อ ุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว ...มรดกโลกทางธรรมชาติ
อ ุทยานซ ุนผิงโกว...สวรรค์บนดิน งามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว
** ชมความสวยงามโชว์วฒ
ั นธรรมทิเบต **
**โชว์เปลี่ยนหน้ากาก เอกลักษณ์ของเมืองเฉินต ู**
**รวมรถเหมาในอ ุทยานจิ่วจ้ายโกว**
อาหารสมุนไพรจีนเพื่อส ุขภาพ**อาหารกวางตง้ ุ ที่เฉิงต ู
กําหนดวันเดินทาง
วันที่ 11-16, 26-31 ส.ค., 9-14, 16-21 ก.ย. 58
วันที่ 7-12, 14-19 ต.ค. 58
( 6 วัน 5 คืน )

วันแรก สนามบินสุ วรรณภูมิ

– เฉินตู

18.30 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์U สายการบินไชน่าอีส
เทิร์นแอร์ไลน์ (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
20.30 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดย เทีย่ วบินที่ MU 5036 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
00.35 น.
ถึงนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพ
ภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก
และมีปริ มาณความชื้นสู ง มีพ้นื ที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่ วนหนึ่งเป็ นชนกลุ่ม
น้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นําท่านเดินทางเข้าที่พกั
VERDY HERTON HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ อง เฉินตู
เช้า
เที่ยง

คํ่า

– เม้ าเสี้ยน – ซงผิงโกว - ฉวนจูซื่อ

บริการอาหารเช้ า ณ ทีภ่ ัตตคาร หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองเม่ าเสี้ยน ระหว่างทางท่านจะได้พบกับความ
งามของธรรมชาติที่ท่านสัมผัสจากที่ไหนไม่ได้ ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ อุทยานซุนผิงโกว สถานที่ท่องเที่ยว
แห่ งใหม่ อุทยานนี้รวบรวมเอาความยิง่ ใหญ่ ความงดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่และความลี้ลบั
ของธรรมชาติมารวมกันอยูใ่ น 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทัศน์ นําท่านชมทะเลสาบยาว(ฉางไห่ )
ทะเลสาบต้นกก(ฟางไห่) ทะเลสาบหิ นขาว(ไป๋ สื อไห่) ทะเลสาบไป๋ ล่าไห่(ซ่างไป๋ ล่าไห่ -เซี่ยไป๋ ล่าไห่)
ทะเลสาบแห่งความรัก ทะเลสาบ 5 สี สระมรกต ทะเลสาบหมึกสี น้ าํ เงินเข้ม และนํ้าตกธารไข่มุก เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ที่สวยงดงามไม่แพ้จ่ิวจ้ายโกว ดินแดนสวรรค์บนดิน ที่
นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ฉวนจู่ซื๋อ
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ที่พกั CHUAN ZHU INTERNATIONAL
HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าม อุทยานสวรรค์ จวิ่ ไจ้ โกว (รถเหมาในอุทยาน
เช้า

) – โชว์ ทเิ บต

บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ วนอุทยานสวรรค์ จิ่วไจ้ โกว โดยเปลีย่ นรถเหมา
ของอุทยาน นําท่านเข้าสู่อุทยานจิ่วจ้ายโกว ณ ดินแดนแห่ งนี้มีหมู่บา้ นเก่าแก่ชาวทิเบตอยู่ 9 แห่ง ซึ่งอยู่
กระจัดกระจายในวนอุทยานแห่ งนี้ และนี่คือที่มาของ จิ่วไจ้โกว อุทยานแห่งชาติประกอบด้วย ภูเขา
และหุ บเขาสลับกันในระดับความสูงกว่า 1,140 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล ถึง 4,588 เมตร ที่ยอดเขา
สูงสุ ดระดับพื้นดินลดหลัน่ ทําให้เกิดแอ่งนํ้า 114 แอ่ง มีขนาดตั้งแต่แอ่งเล็ก ไปจนถึงทะเลสาบใหญ่ กับ
นํ้าตกมโหฬาร นํ้าตกที่ใหญ่ที่สุด ความกว้าง 300 เมตร ธรรมชาติที่สวยงามเป็ นที่สุด แม่น้ าํ 5 สาย หาด
ทราย และตาดหิ นปูน 5 จุด ทะเลสาบห้าสี ความมหัศจรรย์ของอุทยานแห่ งนี้คือสถาพของนํ้าในแอ่งซึ่ง
มีสีสนั พิสดารหลาก หลายดุจเนรมิตกับลีลาฤดูกาลที่หมุนเวียน สร้างสี สนั ให้ทิวทัศน์ จนได้ชื่อว่า "เจ็ด
แดนเทพนิยาย" ภายในวนอุทยานมีเส้นทางท่องเที่ยวหลักอยู่ 2 เส้นทางชมส่ วนแรกที่เป็ นทะเลสาบ
แอ่งนํ้าและบึงหญ้า ชมความงามของธรรมชาติที่ยง่ิ ใหญ่ยงั ไม่ถูกนักท่องเที่ยวทําลายจึงมีความงดงาม
ดัง่ ดินแดนที่ถูกเนรมิตร พื้นนํ้าที่มีสีฟ้า และสี เขียวที่ใส มองแล้วชวนให้หลงไหล เชิญท่านถ่ายรู ปกับ
ทิวทัศน์ให้จุใจ

เที่ยง

คํา่

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในอุทยาน หลังอาหารนําท่านชมวนอุทยานโดยใช้ อกี เส้ นทาง
หนึ่ง ของวนอุทยานจิ่วไจ้โกว นี้จากทางภาคใต้ไปสู่แผ่นดินทิเบต ชมชั้นหิ นและดินที่ถูกอัดหนุนขึ้นมา
พร้อมแร่ ธาตุ ละลายผสมปนดินจนทําให้น้ าํ มีสีสนั ประหลาด ให้ท่านถ่ายรู ปจุดชมวิว ทะเลสาบกระจก
ทะเลสาบหงส์ ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบสวยๆ ผ่านบึงหญ้า ตาดนํ้า ชั้นนํ้าตก และ
นํ้าตกธารไข่มุก ที่แสนสงบและงดงาม พื้นที่ของอุทยานประกอบด้วยทะเลสาบ 14 แห่ ง นํ้าตก 17 แห่ ง
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนํา ท่านดู โชว์ วฒ
ั นธรรมชนชาติ ทิเบต ศิลปะการแสดงของ
ชาวทิเบต" หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั พักที่ RUBY HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ

วันทีส่ ี่ จิว่ ไจ้ โกว
เช้า

เที่ยง
คํ่า

– ทะเลสาบเต๋ อซี - ร้ านหินทิเบต - เฉินตู - โชว์ เปลีย่ นหน้ ากาก

บริการ อาหารเช้ า ณ โรงแรม นําท่านออกเดินทางจากอุทยานธารสวรรค์จ่ิวไจ้โกว ระหว่างทางท่านจะ
ได้ชมธรรมชาติและความงามของ ทุ่งหญ้าชวนจู่ซื่อ เมื่อสมัย 70 ปี ที่แล้ว ได้เกิดสงครามเหล่าบรรดา
ทหารจีนแดงหนีมาตามเส้นทางผ่านทุ่งหญ้าและได้เกิด โคลนดูดและหิ วตายหลายพันคน ปัจจุบนั ได้มี
การสร้างอนุสาวรี ยบ์ ริ เวณใจกลางทุ่งหญ้าอันสวยงามเพื่อเป็ นการ ระลึกถึงกองทัพทหารจีนแดงท่านจะ
ได้พบกับความงดงามของจิ่วจ้ายโกวและได้สมั ผัสกับกลิ่นไอ ธรรมชาติบนผืนป่ าที่อุดมสมบูรณ์ที่หาดู
ได้ยากต้นไม้นานาพันธุ์ โดยเฉพาะการเดินทางของท่านอยูใ่ นระหว่างเดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายน
ซึ่งเป็ นช่วงฤดูใบไม้ร่วง ท่านจะได้สมั ผัสกับต้นไม้เปลี่ยนสี สี ของใบไม้มีหลากหลายสี สนั ผสมผสาน
กับละอองหิ มะที่โปรยปรายลงมาเพิม่ ความงาม และเสน่ห์ให้กบั จิ่วจ้ายโกวมากขึ้น ระหว่างทางแวะชม
"ทะเลสาบเต๋ อซี" ตั้งอยูร่ ะดับความเกือบ 3,000 เมตร เป็ นทะเลสาบสี เขียวเทอร์คอยซ์ แต่เลี้อยยาวไป
ตามแอ่งหุ บเขา เป็ นภูมิภาพอันยิง่ ใหญ่ตระการตาผิวนําราบเรี ยบ ปราศจากริ้ วคลื่น หรื อแท่งตอไม้ และ
สี ของทะเลสาปเข้มสดไร้เงาสะท้อน จนดูราวเป็ นกระเบื้องยาว ทะเลสาบเต๋ อซี เป็ นผลพวง จากการเกิด
แผ่นดินใหวเมื่อปี พ.ศ. 2478 ซึ่งคราวนั้นได้กลืนสิ่ งก่อสร้าง และทุกสรรพชีวิตให้หายไปในพริ บตา
ความงามของธรรมชาติบางครั้งก็แฝงด้วยความโหดร้าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่าน นําท่านชม หินทิเบต เป็ นเครื่ องประดับที่นิยม
กันอย่างแพร่ หลายเพราะเชื่อว่าใส่ แล้วจะช่วยป้ องกันอันตรายได้ เดินทางต่อ กลับสู่ เมืองเฉินตู
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าชม โชว์ เปลีย่ นหน้ ากาก การแสดงที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังของ
มณฑลเสฉวน หลังจบการแสดงนําท่านสู่ ที่พกั VERDY HERTON HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า ศูนย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ า (รวมรถแบเตอร์ รี่) - วัดเจ้ าเจีย๋ - ชวนซีล่ ู
เช้า

บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหาร นําท่านเยีย่ มชม ศูนย์ สมุนไพรจีน ฟังคําบรรยายสรรพคุณยาจีนที่
มีสรรพคุณครอบจักรวาล พร้อมคลายเมื่อยด้วยการนวดสมุนไพร ฟรี แบบไม่มีค่าใช้จ่าย นําท่านเที่ยว
ชม ศูนย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ า ซึ่งตั้งอยูบ่ นเนื้อที่ 600,000 ตารางเมตร ทางตอนเหนือของเมืองเฉิงตู สร้าง
ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1987 ซึ่งใช้เป็ นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์รวมถึงใช้เป็ นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้า เป็ น
สถานที่ที่เหมาะสมที่จะศึกษาระบบนิเวศน์ , การอยูอ่ าศัยและการแพร่ พนั ธุ์ของหมีแพนด้า นําท่านชม
วัดเจ้ าเจี๋ย วัดเจ้ าเจี๋ย (昭觉寺) ตั้งอยูท่ างชานเมืองทางเหนือของนครเฉิงตู เป็ นวัดไม้ท้ งั หลังแห่ ง
แรกทางตะวันตกของมณฑลเสฉวน มีความสําคัญในทางประวัติศาสตร์ทางพุทธศาสนาในจีน วัด
เจ้าเจี๋ยเป็ นอารามเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถงั และได้มีการบูรณะขึ้นในปี ค.ศ. 1663 ในสมัย
ราชวงศ์ชิง

เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านแวะชม โรงงานผลิตผ้ าไหมของจีน ชมวิธีการนํา
เส้นไหมออกมาผลิตเป็ นสิ นค้าทั้งใช้เครื่ องจักร
และแรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่
จริ ง
) เพื่อมาทําใส้นวมผ้าห่ มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็ นทั้งของฝากและใช้เอง นําท่านไปช้อบปิ้ งที่
ถนนคนเดินเท้าปู้ สิ งเจีย บนถนน “ชุ นซีล่”ู และ “ซิงเหนียนลู่”ที่เต็มไปด้วยห้างใหญ่และร้านรวงย่อยๆ
มากมายขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ นําสมัย รองเท้า กระเป๋ า แว่นตา นําท่านแวะ ชิมชาต้ นกําเนิด ซึ่งมีชาหลาย
ประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็ นของฝาก
คํ่า
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านกลับที่พกั พักที่ VERDY HERTON HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ก ถนนโบราณจินหลี่ - เฉินตู
เช้า บริ การ

เที่ยง
16.15 น.
18.40 น. เ

– กรุงเทพฯ

อาหารเช้า ณ โรงแรม หลังอาหารนําท่านสู่ ถนนคนเดินจิงหลี่ เป็ นถนนคนเดินอยูต่ ิดกับศาลเจ้า
สามก๊ก บริ เวณถนนจิงหลี่มีสินค้าพื้นเมืองและขนมต่าง ๆ รวมทั้งของฝากของขายเป็ นจํานวนมาก ท่าน
สามารถเลือกซื้อสิ นค้าได้ตามใจชอบ จากนั้นนําท่านชม ร้ านหยก ให้ท่านได้ชมผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากหยก
จีนเครื่ องประดับลํ้าค่า
บริการอาหารเทีย่ งทีภ่ ัตตาคาร **พิเศษอาหารสมุนไพรจีน** ที่ข้ ึนชื่อของเสฉวน หลังอาหารนําท่าน
เดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ MU 5035
ดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......

*** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงือ่ นไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ จนเป็ นทีพ่ อใจ
แล้ วจึงวางมัดจําเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง ***
อัตราค่ าบริการ ** ไม่ มแี จกกระเป๋ า // ไม่ มรี าคาเด็ก ***
ผู้ใหญ่
วันเดินทาง
และเด็กพักมีเตียง
**11-16 สิ งหาคม 2558**
31,999
26-31 สิ งหาคม 2558
29,999
9-14, 16-21 กันยายน 2558
30,999
7-12, 14-19 ตุลาคม 2558
34,999

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2
ท่ านไม่ เสริมเตียง

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ านละ

31,999
29,999
30,999
34,999

5,900
5,900
6,500
7,500

รายการนีจ้ ะเข้ าร้ านรัฐบาลจีน เพือ่ โปรโมทการท่ องเทีย่ ว ร้ านนวดฝ่ าเท้ า , ผ้ าไหม , หยก , ใบชา , หินทิเบต
แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมง
หากลูกค้ าท่ านใดไม่ ประสงค์ จะเข้ าร้ าน กรุณาชําระท่ านละ 2,000 บาทต่ อร้ านต่ อท่ าน**
** บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลือ่ นการเดินทางในกรณีที่มผี ู้ร่วมคณะไม่ ถึง 10 ท่ าน **
** บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่ไม่ จัดหัวหน้ าทัวร์ ร่วมเดินทางในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ ถึง 15 ท่ านแต่ มไี กด์ ท้องถิ่น **

ข้ อควรระวัง ท่ านใดต้ องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั้ง
หากไม่ มกี ารสอบถามเจ้ าหน้ าที่บริษทั ก่ อนทําการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่ าวไว้ ข้างต้ น
ทางบริษทั จะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 4 วันทําการปกติ (หนังสื อเดินทางไทย)
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

*** ค่ านํา้ หนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีทนี่ ํา้ หนักเกิน กรุ ณาชําระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนํา้ หนักทีเ่ กินเอง ***

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

-ค่ าทิปไกด์ วนั ละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน, ค่ าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน, หัวหน้ าทัวร์ ไทยวันละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน

เงือ่ นไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจอง มัดจําท่ านละ 10,000 บาท พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- ชําระยอดส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

@ @ เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีน @ @

1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์)

สํ าหรับผู้เดินทางที่เป็ นเด็กอายุตาํ่ กว่ า 18 ปี
1.
2.
3.
4.
5.

ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
สําเนาสู ติบตั ร (เด็กอายุต่าํ กว่า 6 ปี ขอสู ติบตั รตัวจริ ง )
สําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดาและมารดา
หากมีการเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล กรุ ณาแนบเอกสารมาด้วย
หากเด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับพ่อหรื อแม่ กรุ ณาขอหนังสื อให้ความยินยอม จากทางเขตหรื ออําเภอ พร้อม
ระบุชื่อของท่านที่พาเด็กเดินทางด้วย
6. กรณี บิดาและมารดาแยกทางกัน ต้องสําเนาทะเบียนหย่าและเอกสารขอดูแลบุตร

สํ าหรับผู้เดินทางที่เกิดที่ประเทศจีน
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ

2. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์)
3. หากเป็ นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เคยมีวีซ่าจีน
4. หากไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน แนบพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า

หมายเหตุ : โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นระเบียบ
การยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า

อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
- ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 800 บาท
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่ รับเล่ มของท่ านวีซ่าในกรณีดงั นีค้ อื
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
2. นํารู ปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยืน่ วีซ่า
4. นํารู ปที่เป็ นกระดาษสติกเกอร์ หรื อ รู ปที่ใช้กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์
การยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนหรื อหักค่าใช้จ่ายบางส่ วนสําหรับกรุ๊ ปที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการ
การันตีค่ามัดจําที่พกั ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย
10,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-19 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน
เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100%
5.ยกเว้น กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํา กับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรง
หรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
เงือ่ นไขในการให้ บริการ
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยืน่ วีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่
จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการ
บินกําหนด และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาํ หนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหาย
ต่างๆที่อยูเ่ หนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัย
ธรรมชาติ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสู ญหาย ความล่าช้าหรื อ
จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย หรื อ สู ญหายระหว่างการ
เดินทาง กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลย
พินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสยั ใดๆ ที่ทาํ ให้มิสามารถ
เดินทางได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร

-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
หรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ
-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรื อเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรื อทดแทนรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการ

บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท
ค่ ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

กรุณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริงเพือ่ ความสะดวกสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนังสื อเดินทาง)______________________________________________________
เพศ □ หญิง □ ชาย หนังสื อเดินทางเลขที่ ____________ วันที่ออก_________ วันหมดอายุ____________
สถานภาพ □ โสด □ แต่งงานจดทะเบียน □ แต่งงานไม่จดทะเบียน □ หม้าย □ หย่าร้าง
สัญชาติ______________________________________________________________________________________
วัน/เดือน/ปี เกิด________________________________________________________________________________
หมายเลขบัตรประชาชน ________________________________________________________________________
ที่อยูป่ ัจจุบนั __________________________________________________________________________________
เบอร์โทรบ้าน__________________ เบอร์มือถือ___________________ E MAIL ___________________________
ชื่อที่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา ____________________________________________________________________
ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา ___________________________________________________________________
เบอร์โทรศัพท์ที่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา ___________________________________________________________
สมาชิกในครอบครัว
12.1 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.2 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.3 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.4 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.5 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
13. บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น__________________________ เบอร์ติดต่อ_________________________
14. ในระยะเวลา 1 ปี คุณเคยเดินทางไปประเทศไหนมาบ้าง ถ้าไปให้ระบุชื่อประเทศ และระบุวนั ที่เดินทางเข้า /ออกด้วย
14.1 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________
14.2 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________
14.3 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________
14.4 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________
14.5 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________

