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แบตเตอรี่ )-เมืองโบราณเจียจื่อ
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อุทยานสวรรค์ภผู าหิมะการ์ เซียต๋ากู่ปิงชวน(รวมรถอุทยาน+กระเช้ า)ทะเลสาบต้ ากู๋-เมืองตูเจียงเยี่ยน







MINGCHENG TIMES
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กรุ งเทพ







วันแรก
00.15 น.
หมายเหตุ

03.50 น.
07.50 น.
เช้ า

เที่ยง

คํ่า
โรงแรม
วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ – เฉิงตู- ศูนย์ วิจัยหมีแพนด้ า (รวมรถ
แบตเตอรี่ )-เมืองโบราณเจียจื่อ
พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคาน์เตอร์ M สายการบิน LUCKY
AIR (8L) เจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน
ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 20 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน ,
เช่ารถโค้ ช , จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ ป
ทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน
, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ
, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทําให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่
สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชําระแล้ ว เพราะ
ทางบริ ษั ทฯ ได้ ชําระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จ่ายอื่น ๆ
เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิ่ง
ที่ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
ออกเดินทาง สู่สนามบิน นานาชาติ เฉิงตู โดยสายการบิน LUCKY AIR
เที่ยวบินที่ 8L812
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซรวงลิ ้ว นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑล
เสฉวน ศูนย์กลางด้ าน การเมืองการทหารและด้ านการศึกษาของภูมิภาค
ตะวันตกเฉียงใต้ นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
บริการอาหารเช้ าแบบกล่ อง (1)
นําท่านเข้ าชม ศูนย์อนุรักษ์ หมีแพนด้ า สร้ างศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ รวมถึง
ใช้ เป็ นสถานที่ศกึ ษาหมีแพนด้ า ชมความน่ารักของเหล่าแพนด้ าที่ออกมาโชว์
ตัวอย่างใกล้ ชิด โดย หมีแพนด้ ามีถิ่นอาศัยดัง่ เดิมอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียง
ใต้ ของประเทศจีน เป็ นสัตว์ที่ไม่ชอบอยู่นิ่งในธรรมชาติชอบปี นป่ ายต้ นไม้ หรื อ
หาอาหารโดยเวลาส่วนใหญ่ใช้ ไปกับการกินอาหาร (eating) การพักผ่อน
(resting) และการหาอาหาร (foraging) หมีแพนด้ าจะไม่จําศีลเหมือนหมีชนิด
อื่นๆ มีอายุเฉลี่ยประมาณ 25-30 ปี (ทางบริ ษัทรวมค่ารถแบตเตอรี่ ไว้ ให้ ในค่า
ทัวร์ เรี ยบร้ อยแล้ ว)
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเจียจื่อ เมืองที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่าหนึง่
พันปี ภายในบริ เวณเมืองเก่ามีทงร้
ั ้ านค้ าขายของที่ระลึก และร้ านอาหารให้
ท่านได้ เลือกซื ้อเลือกชิมมากมาย นอกจากนันท่
้ านจะได้ ชมศิลปะสะพานไม้
เก่าแก่ของเมือง
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (3)
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั MAOXIAN INN HOTEL หรื อเทียบเท่า ในระดับเดียวกัน
อุทยานสวรรค์ ภูผาหิมะการ์ เซียต๋ ากู่ปิงชวน(รวมรถอุทยาน+กระเช้ า)ทะเลสาบต้ ากู๋-เมืองตูเจียงเยี่ยน
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม (4)
เดินทางสู่ อุทยานสวรรค์ภผู าหิมะการ์ เซียต๋ากู่ปิงชวน (ใช้ ระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 3 ชม.)
เป็ นอุทยานทางธรรมชาติที่ลํ ้าค่าอีกแห่งของมณฑลเสฉวน ที่มีความงดงาม
อย่างยิ่ง จุดที่สงู ที่สดุ มีความสูงจากระดับนํ ้าทะประมาณ 5,286 เมตร เป็ นภู
ผาธารนํ ้าแข็งที่ศกั ดิ์สิทธิ์ของชาวธิเบตชาวบ้ านเชื่อว่ามีเทพเจ้ าพิทกั ษ์ ภเู ขา
แห่งนี ้อยู่ ทําให้ ภผู าแห่งนี ้ยังไม่เคยมีใครพิชิตยอดเขาได้
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)

BOX/L/D

B/L/D

บ่าย

นํานําท่านขึ ้นสู่ ยอดเขา (รวมกระเช้ า) ซึง่ มีหิมะตลอดทังปี
้ สูงถึง 4860 เมตร
ชมภูเขานํ ้าแข็งหิมะ 3 ลูกที่เชื่อว่าเป็ นสันหลังมังกรที่มีความงดงาม ฉากเบื ้อง
หน้ าเป็ นภูเขาที่สงู ชันตัดกับท้ องฟ้าที่มีสีฟ้าครามสดใส และพ ระอาทิตย์
สะะท้ อนกลาเซียร์ คล้ ายดังภูเขาเงินระยิบระยับ สะท้ อนเข้ าสูส่ ายตา ดัง่ ได้
นัง่ กระเช้ าชมภูเขาสวรรค์ที่หาชมได้ ยากยิ่ง นําท่านชม 3 ทะเลสาบสวรรค์ที่
งดงามไม่แพ้ จิ่วจ้ ายโกว ทะเลสาบจิงโหว ไห่ ทะเลสาบหงษ์ ลําธารคูร่ ักและ
ทะเลสาบที่ถือได้ วา่ เป็ นจุดที่สําคัญในอุทยานแห่งนี ้ ทะเลสาบต้ ากู๋ หรื อ
ทะเลสาบนํ ้ามนต์ขอพร เล่ากันว่าหากใครมีเรื่ องเดือดร้ อยให้ มากราบไหว้ เทพ
เจ้ าที่ค้ มุ ครองทะเลสาบแห่งนี ้ จะทําให้ เรื่ องที่เดือดร้ อนคลายลง หรื อพรต่อ
องค์เทพก็จะสมหวัง ดัง่ ใจหมาย นํ ้าในทะเลสาบนันจะมี
้ สีสนั ที่แตกต่างกันไป
แล้ วแต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อนและช่วงใบไม้ ผลินนนํ
ั ้ ้าทะเลสาบจะมีสีเขียว
เข้ มคล้ ายดัง่ หยกที่จมอยู่ก้นแม่นํ ้า ในช่วงใบไม้ ร่วงนันทะเลสาบจะเต็
้
มไป
ด้ วยสีสนั ของใบไม้ หลากหลายสีที่ร่วงหล่นลงจากต้ นมาที่ทะเลสาบ ในช่ว ง
หน้ าหนาวจะเป็ นสีขาวเต็มไปด้ วยหิมะนํ ้าแข็งที่ดแู ล้ วคล้ ายดัง่ ยืนอยู่ในยุโรป
ไม่เหมือนอยู่ในเมืองจีน เดินทางสู่ เมืองตูเจียงเยี่ยน (ใช้ ระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 3 ชม.)
คํ่า
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (6)
โรงแรม
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั MINGCHENG TIMES HOTEL หรื อเทียบเท่า ในระดับ
เดียวกัน
วันที่สาม
ศูนย์ วิจัยทางการแพทย์ โบราณ-ถนนโบราณจิงหลี่-ถนนคนเดินชุนซีล่ ูB/L/สนามบิน
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม (7)
Buffet
เดินทางกลับสู่ นครเฉิงตู (ใช้ ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.) นํา
ท่านแวะผ่อนคลายความเมื่อยล้ าด้ วยการนวดฝ่ าเท้ า โดยการแช่เท้ าด้ วยยา
สมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจยั ทางการแพทย์แผนโบราณ ฟั ง
เรื่ องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตังแต่
้ อดีตถึงปั จจุบนั
เที่ยง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
บ่าย
อิสระให้ ท่านช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย ถนนคนเดินชุนซีลู่ ย่านช้ อปปิ ง้ ที่มีชื่อเสียง
ของเฉิงตูเป็ นแหล่งศูนย์รวมวัยรุ่ นชื่อดังและเป็ นที่ตงของตึ
ั้
กสูงรู ปทรงทันสมัย
มากมาย รวมถึงห้ างสรรพสินค้ าชื่อดังเช่น ISETAN และร้ านค้ ามากมาย อาทิ
ZARA, H & M, UNIQLO
18.30 น.
ออกเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ โดยสายการบิน LUCKY AIR เที่ยวบินที่
8L801
วันที่ส่ ี
กรุ งเทพ
-/-/19.45 น.
เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)
้

อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

28-31 มีนาคม 2562
12,999
3-6 เมษษยน 2562
14,999
4-7 เมษายน 2562
14,999
ไม่ มีราคาเด็ก
10-13 เมษายน 2562
18,999
Infant 5,000฿
11-14 เมษายน 2562
20,999
17-20 เมษายน 2562
14,999
18-21 เมษายน 2562
14,999
24-27 เมษายน 2562
13,999
** ค่ าบริการไม่ รวม ค่ าวีซ่าแบบกรุ๊ ป ท่ านละ 1,500 บาท **

4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

ที่น่ ัง
20
20
20
20
20
20
20
20

ค่ าทัวร์ รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิง
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐาน ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้ า สถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ใน
กรณีที่ท่านจองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน, โรงแรมหลายแห่งส่วน
ใหญ่จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ
(Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีที
ท่านมีข้อจํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุ ณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้ าเพื่อความเหมาะสม
 ค่าประกันการเดินทาง สําหรับท่านที่มีโรคประจําตัว ทางบริ ษัทแนะนําให้ ซื ้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม
- เนื่องจากเป็ นทัวร์ ราคาพิเศษที่ได้ รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่ วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมือง
จีน ทุกเมือง กําหนดให้ มีการ ประชาสัมพันธ์สินค้ าพื ้นเมืองให้ นกั ท่องเที่ยวทัว่ ไปได้ ร้ ู จกั ในนามของร้ านรัฐบาล
อาทิเช่น บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่ าเท้ า, ไข่มกุ , ผ้ าไหม, ผีชิว ซึง่ จําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะ
มีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้ านรัฐบาลทุกร้ านจําเป็ นต้ องให้ ทกุ ท่านแวะเข้ า
ไปชม แต่จะซื ้อหรื อไม่ซื ้อขึ ้นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับซื ้อใดๆ ทังสิ
้ ้น
*** หากลูกค้ าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรื อไม่เข้ าร้ านสินค้ าพื ้นเมืองหรื อร้ านของรัฐบาลร้ านใดๆ ก็
ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ไม่วา่ จะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้ าต้ องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม ร้ านละ 2,000 บาท ต่อลูกค้ า
1 ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็ นผู้เก็บเงินจากลูกค้ าโดยตรง ***
- ลูกค้ าท่านใดที่อยู่ตา่ งจังหวัดและต้ องออกตัว๋ ภายในประเทศ (หรื อเครื่ องบิน , หรื อรถทัวร์ , หรื อรถไฟ) กรุ ณา
สอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ก่อนทําการจองทัวร์ ทกุ ครัง้ กรุ ณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด
เนื่องจากทางบริ ษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก
หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สาย
การบิน เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า กรณีท่านต้ องซื ้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่
สนามบินดอนเมือง กรุ ณาแจ้ งบริ ษัทฯก่อนทําการจอง กรณีเกิดความ ผิดพลาดจากบริ การจากสายการบิน
(ความล่าช้ าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้ วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรื อเหตุผลเชิง
พาณิชย์ หรื อเหตุผลทางด้ านความปลอดภัย เป็ นต้ น ) โปรดเข้ าใจและรับทราบว่า ผู้จดั จะไม่รับผิดชอบและไม่
สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี

ค่ าทัวร์ ไม่ รวม :
 ค่ าวีซ่าท่ องเที่ยวแบบกรุ๊ ป สาหรั บผู้ถือพาสปอร์ ตไทย (ชาระเพิ่มจากค่ าทัวร์ 1,500 บาท)** ต้ อง
เดินทางไป-กลับพร้ อมคณะเท่ านัน้
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม
 ค่าวีซา่ ชาวต่างชาติและต่างด้ าว
 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าเกินกว่าที่สายการบินกําหนด (15 กิโลกรัม)
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่ อทริป / ลูกค้ า 1 ท่ าน
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ความพึงพอใจของท่าน
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)








ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
คืนเงินมัดจําทังหมด
้
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน
หักมัดจํา 30,000 บาท/ท่าน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 7 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรื อ NO SHOW
หัก 75% ของค่าทัวร์
ในกรณีที่วนั เดินทางดังกล่าวเป็ นตัว๋ เงื่อนไข NON-REFUND
หัก 90% ของค่าทัวร์
หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ท่าน
สามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ ได้ ทนั ตาม
กําหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่า
เปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตัว๋ ที่
NONCHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณา
อนุมตั ิวีซา่ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อ
ยกเลิกพร้ อมกันทังหมด
้
ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่
ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนําให้ ท่านยื่นขอวีซา่
แบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ ผลเร็ วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ ป
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ ู
เดินทางทราบล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ ,
การก่ อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทังนี
้ ้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มาก
ที่สดุ และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการ
กระทําที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงิ นค่าทัวร์ ที่ท่านชําระมาแล้ ว
ตั๋วเครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้ องชําระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้
กําหนด ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียก เลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้
ดําเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่าน
ไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทํา
REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชําระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3
เตียง (Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจํากัดของห้ องพัก และการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มัก

มีความแตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทําให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่
มีอา่ งอาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่าง
กันด้ วย หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ
DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ดทําการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การ
เปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะ
คืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชม
สถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ ท่านไม่
สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชําระ
Reservation Fee ไปแล้ ว กรุ ณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของ
ท่านก่อนชําระเงิน

เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรั บเดินทาง (ค่ าวีซ่าไม่ ได้ รวมอยู่ในค่ าทัวร์ 1,500 บาท)
เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรั บหนังสือเดินทางประเทศไทย (กรณีทาวีซ่าแบบกรุ๊ ป*ไม่ รวมค่ าวีซ่า *)
1. สาเนาหน้ าพาสปอร์ ต *ต้ องมีอายุการใช้ งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป- กลับ ต้ องมีหน้ าว่าง
อย่างน้ อย 2 หน้ า สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก มิฉะนันบริ
้ ษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการ
เดินทางของท่าน * โดยท่านถ่ายรู ป หรื อ สแกนหน้ าหนังสือเดินทาง (หน้ าที่มีรูปท่าน) แบบเต็มหน้ ารายละเอียดครบถ้ วน ชัดเจน
ไม่ดํา ไม่เบลอ ห้ ามขีดเขียดลงบนหน้ าพาสปอร์ ตโดยเด็ดขาด ส่งมาทาง E-mail เมื่อท่านตกลงทําการจอง (หมายเหตุ : หนังสือ
เดินทางต้ องไม่มีการ ชํารุ ดใดๆ ทังสิ
้ ้น ถ้ าเกิดการชํารุ ด เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า- ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของ
ท่านได้ )
2. พาสปอร์ ตเล่ มจริง ต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รู ปถ่ ายหน้ าตรง รู ปสี 1.5 X 2 นิ ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื ้นหลังขาวเท่านัน**
้
และต้ องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ น้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ ามสวมเสื ้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื ้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรื อชุดข้ าราชการ
- ต้ องมีอายุของรู ปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รู ปต้ องหน้ าตรง ไม่ยิ ้มเห็นฟั น มองเห็นทังใบหน้
้
ารวมถึงใบหูทงั ้ 2ข้ าง
- ไม่สว่ มเครื่ องประดับ สร้ อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา
สําคัญมาก: กรุ ณานําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)มาในวันเดินทาง ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
กรณีที่ท่านลืมนําหนังสือเดินทางมา หรื อ นําหนังสือเดินทางมาผิดเล่ม

( กรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องการยื่นวีซ่าเอง ลูกค้ าต้ องดาเนินการยื่นด้ วยตนเอง )
1.หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป- กลับ มิฉะนันบริ
้ ษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
2.หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3.รู ปถ่ายหน้ าตรง รู ปสี 2 นิ ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื ้นหลังสีขาวเท่านัน้ และต้ องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ น้ ซ์จาก
คอมพิวเตอร์ (รู ปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้ วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เท่านัน้ )
4.สําเนาทะเบียนบ้ าน, สําเนาบัตรประชาชน,ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ ามี) ของผู้เดินทาง
หมายเหตุ : การขอวีซา่ จีนใช้ เวลาประมาณ 4 วันทําการและไม่สามารถขอดึงเล่มได้
กรณีหนังสือเดินทางชาวต่ างชาติ
กรุ ณาตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้ และ อาจมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มเติมกรุ ณาสอบถามข้ อมูลกับทางบริ ษัท
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซา่ เข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทาง
จะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี *้ *
เอกสารที่ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง กรอกข้ อมูลให้ ครบโดยเฉพาะเบอร์ ตดิ ต่ อ
เเละกรณีทาลูกค้ าธุรกิจส่ วนตัวกรุ ณาระบุให้ ชัดเจนด้ วยว่ าทาอะไร**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS /MRS / MR) NAME............................................................SURNAME.....................................................................
สถานภาพ
 โสด
 แต่งงาน
 หม้ าย
 หย่า
 ไม่ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคูส่ มรส..................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..........................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์..................................................... มือถือ..............................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..........................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ .............................................โทรศัพท์บ้าน.....................................................................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )………………………........................……………………………..
ตําแหน่งงาน .......................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทํางาน/สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )
..........................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทร……...............................................…………….…......................…………
(สําคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ที่ถกู ต้ องที่สามารถติดต่อท่านได้ เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่
ไม่เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่..........................................เดือน......................................ปี .................................... ถึง วันที่...................................
เดือน............................ปี ...............................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรื อไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
............................................................................................
เมื่อวันที่........................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที่..............................เดือน.............................
ปี .................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................SURNAME......................................................................
RELATION (ความสัมพันธ์)...............................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...................................................SURNAME......................................................................
RELATION (ความสัมพันธ์)...............................................................

