กำหนดกำรเดินทำง
วันที่ 10-17/11-18/12-19 เมษำยน 2560
วันแรก
กรุงเทพฯ – เฉินตู – ศูนย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ ำ – เมืองตูเจียงเยีย่ น
วันที่สอง เมืองตูเจียงเยีย่ น - เมืองเม่ ำเสี้ยน – เมืองโบรำณซงพำน – หวงหลง
วันที่สำม อุทยำนหวงหลงนั่งกระเช้ ำขึน้ – จิว่ ไจ้ โกว
วันที่สี่
อุทยำนธำรสวรรค์จวิ่ ไจ้ โกว (รวมรถเหมำส่ วนตัว) –ชมโชว์ระบำทิเบต (ดีที่สุด)
วันที่ห้ำ
จิว่ ไจ้ โกว – ทะเลสำบเตีย๋ ซี – เฉินตู – โชว์เปลีย่ นหน้ ำกำก
วันที่หก เฉินตู - หลวงพ่อโตเล่อซำน – วัดต้ ำฝอฉำงเยีย่ น – ง้ อไบ๊
วันที่เจ็ด ยอดทองคำจินติง่ – เฉินตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่
วันที่แปด วังแพะเขียว – กรุงเทพฯ

วันแรก กรุงเทพฯ – เฉินตู – ศูนย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ ำ – เมืองตูเจียงเยีย่ น
07.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาท์เตอร์ D สายการบิน
ไทยโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่าน
10.15 น. นาท่านเหิรฟ้ าสู่ เมืองเฉินตู โดยเที่ยวบินที่ TG 618
(พร้อมบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
14.25 น. ถึงท่าอากาศยานเฉินตู ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน
ตั้งอยูบ่ ริ เวณลุ่มแม่น้ าหมินใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศราย
รอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อ
การประกอบอาชี พเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดู
หนาวที่ ไม่ ห นาวนัก และมี ปริ ม าณความชื้ น สู ง ประชากร
เมืองเฉินตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็ นอันดับ 3 ของประเทศจีน
ในปั จจุบนั เป็ นทั้งศูนย์กลางด้านการเมื อง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตก
เฉี ยงใต้ หลังจากผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมื อง สู่ ศู น ย์ อนุ รักษ์ หมีแพนด้ ำ ตั้งอยู่ที่เมื องเฉิ น ตู
ตั้งอยู่ทางตะวันตก เฉี ยงใต้ของมณฑลเสฉวน ประเทศจีน เป็ นสถานที่เพาะพันธุ์และบ้านของ
หมีแพนด้ากว่าร้อยละ 30 ของหมีแพนด้าทัว่ โลก และเป็ นบ้านเกิดของช่วงช่วง-หลินฮุ่ย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองตูเจียงเยีย่ น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)
คำ่
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ โรงแรม
 ทีพ่ กั GUOYAN HOTEL (4 ดำว) หรือเทียบเท่ ำ

วันที่สอง เมืองตูเจียงเยีย่ น - เมืองเม่ ำเสี้ยน – เมืองโบรำณซงพำน – หวงหลง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

คำ่

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
น าท่ านเดิ น ทางสู่ น าท่ านเดิ น ทางสู่ เมืองเม่ ำเสี้ ย น (ใช้
เวลาเดิ น ทางประมาณ 2-3 ชม.) ระหว่ า งทางผ่ า น
ทะเลสาบเตี๋ยซี สถานที่ท่องเที่ยวอันงดงาม ซึ่งตั้งอยูร่ ะดับ
ความสู งเกือบ 3,000 เมตร มองลงไปยังหุบเขาเบื้องล่างจะ
แลเห็นทะเลสาบสี เขียว เทอร์ คอยซ์ทาบยาวไปตามซอก
หุ บเขา เข้ม สด ไร้ เงาสะท้อนจนดู ราวเป็ นกระเบื้ องยาว
ขนาดใหญ่ "ทะเลสาบเตี๋ ย ซี " มี เรื่ อ งเล่ า ว่ า เกิ ด จากมี
แผ่นดินไหว เมื่อปี พ.ศ. 2478 ได้กลืนสิ่ งก่อสร้างและทุกสรรพสิ่ งให้หายไปในพริ บตา ความ
งามของธรรมชาติบางครั้งก็แฝงไว้ดว้ ยความโหดร้ายอย่างเหลือเชื่อ
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ระหว่ ำงทำง
หลังอาหารนาท่านเดิ นทางสู่ จิ่วไจ้โกว จากนั้นนาท่านแวะชม เมืองโบรำณซงพำน เมืองที่ใช้
แลกเปลี่ยนสิ นค้าชาวฮัน่ และชาวทิเบต สมัยนั้น ชาวฮัน่ นิ ยมนาใบชา ผ้าแพร เกลือและของใช้
ประจ าวัน มาแลกเปลี่ ย นม้า แกะ ขนแกะ และหนั ง สั ต ว์ ผ่ า นชมก าแพงเมื อ งโบราณสมัย
ราชวงศ์หมิง จากนั้นให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงอุทยำนหวงหลง
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ โรงแรม

 ทีพ่ กั SEERCUO INTERNATIONAL HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ ำ

วันที่สำม อุทยำนหวงหลง(นั่งกระเช้ ำขึน้ ) - จิว่ ไจ้ โกว
เช้ ำ

บ่ ำย

คำ่

วันที่สี่
เช้ ำ

เทีย่ ง

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
นาท่านเข้าสู่ อุทยานหวงหลง ถึง เขตอุทยำนหวงหลง
(นั่งกระเช้าขึ้ น )เดิ น ชมวิวของ อุ ทยานมังกรเหลื อ ง
(สระมังกรเหลือง) ซึ่ งเป็ นลาธารสายหนึ่งที่ไหลเรื่ อย
จากเขาลงสู่ แอ่ งพื้ น ด้านล่ าง ผ่านภูเขาหิ มะนานนับ
พันปี มีลกั ษณะทางธรรมชาติคือเป็ นหิ นปูน หิ นปูน
เกิดการตกตะกอนเป็ นแอ่งเป็ นชั้นตามระดับความสู ง
ของภูเขา หิ นปูนทั้งเล็กและใหญ่ กว่า 400 ชั้น แต่ละ
แอ่ งมี ค วามสู งตั้งแต่ 1.5 – 4.5 เมตร ดู เหมื อนสระน้ าเล็กๆมากมาย ที่ มี สี เขี ยวอมฟ้ าอ่ อ นแก่
สลับกันอย่างสวยงาม กล่าวกันว่าที่นี่เป็ นที่อยูข่ องพญามังกรเหลืองชื่ นชมธรรมชาติจนถึงเวลา
อันสมควร
ข้ อแนะนำก่ อนขึ้นอุทยำนหวงหลง : ท่ ำนควรดูแลสุ ขภำพร่ ำงกำยและพักผ่ อนให้ เพียงพอ
เนื่องจำกอุทยำนหวงหลงอยู่สูงจำกระดับน้ำทะเล 4,500 เมตร เวลำเดิน พูด แต่ ละอิริยำบถควร
ทำช้ ำๆค่ ะไม่ ควรเร่ งรีบ
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ จิ่วไจ้ โกว ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ โรงแรม
 ทีพ่ กั INTERCONTINENTAL HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ ำ

อุทยำนธำรสวรรค์จวิ่ ไจ้ โกว (สถำนทีไ่ ฮไลท์ รวมรถเหมำส่ วนตัว) –ชมโชว์ระบำ
ทิเบต (ดีที่สุด)
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
นาท่านสัมผัสธรรมชาติภายใน “จิ่วไจ้ โกว”โดยรถเหมำส่ วนตัว ให้ท่านได้ชมธรรมชาติบริ สุทธิ์
ที่ ไ ด้รั บ การดู แ ลรั ก ษาไว้เป็ นอย่า งดี โ ดยไม่ ถู ก ท าลายด้ว ยน้ ามื อ มนุ ษ ย์ ชมความงามของ
ทะเลสำบแรด ทะเลสำบมังกรหลับ ทะเลสำบซู เจิง น้ำตกซู เจิง ทุกสถานที่ลว้ นเป็ นความงามที่
ธรรมชาติ ได้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพที่ จิน ตนาการไว้ ของเหล่ านักกวีท้ งั หลาย น าท่ านชม
ทะเลสำบเสื อ ทะเลสำบแพนด้ ำ ทะเลสำบไผ่ ลูกศร ทะเลสำบฤดูกำล ชมสี สันของน้ าที่สะท้อน
ภาพของภูเขาท้องฟ้ าสี คราม ป่ าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งเมื่อยามแสงอาทิตย์สาดส่ องล้วนมี
ส่ วนทาให้ จิ่วไจ้โกว เป็ นเหมือนดัง่ ดินแดนในฝันของนักเดินทาง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (เมนูอำหำร! อำหำรแบบบุฟเฟ่ ต์ 100 หยวน)

บ่ ำย

คำ่

นาชม ทะเลสำบยำว (LONG LAKE) เป็ นทะเลสาบใหญ่ ที่สุดในจิ่ วไจ้โกว ยาวกว่า 7 กม.อยู่
ท่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบสงบแต่งดงามดุจภาพวาด จากนั้นนาท่านไป ชมทะเลสำบ
ห้ ำสี (COLORFUL POND) เป็ นทะเลสาบที่มีสีของน้ า
แปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ส่องกระทบกับ
พื้นน้ า จะเกิดปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ สี ของน้ าใน
ทะเลสาบจะเปล่งประกายมี 5 เฉดสี สะท้อนขึ้นมา คือ
เขียว ขาว เทา น้ าเงินและม่วงดูงดงาม
ชมน้ำตกธำรไข่ มุก (PEARL SHOAL) ซึ่ งเป็ นน้ าตกที่
ไหลผ่านถ้ าลาธารใหญ่นอ้ ยที่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดดาล โดยมีสายน้ าทอดยาวลดหลัน่ กันมา
เป็ นระยะทางถึง 310 เมตรโดยไม่ขาดช่วงสายธารส่ องประกายระยิบระยับราวกับความงามของ
เส้ น ไข่ มุ ก ให้ ท่ านได้ส นุ ก กับ การบัน ทึ ก ถ่ า ยภาพและดื่ ม ด่ า กับ ธรรมชาติ ที่ ส วยสดงดงาม
(ทางเดินขึ้น-ลงอุทยานเป็ นบันไดปูดว้ ยไม้และปูนอย่างดีมีศาลาพักเหนื่อยและห้องน้ าสะอาดไว้
บริ การ)
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ โรงแรม
พิเศษ ! นำท่ ำน ชมกำรแสดง โชว์ ทเิ บต ในโรงละครที่ทนั สมัยภายในโรงแรมตกแต่งในแบบ
ทิเบต ชมการแสดงฟ้ อนราอันสวยงามตระการตาชมการแสดงวัฒนธรรมประเพณี อนั น่าตื่นตา
ของชนกลุ่มน้อยเผ่าจ้าง(ทิเบต)
 ทีพ่ กั INTERCONTINENTAL HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ ำ

วันที่ห้ำ จิว่ ไจ้ โกว – ทะเลสำบเตีย๋ ซี – เฉินตู – โชว์เปลีย่ นหน้ ำกำก
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

คำ่

วันที่หก

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
จากนั้น น าท่ านออกเดิ น ทางกลับ สู่ เมื องเฉิ น ตู (วัน นี้ เดิ น ทำงไกลนะครั บ ) น าท่ านเที่ ยวชม
ทะเลสำบเตี๋ยซี ที่มีน้ าสี เขียวดัง่ เทอคอว์ยบนที่ราบสู ง สลับด้วยแนว ทิ วเขา ทะเลสาบแห่ งนี้
เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวอย่างรุ นแรงบ่อยครั้งและได้กลืนเมืองทั้งเมืองอยูใ่ ต้ทะเลสาบ จากนั้นให้
ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (ระหว่ ำงกำรเดินทำง)
ระหว่างการเดิ น ทาง ให้ท่านได้สัมผัสความเป็ นธรรมชาติ ทิวทัศน์สองข้างทาง ท่ านจะรู ้สึ ก
เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติจนลืมความเหน็ดเหนื่ อยในการเดินทาง จนท่านเดิ นทางถึง เมือง
เฉินตู
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านสัมผัสความตื่นเต้นเร้าใจ ของโชว์ประจามณฑลเสฉวน โชว์ เปลีย่ นหน้ ำกำก ซึ่ ง
ท่ านไม่ อ ยากจะลุ ก จากเก้าอี้ เลย โชว์เปลี่ ย นหน้ ากากที่ ผูแ้ สดงสะบัด หน้ าเพี ย งครั้ งเดี ย วก็
สามารถเปลี่ยนหน้าได้เพียงเสี้ ยววินาที เป็ นศิลปะของคนจีนตั้งแต่สมัยโบราณ ในอดีตเทคนิ ค
การแสดงจะถูกปิ ดเป็ นความลับและจะถ่ายทอดเฉพาะคนในตระกูลเท่านั้น
 ทีพ่ กั INTERCONTINENTAL HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ ำ

เฉินตู- หลวงพ่อโตเล่อซำน – วัดต้ ำฝอฉำงเยีย่ น – ง้ อไบ๊

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
นาท่ านเดิ น ทางสู่ เมืองเล่ อซำน น าท่ าน ล่ องเรื อสั กกำระ
หลวงพ่ อโตเล่ อซำน ท่านจะเห็นหลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่ ง
เป็ นพระแกะสลักภูผาที่ใหญ่ แกะสกัดเข้าไปในผาหิ น สู ง
71 เมตร เฉพาะพระเศียรสู ง 14.7 เมตร กว้าง 10 เมตร พระ
กรรณยาว 7 เมตร พระเนตรยาว 3.3 เมตร หลังพระบาท
กว้าง 8.5 เมตร นิ้วพระบาทแต่ละนิ้วสู งท่วมหัวคน ใช้เวลา
ก่อสร้างนานถึง 90 ปี พระพักตร์ จะหันออกมาทางแม่น้ าห
มิงเจียง จุดประสงค์เพื่อเป็ นสิ ริมงคลปกป้ องภัยน้ าท่วม จากการเอ่อล้นของแม่ น้ า 3 สาย (หมิ
งเจียง ซิงอีเจียงตูเ้ จียง) ที่มาบรรจบพอดีที่เมืองเล่อซาน ให้ท่านถ่ายภาพที่ระลึกจนเวลานัดหมาย
กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่ านเดิ นทางสู่ เมืองง้ อไบ๊ ซึ่ งเป็ น 1 ใน 4 พุ ทธคี รีศกั ดิ์ สิ ทธิ์ ของจีน มี ประวัติความเป็ นมา
เกี่ ยวกับพุ ทธศาสนามากกว่า 2,000 ปี เป็ นทั้งสถานที่ ประดิ ษ ฐานพระโพธิ สั ตว์ผู่เสี ยน หรื อ
สมัน ตภัท รและเขาง้อ ไบ๊ น้ ี ยัง ได้รั บ การขึ้ นทะเบี ย นให้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ แ ละ
วัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโก้
นาท่านเข้าชมวัดต้ ำฝอฉำงเยีย่ น ซึ่งเป็ นวัดที่ใหญ่ที่สุดในง้อไบ๊ ภายในประดิษฐานวิหาร 4 พุทธ
คีรีที่สาคัญของประเทศจีน ให้ท่านได้ขอพรสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย
คำ่
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ โรงแรม
 ทีพ่ กั HOT SPRING HOTEL (4 ดำว+) หรือเทียบเท่ ำ

วันที่เจ็ด
เช้ ำ

ยอดทองคำจินติง่ – เฉินตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
นาท่ านนั่งกระเช้าตัวใหญ่ ใหม่ล่าสุ ดจุได้เที่ยวละ 100
คนขึ้ น สู่ ยอดทองค า น าท่ านชม ยอดทองค ำ(จิ น ติ่ ง)
ท่านจะได้สัมผัสกับทะเลเมฆอันงดงามหาที่เปรี ยบมิได้
ชมธรรมชาติ อ ัน บริ สุ ทธิ์ สวยงามราวสรวงสวรรค์
นมัสการพระโพธิ์ สัตว์องค์ใหม่สูงกว่า 41 เมตร สร้าง
ด้ว ยสั ม ฤทธิ์ ทั้ง องค์ พระโพธิ สั ต ว์อ งค์ น้ ี มี 10 พระ
พักตร์ประดิษฐานอยูบ่ นหลังช้าง 4 เศียร ตั้งเด่นสง่าอยู่
บนยอดทองคา อิสระให้ท่านขอพรเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลพร้อมชมความงามของวิหารทองคา
วิหารเงิน วิหารสัมฤทธิ์ เชิญท่านถ่ายรู ปวิวทิวทัศน์บนยอดทองคาเป็ นที่ระลึก (พระโพธิ สัตว์องค์
ใหม่น้ ีเพิง่ เปิ ดให้เยีย่ มชมและนมัสการได้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2006 ศกนี้)
กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับสู่ เฉินตู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)

คำ่

จากนั้นนาท่ านช้อปปิ้ ง ถนนคนเดินชุ นซี ลู่ หรื อ WALKING STREET ของเสฉวน เป็ นย่านที่
ขายสิ นค้าที่ทนั สมัยเป็ นถนนปิ ดไม่สามารถให้รถวิ่งผ่านได้ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าและ
ถ่ายรู ปแต่ละสถานที่ตามอัธยาศัย
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
 ทีพ่ กั INTERCONTINENTAL HOTEL (5ดำว) หรือเทียบเท่ ำ

วันที่แปด วังแพะเขียว – กรุงเทพฯ
เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วังแพะเขียว ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของนครเฉิ นตู ถือว่าเป็ นสานักที่ใหญ่ที่สุด
ของลัทธิ เต๋ าในภาคตะวันตกเฉี ยงใต้ นาท่านชมสิ่ งก่อสร้างสาคัญ มีตาหนักหลินจู่ ตาหนักเฉี ยน
คุ น ต าหนักซานซิ น ตาหนักถังอ่ องและศาลายัน ต์แปดทิ ศภายในตาหนักประดิ ษฐานรู ปปั้ น
เทวดาที่คนจีนนับถือสิ่ งที่น่าสนใจมากที่สุดคือตาหนักซานเซิ น มีแพะทองเหลืองที่ศกั ดิ์สิ ทธิ์
สองตัวตั้งตระหง่านอยูต่ ้ งั แต่สมัยราชวงศ์เชง ตัวหนึ่งน่าประหลาดใจมาก“มีเขาข้างเดียว” กล่าว
ว่าอวัยวะส่ วนต่างๆ ของแพะ จะมีความเกี่ยวข้องกับสัตว์สิบสองราศี มีลกั ษณะดังนี้ มีหูเหมือน
หนู ตาเหมือนไก่ จมูกเหมือนวัว กีบเล็บเหมือนเสื อ ปากเหมือนกระต่าย เขาเหมือนมังกร หาง
เหมือนงู หน้าเหมือนม้า คอเหมือนลิง หนวดแพะ ท้องเหมือนหมา ก้นเหมือนหมู ซึ่งคนจีนมี
เชื่อว่าถ้าหากเจ็บป่ วยไม่สบายอวัยวะส่ วนไดของร่ างกายให้นามือไปลูบจับส่ วนนั้นของแพะแล้ว
จะหายจากอาการป่ วยทันที และวังแพะเขียวยังเป็ นสานักลัทธิเต๋ าที่ระลึกถึงท่านเล่าจื้อ
เทีย่ ง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (เมนูอำหำร! อำหำรสมุนไพรจีน)
หลังรับประทานอาหารนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
15.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619
17.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรื อสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็ นเอกสิ ทธิ์ของผูจ้ ดั
โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ

“ค้ มุ ค่ ำ ร้ ูจริ ง เรำดีทสี่ ุ ด สำหรั บคณ
ุ ”
อัตรำค่ำบริกำร
รำยกำรทัวร์ นี้

วันที่ 10-17/11-18/12-19 เมษำยน 2560
ผู้ใหญ่
รำคำท่ ำนละ 57,000
บำท (พักห้ องละ 2 ท่ ำน)
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่ ำนละ
15,000
บำท
พักโรงแรม 4-5 ดำว //ไม่ รวมทิป // มีเข้ ำร้ ำนรัฐบำลจีน //ไม่ แจกของ

เงื่อนไข รายการและราคาทัวร์ น้ ี เป็ นเพี ยงข้อ เสนอที่ จะต้องได้รับการยืน ยัน จากบริ ษ ทั ฯ อี กครั้ งหนึ่ ง
หลังจากที่บริ ษทั ฯ ได้รับการสารอง ที่นงั่ จากสายการบินและโรงแรมที่พกั เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ฯขอ

สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับเปลี่ยนราคาตัว๋ เครื่ องบิน หากราคาตัว๋ เครื่ องบินมีการปรับสู งขึ้นจากราคาปั จจุบนั และ
ในกรณี ที่ไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในรายการ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดของทางสายการบิน ทางบริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น รายการและราคาทัวร์ขา้ งต้นนี้อาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ 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
8. รถเหมำส่ วนตัวในอุทยำนจิ่วไจ้ โกว
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 หรื อรับเงินสดพร้อมกับเอกสารในการทาวี
ซ่า
กำรโอนเงินเข้ ำ บัญชี
ชื่อบัญชี
ธนำคำร
สำขำ
ประเภท
เลขทีบ่ ัญชี
เซ็นทรัล ปิ่ นเกล้า
ออมทรัพย์
758-2-42304-5
MR. ZHOU ZHIHONG กสิ กรไทย
403-422090-1
MR.ZHIHONG ZHOU ไทยพาณิ ชย์ เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์ ออมทรัพย์
เงื่อนไขยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมดในทุกกรณี
เอกสำรกำรขอวีซ่ำจีน (ข้ อมูล ณ วันที่ 22 เมษำยน 2558)
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
- ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยืน่ วีซ่า กรุ ณาเตรี ยมหนังสื อรับรองต้นสังกัด จัดมาพร้อม
กับการส่ งหนังสื อเดินทาง
- สถานทูตจีนอาจปฏิเสธการยืน่ วีซ่าของท่าน หากท่านเป็ นชาย แต่ใช้รูปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง แต่งหน้าทา
ปาก 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 ดิ นทางที่ยงั เป็ นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี และ บิดา มารดา ไม่ได้เดิ นทางไปต่างประเทศด้วย
บิดาและมารดาทั้ง 2 คน ต้องไปทาหนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศกับผูอ้ ื่นที่อาเภอที่มี
ทะเบียนบ้านของบิดามารดาอยู่ ถ้าบิดามารดาแยกกันอยู่คนละทะเบียน ทั้งบิดาและมารดาให้ไปทา
เรื่ องที่อาเภอที่มีที่อยูข่ องบิดาเป็ นหลัก พร้อมลงลายมือชื่อในหนังสื 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 ไว้
ผมยาว
หน้าตาสะสวย) จะต้องไปดาเนินการทาวีซ่าจีนเองในทุกขั้นตอน
3.4 พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตัวจริ ง (อาจมีการยกเลิกชัว่ คราว แล้วแต่สถานการณ์)
4. ข้ อมูลสำคัญ * กรุณำกรอกข้ อมูลจริงในเอกสำรทีท่ ำงบริษทั จัดให้
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 ฉุกเฉิน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริ ง
โปรดรับทรำบว่ ำ
ผูถ้ ือเอกสารเดินทางเล่มสี เหลือง ต้องยืน่ วีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตวั
ผูถ้ ือเอกสารเดินทางเล่มสี เหลือง ต้องเผือ่ เวลาทาวีซ่า ไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน
กรณี หนังสื อเดิ นทางชาวต่างชาติ ทางบริ ษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทางานใน
ประเทศไทยและมี ใบอนุ ญาตการทางานในประเทศไทยเท่านั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุ ด
บัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้ องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน

กรณี หนังสื อเดินทางชาวต่างชาติที่ไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้า
ประเทศจีนด้วยตนเอง
ข้อ มู ล ที่ ท่ านแจ้งกับ ทางบริ ษ ทั ฯ จะใช้ส าหรั บ กรอกรายละเอี ยดในแบบฟอร์ ม วีซ่ า หากสถานทู ต
ตรวจสอบได้วา่ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ
ทุกวัน)
เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั
ทัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีน อาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม หรื ออาจเปลี่ยนระเบียบการยืน่ เอกสาร
ซึ่งเป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต 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 การเข้าประเทศจีนเพื่อการ
ท่องเที่ยว โดยไม่มีวซี ่ า เพราะว่าบริ ษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศ
ของผูถ้ ือเอกสารนั้นๆ
กรุณำส่ งเอกสำรยืน่ วีซ่ำก่ 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 ทัวร์แล้ว / ถ้าท่านมีความ
ประสงค์จะยืน่ วีซ่าด่วน 1 วัน ขอให้ท่านจัดเตรี ยมเอกสารทุกอย่าง ให้พร้อม และ ไปยืน่ เอกสารและชี้แจง
ความจาเป็ นด้วยตนเอง แต่ดุลพินิจในการพิจารณาและการอนุมตั ิข้ ึนอยูก่ บั สถานทูต
ท่ ำนทีถ่ ือบัตร APEX
ท่านที่ถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิ ทธิการเข้า-ออกประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว
โดยไม่มีวซี ่า กับองค์กรฯ ที่ออกบัตรนี้ให้กบั ท่าน เพราะว่าบริ ษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการ
ผ่านเข้าออกประเทศของผูถ้ ือเอกสารนี้ท่านที่ถือบัตร APEX จะต้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให้สูญ
หาย 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 ค่าซื้อตัว๋ เครื่ องบินใบใหม่ ฯลฯ ในขณะที่ท่าน
อยูต่ ่อ เพื่อทาเรื่ องการออกบัตรใหม่ หรื อขอทาวีซ่าใหม่ดว้ ยตนเอง
5. ทางบริ ษทั ฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงาน
ขาย ฯลฯ ไม่รับฝาก ไม่ถือแทน หรื อไม่เก็บรักษาแทน ดังนั้นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรื อส่ งบัตร
ติดมากับเอกสาร หากมีการสู ญหายทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น

