว
3
4
5
6

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบเสือ - ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบฤดูกาล - ทะเลสาบยาว - ทะเลสาบห้าสี นาตกธารไข่มุก - โชว์ทิเบต
จิ่วจ้ายโกว - ร้านใบชา - อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึน-ลง) - ตู
เจียงเยี่ยน
ตูเจียงเยี่ยน - เมืองเฉินตู - ศูนย์อนุรักษ์หมีพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่) ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา - ถนนคนเดินซุนซีลู่
ร้านนวดฝ่าเท้า - ถนนคนเดินจิ่งหลี่ - เฉินตุ - กรุงเทพฯ(สนามบิน
สุวรรณภูมิ)
วันแรก
17.30 น.

20.30 น.
00.20 น.

ค่า

โรงแรมที่พัก
ACME HOTEL OR
✈
SAME
NEW JIUZHAI
O
HOTEL OR SAME
NEW JUIZHAI
HOTEL OR SAME

HOLIDAY INN
HOTEL OR SAME
ACME HOTEL OR
O
SAME
✈

กรุงเทพฯ - เฉินตู
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 10
เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การ
ต้อนรับและอานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุก
ท่าน
ออกเดินทางสู่เมืองเฉินตู โดยเที่ยวบินที่ MU5036 
เดินทางถึง ท่าอากาศยานเฉินตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนตั้งอยู่บริเวณลุ่ม
แม่น้าหมินใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศ
ที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาว
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นักและมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3
ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้าน
การศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นาท่าน
เข้าสู่โรงแรมที่พัก
 พักที่ ACME HOTEL OT SAME
วันที่สอง
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
วันที่สาม
เช้า

เฉินตู - ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี - ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน - ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นาท่าน ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี ที่มีน้าสีเขียวดั่งเทอคอว์ยบนที่ราบสูง สลับด้วยแนว ใช้เวลาเดินทาง
ทิวเขา ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงบ่อยครั้งและได้กลืนเมืองทั้ง
ประมาณ
เมืองอยู่ใต้ทะเลสาบ
4 ชม.
นาท่าน ผ่านชมกาแพงเมืองโบราณซงพาน เป็นเมืองโบราณที่ยังคงความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองซงพานไว้
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางต่อท่านจะได้พบกับความงดงามของปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกวและได้สัมผัส ใช้เวลาเดินทาง
กับกลิ่นไอธรรมชาติบนผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่หาดูได้ยากต้นไม้นานาพันธุ์ โดยเฉพาะถ้า
ประมาณ
การเดินทางของท่านอยู่ในระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงฤดู
4 ชม.
ใบไม้ร่วง ท่านจะได้สัมผัสกับต้นไม้เปลี่ยนสี สีของใบไม้มีหลากหลายสีสันผสมผสานกับ
ละอองหิมะที่โปรยปรายลงมาเพิ่มความงามและเสน่ห์ให้กับจิ่วจ้ายโกวมากขึ้น คณะ
เดินทางมาถึงจิ่วจ้ายโกว เมืองที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโรงแรมและ
บ้านพักที่มีจานวนมาก ตั้งแต่ระดับเกสท์เฮ้าน์จนถึงโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงละคร
อาคารพาณิชย์ ที่เรียงรายและมีผู้คนจานวนมากซึ่งล้วนแต่เป็นชาวจีนเชื้อสายทิเบต
แบ่งแยกออกเป็นหลายเผ่า
 รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมที่พัก
 พักที่ NEW JIUZHAI HOTEL OR SAME
อุทยานจิ่วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมาในอุทยาน) - โชว์ธิเบต
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมาในอุทยาน) เพื่อชมมรดกโลก
อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ “จิ่วจ้ายโกว” ซึง่ ตัง้ อยูท่ ่ีอาเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของ
มณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉินตู ประมาณ 500 กิโลเมตร และอยู่สูงกว่า
ระดับน้าทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ นาท่านสัมผัสกับ
ความงาม ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลกเมื่อ 14 ธันวาคมปี ค.ศ.1992 อุทยาน
แห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์ อุทยานจิ่วจ้าย
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กลางวัน
บ่าย

ค่า

วันที่สี่
เช้า

โกวได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีเนื้อที่ 40 ตารางกิโลเมตร มีชนชาติจั้ง
ทั้งหมดเก้าหมู่บ้าน ฉะนั้นจึงได้ชื่อว่า จิ่วจ้ายโกว มีแม่น้าลาธาร มีทะเลสาบให่่น้อย
มากมายหลายร้อยกว่าแห่ง ซึ่งชาวท้องถิ่นเรียกว่าลูกทะเล น้าในทะเลสาบใสสะอาด
และสวยงามตระการตา
จะเห็นเงาสะท้อนภาพของภูเขาและป่าดงดิบท้องฟ้าเป็นสี
คราม สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีโดยไม่ถูกทาลายด้วย
น้ามือมนุษย์ ชมความงามของทะเลสาบแรด ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบซูเจิง น้า
ตกซูเจิง
ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพวาดใน
จินตนาการของเหล่ากวีทั้งหลาย นาชมทะเลสาบเสือ ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบไผ่ลูกศร
ทะเลสาบฤดูกาล ชมสีสันของน้าที่สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้าสีคราม ป่าดงดิบอันอุดม
สมบูรณ์
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บุฟเฟต์
นาชม ทะเลสาบยาว ให่่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว ยาวกว่า 7 กิโลเมตร อยู่ท่ามกลางขุนเขา
ในบรรยากาศที่เงียบสงบแต่งดงาม จากนั้นนาท่านไปชม ทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบ
ที่มีสีของน้าแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นน้า
สีของน้าใน
ทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้งดูงดงาม แล้วชม นาตกธารไข่มุก ซึ่งเป็นน้าตกที่ไหล
ผ่านถ้าลาธารให่่น้อยที่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล โดยมีสายน้าทอดยาวลดหลั่นกัน
มาเป็นระยะทางถึง 310 เมตร โดยไม่ขาดช่วงสายธารส่องประกายระยิบระยับราวกับ
ความงามของเส้นไข่มุก ให้ท่านได้สนุกกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่มด่ากับธรรมชาติที่
สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที่ ถึงเวลานัดหมายออกจากอุทยาน **แจ้งให้ทราบ : การ
ชมทะเลสาบได้มากน้อยขึนอยู่กับความว่องไวของคณะทัวร์**
 รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่าน ชมโชว์ทิเบต การแสดงของชนกลุ่มน้อยชาวจิ้ง ชาวทิเบต และชาวเจียง
สนุกสนานกับการละเล่น
 พักที่ NEWJIUZHAI HOTEL OR SAME
จิ่วจ้ายโกว - ร้านใบชา - อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึน-ลง) - เมืองตูเจียงเยี่ยน
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
อาลาอุทยานจิ่วจ้ายโกว ดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติ แวะพัก ร้านใบชา เชิ่ชิมชา ใช้เวลาเดินทาง
อวู่หลง และชาที่มีชื่อเสียงอื่นๆ
4 ชม.
จากนั้นนาท่านสู่เขตอุทยานแห่งชาติหวงหลง ชมความงามของธรรมชาติที่สร้างสรรค์
เป็นลาธารสายหนึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะนับพันๆ ปี จนหินปูนเกิดตกตะกอนเป็นแอ่ง
เป็นชั้น ทั้งเล็กและให่่กว่า 4,000 ชั้น สูงตั้งแต่ 1.5-4.5 เมตร น้าสีรุ้งในอ่าง เปรียบ
เปรยเป็นที่เล่นน้าของนางฟ้าชั้นสวรรค์ ลาธารเรียงรายลดหลั่นเป็นระยะกว่า 3,000
เมตร เป็นรูปร่างต่างๆ แสนมหัศจรรย์และงดงาม ไม่มีที่ใดในโลกเทียบได้ จนมีชื่อว่า
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กลางวัน
บ่าย
ค่า
วันที่ห้า
เช้า

กลางวัน

กลางวัน

ค่า
วันที่หก
เช้า

หวงหลงหรืออุทยานแห่งชาติมังกรเหลือง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาทุกท่านออกเดินทางสู่เมืองตูเจียงเยี่ยน

ใช้เวลา เดินทาง
5 ชม.

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL OR SAME
ตูเจียงเยี่ยน - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่) - ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา
ถนนคนเดินซุนซีลู่
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเฉินตู มีภูมิประเทศล้อมไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่ เดินทางประมาณ
เหมาะสม ต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตาราง
2 ชม.
กิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ทิเบต เมี้ยว หุ
ยู เชียง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า (รวมรถราง) ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมี
แพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีกาเนิดในมณฑลเสฉวน
มีลูกยากเพราะอุณหภูมิใน
ร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่
แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร รัฐบาล
จีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศต่างๆ
แวะชม ผ้าไหม สินค้าอันเลื่องชื่อของจีน เป็นของฝากคนทางบ้าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านแวะ ร้านยางพารา ให้ท่านได้เลือกวื้อสิ้นค้าเพื่อสุขภาพ
นาท่าน ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ให้ท่านเลือกซื้อของฝากคนทางบ้าน เป็นที่ระลึก เช่น
เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าแบรนด์เนม ฯลฯ เป็นถนนที่ไม่ยาวมากนักแต่เป็นแหล่งชุมนุม
ของหนุ่มสาวเมืองเฉินตูที่เต็มไปด้วยห้างให่่และร้านย่อยๆ มากมาย
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ ACME HOTEL OR SAME
ร้านนวดฝ่าเท้า - ถนนโบราณจิ่งหลี่ - เฉินตู - กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นาท่านสู่ ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ ให้ท่านได้แช่เท้าด้วยน้ายาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้าใคร เดินทางสู่แหล่งช้อป
ปิ้ง ถนนโบราณจิ่งหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี
มีสินค้าต่างๆ มากมายให้ท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย
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กลางวัน
บ่าย
17.05 น.
19.10 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อาหารสมุนไพร
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU5035 
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจานวนผู้โดยสาร
จานวน 15 ท่านขึนไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย

หมายเหตุ
ใช้วีซ่ากรุ๊ป VISA GROUP เอกสารต้องได้ก่อนล่วงหน้า 15 วัน ไม่เสียค่าวีซ่า หากได้เอกสารหลัง 15 วันก่อนเดินทาง เสียค่าวี
ซ่าเพิ่ม 500 บาท กรณีที่ลูกค้ามีวีซ่าจีนอยู่แล้ว หรือ ยื่นเอง หักคืน 1,000 บาท
หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทาให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ ทางบริบัทขอสวงน
สิทธิ์ เก็บค่าวีซ่าเพิ่ม 500 บาท/ท่าน จากราคาทัวร์
ราคาเด็ก(มี ราคาเด็ก(ไม่
เตียง)
มีเตียง)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
ราคา
พักเดี่ยว
นอนกับ
นอนกับ
งดแถมกระเป๋า
ผู้ใหญ่
เพิ่ม
ผู้ใหญ่2
ผู้ใหญ่ 2
ท่าน
ท่าน
5-10 เม.ย. 60
22,900
22,900
4,500
26เม.ย.-1พ.ค.60
23,900
23,900
4,500
5-10 / 19-24 / 25-30 พ.ค. 60
22,900
22,900
4,500
9-14 / 23-28 มิ.ย. 60
22,900
22,900
4,500
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น***
ท่านละ 120 หยวน /ทริป/ต่อท่าน // หัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ดุลพินิจ***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
ไม่มีราคาเนื่งอจากข้อจากัดรถเหมาอุทยานที่จิ่วจ้ายโกว
ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า(ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านแช่เท้า), ไข่มุก, ร้าน
ผ้าไหม ซึ่งจาเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุก
ร้านจาเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซือหรือไม่ซือขึนอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทังสิน
เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 10 ท่านขึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
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ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง เพื่อเช็คข้อมูลความ
ถูกต้องของรายการทัวร์รวมทังไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน
3. การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทาการ นับจากที่ได้รับการยืนยันที่นั่งแน่นอน พร้อมส่งสาเนา
หน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และ
หลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
3.2 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วันทาการ (ในช่วงปกติ) หรือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า
25 วันทาการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร (การไม่
ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือ
ยกเลิกการเดินทาง)
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจา
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันทาการ คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันทาการ เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทาการก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มี
การคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจานวนผู้ให่่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจานวนผู้ให่่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจานวนผู้ให่่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราค่าบริการนีรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนวีซ่ากรุ๊ป
• เป็นวีซ่ากรุ๊ป ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนาไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆได้
และกรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
• กรณีที่ลูกค้ามีวีซ่าจีนอยู่แล้ว หรือ ยื่นเอง หักคืน 1,000 บาท / กรณีต้องการยื่นเป็นวีซ่าเดี่ยว เก็บค่าส่วนต่าง(ปกติ 4 วันทาการ)
เพิ่มท่านละ 500 บาท กรณีลูกค้ามีวีซ่าแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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• หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทาให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้
ทางบริบัทขอสวงนสิทธิ์ เก็บค่าวีซ่า(ปกติ 4 วันทาการ) เพิ่ม 500 บาท/ท่าน จากราคาทัวร์
หมายเหตุ : อัตราค่าวีซ่าดังกล่าว สาหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น
7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซือประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
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]
8. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ามัน
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทาง
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้าหนักเกินกว่ าที่สายการบินกาหนด 23 กิโลกรัม 2 ใบ/ท่าน ส่วนเกินน้าหนัก เงื่อนไขตามสายการ
บินกาหนด
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทาใบอนุ่าตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่อคน/วัน และคนขับรถ วันละ 10 หยวนต่อคน/วัน เดินทางทังหมด 6 วัน จ่ายทิปไกด์ 60
หยวน คนขับรถ 60 หยวน รวมเป็น 120 หยวน ต่อคน
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หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาร้าย, การสู่หาย, ความล่าช้า
หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้
ชาระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้า มออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงิน
ให้สาหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสั่่าใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจานวน
เงิน 300 หยวน/คน/วัน
11.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสาหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
** ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี **
-ยื่นธรรมดา 4 วันทาการ 1,500 บาท
-ยื่นด่วน 2 วันทาการ 2,550 บาท
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชารุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
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รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเท่านั้น**
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3. สาหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
4. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
5.เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6.กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สาเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลด
แบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุ่าตให้เดินทาง
ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทางาน ตาแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทางาน ่าติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลข
โทรศัพท์บ้าน ที่ทางาน และของ่าติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า
เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7.เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทา
การ (ก่อนออกเดินทาง)
8.โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครังบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ
9.ในการอนุ่าตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร
APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2
อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศไทย และมีใบอนุ่าตการทางานใน
ประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้อง
ไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
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- เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จานวน 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.ใบอนุ่าตการทางาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทางาน
5.สมุดบั่ชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นห่ิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทาวีซ่า
4. นารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ 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
เนื่องจากสภาวะนามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนามันขึนในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีนามันเพิ่มตามความเป็นจริง
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี**
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทังหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ให่่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME..........................................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
.................................................................................................................................... .................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ให่่)
.............................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์............................. มือถือ............................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ให่่)
............................................................................................................................. ..................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน............................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ให่่)……………………………………………………..
ตาแหน่งงาน .......................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ห่่)
........................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..........................................
(สาคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่..................................เดือน.............................ปี............. ถึง วันที่.........................เดือน....................ปี............................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
............................................................................................
เมื่อวันที่........................เดือน.........................ปี............................. ถึง วันที่.........................เดือน........................ปี.................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ให่่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME.....................................................
RELATION........................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME....................................................................
RELATION........................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง
ทังนีเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี (โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

www.twitter.com/eTravelWay

tour.bkk@etravelway.com

VS060217

www.facebook.com/eTravelWay

www.etravelway.com/+
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