รห ัสโปรแกรม : 17790 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

ที่สุดธรรมชาติสรรค์สร้างแห่งมณฑลเสฉวนที่คุณไม่ควรพลาด
มรดกโลกทางธรรมชาติ #อุทยานจิว่ จ้ายโกว
มรดกโลกทางธรรมชาติ #อุทยานแห่งชาติหวงหลง
ชมความน่ารักของหมีแพนด้า #ศูนย์วิจยั หมีแพนด้า
ช้อปปิ้ ง เต็มอิ่ม จุใจ #ถนนคนเดินชุนซีลู่
ตารางการเดินทาง
วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

2

กรุงเทพฯ-เฉิงตู (MU5036 : 03.10-07.35)
เม่าเสี้ ยน-ผ่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซี-ผ่านชม เมือง
โบราณซงพาน-จิ่วจ้ายโกว
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เช้า

เที่ยง

คา่

X

X

X

พักที่
4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

JIUYUAN HOTEL 4*
หรือเทียบเท่า
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3

อุทยานจิ่วจ้ายโกว(รวมรถเวียนอุทยาน)-ชวนจูซ่ ื่อ

4

ชวนจู่ซื่อ-อุทยานแห่งชาติหวงหลง-เฉิงตู

5

ศูนย์อนุ รกั ษ์แพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านหมอน
ยางพารา-ร้านบัวหิมะ-ร้านใบชา-ถนนคนเดินชุน
ซีล่-ู เฉิงตู-กรุงเทพฯ
(MU5035 : 23.35-02.05+1)

CHUANZHU MEMORY
RESORT HOTEL 4*
หรือเทียบเท่า
YINSHENG HOTEL 4*
หรือเทียบเท่า

X

กาหนดการเดินทาง
วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2563 NEW
วันที่ 18-22 มีนาคม 2563 NEW
วันที่ 23-27 มีนาคม 2563 NEW
วันที่ 31 มีนาคม-04 เมษายน 2563 NEW
วันที่ 07-11 เมษายน 2563 NEW
วันที่ 20-24 เมษายน 2563 NEW
วันที่ 07-11 พฤษภาคม 2563 NEW
วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2563 NEW
วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2563 NEW
วันที่ 29 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2563 NEW
วันที่ 04-08 มิถุนายน 2563 NEW
วันที่ 13-17 มิถุนายน 2563 NEW
วันที่ 19-23 มิถุนายน 2563 NEW
วันที่ 27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2563 NEW

ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา

14,899.14,899.14,899.14,899.14,899.16,899.15,899.14,899.14,899.14,899.14,899.15,899.15,899.15,899.15,899.-

หมายเหตุ :

 ไม่รวมค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4 วันทาการ) ท่านละ 1,800 บาท
 ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จานวน 1,500บาท/ทริป/ท่าน (เด็กชาระทิปเท่าผูใ้ หญ่)
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โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
23.55 น.

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4
ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่
คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่าน

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

วันที่สอง
03.10 น.
07.35 น.
เช้า

เที่ยง
บ่าย

กรุงเทพฯ-เฉิงตู-จิว่ จ้ายโกว
เหินฟ้ าสู่ เมืองเฉิงตู ประเทศจีน เที่ยวบินที่ MU5036 (บริการของว่างบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินซวงหลิง เมืองเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่ น
ที่สุดของประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านเดินทางสู่ จิ่วจ้ายโกว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั ่วโมง) ระหว่างทาง ผ่านชม
ทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ ซึ่งเป็ นทะเลสาบที่มีผิวน้ าราบเรียบขาวใส ดุจกระจกเงา ตามตานานที่เล่า
ขานกันมาว่า ทะเลสาบแห่งนี้ เกิดจากแผ่นดินไหว ทาให้หมู่บา้ นทั้งหมู่บา้ นจมอันตธานหายไป
ทันที และความงามที่เห็นอยู่นี้เป็ นความงามที่เกิดจากความหายนะ จากนั้นเดินทาง ผ่านชม
เมืองโบราณซงพาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติและความงามของทุ่งหญ้า ชวนจู่ซื่อ
สมัยเมื่อ 70 ปี ที่แล้วได้เกิดสงครามเหล่าบรรดาทหารจีนแดงหนี มาตามเส้นทางผ่านทุ่งหญ้า
อันสวยงามเพื่อเป็ นการระลึกถึงทหารจีนแดง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่านเดินทางต่อ ท่านจะได้พบกับความงดงามของ เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ผ่ าน
เส้นทางที่ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่แปลกตาทั้งภูเขาที่สะท้อนกับแสงพระอาทิตย์ ทัศนี ยภาพของ
ลาน้ าหมิงเจียงทอดยาวเป็ นแนวคดเคี้ ยวเมื่อมองจากที่สูง ผ่านเส้นทางคดโค้งไปตามขุนเขาและ
โตรกผา ซึ่ งเส้นทางนี้ เป็ นเส้นทางสาคัญ ในสมัย โบราณ เพราะเป็ นเส้นทางที่ ศัตรูใช้รุกราน
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คา่
พักที่
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง
บ่าย

เสฉวน ตั้งแต่รฐั ฉิน ก๊กโจโฉ หรือพรรคคอมมิวนิ สต์ ผ่านยอดเขาที่สูงที่สุด ตูเ้ จียงซาน ที่ระดับ
ความสูง 4,200 เมตร ก่อนจะค่อย ๆ ลดระดับลง และเลี้ ยวลดไปตามทาง
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (3)
JIUYUAN HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
อุทยานจิว่ จ้ายโกว(รถเวียนในอุทยาน)-เมืองชวนจู่ซื่อ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเวียนในอุทยาน) เพื่อชม แหล่งมรดก
โลกทางธรรมชาติ ธารสวรรค์ “จิ่วจ้ายโกว” ซึ่งตั้งอยู่ที่ อาเภอหนานปิ ง อยู่ทางเหนื อของ
มณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉิงตูประมาณ 500 กิโลเมตร และอยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลถึ ง
2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ ให้ท่านได้สมั ผัสกับความงามของธรรมชาติ
ที่ถูกเนรมิตประดุ จดัง่ สวรรค์ ซึ่งได้รับการอนุ รกั ษ์ให้เป็ นมรดกโลกเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม ปี
ค.ศ.1992 อุทยานแห่งชาติ จิ่วจ้ายโกวได้พฒ
ั นาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีเนื้ อที่ 40
ตารางกิโลเมตร มีชนชาติจ้งั ทั้งหมดเก้าหมูบ่ า้ น ฉะนั้นจึงได้ชื่อว่า จิ่วจ้ายโกว มีแ ม่น้ าลาธาร มี
ทะเลสาบน้อยใหญ่มากมายหลายร้อยกว่าแห่ง ซึ่งชาวท้องถิ่นเรียกว่าลูกทะเล น้ าในทะเลสาบ
ใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะท้อนภาพของภูเขาและป่ าดงดิ บท้องฟ้ าเป็ นสี
คราม สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ได้รบั การดูแลรักษาไว้เป็ นอย่างดี โดยไม่ถูกทาลายด้วยน้ ามือ
มนุ ษ ย์ ซึ่ ง ทุ ก สถานที่ ล ้ว นเป็ นความงามที่ ธ รรมชาติ ไ ด้บ รรจงสร้า งไว้ไ ด้ดั ง่ ภาพวาดใน
จินตนาการของเหล่ากวีท้งั หลาย นาท่านชมความงาม เริ่มตั้งแต่ น้ าตกโน่ ยื่อหล่าง สูงจาก
ระดับน้ าทะเล 2,365 เมตร กว้าง 320 เมตร สูง 25 เมตร เป็ นน้ าตกหินปูนที่กว้างที่สุดของ
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว และกว้างที่สุดในประเทศจีน จากนั้นชม หมู่ทะเลสาบซู่เจิ้ น ให้ท่าน
ได้อิสระกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่มดา่ กับธรรมชาติที่สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที่

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในอุทยาน (5)
นาท่านชม ทะเลสาบมังกรคู่ ซึ่งชื่อของทะเลสาบนี้ มาจากแนวหินปูนก้นทะเลสาบที่มีรูปร่าง
เหมือนมังกรสองตัว จากนั้นนาท่านชม ทะเลสาบยาว เป็ นทะเลสาบที่ ใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว
และมีความยาวกว่า 7 กิโ ลเมตรอยู่ท่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่ เงียบสงบแต่งดงาม ชม
ทะเลสาบห้าสี เป็ นทะเลสาบที่มีสีของน้ าแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบพื้ น
น้ า สีของน้ าในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็ นสีรุง้ ดูงดงาม (การเที่ ยวชมภายในอุทยานจิ่ วจ้าย
โกว ทางอุทยานมีการจากัดจานวนนักท่องเที่ ยวในแต่ละวัน ดังนั้นการชมธรรมชาติได้มากน้อย
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ขึ้นอยู่กับความว่องไวของคณะทัวร์ และจานวนนั กท่องเที่ ยวในวันนั้ นๆ หรือสถานที่ ท่องเที่ ยว
บางจุดมีการจากัดเวลา และบางจุดอาจจะปิ ดไม่ให้เข้าชม ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆทั้งสิ้น บริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไม่คืนคืนเงินใดๆ ในกรณีที่คณะไม่สามารถเข้าชมครบทุกจุด โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า

***โปรดอ่านรายละเอียดตรงนี้ !! เนื่ องจากอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ได้ประกาศเปิ ด
อย่างเป็ นทางการในวันที่ 27 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา และได้มีมาตรการในการจากัด
จานวนเข้าชมของนักท่องเที่ยวในแต่ละวันโดยขึ้ นอยูก่ บั ทางอุทยานกาหนด โดยใช้รายชื่อ
ของผูเ้ ดินทางตามหน้าพาสปอร์ตในการจองตัว๋ เข้าชมอุทยานเท่านั้ น เมื่อทาการจองตัว๋
เรียบร้อยแล้วต้องชาระเงินทันทีและไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆได้ท้งั สิ้ น
หากเกิดเหตุสุดวิสยั ขึ้ นบางประการ หรือมีประกาศของทางอุทยานโดยยึดถือประกาศของ
ทางอุทยานเป็ นสาคัญ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ตอ้ งแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าและไม่คืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้ น***
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองชวนจู่ซื่อ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั ่วโมง 30 นาที) ระหว่าง
ทางท่านจะได้ชื่นชมบรรยากาศสองข้างทาง
คา่
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (6)
ท่านสามารถซื้ อ Option เสริมที่น่าสนใจได้ดงั นี้ ..
•โชว์ทิเบต การแสดงวัฒนธรรมประเพณีอนั สวยงามตระการตา ในโรงละครที่ตกแต่ง
ด้วยแสงสีในแบบทิเบต
**ติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่และชาระเงินกับไกด์ทอ้ งถิ่น **
พักที่
CHUANZHU MEMORY RESORT HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สี่
ชวนจูซ่ ื่อ-อุทยานแห่งชาติหวงหลง-เม่าเสี้ ยน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
นาท่านเที่ยวชมความงามของ อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง) ที่มี
ลาธารน้ าไหลมาจากยอดเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี ซึ่งเป็ นสายน้ าที่มีส่วนผสมของ
หินปูน เมื่อไหลลงสู่ที่ราบก่อเกิดเป็ นแอ่งน้ าขนาดน้อยใหญ่ ทาให้หินปูนตกตะกอนเกาะตัวกัน
เป็ นแอ่งเล็ กใหญ่มากมาย น้ าใสเรี ยบเหมือนกระจกที่ สะท้อนภาพท้องฟ้ า ภูเขา และต้นไม้
(เดินทางเท้าตามเส้นทางที่ทางอุทยานสร้างไว้ ไม่รวมกระเช้าขึ้ น–ลง)

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งเฉิ ง ตู (ใช้เ วลาเดิ น ทางประมาณ 3 ชั ่วโมง) ท่ า นจะได้สัม ผั ส
ธรรมชาติอนั งดงามระหว่างการเดินทาง เมืองเฉิงตูต้งั อยู่ที่กน้ กระทะซื่อชวน กลางลุ่มแม่น้ า
หมินเจี ยง ตะวันออกมีเทื อกเขาหลงเฉวียนใกล้กับชลประทานเขื่อนตู เจี ยงเยี้ ยนซึ่ งสร้างบน
แม่น้ าหมินเจียง เป็ นชลประทานแยกสายน้ ากระจายออกไปเป็ นรูปพัดเพื่ อทดน้ าเข้าสู่ที่ราบ
เฉิงตู เมืองนี้ จึงเป็ นพื้ นที่อุดมสมบูรณ์จนได้ฉายาว่า “เมืองสวรรค์ของจีน อีกทั้งยังมีชื่อเสียงทาง
ประวัติศาสตร์ก่อนคริสต์ศกั ราช 500 กว่าปี
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คา่
พักที่
วันที่หา้

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (9)
YINSHENG HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ศูนย์อนุรกั ษ์แพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านหมอนยางพารา-ร้านบัวหิมะ-ร้านใบชา-ถนนคน
เดินชุนซีลู่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)
นาท่านเดิ นทางสู่ ศูนย์หมี แพนด้า (รวมรถ
แบตเตอรี่) ที่ นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมี
แพนด้าเป็ นสัตว์สงวนหายากมีกาเนิ ดในมณฑล
เสฉวน มีลกู ยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อม
จะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้ง
ละประมาณ 2 ตัว ตัวที่ แข็งแรงเพีย งตัวเดี ย ว
เท่านั้ นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือ
ไผ่ลกู ศร จากนั้นนาท่านแวะ ร้านหมอนยางพารา ให้ท่านได้เลือกซื้ อมาฝากคนทางบ้าน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษ
สูตรเดียวไม่ซ้าใคร พร้อมชมครีมเป่ าซู่ถงั หรือที่รูจ้ กั กันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็ นเลิศใน
ด้านรักษาแผลไฟไหม้ ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจาบ้าน นาท่านแวะ ร้านชา
ชิมชาต้นกาเนิ ด ซึ่ งมีช าหลายประเภทให้ท่ านได้
เลื อ กซื้ อเป็ นของฝาก จากนั้ น นาท่ า นเดิ น ทางสู่
ถนนคนเดินชุ นซีลู่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้ อสินค้า
ต่ างๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และใน
ประเทศ อาทิ เสื้ อผ้า, รองเท้า, เครื่องหนัง, กระเป๋า
เดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตาม
อัธยาศัย
คา่
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
ท่านสามารถซื้ อ Option เสริมที่น่าสนใจได้ดงั นี้ ..
•สุกี้เสฉวนต้นตารับ ลิ้ มรสสุกี้รสชาติเผ็ดร้อนหอมกลิ่นเครื่องเทศและสมุไพร
**ติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่และชาระเงินกับไกด์ทอ้ งถิ่น **
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่สนามบิน
23.35 น.
กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) เที่ยวบินที่ MU5035
(บริการของว่างบนเครื่อง)
02.05+1 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***
ข้อสาคัญควรทราบ (กรุณาอ่านให้ละเอียดทุกข้อ)
 ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่าน จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไปและเหลือ
หน้ากระดาษอย่างตา่ 2 หน้า หากไม่มนั ่ ใจโปรดสอบถาม
 ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทาง ในกรณี ที่มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่า 10
ท่าน โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดิ นทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ
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อย่า งน้อย 10 วันก่ อนการเดิ น ทางสาหรับประเทศที่ มี วีซ่ า (หากผู ้เ ดิ น ทางทุ ก ท่ านยิ นดี ที่ จ ะช าระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์)
ขนาดของกรุป๊ ไซด์ จานวนผูเ้ ดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้ นได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุ มัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์
หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริง อาทิเช่น ค่าบริการในการยื่น
ขอวีซ่า(ศูนย์ฯเรียกเก็บ) / ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน หรือ ค่าตั ๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน (กรณี
ออกตั ๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างค่าทัวร์ในกรณีที่กรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่า
กรุ๊ปมีก ารคอนเฟริ มเดิ นทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ ยนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุ กครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยู่กบั ความเหมาะสม และคานึ งถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก
บริ ษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่ จะไม่รบั ผิ ดชอบต่ อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิ ดจากเหตุ สุดวิสัยที่ ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่
อนุ ญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้ นเมือง
ให้นั ก ท่ อ งเที่ ย วทัว่ ไปได้รู ้จัก คื อ ร้า นนวดเท้า (บัว หิ ม ะ), ร้า นหมอนยางพารา, ร้า นใบชา ซึ่ ง
จาเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบ
ว่าร้านทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซื้ อหรือไม่
ซื้ อขึ้ นอยู่กับความพอใจของลูก ค้าเป็ นหลัก ไม่มีก ารบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความ
ประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจาก
ท่าน เป็ นจานวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / ร้าน
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่ท่านมิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลกู ค้าที่ไม่รจู ้ กั กัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่า
พักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
ท่านที่ มีวีซ่ าจี นและสามารถใช้เดิ นทาง เข้า -ออก ได้ตามวันเดิ นทางที่ ระบุ กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ให้
รับทราบก่อนการทาจองทัวร์
ท่านที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่า
ท่านจะต้องรับผิ ดชอบในการอนุ ญาตให้เข้า -ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่ องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎ
กติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทา
บัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
ตัว๋ เครื่องบินที่ใช้เป็ นแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือกที่นัง่ ล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รบั ที่นัง่ แบบสุ่มเท่านั้น)
หลังจากที่ท่านได้ชาระค่ามัดจาและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้วนั้น
3 วัน ก่อนเดินทาง ท่านจะได้รบั ใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง
1 วัน ก่อนเดินทาง หัวหน้าทัวร์จะโทรให้ขอ้ มูลเตรียมตัวเดินทางแก่ผูเ้ ดินทางอีกครั้ง
เมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
(พักห้อง
ละ 2-3
ท่าน)

เด็ก
2-18 ปี

พักเดี่ยว
(จ่าย
เพิ่ม)

ราคา
ไม่รวมตั ๋ว

วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2563

14,899 14,899 3,500

ไม่รบั จอยแลนด์

วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2563 NEW

14,899 14,899 3,500

ไม่รบั จอยแลนด์

วันที่ 18-22 มีนาคม 2563 NEW

14,899 14,899 3,500

ไม่รบั จอยแลนด์

วันที่ 23-27 มีนาคม 2563 NEW

14,899 14,899 3,500

ไม่รบั จอยแลนด์

วันที่ 31 มีนาคม-04 เมษายน 2563 NEW 14,899 14,899 3,500

ไม่รบั จอยแลนด์

วันที่ 07-11 เมษายน 2563 NEW

16,899 16,899 3,500

ไม่รบั จอยแลนด์

วันที่ 20-24 เมษายน 2563 NEW

15,899 15,899 3,500

ไม่รบั จอยแลนด์

วันที่ 07-11 พฤษภาคม 2563 NEW

14,899 14,899 3,500

ไม่รบั จอยแลนด์

วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2563 NEW

14,899 14,899 3,500

ไม่รบั จอยแลนด์

วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2563 NEW

14,899 14,899 3,500

ไม่รบั จอยแลนด์

วันที่ 29 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2563 NEW 14,899 14,899 3,500 ไม่รบั จอยแลนด์

วันที่ 04-08 มิถุนายน 2563 NEW

15,899 15,899 3,500

ไม่รบั จอยแลนด์

วันที่ 13-17 มิถุนายน 2563 NEW

15,899 15,899 3,500

ไม่รบั จอยแลนด์

วันที่ 19-23 มิถุนายน 2563 NEW

15,899 15,899 3,500

ไม่รบั จอยแลนด์

วันที่ 27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2563 NEW 15,899 15,899 3,500 ไม่รบั จอยแลนด์
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อัตราค่าบริการ *รวม*
1. ตัว๋ เครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุป๊ เท่านั้น
2. ที่พกั โรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จัดให้พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร 11 มื้ อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื้ อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้)
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
6. ค่าภาษี น้ ามันเชื้ อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตราเรียกเก็บ
ณ วันที่ 07 มกราคม 2563 (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่านต้องชาระเพิ่ม)
7. ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋า โหลดใต้ทอ้ งเครื่อง 1 ใบ จากัดไม่เกิน 23 กิโลกรัม
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุม้ ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) ** คุม้ ครองตั้งแต่ อายุ 16
– 69 ปี เท่านั้น **
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หมายเหตุ: กรณีผูเ้ ดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผูเ้ ดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้ นไป คุม้ ครองเพียง 50%
ของวงเงินคุม้ ครอง และ สาหรับผูเ้ ดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรม์ไม่รบั คุม้ ครองใดๆ ทั้งสิ้ น **
ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้ อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อมู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **ทั้งนี้ อัตราเบี้ ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้ นอยูก่ บั ระยะเวลาการเดินทาง**
การประกันไม่คมุ ้ ครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่ วยทางร่างกายด้วยโรคประจาตัว , การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่
เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัว
ตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อานาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การ
บาดเจ็บเนื่ องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้น
อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่าบริการ *ไม่รวม*
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
2. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีตอ้ งการใบกากับภาษี )

3. ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จานวน 1,500 บาท/ทริป/ท่าน
(เด็กชาระทิปเท่าผูใ้ หญ่)
4. ค่าทาวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่สามารถยืน่ วีซ่ากรุป๊ ได้ และผูเ้ ดินทางเป็ นผูด้ าเนินการยืน่ วีซ่า
เอง (สามารถสอบถามข้อมูลได้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)
5. กรณีชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์ 800 หยวน/ท่าน/ทริป
6. ค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4 วันทาการ) ท่านละ 1,800 บาท
7. ค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (ด่วน 2 วันทาการ) ท่านละ 2,925 บาท
เงื่อนไขการสารองที่นั ่งและการชาระค่าบริการ
 กรุณาชาระเงินมัดจา ท่านละ 10,000 บาท
(ภายใน 24 ชัว่ โมง หรือ 1 วัน นับจากวันที่ทาการจอง)
 กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง
(กรณีไม่ชาระเงิน หรือ ชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน
ไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์)
หมายเหตุ หากชาระเงินในแต่ละส่วนแล้ว กรุณาส่งสาเนาการโอนเงิน ให้เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

 สแกนหน้าพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน ส่งภายใน 1 วันหลังจากการชาระมัดจา
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การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้ นไป
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมี ผลทาให้คน
เดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษทั ฯกาหนดไว้ (10 ท่านขึ้ นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะ
พิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียก
คืนได้ เช่น ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกิดขึ้ นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 ยกเว้นกรุป๊ ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการ
การันตีมดั จาที่นัง่ กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่
มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมื องทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
 เมื่ อท่านออกเดิน ทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่
เดินทาง พร้อมคณะถือว่ าท่านสละสิทธิ์ ไม่ อาจเรียกร้องค่าบริการและเงิ นมัดจาคืน ไม่ ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้ น

ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
 กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะน าติ ด ตัว ขึ้ นเครื่ อ งบิ น ต้อ งมี ข นาดบรรจุ ภัณ ฑ์ไ ม่ เ กิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุ กชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติ กใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ
1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
 สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
 ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรับหนังสือเดินทางไทย (วีซ่าเดี่ยว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มี
การ ชารุ ดใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้าเกิดการชารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอก
ประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ ว พื้ นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้ มห้ามเห็นฟั น มองเห็นทั้งใบหน้าและ
ใบหูท้งั สองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้ อสีขาว เช่น เสื้ อยืดสีขาว ชุ ดนักศึกษา หรือชุ ดข้าราชการ ไม่
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สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั ่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และ
ต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้ นจากคอมพิวเตอร์
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
5.1.1 สาเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้ กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูตบิ ตั ร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทางพร้อมญาติ
5.2.1 สาเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้ กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูตบิ ตั ร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรืออาเภอเท่านั้น
6. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
6.1 ใบอนุ ญาติการทางาน ตัวจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายุการทางานแล้วไม่ตา่ กว่า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสือรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3 สาเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม
6.4 สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขัน้ ตา่ 100,000 บาท
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
หมายเหตุ :
 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศไทย และมีใบอนุ ญาติการ
ทางานในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่า
เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
 กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย
ตนเอง เนื่ องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 สาหรับผูท้ ี่ถือหนั งสือเดิ นทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่องแจ้ง เข้า -ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง
เท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
 เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้
บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
 โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่
ทราบล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติ (ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้)
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั
ท่านละ 5,360 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รบั ทาวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงั ต่อไปนี้
 ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 นารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทาวีซ่า
 นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
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(ต่างชาติฝรั ่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ ม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั ่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยืน่ วีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

ผูเ้ ดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้ !!!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ **

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME.......................................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน  หม้าย  หย่า  ไม่ได้จดทะเบียน
 จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส.................................................................................................................................
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...............................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ .................................. โทรศัพท์บา้ น.........................................มือถือ...........................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
................................................................................................................................................................................
......................................................... รหัสไปรษณีย ์ ..........................โทรศัพท์บา้ น........................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)............................................................................
ตาแหน่งงาน..........................................................................................................................................................
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถานศึกษา ปั จจุบนั (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)…………………...….....…………………….……………....
........................... ................................................ รหัสไปรษณีย ์ .......................................โทร............................
(สาคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)

กรณีปัจจุบนั ท่านเกษียณแล้ว ต้องกรอกที่อยูส่ ถานที่ทางานล่าสุดก่อนเกษียณ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
................................................................................................................................................................................
.......................................................................รหัสไปรษณีย ์ .......................................โทร.................................
(สาคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทถี่ กู ต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน)

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
สาหรับคนโสดขอให้ระบุชื่อบิดา-มารดา / สาหรับท่านที่สมรสแล้วให้ระบุชื่อสามี หรือ ภรรยา เท่านั้น!!
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
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1. บิดา ชื่อ (MR.)
NAME...............................................................SURNAME.....................................................................................
2. มารดา ชื่อ (MISS. / MRS.)
NAME................................................................SURNAME....................................................................................

3. สามี หรือ ภรรยา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................SURNAME....................................................................................
RELATION...............................................................................................................................................................
หมายเหตุ
**กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทางาน มือถือ บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริงเพื่อใช้ใน
การขอยืน่ วีซ่า
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษทั แล้วไม่ครบ ทางบริษทั อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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