โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 13 – 17 เมษายน 2560
วันแรก
กรุ งเทพฯ – เฉิ นตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
วันที่สอง เฉินตู – ล่องเรื อหลวงพ่อโตเล่อซาน – วัดต้าฝอฉางเยีย่ น – ง้อไบ๊
วันที่สาม ยอดทองคาจินติ่ง – ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
วันที่สี่
เฉินตู – เมืองโบราณหวงหลงซี - ศาลเจ้าสามก๊ก – ถนนโบราณจินลี่
วันที่ห้า วังแพะ - กรุ งเทพฯ

วันแรก กรุงเทพฯ – เฉินตู – ศูนย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ า
08.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาท์เตอร์ D สายการบินไทย
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่าน
10.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฉินตู โดยเทีย่ วบิน TG618 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
14.00 น. ถึงท่ าอากาศยานเฉิ นตู ซึ่ งเป็ นเมื องหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริ เวณลุ่มแม่ น้ าหมินใจกลาง
มณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาว
นักและมี ปริ มาณความชื้ นสู ง ประชากรเมืองเฉิ นตูมีราว 10
ล้านคน จัดเป็ นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปั จจุบนั เป็ นทั้ง
ศูน ย์ก ลางด้า นการเมื อ ง การทหารและด้านการศึ ก ษาของ
ภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้นนาท่านสู่ ศู นย์ อนุ รักษ์ หมีแพนด้ า ตั้งอยู่ที่เมืองเฉิ นตู
ตั้งอยู่ทางตะวันตก เฉี ยงใต้ของมณฑลเสฉวน ประเทศจีน เป็ นสถานที่เพาะพันธุ์และบ้านของหมี
แพนด้ากว่าร้อยละ 30 ของหมีแพนด้าทัว่ โลก และเป็ นบ้านเกิดของช่วงช่วง-หลินฮุ่ย
คา่
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 ทีพ่ กั CROWN PLAZA HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่ า

วันที่สอง เฉินตู – ล่องเรือหลวงพ่อโตเล่อซาน – วัดต้ าฝอฉางเยีย่ น – ง้ อไบ๊
เช้ า

เทีย่ ง

คา่

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองเล่อซาน ล่ องเรื อสั กการะหลวงพ่ อโตเล่ อซาน ท่ านจะเห็นหลวงพ่อโตเล่อ
ซาน ซึ่ งเป็ นพระแกะสลักภูผาที่ใหญ่แกะสกัดเข้าไปในผาหิ น สู ง 71 เมตร เฉพาะพระเศียรสู ง 14.7
เมตร กว้าง 10 เมตร พระกรรณยาว 7 เมตร พระเนตรยาว 3.3 เมตร หลังพระบาทกว้าง 8.5 เมตร นิ้ว
พระบาทแต่ละนิ้วสู งท่วมหัวคน ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 90 ปี พระพักตร์จะหันออกมาทางแม่น้ าหมิ
งเจียง จุดประสงค์เพื่อเป็ นสิ ริมงคลปกป้ องภัยน้ าท่วม จากการเอ่อล้นของแม่น้ า 3 สาย (หมิงเจียง ซิ ง
อีเจียงตูเ้ จียง) ที่มาบรรจบพอดี ที่เมืองเล่อซาน ให้ท่านถ่ายภาพที่ระลึกจนเวลานัดหมาย นาท่าน
เดินทางสู่ งอ้ ไบ๊
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลัง อาหารน าท่ า นน าท่ า นเข้า ชมวั ด ต้ า ฝอฉางเยี่ ย น ซึ่ งเป็ นวัด ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในง้อ ไบ๊ ภายใน
ประดิษฐานวิหาร 4 พุทธคีรีที่สาคัญของประเทศจีน ให้ท่านได้ขอพรสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 ทีพ่ กั HOT SPRING HOTEL (4 ดาว+) หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ยอดทองคาจินติง่ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ – โชว์เปลีย่ นหน้ ากาก
เช้ า

เทีย่ ง

คา่

วันที่สี่
เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านนัง่ กระเช้าตัวใหญ่ใหม่ล่าสุ ดจุได้เที่ยวละ 100 คนขึ้นสู่ ยอดทองคานาท่านชม ยอดทองคา (จิ
นติ่ง) ท่านจะได้สัมผัสกับทะเลเมฆอันงดงามหาที่เปรี ยบมิได้ ชมธรรมชาติอนั บริ สุทธิ์สวยงามราว
สรวงสวรรค์ นมัส การพระโพธิ์ สั ต ว์อ งค์ใหม่ สู ง กว่า 41 เมตร สร้ างด้ว ยสั ม ฤทธิ์ ทั้งองค์ พระ
โพธิ สัตว์องค์น้ ี มี 10 พระพักตร์ ประดิ ษฐานอยู่บนหลังช้าง 4 เศียร ตั้งเด่ นสง่าอยู่บนยอดทองคา
อิสระให้ท่านขอพรเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลพร้อมชมความงามของวิห ารทองคา วิหารเงิน วิห าร
สัมฤทธิ์ เชิญท่านถ่ายรู ปวิวทิวทัศน์บนยอดทองคาเป็ นที่ระลึก (พระโพธิ สัตว์องค์ใหม่น้ ีเพิ่งเปิ ดให้
เยีย่ มชมและนมัสการได้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2006 ศกนี้)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ถนนคนเดินชุ นซี ลู่ หรื อ WALKING STREET ของเสฉวน เป็ นย่านที่ขาย
สิ นค้าที่ทนั สมัยเป็ นถนนปิ ดไม่สามารถให้รถวิ่งผ่านได้ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าและถ่ายรู ป
แต่ละสถานที่ตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านสัมผัสความตื่นเต้นเร้าใจ ของโชว์ประจามณฑลเสฉวน โชว์ เปลีย่ นหน้ ากาก ซึ่ งท่าน
ไม่อยากจะลุกจากเก้าอี้เลย โชว์เปลี่ยนหน้ากากที่ผแู ้ สดงสะบัดหน้าเพียงครั้งเดียวก็ สามารถเปลี่ยน
หน้าได้เพียงเสี้ ยววินาที เป็ นศิลปะของคนจีนตั้งแต่สมัยโบราณ ในอดีตเทคนิ คการแสดงจะถูกปิ ด
เป็ นความลับและจะถ่ายทอดเฉพาะคนในตระกูลเท่านั้น
 ทีพ่ กั CROWN PLAZA HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่ า

เฉินตู – เมืองโบราณหวงหลงซี – ศาลเจ้ าสามก๊ก – ถนนโบราณจินลี่

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนั้นนาท่ านสู่ เมืองเก่ าหวงหลงซี ให้สัมผัสบรรยากาศเก่ า ๆ เป็ นหมู่บา้ นสมัยราชวงศ์ห มิ ง
ตั้งอยู่ริมแม่น้ าหวงหลงซี ในอดีตเคยเป็ นเมืองท่าริ มน้ าที่มีเรื อสัญจรไปมาคับคัง่ การค้าขายคึกคัก
มาก ปั จจุบนั ยังเหลือให้เห็นบรรยากาศเก่า ๆ ได้ทวั่ ไป เช่น โรงน้ าชา วัดเก่าแก่ ต้นไม้โบราณ และ
วิถีชีวิตของชาวบ้านที่ มกั ไปจับกลุ่ม เล่ นไพ่น กกระจอก และดื่ มน้ าชาใต้ร่มไม้ริมทางน้ าอาคาร
บ้านเรื อนนิ ยมสร้างบนเสาไม้ขนาดใหญ่ ยื่นลงไปในน้ า กรอบประตูหน้าต่างแกะสลักลวดลาย
งดงาม พื้นถนนปูดว้ ยหิ นคดเคี้ยวไปมา มีตน้ ไม้ใหญ่ใบครึ้ มอายุกว่า 300 ปี ยืนให้ร่มเงาอยูห่ ลายต้น
เมื่อทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองหวงหลงซี ได้รับการตีพิมพ์ในนิ ตยสารฉบับหนึ่งเมื่อ 10 กว่าปี
ก่อน ก็กลายเป็ นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว และเป็ นที่ถ่ายทาภาพยนตร์ยอ้ นยุคอีกหลายเรื่ อง
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

คา่

วันที่ห้า

นาท่านชมศาลเจ้ าสามก๊ ก ซึ่ งมีพ้ืนที่กว่า 37,000 ตร.ม. ชม
รู ปปั้นของท่านขงเบ้ง ท่านกวนอู และขุนนางที่สาคัญในยุค
นั้น สุ สานของกษัตริ ยเ์ ล่ าปี่ ที่ ท่านนายกโจวเอิ นไหล ได้
บัญ ชาให้ทหารมาคุ ้ม ครองไว้ในยุค ปฏิ ว ตั ิ ว ฒ
ั นธรรม จึ ง
ไม่ได้ถูกทาลายไป จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ ถนนโบราณ
จินลี่ ถนนที่ยงั คงกลิ่นอายของอาคารบ้านเรื อนแบบดั้งเดิมและเรี ยงรายด้วยร้านค้าที่จาหน่ายของที่
ระลึก ตลอดสองฝั่ง ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 ทีพ่ กั CROWN PLAZA HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่ า

วังแพะเขียว – กรุงเทพ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วังแพะเขียว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของนครเฉิ นตู ถือว่าเป็ นสานักที่ใหญ่ ที่สุด
ของลัทธิเต๋ าในภาคตะวันตกเฉี ยงใต้ นาท่านชมสิ่ งก่อสร้างสาคัญ มีตาหนักหลินจู่ ตาหนักเฉียน คุน
ตาหนักซานซิ น ตาหนักถังอ่องและศาลายันต์แปดทิศ ภายในตาหนักประดิษฐานรู ปปั้ นเทวดาที่คน
จี น นับ ถื อ สิ่ งที่ น่ าสนใจมากที่ สุ ด คื อต าหนัก ซานเซิ น มี แพะทองเหลื องที่ ศ กั ดิ์ สิ ทธิ์ สองตัวตั้ง
ตระหง่านอยู่ต้ งั แต่สมัยราชวงศ์เชง ตัวหนึ่ งน่ าประหลาดใจมาก“มีเขาข้างเดี ยว” กล่าวว่าอวัยวะ
ส่ วนต่ างๆ ของแพะ จะมี ความเกี่ ยวข้องกับสัตว์สิ บสองราศี มี ลกั ษณะดังนี้ มี หู เหมื อนหนู ตา
เหมือนไก่ จมูกเหมือนวัว กีบเล็บเหมือนเสื อ ปากเหมือนกระต่าย เขาเหมือนมังกร หางเหมือนงู
หน้าเหมือนม้า คอเหมือนลิง หนวดแพะ ท้องเหมือนหมา ก้นเหมือนหมู ซึ่งคนจีนมีเชื่อว่าถ้าหาก
เจ็บป่ วยไม่ สบายอวัยวะส่ วนไดของร่ างกายให้นามื อไปลูบจับส่ วนนั้นของแพะแล้วจะหายจาก
อาการป่ วยทันที และวังแพะเขียวยังเป็ นสานักลัทธิเต๋ าที่ระลึกถึงท่านเล่าจื้อ
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารสมุนไพรจีนตารับฮ่ องเต้ )
15.05 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทยโดยเที่ยวบินที่ TG619 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
17.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรื อสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็ นเอกสิ ทธิ์ ของ
ผูจ้ ดั โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ

“คุ้มค่า รู้จริ ง เราดีที่สุด สาหรั บคุณ”

วันที่ 13 – 17 เมษายน 2560
อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่ านละ
พักเดีย่ วเพิม่

 โรงแรมที่พกั
❖ รายการทัวร์ นี้

36,900
6,000

บาท (พักห้ องละ 2 ท่ าน )
บาท

4 - 5 ดาว
ไม่ ร่วมทิป // ไม่ แจกของ/** มีเข้ าร้ านรัฐบาลจีน **

เงื่อนไข รายการและราคาทัวร์ น้ ี เป็ นเพียงข้อเสนอที่ จะต้องได้รับ การยืนยัน จากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากที่ บริ ษทั ฯ
ได้รับการสารอง ที่นั่งจากสายการบิ นและโรงแรมที่พกั เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับเปลี่ ยนราคาตัว๋
เครื่ องบิ น หากราคาตัว๋ เครื่ องบินมี การปรับสู งขึ้ นจากราคาปั จจุบนั และในกรณี ที่ไม่สามารถไปเที่ ยวตามสถานที่ที่ระบุ ใน
รายการ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิ น ทางบริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้ น รายการและราคาทัวร์ ขา้ งต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ
2. ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการกาหนด
3. ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน
4. ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
5. ค่ารถรับส่ งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
7. น้ าดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าระวางกระเป๋ าน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รี ดผ้า ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณี ตอ้ งการใบกากับภาษี)
5. ทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ
เงื่อนไขการจองวางเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี

เงื่อนไขยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจาทัวร์ ในทุกกรณี

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมดในทุกกรณี
เอกสารการขอวีซ่าจีน (ข้ อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2558)
1. เอกสารการเดินทาง
1.1 หนังสื อเดินทางที่ยงั มีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ากว่า 6 เดือน
1.2 หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่างสาหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
1.3 รู ปสี ขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ (ฉากหลังพื้นสี ขาว / ต้องใส่ เสื้ อมีแขนเท่านั้น / รู ปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน / ใช้กระดาษฟูจิหรื อ โก
ดัก
- ท่ านที่ ป ระสงค์ใช้รูป ถ่ ายข้าราชการในการยื่นวีซ่ า กรุ ณ าเตรี ยมหนังสื อรั บ รองต้นสั งกัด จัดมาพร้ อมกับ การส่ ง
หนังสื อเดินทาง
- สถานทูตจีนอาจปฏิเสธการยื่นวีซ่าของท่าน หากท่านเป็ นชาย แต่ใช้รูปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง แต่งหน้าทาปาก หรื อไว้ผม
ยาว
1.4 สาเนาบัตรประชาชน
1.5 สาเนาทะเบียนบ้าน
1.6 สาเนาตัว๋ เครื่ องบิน และใบจองโรงแรม * ถ้ายืน่ เดินทางกับกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั จัดการให้
2. เอกสารการเงิน ** ไม่ ต้องใช้ เอกสารการเงินสาหรับหนังสื อเดินทางไทย
3. เอกสารเพิม่ เติม
3.1 สาหรับผูเ้ ดินทางที่ยงั เป็ นเด็กอายุ 6-18 ปี ต้องใช้สูติบตั ร (ใบเกิด-ถ่ ายสาเนา )
3.2 สาหรับผูเ้ ดินทางที่ยงั เป็ นเด็กอายุ ต่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบตั ร (ใบเกิด-ตัวจริง)
3.3 สาหรับผูเ้ ดินทางที่ยงั เป็ นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี และ บิดา มารดา ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศด้วย บิดาและมารดาทั้ง 2
คน ต้องไปทาหนังสื อยินยอมให้เด็กเดิ นทางไปต่างประเทศกับผูอ้ ื่นที่อาเภอที่ มีทะเบียนบ้านของบิดามารดาอยู่ ถ้า
บิ ดามารดาแยกกันอยู่คนละทะเบี ยน ทั้งบิ ดาและมารดาให้ไปทาเรื่ องที่ อาเภอที่ มีที่อยู่ของบิ ดาเป็ นหลัก พร้ อมลง
ลายมือชื่อในหนังสื อต่อหน้าเจ้าพนักงานทั้ง 2 คน
3.4 สาวประเภทสองแต่งกายเป็ นสตรี ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางาน+สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริ งเท่านั้น
(กฎใหม่ * 22 ธ.ค. 57 สาวประเภทสอง (แบบชัดเจน ในรู ปถ่าย) หรื อ ผูช้ ายจริ ง (แบบคลุมเครื อ ไว้ผมยาว
หน้าตาสะสวย) จะต้องไปดาเนินการทาวีซ่าจีนเองในทุกขั้นตอน
3.4 พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตัวจริ ง (อาจมีการยกเลิกชัว่ คราว แล้วแต่สถานการณ์)
4. ข้ อมูลสาคัญ * กรุ ณากรอกข้ อมูลจริงในเอกสารทีท่ างบริษัทจัดให้
4.1 นักเรี ยน นักศึกษา........แจ้งชื่อสถานที่ศึกษา ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
4.2 ผูท้ ี่ทางาน.......แจ้งชื่อสถานที่ทางาน ตาแหน่งงาน ที่อยูท่ ี่ทางาน หมายเลขโทรศัพท์
4.3 ที่อยูป่ ั จจุบนั ของผูเ้ ดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ที่บา้ นที่ติดต่อได้
4.4 ผูท้ ี่แต่งงานแล้ว ต้องให้รายละเอียดของสามี หรื อ ภรรยา หรื อบุตรธิดา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.5 ผูท้ ี่เป็ นโสด ต้องแจ้งชื่อบิดาหรื อมารดา หรื อ พี่นอ้ ง หรื อญาติ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.6 ผูเ้ ดินทาง ต้องแจ้งชื่อญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริ ง
โปรดรับทราบว่า

 ผูถ้ ือเอกสารเดินทางเล่มสี เหลือง ต้องยืน่ วีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตวั
 ผูถ้ ือเอกสารเดินทางเล่มสี เหลือง ต้องเผือ่ เวลาทาวีซ่า ไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน
 กรณี หนังสื อเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริ ษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศไทยและมี
ใบอนุ ญาตการท างานในประเทศไทยเท่ านั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุ ดบัญ ชี ธ นาคารประเภทออมทรัพ ย์
ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้ องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน
 กรณี หนังสื อเดิ นทางชาวต่างชาติที่ไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย
ตนเอง
 ข้อมูลที่ท่านแจ้งกับทางบริ ษทั ฯ จะใช้สาหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบได้วา่ ข้อมูล
เท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย
5-7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
 โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีน อาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม หรื ออาจเปลี่ยนระเบียบการยืน่ เอกสาร ซึ่ งเป็ นเอกสิ ทธิ์
ของสถานทูต และบางครั้งทางบริ ษทั ฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรื อทราบในเวลากระชั้นชิด
 ท่านที่ถือหนังสื อเดินทางราชการ ถ้าจะไปท่องเที่ยวทิเบต ต้องใช้หนังสื อเดินทางแบบปกติ
 ท่านที่ถือบัตร APEX ต้องทาวีซ่าจีนถ้าต้องการไปทิเบต ไม่สามารถใช้บตั ร APEX แทนวีซ่าจีนได้
 ท่านที่ถือบัตร APEX หรื อ ถือหนังสื อเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิ ทธิ การเข้าประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว โดย
ไม่มีวซี ่า เพราะว่าบริ ษทั ทัวร์ ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผูถ้ ือเอกสารนั้นๆ

กรุ ณาส่ งเอกสารยื่นวีซ่าก่ อนเดินทาง อย่ างน้ อย 7 วันทาการ
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน 2-3 วัน จ่ายค่าธรรมเนียมเพิม่ ท่านละ 1200.อัตราค่ าวีซ่าด่ วน 1 วัน มีการยกเลิกระเบียบการยื่นขอวีซ่าด่วน 1 วัน สาหรับบริ ษทั ทัวร์ แล้ว / ถ้าท่านมีความประสงค์จะยื่น วี
ซ่ าด่วน 1 วัน ขอให้ท่านจัดเตรี ยมเอกสารทุกอย่าง ให้พร้อม และ ไปยื่นเอกสารและชี้ แจงความจาเป็ นด้วยตนเอง แต่ดุลพินิจ
ในการพิจารณาและการอนุมตั ิข้ ึนอยูก่ บั สถานทูต
ท่านทีถ่ ือบัตร APEX
ท่านที่ถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิ ทธิ การเข้า -ออกประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีวซี ่ า กับ
องค์กรฯ ที่ ออกบัตรนี้ ให้กบั ท่าน เพราะว่าบริ ษทั ทัวร์ ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผูถ้ ื อ
เอกสารนี้ท่านที่ถือบัตร APEX จะต้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให้สูญหาย เพราะหากสู ญหายหมายถึงว่า
1. สายการบินอาจจะไม่ให้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริ ง
2. ด่านตรวจคนเข้าเมือง อาจะไม่อนุญาตให้ท่านผ่านเข้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริ ง
3. หากบัตรสู ญหาย ท่านอาจไม่ได้เดินทางต่อกับคณะทัวร์ และอาจต้องติดค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 1-2 อาทิตย์
4. หากบัตรสู ญหาย ท่านต้องจ่ายค่าที่พกั อาหาร ยานพาหนะ ค่าซื้ อตัว๋ เครื่ องบินใบใหม่ ฯลฯ ในขณะที่ท่านอยูต่ ่อ เพื่อทาเรื่ อง
การออกบัตรใหม่ หรื อขอทาวีซ่าใหม่ดว้ ยตนเอง

5. ทางบริ ษทั ฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย ฯลฯ ไม่รับ
ฝาก ไม่ถือแทน หรื อไม่เก็บรักษาแทน ดังนั้นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรื อส่ งบัตรติดมากับเอกสาร หากมีการสู ญ
หายทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่างนี!้ !!!
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ ต)
( MISS./ MRS./ MR.)
NAME.......................................................................................SURNAME................................................................................
สถานภาพ  โสด  แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส......................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
......................................................................................................................................................................................................
............................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้าน....................................มือถือ.....................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
......................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................
โทรศัพท์บ้าน.................................... ............
ชื่อสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
......................................................................................................................................................................................................
ตาแหน่ งงาน
.....................................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.................................................................................... .................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร ..............................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องทีส่ ามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ คข้ อมูลโดยตรง
กับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที.่ .................................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ ........................เดือน...............................
ปี ..............................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
......................................................................................................................................................................................................
เมื่อวันที.่ .................................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ ........................เดือน...............................
ปี .............................
รายชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................................SURNAME.......................................................................................
RELATION..................................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................................SURNAME.......................................................................................
RELATION..................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริ ษัทแล้ วไม่ ค รบ ทางบริ ษั ทอาจมี การเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวก
ภายหลัง ทั้งนีเ้ พือ่
ประโยชน์ ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

