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กําหนดการเดินทาง
ราคานี้ไมมแี จกกระเปา
เดือน กันยายน 2559
วันเดินทาง
ราคา (ไมมีราคาเด็ก)
ราคาพักเดีย่ ว
6 – 11 / 20 – 25 พ.ย.
5,000.44,900.เดือน ตุลาคม 2559 ชวงที่สวยทีส่ ุด และ อากาศดีที่สุด
วันเดินทาง
ราคา(ไมมรี าคาเด็ก)
ราคาพักเดีย่ ว
11- 16 / 18 – 23 ต.ค.
48,900.8,400.19 – 24 / 20 – 25 ต.ค.
21– 26 / 25 – 29 ต.ค.
เดือน พฤศจิกายน 2559
วันเดินทาง
ราคา (ไมมีราคาเด็ก)
ราคาพักเดีย่ ว
1 – 6 / 8 – 12 พ.ย.
44,900.5,000
จุดเดนของทัวร
- บินสายการบินไทย (TG)สายการบินแหงชาติ บินตรงทั้งไปและกลับ(สะสมไมลได)
-

ชม อุทยานดัง 2 อุทยาน อุทยาน เสินเซียนเฉอ และ อุทยาน จิ่วจายโกว
ชมวังแพะเขียว
ชมโชวอันตระการตา 2 โชว โชวทิเบต และ โชวเปลี่ยนหนากาก
ชมศูนยอนุรักษหมีแพนดา สัตวประจําชาติจีน
บริการน้ําดื่มทุกวัน
รวมรถเที่ยวภายในอุทยานจิ่วจายโกว
รวมทิปไกดทองถิ่น และ คนขับรถ
ทัวรไมลงรานชอปปงของรัฐบาล
เมนูอาหารหลากหลายไมซ้ําเมนู มาตรฐานอาหารดีของแตละทองถิ่น ,พรอมอาหารเสริมจาก
เมืองไทย
อากาศเย็นสบาย เที่ยวไมเหนื่อย
กรุปไมเกิน 15 ทาน
15 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวร จากเมืองไทยคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
10 ทาน ออกเดินทาง ไมมีหัวหนาทัวร แต มีไกด พูดไทย รอรับที่เมืองจีน
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รายละเอียดการเดินทาง
วันแรกกรุงเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูมิ)–เฉิงตู– เมาเสี้ยน
07.30 น.
คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเขาที่ 2-3
เคานเตอร D สายการบินไทย [TG] โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยอํานวยความสะดวกแกทาน
10.15 น.
ออกเดินทางสูเ มืองเฉิงตู โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONALเที่ยวบินที่ TG 618
14.25 น.
ถึงทาอากาศยานซวงหลิง นครเฉิงตู ซึ่งเปนเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยูบริเวณลุม
แมน้ําหมินใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปดวยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการ
ประกอบอาชี พ เกษตรกรรม โดยมี ฤ ดู ร อ นที่ อ บอุ น ฤดู ห นาวที่ ไ ม ห นาวนั ก และมี ป ริ ม าณความชื้ น สู ง
ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ลานคน จัดเปนอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปจจุบันเปนทั้งศูนยกลางดาน
การเมือง การทหาร และดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง นํา
ทานเดินทางสูเมือง เมาเสี้ยน
ค่ํา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทพี่ ัก Jiu Gong Hotel หรือระดับใกลเคียง 4*
วันที่สอง
เมาเสี้ยน –อุทยานเสินเซียนเฉอ–จิ่วจายโกว
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนํานําทานเดินทางสูอุทยานเสินเซียนเฉอ ตั้งอยูที่ทิศใตของอําเภอจิ่วจายโกว หางจากอุทยานจิ่ว
จายโกว49กิโล ระดับน้ําทะแล2900เม็ตร ระดับน้ําทะแลต่ํากวาอุทยานหวงหลงตั้ง1000เม็ตรเพราะฉะนั้นไม
ตองกลัวแพอากาส และไดเที่ยวอยางสนุกสนาน สบายฯอุทยานเสินซานฉือมีทั้งทิวทัศนสวยงามของอุทยาน
จิ่วจายโกวและแปลกประหลาดของอุทยานหวงหลง ชาวทิเบตเรียกที่นี่เปนสระอาบน้ําของเทวดาในอุทยาน
นี้มีทะแลสาบที่สดใสสีสันสวย มีแองน้ําหินปูนที่นาเกรงขามมีปาไมที่กวางใหญและอุดมสมบูรณ แต
เนื่องจากการคมานคมไมสดวกทําใหทัศนิยภาพของที่นี่รักษาอยางดี เพราะฉะนั้นอุทยานนี้เปนจุดที่ทุกทาน
ผิดพลาดไมได และไมผิดหวังแนนอน สวนมากเที่ยวอุทยานนี้ใชเวลาประมาณ4ชั่วโมง มีจุดสําคัญดังนี้
ทะเลสาบมังกรเขียว แองน้ําหินปูนดอกบัว ทะแลสาบนางฟา น้ําธารหินปูน ฯและฯโดยรถของโครงการจิ่ว
ไจพาราไดซ ตลอด 2 ขางทางทานจะไดเห็นวิวทิวทัศนสวยงาม
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําทานขึ้นสูอุทยานเสินเซียนฉือเพื่อชมความมหัศจรรยของแองน้ําที่ธรรมชาติไดสรางสรรคไวที่
มีมากกวา 4,600 แอง ในแตละแองมีความสูงประมาณ 1.5 – 4.5 เมตร และมีรูปรางลักษณะแตกตางกัน
ออกไป อาทิ รูปไขมุก พระจันทรเสี้ยว รูปสัตวตางๆ และเมื่อน้ําในแองตองแสงอาทิตยจะเกิดการสะทอน
ของน้ําทําใหเรามองเห็นน้ําในแองกลายเปนสีแดง น้ําเงิน เหลือง เขียว คลายกับสีรุง หรือเรียกวา ธารน้ํา 5 สี
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู จิ่วจายโกว
ค่ํา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทพี่ ักJiu Gong Hotel หรือระดับใกลเคียง 4*
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วันที่สาม
เชา

กลางวัน

ค่ํา
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อุทยานแหงชาติจิ่วจายโกว(เที่ยวเต็มวัน)(รวมรถเหมา)–โชวทิเบต
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนําทานเดินทางสู “อุทยานแหงชาติแหงชาติจิ่วจายโกว”นําทานเปลี่ยนขึ้น รถโดยสารของอุทยาน
เพื่อชมมรดกโลกอุทยานแหงชาติธารสวรรค จิ่วจายโกว ซึ่งตั้งอยูที่ อําเภอหนานปง อยูทางเหนือของมณฑล
เสฉวน หางจากตัวเมืองเฉิงตู ประมาณ 500 กิโลเมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร ชาวธิเบตที่อาศัยอยู
ในพื้นที่นี้มีตํานานเกี่ยวกับการเกิดของภูมิประเทศ จิ่วจายโกวดังนี้ “ตาเกอผูมีชีวิต อันเปนอมตะและนางฟา
อูนัวเซอโหม ที่อาศัยอยูในเทือกเขาลึกนี้ไดตกหลุมรักซึ่งกันและกัน ตาเกอจึงไดขัดกระจกบานหนึ่งจน
วาววับดวยกระแสลมและหมูเมฆ และมอบใหกับอูนัวเซอโหมเปนของกํานัล แตโชครายที่อูนัวเซอโหมทํา
หลนและแตกเปนชิ้นเล็ก ชิ้นนอยถึง 108 ชิ้น ซึ่งภายหลังจึงกลายเปนทะเลสาบทั้ง 108 แหงในหุบเขาเกา
หมูบา นแหงนี้” ภายในอาณาบริเ วณอุท ยานจิ่ว จายโกว ประกอบด ว ยภู เขาและหุ บเขาอั นสลั บซับซอน
เนื่องจากพื้นที่สวนใหญมีระดับพื้นดินที่ลดหลั่นจึงทําใหเกิดแองน้ํานอยใหญมากมายถึง 114 แอง และกลุม
น้ําตกใหญนอยรวมถึง 17 กลุม และแมน้ําซึ่งไหลมาจากหุบเขารวม 5 สาย ทานจะไดพบกับความมหัศจรรย
ของอุ ท ยานแห ง นี้ ชมสภาพของน้ํ า ในทะเลสาบมี สี สั น ที่ พิ ส ดารหลากหลาย ประกอบด ว ยฤดู ก าลที่
เปลี่ยนแปลงจนทําใหเกิดสีสัน อันมหัศจรรยจนไดฉายาวา “7 แดนเทพนิยาย” ทานจะไดชมความงาม เริ่ม
ตั้งแต น้ําตกโนยื่อหลาง สูงจากระดับน้ําทะเล 2,365 เมตร กวาง 320 เมตร สูง 25 เมตร เปนน้ําตกหินปูนที่
กวางที่สุดของอุทยานจิ่วจายโกว และกวางที่สุดในประเทศจีน ตอดวย ทะเลสาบหมีแพนดา และ ทะเลสาบ
ไผลูกศร ซึ่งทานจะตะลึงกับความงดงามที่ธรรมชาติไดบรรจงสรางไวอยางวิจิตพิสดาร ดั่งภาพวาดใน
จินตนาการ ไปตอกันที่ทะเลสาบดอกไมหาสี สูงจากระดับน้ําทะเล 2,472 เมตร ลึก 5 เมตร เปนทะเลสาบที่มี
วิวสวยอันดับตนๆของอุทยานจิ่วจายโกว ปดทายครึ่งวันเชาดวย น้ําตกธารไขมุก สูงจากระดับน้ําทะเล 2,433
เมตร ยอดน้ําตกกวาง 310 เมตร ความสูง 40 เมตร มีสายน้ําที่ทอดธารลดหลั่นยาวเปนระยะยาวถึง 310 เมตร
ไมขาดสายสองประกายระยิบระยับ เปนน้ําตกที่มีความงามราวกับเสนไขมุก
บริการอาหารกลางวัน ณภัตตาคารในอุทยานจิว่ จายโกว
หลังอาหาร นําทานชมความงดงามของอุทยานจิ่วจายโกวกันตอในภาคบาย โดยนั่งรถยาวตามเสนทางจือจา
วาเพื่อขึ้นไปชม ทะเลสาบยาว ซึ่งเปนทะเลสาบที่อยูสูงที่สุด และกวางที่สุด ของอุทยานจิ่วจายโกว ระดับน้ํา
ลึกที่สุด 100 กวาเมตร จากนั้นไปตอกันที่ ทะเลสาบหาสี ในอุทยานจิ่วจายโกว ทะเลสาบหาสี ถือเปนจุด
ไฮไลทอีกแหงหนึ่งที่ไมควรพลาด จากนั้นนั่งรถกลับตามเสนทางเดิม เพื่อลงไปดานลางของอุทยานจิ่วจาย
โกว นําทานชม ทะเลสาบเสือ น้ําตกซูเจิ้น และ หมูทะเลสาบซูเจิ้น ใหทานไดอิสระกับการบันทึกถายภาพ
และดื่มด่ํากับธรรมชาติ ที่สวยสดงดงามไดอยางเต็มที่ จนไดเวลาสมควร นําทานเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานชมโชวทิเบตชมการฟอนรําอันตระการตาและชมการแสดงวัฒนธรรมประเพณีอนั นาตื่นตา
ตื่นใจของชนเผาจาง (ทิเบต) ในโรงละครที่เพียบพรอมดวยแสงสี
นําทานเขาสูทพี่ ัก Grand Metro Park GuodongHotel หรือระดับใกลเคียง 4*
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ค่ํา
วันที่หา
เชา
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จิ่วจายโกว– ผานชมกําแพงโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซี–เฉิงตู
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
อํา ลาอุ ทยานจิ่ วจา ยโกว ดิ น แดนมรดกโลกทางธรรมชาติ ระหว า งทางท า นจะได พ บกั บ ความงามของ
ธรรมชาติที่ทานสัมผัสจากที่ไหนไมได ผานชมกําแพงเมืองโบราณซงพาน สมัยราชวงศหมิง เมืองที่ใช
แลกเปลี่ยนสินคาชาวฮั่นและชาวทิเบต สมัยนั้น ชาวฮั่นนิยมนําใบชา ผาแพร เกลือและของใชประจําวันมา
แลกเปลี่ยนมา แกะ ขนแกะ และหนังสัตว
บริการอาหารกลางวัน ณภัตตาคาร
หลังอาหารนําทานเที่ยวชม ทะเลสาบเตี๋ยซี ที่มีน้ําสีเขียวดั่งเทอควอยซบนที่ราบสูง สลับดวยแนวทิวเขา
ทะเลสาบแหงนี้เกิดขึ้นจากแผนดินไหวอยางรุนแรงบอยครั้ง และไดกลืนเมืองทั้งเมืองอยูใตทะเลสาบ
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู เฉิงตู ทานจะไดสัมผัสธรรมชาติอันงดงามระหวางการเดินทาง ใชเวลาใน
การเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เมืองเฉิงตู
ตั้งอยูที่กนกระทะซื่อชวน กลางลุมแมน้ํา
หมินเจียง ตะวันออกมีเทือกเขาหลงเฉวียน
ใกลกับชลประทานเขื่อนตูเจียงเยี้ยน ซึ่ง
สรางบนแมน้ําหมินเจียง เปนชลประทาน
แยกสายน้ํากระจายออกไปเปนรูปพัดเพื่อ
ทดน้ําเขาสูที่ราบเฉิงตู เมืองนี้จึงเปนพื้นที่
อุดมสมบูรณจนไดฉายาวา “เมืองสวรรค
ของจีน” อีกทัง้ ยังมีชื่อเสียงทาง
ประวัติศาสตร กอนคริสตศักราช 500 กวาป
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทาเนเขาสุท ี่พัก Grand Metro Park GuodongHotel หรือระดับใกลเคียง 4*
เฉิงตู – วังแพะเขียว –ศูนยอนุรักษหมีแพนดา–ถนนโบราณซุนซีลู–โชวเปลี่ยนหนากาก
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเชานําทานชม วังแพะเขียว ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันตกของนครเฉินตู ถือวาเปนสํานักที่ใหญที่สุด
ของลัทธิเตาในภาคตะวันตกเฉียงใต นําทานชมสิ่งกอสรางสําคัญ มีตําหนักหลินจู ตําหนักเฉียนคุน ตําหนัก
ซานซิน ตําหนักถังอองและศาลายันตแปดทิศ ภายในตําหนักประดิษฐานรูปปนเทวดาที่คนจีนนับถือ สิ่งที่
นาสนใจมากที่สุดคือตําหนักซานเซิน มีแพะทองเหลืองที่ศักดิ์สิทธิ์สองตัวตั้งตระหงานอยูตั้งแตสมัยราชวงศ
เชง ตัวหนึ่งนาประหลาดใจมาก“มีเขาขางเดียว” กลาววาอวัยวะสวนตางๆ ของแพะ จะมีความเกี่ยวของกับ
สัตวสิบสองราศี มีลักษณะดังนี้ มีหูเหมือนหนู ตาเหมือนไก จมูกเหมือนวัว กีบเล็บเหมือนเสือ ปากเหมือน
กระตาย เขาเหมือนมังกร หางเหมือนงู หนาเหมือนมา คอเหมือนลิง หนวดแพะ ทองเหมือนหมา กน
เหมือนหมู ซึ่งคนจีนมีเชื่อวาถาหากเจ็บปวยไมสบายอวัยวะสวนใดของรางกายใหนํามือไปลูบจับสวนนั้น
ของแพะแลวจะหายจากอาการปวยทันที และวังแพะเขียวยังเปนสํานักลัทธิเตาที่ระลึกถึงทานเลาจื้อ
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จากนั้นนําทานชม ศูนยอนุรักษหมีแพนดา ที่หาชมไดยาก และเปนสัตวสัญลักษณของประเทศจีน อยูบน
เนื้อที่ 600,000 ตารางเมตร ซึ่งใชเปนศูนย
เพาะพั น ธุ แ ละอนุ รั ก ษ รวมถึ ง ใช เ ป น
สถานที่ ศึ ก ษาหมี แ พนด า ซึ่ ง เป น สั ต ว
อนุรักษของประเทศจีน และชมความนารัก
พรอมสัมผัสชีวิตความเปนอยูของเหลาหมี
แพนดา (นั่งรถกอลฟ)
บริการอาหารกลางวัน ณภัตตาคาร
จากนั้นอิสระใหทาน ชอปปงถนนคนเดิน
ซุนชีลู ใหทานเลือกซื้อของฝากคนทางบาน
เป น ที่ ร ะลึ ก อาทิ เ ช น เสื้ อ ผ า กระเป า
รองเทาแบรนดเนม ฯลฯ เปนถนนที่ไมยาว
มากนัก แตเปนแหลงชุมนุมของหนุมสาว
เมื อ งเฉิ ง ตูที่ เ ต็ ม ไปด ว ยหา งใหญแ ละร า น
ยอย ๆ มากมาย
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําทาน ชมโชวเปลี่ยนหนากาก
(ที่ ใ ช ศิ ล ปการแสดงชั้ น สู ง ประจํ า มณฑล
เสฉวนและของประเทศจี น ท า นจะได
สัมผัสกับความแปลกใหมและตื้นเตนเราใจตลอดการแสดง)
นําทานเขาสุทพี่ ักGrand Metro Park GuodongHotel หรือระดับใกลเคียง 4*
เฉิงตู –ถนนคนเดินจินหลี่–อาหารสมุนไพรจีน– กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมจากนัน้ ใหทานอิสระชอปปง ถนนคนเดินมีสินคา อาทิเชน
กระเปาเดินทาง เสื้อผา รองเทา และสินคาที่ระลึกอื่น ๆ มากมาย
บริการอาหารกลางวัน ณภัตตาคาร** พิเศษ อาหารสมุนไพรจีน ** ที่ขึ้นชื่อของเสฉวน
หลังอาหารนําทานเดินทางสูส นามบิน
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ TG619
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ ! โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใน
การปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ํามันของสายบิน
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Tax-Insurance-Fuel Chargeที่เรียกเก็บโดยสายการบินทางบริษัทฯคิดอัตราณวันที่ 29 มิถุนายน 2559
หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกลาว
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากทานตามความเปนจริง
***ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ***
โปรดทราบ ไมเขารานของรัฐบาล ดังตอไปนี้
รานบัวหิมะ รานหยก รานชา รานนวดฝาเทา รานผาไหม รานไขมุก
อัตราคาบริการนี้รวม
1.
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เสนทางและสายการบินตามที่รายการระบุชั้นทัศนาจร ไป-กลับพรอมคณะและคา
ภาษีสนามบินทุกแหงที่มี **กรณีอยูตอ ตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋วเอง
2.
คาที่พักตามระบุในรายการ หองละ 2 ทาน
3.
คาภาษีสนามบินไทย + คาภาษีสนามจีน
4.
คาอาหารที่ระบุในรายการ
5.
คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
6.
คารถรับ-สงและนําเที่ยวตามรายการ
7.
น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม
8.
คาวีซาจีนคนละ 1,500.-บาท
9.
ประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม)
10. คาทิปไกด ทองถิ่น และ คนขับรถ
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทคาซักรีดเสื้อผา คามินิบารในหองรวมถึงคาอาหาร
และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากตองการสั่งเพิ่มกรุณาแจงหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก)
2. คาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.)
3. คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางชาติหรือตางดาว
4. ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
การยกเลิก
1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไปเก็บคาใชจายทานละ 10,000 บาท
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร
4. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-6 วันเก็บคาใชจายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร
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5.ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินไดรวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight
และ Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ

เอกสารการขอวีซาจีน(ขอมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2558)
1. เอกสารการเดินทาง
1.1 หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใชไดจนถึงวันเดินทางไมต่ํากวา 6 เดือน
1.2 หนังสือเดินทางตองมีหนาวางสําหรับประทับตราเขาออกอยางนอย 2 หนาเต็ม
1.3 รูปสีขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ (ฉากหลังพื้นสีขาว / ตองใสเสื้อมีแขนเทานั้น / รูปถายไมเกิน 6 เดือน / ใชกระดาษฟูจิหรือ โก
ดัก
- ทานที่ประสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัด จัดมาพรอมกับการสง
หนังสือเดินทาง
- สถานทูตจีนอาจปฏิเสธการยื่นวีซาของทาน หากทานเปนชาย แตใชรูปถายที่ดูเปนหญิง แตงหนาทาปาก หรือไวผม
ยาว
1.4 สําเนาบัตรประชาชน
1.5 สําเนาทะเบียนบาน
1.6 สําเนาตั๋วเครื่องบินและใบจองโรงแรม * ถายื่นเดินทางกับกรุปทัวร ทางบริษัทจัดการให
2. เอกสารการเงิน ** ไมตองใชเอกสารการเงินสําหรับหนังสือเดินทางไทย
3. เอกสารเพิ่มเติม
3.1 สําหรับผูเดินทางที่ยังเปนเด็กอายุ 6-18 ป ตองใชสูติบัตร (ใบเกิด-ถายสําเนา )
3.2 สําหรับผูเดินทางที่ยังเปนเด็กอายุ ต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร (ใบเกิด-ตัวจริง)
3.3 สําหรับผูเดินทางที่ยังเปนเด็กอายุไมเกิน 18 ป และ บิดา มารดา ไมไดเดินทางไปตางประเทศดวย บิดาและมารดาทั้ง 2
คน ตองไปทําหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศกับผูอื่นที่อําเภอที่มีทะเบียนบานของบิดามารดาอยู ถา
บิดามารดาแยกกันอยูคนละทะเบียน ทั้งบิดาและมารดาใหไปทําเรื่องที่อําเภอที่มีที่อยูของบิดาเปนหลัก พรอมลง
ลายมือชื่อในหนังสือตอหนาเจาพนักงานทั้ง 2 คน
3.4สาวประเภทสองแตงกายเปนสตรีตองใชหนังสือรับรองการทํางาน+สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงเทานั้น
(กฎใหม * 22 ธ.ค. 57 สาวประเภทสอง (แบบชัดเจน ในรูปถาย) หรือ ผูชายจริง (แบบคลุมเครือ ไวผมยาว
หนาตาสะสวย) จะตองไปดําเนินการทําวีซาจีนเองในทุกขั้นตอน
3.5พระภิกษุตองใชสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยตัวจริง (อาจมีการยกเลิกชั่วคราว แลวแตสถานการณ)
4. ขอมูลสําคัญ * กรุณากรอกขอมูลจริงในเอกสารที่ทางบริษัทจัดให
4.1 นักเรียน นักศึกษา........แจงชื่อสถานที่ศึกษา ที่อยูหมายเลขโทรศัพท
4.2 ผูที่ทํางาน.......แจงชื่อสถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูที่ทํางานหมายเลขโทรศัพท
4.3 ที่อยูปจจุบันของผูเดินทาง และหมายเลขโทรศัพทที่บานที่ติดตอได
4.4 ผูที่แตงงานแลว ตองใหรายละเอียดของสามี หรือ ภรรยา หรือบุตรธิดา พรอมหมายเลขโทรศัพท
4.5 ผูที่เปนโสด ตองแจงชื่อบิดาหรือมารดา หรือ พี่นอง หรือญาติ พรอมหมายเลขโทรศัพท
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4.6 ผูเดินทาง ตองแจงชื่อญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน พรอมหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดจริง

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาใหพาสปอรตของทานในกรณีดังนี้
1.ชื่อเปนผูชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาวหรือแตงหนาทาปาก
2.นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช
3.นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขางมาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4.นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปทีป่ ริ้นซจากคอมพิวเตอร
ความรับผิดชอบ
บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเที่ยวสายการบินและตัวแทนการทองเที่ยวในตางประเทศซึ่งไมอาจรับผิดชอบ
ตอความเสียหายตางๆที่อยูเหนือการควบคุมของเจาหนาที่บริษัทฯอาทิการนัดหยุดงานการจลาจลการ
เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบินภัยธรรมชาติฯลฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางออม
เชนการเจ็บปวยการถูกทํารายการสูญหายความลาชาหรือจากอุบัติเหตุตางๆฯลฯการตอบปฏิเสธการเขาและออก
เมืองของเจาหนาที่ตรวจคนเขาหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมายหรือเอกสารการเดินทางไมถูกตอง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
การประกันไมคุมครองกรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บปวยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน,
ไสติ่ง,อาการที่เกี่ยวของกับการติดยา, โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,การ
ฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การ
บาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอการราย การยึดพาหนะ และ การปลนอากาศยาน
(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม
การเบิกคาใชจายทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ความรับผิดชอบสูงสุดตออุบัติเหตุ / กรุป - แตละครั้งไมเกิน สี่สิบลานบาท....เงื่อนไขตามกรมธรรม
คารักษาพยาบาล– รับผิดชอบคารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเอาประกันเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ใน
ระหวางระยะเวลาการเดินทาง
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ทานที่ถือบัตร APEX
- ทานที่ถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบดวยตนเอง ถึงสิทธิการเขา-ออกประเทศจีนเพื่อการทองเที่ยว โดยไมมีวี
ซา กับองคกรฯ ที่ออกบัตรนี้ใหกับทาน เพราะวาบริษัททัวรฯ ไมทราบในรายละเอียดขอตกลงการผานเขาออก
ประเทศของผูถือเอกสารนี้
- ทานที่ถือบัตร APEX จะตองระมัดระวังรักษาบัตรของทานไมใหสูญหาย เพราะหากสูญหายหมายถึงวา
1. สายการบินอาจจะไมใหทาน CHECK-IN หากทานไมสามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
2. ดานตรวจคนเขาเมือง อาจะไมอนุญาตใหทานผานเขา-ออกเมือง หากทานไมสามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัว
จริง
3. หากบัตรสูญหาย ทานอาจไมไดเดินทางตอกับคณะทัวร และอาจตองติดคางอยูประเทศจีนอยางนอย 1-2
อาทิตย
4. หากบัตรสูญหาย ทานตองจายคาที่พัก อาหาร ยานพาหนะ คาซื้อตั๋วเครื่องบินใบใหม ฯลฯ ในขณะที่ทานอยู
ตอ เพื่อทําเรื่องการออกบัตรใหม หรือขอทําวีซาใหมดวยตนเอง
5. ทางบริษัทฯ มีนโยบายใหเจาหนาที่ของบริษัทฯ ทุกแผนก เชน หัวหนาทัวร พนักงานเก็บเอกสาร พนักงาน
ขาย ฯลฯ ไมรับ ไมรับฝาก ไมถือแทน หรือไมเก็บรักษาแทน ดังนั้นหากทานฝากบัตร APEX และ/หรือสงบัตร
ติดมากับเอกสาร หากมีการสูญหายทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
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กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงเพือ
่ ความสะดวกสําหรับยื่นวีซาจีน
1 ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง)________________________________________________
2 เพศ□หญิง □ ชาย หนังสือเดินทางเลขที่ ______________ วันที่ออก____________ วันหมดอายุ___________
3 สถานภาพ □โสด□แตงงานจดทะเบียน□แตงงานไมจดทะเบียน□หมาย□หยาราง
4 สัญชาติ_____________________________________________
5 วัน/เดือน/ปเกิด________________________________________
6 หมายเลขบัตรประชาชน __________________________________________________
7 ที่อยูปจจุบนั ___________________________________________________________________________________
8 เบอรโทรบาน_____________________ เบอรมือถือ_________________ E MAIL ___________________________
9 ชื่อที่ทาํ งาน หรือ สถานศึกษา ______________________________________________________________________
10 ที่อยูท ี่ทาํ งาน หรือ สถานศึกษา _____________________________________________________________________
11 เบอรโทรศัพทที่ทาํ งาน หรือ สถานศึกษา __________________________________________
12 สมาชิกในครอบครัว
12.1 ชื่อ_______________________________ สัญชาติ____________อาชีพ_______________ความสัมพันธ_______________
12.2 ชื่อ_______________________________ สัญชาติ____________อาชีพ_______________ความสัมพันธ_______________
12.3 ชื่อ_______________________________ สัญชาติ____________อาชีพ_______________ความสัมพันธ_______________
13. บุคคลที่สามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน__________________________ เบอรติดตอ____________________________
14. ในระยะเวลา 1 ป คุณเคยเดินทางไปประเทศไหนมาบาง ถาไปใหระบุชื่อประเทศ และระบุวนั ที่เดินทางเขา /ออกดวย
14.1 ประเทศ_________________________ วันที่เดินทางเขา/ออก __________________จุดประสงค__________________
14.2 ประเทศ_________________________ วันที่เดินทางเขา/ออก __________________จุดประสงค__________________
14.3 ประเทศ_________________________ วันที่เดินทางเขา/ออก __________________จุดประสงค__________________

