ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel: 02-542-4343 Website: www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
พิชิตความหนาว บนความสูง 4,860 เมตร #อุทยานภูผาการ์เซียร์ตา๋ กู่ปิงชวน
ชมความงามของนํ้าในทะเลสาบที่สวยไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว #อุทยานซงผิงโกว
ชมความน่ารักของหมีแพนด้า #ศูนย์วิจย
ั หมีแพนด้า
ช้อปปิ้ ง เต็มอิ่ม จุใจ #ถนนคนเดินชุนซีลู่
ลิ้ มรสเมนูพิเศษ #อาหารสมุนไพร

ตารางการเดินทาง
วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
กรุงเทพฯ-เฉิงตู (MU5036 : 03.10-07.35)2 เม่าเสี้ ยน-อุทยานซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี่)–
เม่าเสี้ ยน
3 เม่าเสี้ ยน-อุทยานภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน
(กระเช้า)-เม่าเสี้ ยน

เช้า

เที่ยง

คํา่

X

X

X

4 เม่าเสี้ ยน-เฉิงตู- ร้านนวดเท้า(บัวหิ มะ)-ร้าน
หยก-ถนนคนเดินชุนซีล-ู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

พักที่

XIQIANG HOME LAND HOTEL
4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
XIQIANG HOME LAND HOTEL
4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

ZHEFEI HOTEL
4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

ร้านหมอนยางพารา-ร้านใบชา-ถนนโบราณจินห
5 ลี่-ศูนย์อนุรกั ษ์แพนด้า(รวมรถแบตเตอรี)่ -เฉิงตูกรุงเทพฯ (MU5035 : 23.30-02.05+1)
หมายเหตุ :

 ไม่รวมค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4วันทําการ) ท่านละ 1,500 บาท
 เด็กอายุต้งั แต่ 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท
 ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จํานวน 300 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชําระทิปเท่าผูใ้ หญ่)

กําหนดการเดินทาง
วันที่ 16-20 / 23-27 เมษายน 2562 **NEW**

ราคา 15,899.-

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
23.55 น.

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9
บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวก
ให้กบั ท่าน

http://www.chinaprotour.com/ (CC) CSCTUMU04 ทัวร์เฉิงตู ซุปฟักทอง ต๋ ากู่ปิงชวน ซงผิงโกว 5 วัน 3 คืน (MU)
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วันทีส่ อง
03.10 น.
07.35 น.
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
พักที่
วันทีส่ าม
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
พักที่

กรุงเทพฯ-เฉิงตู-เม่าเสี้ ยน-อุทยานซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี)่ –เม่าเสี้ ยน
เหิรฟ้ าสู่ เมืองเฉิงตู ประเทศจีน เทีย่ วบินที่ MU5036 (บริการอาหารแบบ Snack Box)
เดินทางถึง สนามบินซวงหลิง เมืองเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่ นที่สุดของ
ประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดินทางสู่ภตั ตาคาร
**สําหรับพีเรียดทีเ่ ดินทางเดือนเมษายน 2562 เทีย่ วบินจะเป็ น MU5036 : 03.25-07.30 น.**
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเสี้ ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั ่วโมง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
มณฑลเสฉวนประชากร ส่วนใหญ่เป็ นชนชาวเผ่าเชียง อีกทั้งยังและเป็ นแหล่งเพาะพันธุห์ มีแพนด้าที่สาํ คัญ
ของจีนแห่งหนึ่ ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นํ าท่านเดินทางสู่ อุทยานซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี่) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั ่วโมง) อุทยานนี้
รวบรวมเอาความยิ่งใหญ่ ความงดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่ และความลี้ ลับของธรรมชาติ มา
รวมกันอยู่ใน 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทัศน์ นํ าท่านชม ทะเลสาบยาว(ฉางไห่), ทะเลสาบต้น
กก(ฟางไห่), ทะเลสาบหินขาว(ไป๋สือไห่), ทะเลสาบไป๋ล่าไห่(ช่างไป๋ล่าไห่-เชี่ยไป๋ล่าไห่), ทะเลสาบ
แห่งความรัก, ทะเลสาบ 5 สี, สระมรกต, ทะเลสาบหมึกสีน้ าํ เงินเข้ม และนํ้าตกธารไข่มุก สวย
งดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว ดินแดนสวรรค์บนดิน ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด จากนั้ นนํ าท่านเดินทางกลับสู่
เมืองเม่าเสี้ ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั ่วโมง) ชุมชนของชาติเชียง ในเขตปกครองตนเองของชาวอา
ปาสองข้างทางที่ผ่านไปจะราย ล้อมไปด้วยภูเขาสูงตระหง่านและทิวทัศน์ที่งดงามตลอดสองข้างทาง
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (3)
XIQIANG HOME LAND HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
เม่าเสี้ ยน-อุทยานภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน(กระเช้า)-เม่าเสี้ ยน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
นํ าท่านออกเดินทางสู่ อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะกาเซียร์ต๋ากู่ปิงชวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั ่วโมง)
เป็ นอุทยานทางธรรมชาติที่ล้าํ ค่าอีกแห่งของมณฑลเสฉวน ที่มีความงามไม่แพ้อุทยานและทะเลสาบใดๆ
โดยจุ ดที่ สูง ที่สุ ดมี ความสูง จากระดับนํ้ าทะเลประมาณ 5,286 เมตร เป็ นภูผ าธาร นํ้ าแข็ งที่ ศักดิ์สิ ทธิ์
ชาวบ้านเชื่อว่ามีเทพเจ้าพิทกั ษ์ภเู ขาแห่งนี้ อยู่ ทําให้ภผู าแห่งนี้ ยังมิเคยมีใครพิชิตยอดเขาได้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
นําท่าน นั ่งกระเช้า ชมภูเขานํ้ าแข็งหิมะ 3 ลูก ที่เชื่อว่าเป็ นสันหลังมังกรที่มีความงดงาม ฉากเบื้ องหน้า
เป็ นภูเขาที่สูงชันตัดกับท้องฟ้ าที่มีสีฟ้าครามสดใส และพระอาทิตย์สะท้อนกลาเซี ยร์ คล้ายดัง่ ภูเขาเงิน
ระยิบระยับสะท้อนเข้าสู่สายตา ดัง่ ได้นั่งกระเช้าชมภูเขาสวรรค์ที่หาชมได้ยากยิ่งนั ก จากนั้ นนํ าท่านสู่
ทะเลสาบต๋ากู่ เป็ นทะเลสาบที่สําคัญสุดในอุทยานแห่งนี้ นํ้ าในทะเลสาบนั้ นจะมีสีสนั ที่แตกต่างกันไป
แล้วแต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูรอ้ นและช่วงใบไม้ผลิน้ั นนํ้ าทะเลสาบจะมีสีเขียวเข้มคล้ายดัง่ หยกที่จมอยู่กน้
แม่น้ํ า ในช่วงใบไม้ร่ว งนั้ นทะเลสาบจะเต็ม ไปด้วยสีสันของใบไม้ หลากหลายสีที่ ร่วงหล่ นลงจากต้นมาที่
ทะเลสาบ ในช่วงหน้าหนาวจะเป็ นสีขาวเต็มไปด้วยหิมะนํ้ าแข็งที่ดูแล้วคล้ายดัง่ ยืนอยู่ในยุ โรป ไม่เหมือนอยู่ใน
เมืองจีน สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเม่าเสี้ ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั ่วโมง)
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (6)
XIQIANG HOME LAND HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
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วันทีส่ ี่
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

พักที่
วันทีห่ า้

เม่าเสี้ ยน-เฉิงตู-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ร้านหยก-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั ่วโมง) ท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติอัน
งดงามระหว่างการเดินทาง เมืองเฉิงตูต้งั อยู่ที่กน้ กระทะซื่อชวน กลางลุ่มแม่น้ํ า หมินเจียง ตะวันออกมี
เทือกเขาหลงเฉวียนใกล้กบั ชลประทานเขื่อนตูเจียงเยี้ ยนซึ่งสร้างบนแม่น้ํ าหมิน เจียง เป็ นชลประทานแยก
สายนํ้ากระจายออกไปเป็ นรูปพัดเพื่อทดนํ้ าเข้าสู่ที่ราบ เฉิงตู เมืองนี้ จึงเป็ นพื้ นที่อุดมสมบูรณ์จนได้ฉายา
ว่า “เมืองสวรรค์ของจีน อีกทั้งยังมีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ก่อนคริสตศักราช 500 กว่าปี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
นําท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่
ซํ้าใคร พร้อมชมครีมเป่ าซู่ถงั หรือที่รูจ้ กั กันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็ นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ ผุ
พอง และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจําบ้าน จากนั้นนําท่านแวะ ร้านหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง
ของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้ อ กําไลหยก แหวนหยก หรือ ผีเซียะสัตว์ มงคลที่มีชื่อเสียง จากนั้ นนํ า
ท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้ อสินค้าต่างๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ
และในประเทศ อาทิ เสื้ อผ้า, รองเท้า, เครื่องหนั ง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตาม
อัธยาศัย
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (9)
นําท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายใน
เสี้ ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทนั เป็ นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชัว่
อายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทัว่ ไป
ZHEFEI HOTEL 4 หรือระดับเทียบเท่า
ร้านหมอนยางพารา-ร้านใบชา-ถนนโบราณจินหลี่-ศูนย์อนุรกั ษ์แพนด้า(รวมรถแบตเตอรี)่ -เฉิงตูกรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)
นําท่านแวะ ร้านหมอนยางพารา ให้ท่านได้เลือกซื้ อมาฝากคนทางบ้าน จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ร้านใบ
ชา ให้ท่านได้ชิม ชาที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน หลากหลายชนิ ด นํ าท่านเดินทางสู่แหล่ งช้อปปิ้ ง ถนน
โบราณจินหลี่ เป็ นถนนคนเดินที่รกั ษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็ นอย่างดี มีสินค้าต่างๆ มากมายให้
ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเลือกซื้ อสินค้าตามอัธยาศัย
เทีย่ ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11) เมนูพเิ ศษ !! อาหารสมุนไพร
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี)่ ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็ นสัตว์
สงวนหายากมีกาํ เนิ ดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วัน
ใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้ นจะอยู่รอด อาหารโปรดของ
หมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร
คํา่
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (12)
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่สนามบิน
23.30 น.
กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) เทีย่ วบินที่ MU5035
(บริการอาหารแบบ Snack Box)
02.05+1 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
**สําหรับพีเรียดทีเ่ ดินทางเดือนเมษายน 2562 เทีย่ วบินจะเป็ น MU5035 : 23.30-02.25+1 น.**
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ข้อสําคัญควรทราบ (กรุณาอ่านให้ละเอียดทุกข้อ)
 ทัวร์นี้สําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 โปรดตรวจสอบพาสปอร์ต ของท่ า น จะต้อ งมี อ ายุ ค งเหลื อ ณ วัน เดิ น ทางมากกว่ า 6 เดื อ นขึ้ นไปและเหลื อ
หน้ากระดาษอย่างตํา่ 2 หน้า หากไม่มนั ่ ใจโปรดสอบถาม
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน โดย
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่าและอย่างน้อย 10 วันก่อน
การเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า (หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริ การเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้
ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์)
 หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้ นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
 โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยู่กบั ความเหมาะสม และคํานึ งถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้า
เมืองไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณี
ที่ท่านจะใช้หนั งสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ํ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรื อออกนอก
ประเทศใดประเทศหนึ่ ง
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ตามนโยบายร่ ว มกับ การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง เมื องจี น ทุก เมื อง กํา หนดให้มีก ารประชาสัมพัน ธ์สิ นค้า พื้ นเมื อ งให้
นักท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รูจ้ กั คือ ร้านหยก, ร้านหมอนยางพารา, ร้านใบชา, ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ซึ่งจําเป็ นต้อง
บรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้กับนั กท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้าน
จําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยู่กบั ความพอใจ
ของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจากท่าน เป็ นจํานวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / ร้าน
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานํ าหน้าชื่อ เลขที่
หนั งสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณีที่ ท่านมิได้ส่งหน้าหนั งสือเดินทางให้กบั ทาง
บริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รูจ้ กั กัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยว
เพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 ท่านที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า -ออก ได้ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบก่อน
การทําจองทัวร์
 ท่านที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุ ญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่ องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
รายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่าน
อาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 ตัว๋ เครื่องบินที่ใช้เป็ นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นัง่ ล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รบั ที่นัง่ แบบสุ่มเท่านั้น)
 หลังจากที่ท่านได้ชาํ ระค่ามัดจําและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้วนั้น
3 วัน ก่อนเดินทาง ท่านจะได้รบั ใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง
1 วัน ก่อนเดินทาง หัวหน้าทัวร์จะโทรให้ขอ้ มูลเตรียมตัวเดินทางแก่ผเู ้ ดินทางอีกครั้ง
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 เมื่อท่านทําการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
วันที่ 16-20 เมษายน 2562
วันที่ 23-27 เมษายน 2562

ผูใ้ หญ่
(พักห้องละ
2-3 ท่าน)

เด็ก
2-18 ปี

พักเดี่ยว
(จ่ายเพิม่ )

ราคา
ไม่รวมตั ๋ว

15,899
15,899

18,899
18,899

4,500
4,500

10,899
10,899

อัตราค่าบริการ *รวม*
1. ตัว๋ เครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
2. ที่พกั โรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จัดให้พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ
TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร 12 มื้ อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื้ อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้)
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
6. ค่าภาษีน้ํามันเชื้ อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่
14 พ.ย. 61 (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่านต้องชําระเพิ่ม)
7. ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋า โหลดใต้ทอ้ งเครื่อง 1 ใบ จํากัดไม่เกิน 23 กิโลกรัม
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุม้ ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) ** คุม้ ครองตั้งแต่ อายุ 16 – 69 ปี เท่านั้น
**
หมายเหตุ: กรณี ผู ้เดินทางมี อายุ 1 เดือน-15 ปี และผูเ้ ดิ นทาง อายุ 70 ปี ขึ้ นไป คุ ม้ ครองเพียง 50%
ของวงเงินคุม้ ครอง และ สําหรับผูเ้ ดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรม์ไม่รบั คุม้ ครองใดๆ ทั้งสิ้ น **
ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้ อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับ
ทางบริษัทได้ **ทั้งนี้ อัตราเบี้ ยประกันเริม่ ต้นที่ 330 บาท ขึ้ นอยูก่ บั ระยะเวลาการเดินทาง**
การประกันไม่คมุ ้ ครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่ วยทางร่างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับ
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อาํ นาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่ องมาจากอาชญากรรม,
จลาจล, นั ดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ
อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่าบริการ *ไม่รวม*
1. ค่า ใช้จ่า ยส่ วนตัวนอกเหนื อ จากรายการที่ร ะบุ เช่ น ค่า ทําหนั ง สือ เดิ น ทาง ค่า โทรศัพ ท์ ค่า โทรศัพ ท์ท างไกล ค่ า
อินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีตอ้ งการใบกํากับภาษี)

3. ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จํานวน 300 หยวน/ทริป/ท่าน
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(เด็กชําระทิปเท่าผูใ้ หญ่)
4. ค่าทําวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณี ต่างชาติ จ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์ 800 หยวน และผู ้
เดินทางเป็ นผูด้ าํ เนิ นการยื่นวีซ่าเอง)

5. ค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4 วันทําการ) ท่านละ 1,500 บาท
เงื่อนไขการสํารองทีน่ ั ่งและการชําระค่าบริการ
 กรุณาชําระเงินมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท
(ภายใน 48 ชัว่ โมง หรือ 2 วัน นับจากวันที่ทาํ การจอง)
 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 15 วัน ก่อนการเดินทาง
(กรณีไม่ชาํ ระเงิน หรือ ชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี
ใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์)
หมายเหตุ หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว กรุณาส่งสําเนาการโอนเงิน ให้เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
 รบกวนสแกนหน้าพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน ส่งภายใน 5 วันหลังจากการหลังจาการชําระมัดจํา
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้ นไป
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คนเดินทางไม่
ครบตามจํานวนทีบ่ ริษัทฯกําหนดไว้ (10 ท่านขึ้ นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทาง
อื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตัว๋
เครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้ นตามจริง ในกรณีที่ไม่
สามารถเดินทางได้
 ยกเว้นกรุป๊ ทีอ่ อกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั
จําที่นัง่ กับสายการบินและค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา
หรือค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 กรณีทกี่ องตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนํ าติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น
และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนํ าออกมา
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาด
บรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาํ หนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
 สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
 ห้ามนําแบตเตอรี่สาํ รองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
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เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (วีซ่าเดี่ยว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ตาํ ่ กว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุด
ใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ ว พื้ นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้ มห้ามเห็นฟั น มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูท้งั สอง
ข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้ อสีขาว เช่น เสื้ อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุ ดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ
สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั ่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่ส ติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้
นจากคอมพิวเตอร์
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตากว่
ํ ่ า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิม่ เติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
5.1.1 สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้ กรณีเด็กอายุตากว่
ํ ่ า 6 ปี ต้องใช้สูตบิ ตั ร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทางพร้อมญาติ
5.2.1 สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้ กรณีเด็กอายุตากว่
ํ ่ า 6 ปี ต้องใช้สูตบิ ตั ร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําที่เขตหรืออําเภอเท่านั้น
6. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิม่ เติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
6.1 ใบอนุ ญาติการทํางาน ตัวจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายุการทํางานแล้วไม่ตาํ ่ กว่า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3 สําเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม
6.4 สําเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นตํา่ 100,000 บาท
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
หมายเหตุ :
 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย และมีใบอนุ ญาติการทํางานใน
ประเทศไทยเท่านั้ น หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย
ตนเอง
 กรณี หนั งสือเดินทางต่างด้าว (เล่ มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
เนื่ องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 สําหรับผูท้ ี่ถือหนั งสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่องแจ้ง เข้า -ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้ นก่อน
การส่งเอกสารยื่นวีซ่า
 เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดั งนั้ นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์
อย่างน้อย 7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
 โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
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ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติ (ในกรณีทที่ างบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้)
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั
ท่านละ 5,060 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ทเี่ จ้าหน้าทีฝ่ ่ ายขาย)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รบั ทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงั ต่อไปนี้
 ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า
 นํารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่างชาติฝรั ่งเศสและประเทศยุโรปทีเ่ ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ ม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั ่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิ ตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยืน่ วีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

ผูเ้ ดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้ !!!!
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**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ **

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS. / MRS. / MR.)
NAME..........................................................SURNAME.........................................................................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
.............................................................................................................................................................................. ทีอ่ ยูต่ าม
ทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.............................................................................................................................................................................. รหัส
ไปรษณีย.์ ............................................. โทรศัพท์บา้ น.......................................มือถือ...............................
ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...............................................................................................................................................................................................
........................... รหัสไปรษณีย ์ ..........................โทรศัพท์บา้ น......................................................
ชื่อสถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...........................................................................
ตําแหน่งงาน.........................................................................................................................................................
ทีอ่ ยูส่ ถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ......................................................................
............................................................รหัสไปรษณีย ์ .......................................โทร.............................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับ
ท่าน)

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที.่ .......... เดือน...................ปี .................... ถึง วันที.่ ......................เดือน.......................ปี ........................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที.่ .......... เดือน..................ปี ..................... ถึง วันที.่ ......................เดือน.......................ปี ........................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME....................................................................SURNAME................................................................................
RELATION...............................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME....................................................................SURNAME................................................................................
RELATION...............................................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทาํ งาน มือถือ บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริง เพื่อใช้ในการขอ
ยื่นวีซ่า
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
http://www.chinaprotour.com/ (CC) CSCTUMU04 ทัวร์เฉิงตู ซุปฟักทอง ต๋ ากู่ปิงชวน ซงผิงโกว 5 วัน 3 คืน (MU)
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