กำหนดกำรเดินทำง วันที่ 13 – 17 เมษำยน 2560
วันแรก

กรุงเทพฯ – เฉิงตู – เม่ ำเสี้ยน

08.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ (ประตูที่ 2-3 ) เคาเตอร์
D สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอานวย
ความสะดวกแก่ท่าน
10.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฉินตู โดยเทีย่ วบินที่ TG618
14.25 น. ถึงเมืองเฉิงตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนาท่านเข้าสู่ เมื อ ง
เม้า เสี้ ยน ตั้ง อยู่ท างตอนเหนื อ ของมณฑลเสฉวน ห่ า งจากเฉิ น ตู ป ระมาณ 161 ก.ม. เป็ นเมื อ ง
ระหว่างทางที่จะเดินทางเข้าสู่ จิ่วจ้ายโกว ใกล้กบั เขตตูเจียงเอี้ยนที่ต้ งั
(ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง)
คำ่
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พัก Mao Xian International Hotel Tel:0837-7427666 หรือเทียบเท่ ำ

วันที่สอง เม้ ำเสี้ยน – อุทยำนภูผำหิมะกำร์ เซียสวรรค์ “ต๋ ำกู่ปิงชวน ” ทะเลสำบสำบจินโฮวไห่ –
ทะเลสำบต้ำกู๋ - เมืองตูเจียงเยีย่ น
เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
น าท่ านเดิ น ทางสู่ อุท ยำนสวรรค์ ภู ผ ำหิ ม ะกำร์ เซี ย “ต๋ ำกู่ ปิ งชวน” ถื อ ได้ว่าเป็ นอุ ท ยานสมบัติ ทาง
ธรรมชาติที่ล้ าค่าของมณฑลเสฉวน ที่มีความงามไม่แพ้อุทยานและทะเลสาบใดใดบนโลกมนุษย์ จุดที่

เทีย่ ง

คำ่

สู งที่สุดมีความสู งจากระดับน้ าทะเลประมาณ 5,286 เมตรเป็ นภูผาธารน้ าแข็งที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านเชื่อ
ว่ามีเทพเจ้าพิทกั ษ์ภูเขาแห่งนี้อยู่ ทาให้ภูผาแห่งนี้ยงั มิเคยมีใครพิชิตยอดเขาได้
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านนั่งกระเช้ ำชมภูเขาน้ าแข็งหิมะ 3 ลูกที่เชื่อว่าเป็ นสันหลังมังกรที่มีความงดงาม ฉากเบื้อง
หน้าเป็ นภูเขาที่สูงชันตัดกับท้องฟ้ าที่มีสีฟ้าครามสดใสและพระอาทิตย์สะท้อนการ์เซี ยคล้ายดัง่ ภูเขา
เงินระยิบระยับสะท้อนเข้าสู่ สายตาดัง่ ได้นั่งกระเช้าชมภูเขาสวรรค์ที่หาชมได้ยากยิ่งนัก จากนั้นนา
ท่านชม 3 ทะเลสาบสวรรค์ที่งดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว ทะเลสำบสำบจินโฮวไห่ ทะเลสำบหงษ์ ลำธำร
คู่รัก ทะเลสำบนำมู และทะเลสาบที่ถือได้ว่าเป็ นจุดที่สาคัญที่สุดในอุทยานแห่ งนี้ “ ทะเลสำบต้ ำกู๋ ”
หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า ทะเลสาบน้ ามนต์ขอพร เพราะชาวเผ่ามีการเล่าขานว่าเมื่อใดที่มีเรื่ องเดือดร้อน
ใจ ให้มากราบไหว้เทพเจ้าศักดิ์ สิ ทธิ์ ที่คุม้ ครองทะเลสาบนามูแห่ งนี้ จะทาให้เรื่ องที่ เดื อดเนื้ อร้อนใจ
คลายลง หรื อต้องการขอพรต่อองค์เทพเจ้าก็จะสมหวังดัง่ ใจหมาย ทาให้ทะเลสาบนี้ถือเป็ นทะเลสาบที่
มีความสาคัญยิง่ นัก มีประวัติความเป็ นมากว่า 1,000 ปี ผ่านมา น้ าทะเลสาบนั้นจะมีสีสันที่แตกต่างกัน
ไปแล้วแต่ช่วงฤดูกาล ในช่ วงฤดูร้อนและช่ วงใบไม้ผลิน้ นั น้ าทะเลสาบจะมีสีเขียวเข้มคล้ายดัง่ หยกที่
จมอยูก่ น้ แม่น้ า ในช่วงใบไม้ร่วงนั้นทะเลสาบจะเต็มไปด้วยสี สันของใบไม้หลากหลายสี ที่ร่วงหล่นลง
จากต้นมาที่ทะเลสาบ ในช่ วงหน้าหนาวจะเป็ นสี ขาวเต็มไปด้วยหิ มะน้ าแข็งที่ดูแล้วคล้ายดัง่ ยืนอยูใ่ น
ยุโรปไม่เหมือนอยูใ่ นเมืองจีน จากนั้นนาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองตูเจียงเยีย่ น
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
 ทีพ่ กั GUOYAN HOTEL (4 ดำว) หรือเทียบเท่ ำ

วันที่สำม มรดกโลกเขือ่ นตูเจียงเยีย่ น – เฉินตู – ศูนย์ หมีแพนด้ ำ – โชว์เปลีย่ นหน้ ำกำก
เช้ ำ

เทีย่ ง

คำ่

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
หลังอาหารนาท่านชมมรดกโลกเขื่อนดินตูเจียงเยีย่ น ซึ่งเป็ นเขื่อนดินแห่งแรกของโลกซึ่ งในปัจจุบนั ยัง
สามารถใช้งานได้จนถึงทุกวันนี้
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับ เมืองเฉินตู นาท่านสู่ ศูนย์ อนุรักษ์
หมีแพนด้ ำ ตั้งอยูท่ ี่เมืองเฉินตู ตั้งอยูท่ างตะวันตก เฉียงใต้ของ
มณฑลเสฉวน ประเทศจีน เป็ นสถานที่เพาะพันธุ์และบ้านของ
หมีแพนด้ากว่าร้อยละ 30 ของหมีแพนด้าทัว่ โลก และเป็ น
บ้านเกิดของช่วงช่วง-หลินฮุ่ย
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
หลังอาหารนาท่านชมการแสดงโชว์ เปลีย่ นหน้ ำกำกโชว์เปลี่ยนหน้ากาก เป็ นเอกลักษณ์และไฮไลน์ของ
เมืองเฉิงตู มีคากล่าวว่า “ถ้ามาเฉิงตู แล้วไม่ได้ดูโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถือว่ายังมาไม่ถึงเฉิงตู” และเป็ น

การโชว์ที่ผแู ้ สดงสะบัดหน้าเพียงครั้งเดียวก็สามารถเปลี่ยนหน้าได้เพียงเสี้ ยววินาที เป็ นศิลปะของคน
จีนตั้งแต่สมัยโบราณ ในอดีตเทคนิคการแสดงจะถูกปิ ดเป็ นความลับและจะถ่ายทอดเฉพาะคนใน
ตระกูลเท่านั้น
 ทีพ่ กั CROWNE PLAZA CHENGDU WEST HOTEL (5ดำว) หรือเทียบเท่ ำ

วันที่สี่
เช้ ำ

เทีย่ ง

คำ่

เฉิงตู - ถนนคนเดินชุนซีลู่ – ศำลเจ้ ำสำมก๊ก (อู่โหวฉือ) - ถนนโบรำณจินลี่
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
จากนั้น น าท่ านช้อ ปปิ้ ง ถนนคนเดิ น ชุ น ซี ลู่ หรื อ WALKING STREET ของเสฉวน เป็ นย่านที่ ข าย
สิ นค้าที่ทนั สมัยเป็ นถนนปิ ดไม่สามารถให้รถวิ่งผ่านได้ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าและถ่ายรู ปแต่
ละสถานที่ตามอัธยาศัย
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่ านชม ศาลเจ้ าสามก๊ ก (อู่โหวฉื อ) ซึ่ งเป็ นศาลเจ้าของนักปราชญ์ที่มีชื่อในสมัย 3 ก๊ก บนพื้นที่
37,000 ตารางเมตร ภายในชมความงามของรู ปปั้ น “ ขงเบ้ง , กวนอู , เตี๋ยวหุ ย 14 ทหารเอก และ 14
เสนาบดีของเล่าปี่ , สุ สานเล่าปี่ พร้อม 2 มเหสี ” เช่น พระโพธิ์สัตว์ กวนอิมปางพันมือ 4 ทิศที่งดงาม
นาท่านสู่ ถนนจินลี่ เป็ นถนนโบราณที่มีสินค้าให้ท่านช้อปปิ้ งได้ท้ งั ของรับประทาน และของฝากของที่
ระลึกเช่นหน้ากากเฉิ งตูเพราะถนนจินหลีน้ ีเป็ นที่ต้ งั ของสถานที่แสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากากอันโด่งดังของ
เมืองเฉิ งตูแค่ประตูทางเข้าก้อสามารถทาให้ท่านเห็นถึงบรรยากาศแห่ งเหมือนเดินในหนังจีนสมัยก่อน
ได้เลยทีเดียว
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
 ทีพ่ กั CROWNE PLAZA CHENGDU WEST HOTEL (5ดำว) หรือเทียบเท่ ำ

วันที่ห้ำ วังแพะเขียว – กรุงเทพฯ
เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วังแพะเขียว ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของนครเฉิ นตู ถือว่าเป็ นสานักที่ใหญ่ที่สุดของ
ลัท ธิ เต๋ าในภาคตะวัน ตกเฉี ยงใต้ น าท่ านชมสิ่ งก่ อ สร้ างส าคัญ มี ต าหนัก หลิ น จู่ ต าหนัก เฉี ย น คุ น
ตาหนักซานซิ น ตาหนักถังอ่องและศาลายันต์แปดทิศ ภายในตาหนักประดิษฐานรู ปปั้นเทวดาที่คนจีน
นับถือ สิ่ งที่น่าสนใจมากที่สุดคือตาหนักซานเซิน มีแพะทองเหลืองที่ศกั ดิ์สิทธิ์ สองตัวตั้งตระหง่านอยู่
ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เชง ตัวหนึ่งน่าประหลาดใจมาก“มีเขาข้างเดียว” กล่าวว่าอวัยวะส่ วนต่างๆ ของแพะ
จะมีความเกี่ยวข้องกับสัตว์สิบสองราศี มีลกั ษณะดังนี้ มีหูเหมือนหนู ตาเหมือนไก่ จมูกเหมือนวัว
กีบเล็บเหมือนเสื อ ปากเหมือนกระต่าย เขาเหมือนมังกร หางเหมือนงู หน้าเหมือนม้า คอเหมือนลิง
หนวดแพะ ท้องเหมือนหมา ก้นเหมือนหมู ซึ่ งคนจีนมีเชื่อว่าถ้าหากเจ็บป่ วยไม่สบายอวัยวะส่ วนได
ของร่ างกายให้นามือไปลูบจับส่ วนนั้นของแพะแล้วจะหายจากอาการป่ วยทันที และวังแพะเขียวยังเป็ น
สานักลัทธิเต๋ าที่ระลึกถึงท่านเล่าจื้อ

เทีย่ ง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรยำสมุนไพรจีน
15.05 น. บินลัดฟ้ ากลับสู่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยเที่ยวบินที่ TG619
17.20 น. ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรื อสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็ นเอกสิ ทธิ์ ของผูจ้ ดั
โดยยึดถือตามสภาพการ์ณและประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ

“คุ้มค่ ำ รู้ จริง เรำดีทสี่ ุ ด สำหรับคุณ”
วันที่ 13 – 17 เมษำยน 2560
อัตรำค่ำบริกำร

ผู้ใหญ่

ท่ ำนละ

พักเดีย่ วเพิม่ ท่ ำนละ

35,900
5,500

บำท (พักห้ องละ 2 ท่ ำน )
บำท

 โรงแรมที่พกั

4 - 5 ดำว

❖ รำยกำรทัวร์ นี้

ไม่ รวมทิป // มีเข้ ำร้ ำนรัฐบำลจีน//ไม่ แจกของ

เงื่อนไข รายการและราคาทัวร์ น้ ี เป็ นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากที่บริ ษทั ฯ ได้รับ
การสารองที่นงั่ จากสายการบินและโรงแรมที่พกั เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับเปลี่ ยนราคาตัว๋ เครื่ องบิ น
หากราคาตัว๋ เครื่ องบิ นมี ก ารปรั บ สู งขึ้ นจากราคาปั จจุ บ นั และในกรณี ที่ไม่ส ามารถไปเที่ ยวตามสถานที่ ที่ระบุ ในรายการ อัน
เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน ทางบริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น รายการและ
ราคาทัวร์ ขา้ งต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
อัตรำค่ ำบริกำรนี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับเที่ยวบินตามที่ระบุในรายการ
2. ค่าอาหาร ทุกมื้อที่ระบุ และโรงแรมที่พกั 5 คืน
3. ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ
4. ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินทุกแห่ง
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
6. ค่าน้ าดื่มวันละ 1 ขวด/ ท่าน
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 500,000 / 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็ นไปตามกรมธรรม์)
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ 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
เงื่อนไขกำรจองวางเงินมัดจาท่านละ 15,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี
เงื่อนไขยกเลิก

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจาทัวร์ ในทุกกรณี
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์ เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมดในทุกกรณี
เอกสำรกำรขอวีซ่ำจีน
1. เอกสำรกำรเดินทำง
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 โกดัก
- ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุ ณาเตรี ยมหนังสื อรับรองต้นสังกัด จัดมาพร้อมกับการส่ งหนังสื อ
เดินทาง
- สถานทูตจีนอาจปฏิเสธการยืน่ วีซ่าของท่าน หากท่านเป็ นชาย แต่ใช้รูปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง แต่งหน้าทาปาก หรื อไว้ผมยาว
1.4 สาเนาบัตรประชาชน
1.5 สาเนาทะเบียนบ้าน
1.6 สาเนาตัว๋ เครื่ องบิน และใบจองโรงแรม * ถ้ายืน่ เดินทางกับกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั จัดการให้
2. เอกสำรกำรเงิน ** ไม่ ต้องใช้ เอกสำรกำรเงินสำหรับหนังสื อเดินทำงไทย
3. เอกสำรเพิม่ เติม
3.1 สาหรับผูเ้ ดินทางที่ยงั เป็ นเด็กอายุ 6-18 ปี ต้องใช้สูติบตั ร (ใบเกิด-ถ่ ำยสำเนำ )
3.2 สาหรับผูเ้ ดินทางที่ยงั เป็ นเด็กอายุ ต่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบตั ร (ใบเกิด-ตัวจริง)
3.3 สาหรับผูเ้ ดินทางที่ยงั เป็ นเด็กอายุไม่เกิ น 18 ปี และ บิดา มารดา ไม่ได้เดิ นทางไปต่างประเทศด้วย บิดาและมารดาทั้ง 2
คน ต้องไปทาหนังสื อยินยอมให้เด็กเดิ นทางไปต่างประเทศกับผูอ้ ื่นที่อาเภอที่มีทะเบียนบ้านของบิดามารดาอยู่ ถ้าบิดา
มารดาแยกกันอยูค่ นละทะเบียน ทั้งบิดาและมารดาให้ไปทาเรื่ องที่อาเภอที่มีที่อยูข่ องบิดาเป็ นหลัก พร้อมลงลายมือชื่อใน
หนังสื 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
3.5 พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตัวจริ ง (อาจมีการยกเลิกชัว่ คราว แล้วแต่สถานการณ์)
4. ข้ อมูลสำคัญ * กรุ ณำกรอกข้ อมูลจริงในเอกสำรทีท่ ำงบริษัทจัดให้
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 อบุตรธิ ดา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.5 ผูท้ ี่เป็ นโสด ต้องแจ้งชื่อบิดาหรื อมารดา หรื อ พี่นอ้ ง หรื อญาติ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.6 ผูเ้ ดินทาง ต้องแจ้งชื่อญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริ ง
โปรดรับทรำบว่ำ

 ผูถ้ ือเอกสารเดินทางเล่มสี เหลือง ต้องยืน่ วีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตวั
 ผูถ้ ือเอกสารเดินทางเล่มสี เหลือง ต้องเผือ่ เวลาทาวีซ่า ไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน
 กรณี หนังสื อเดิ นทางชาวต่างชาติ ทางบริ ษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติ ที่ท างานในประเทศไทยและมี
ใบอนุ ญ าตการท างานในประเทศไทยเท่ า นั้ น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุ ด บัญ ชี ธ นาคารประเภทออมทรั พ ย์
ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้ องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน
 กรณี หนังสื อเดิ นทางชาวต่างชาติที่ไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดิ นทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย
ตนเอง
 ข้อมูลที่ท่านแจ้งกับทางบริ ษทั ฯ จะใช้สาหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบได้วา่ ข้อมูลเท็จ
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 ของ
สถานทูต 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 โดยไม่มีวี
ซ่า เพราะว่าบริ ษทั ทัวร์ ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผูถ้ ือเอกสารนั้นๆ

กรุ ณำส่ งเอกสำรยื่นวีซ่ำก่ อนเดินทำง อย่ ำงน้ อย 7 วันทำกำร
อัตรำค่ ำวีซ่ำด่ วน 2-3 วัน จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มท่านละ 1200.อัตรำค่ ำวีซ่ำด่ วน 1 วัน มีการยกเลิกระเบียบการยืน่ ขอวีซ่าด่วน 1 วัน สาหรับบริ ษทั ทัวร์ แล้ว / ถ้าท่านมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่า
ด่วน 1 วัน ขอให้ท่านจัดเตรี ยมเอกสารทุกอย่าง ให้พร้อม และ ไปยืน่ เอกสารและชี้แจงความจาเป็ นด้วยตนเอง แต่ดุลพินิจในการ
พิจารณาและการอนุมตั ิข้ ึนอยูก่ บั สถานทูต
ท่ำนทีถ่ ือบัตร APEX
ท่านที่ ถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึ งสิ ทธิ การเข้า -ออกประเทศจี นเพื่อการท่องเที่ ยว โดยไม่มีวีซ่า กับ
องค์กรฯ ที่ออกบัตรนี้ ให้กบั ท่าน เพราะว่าบริ ษทั ทัวร์ ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผูถ้ ือเอกสาร
นี้
ท่านที่ถือบัตร 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 องการ
ออกบัตรใหม่ หรื อขอทาวีซ่าใหม่ดว้ ยตนเอง

5. ทางบริ ษทั ฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย ฯลฯ ไม่รับฝาก
ไม่ถือแทน หรื อไม่เก็บรักษาแทน ดังนั้นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรื อส่ งบัตรติดมากับเอกสาร หากมีการสู ญหายทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น

ผู้เดินทำงกรุ ณำกรอกเอกสำรด้ ำนล่ ำงนี!้ !!!
เอกสำรทีใ่ ช้ ประกอบกำรยืน่ ขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง**
ชื่อ-นำมสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS./ MRS./ MR.)
NAME...........................................................................SURNAME..........................................................................
สถำนภำพ  โสด  แต่ งงำน
 หม้ ำย
 หย่ ำ
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส......................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์ บ้ำน....................................มือถือ......................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย์ ........................................
โทรศัพท์ บ้ำน.................................... .....................
ชื่อสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)

.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................รหัสไปรษณีย์ ..................................................
โทรศัพท์ ………………………………………..
ตำแหน่ งงำน
.....................................................................................................................................................................................

ทีอ่ ยู่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ .....................................โทร ..............................................
(สำคัญมำก กรุณำแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้ องทีส่ ำมำรถติดต่ อท่ ำนได้ โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็ค
ข้ อมูลโดยตรงกับท่ ำน)
ท่ ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนแล้ว
เมือ่ วันที.่ ...................................เดือน................................ปี ................................ ถึง วันที.่ ................................
เดือน............................ปี ..............................
ภำยใน 1 ปี ท่ ำนเคยเดินทำงไปต่ ำงประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
.....................................................................................................................................................................................
เมือ่ วันที.่ ....................................เดือน...................................ปี ............................. ถึง วันที.่ .....................................
เดือน.............................ปี .............................
รำยชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ ำน พร้ อมระบุควำมสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME............................................................................SURNAME.........................................................................
RELATION.................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME.............................................................................SURNAME........................................................................
RELATION.................................................................................................................................................................
หมำยเหตุ
** กรุณำกรอกข้ อมูลตำมควำมเป็ นจริง
** ถ้ ำเอกสำรส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทำงบริ ษัทอำจมีกำรเรี ยกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม อำจทำให้ ท่ำนเกิดควำมไม่
สะดวกภำยหลัง ทั้งนีเ้ พือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ทีน่ ี้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ ำงเคร่ งครัด)

** แผนกกงสุ ล สถำนทูตจีน สำมำรถสอบถำมได้ หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

