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ท่องเที่ยวดินแดน อุทยานสวรรค์ จิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติ มรดกโลกหวงหลง
เฉินตู - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว
6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
กาหนดการเดินทาง
12 – 16 ต.ค. 62 / 18 – 23 ต.ค. 62 / 19 – 24 ต.ค. 62
วันแรก
กรุงเทพฯ-เฉินตู-เม่าเสี้ ยน
07.00 น. พร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 4
เคาน์เตอร์ D โดยมีเจ้ าหน้ าที่ อํานวยความสะดวกด้ านเอกสารเดินทางและสัมภาระ
10.05 น. ออกเดินทางสู่ เฉินตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 618
14.00 น. ถึง ท่าอากาศยานซวงหลิง นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่น
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คา่

วันทีส่ อง
เช้า
กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีส่ าม

ที่สดุ ของประเทศจีน ที่มีภมู ิประเทศรายรอบไปด้ วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม
ต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่นฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณ
ความชื้นสูง มีพ้ ืนที่ประมาณ 218,920 ตารางไมล์ (567,000 ตารางกิโลเมตร) ประชากรส่วน
หนึ่งเป็ นชนกลุ่มน้ อยเชื้อชาติต่างๆ ได้ แก่ ชาวยี่, ธิเบต, เมี้ยว, หุย และเซี่ยง
ชนกลุ่มน้ อยเหล่านี้ส่วนใหญ่มีถ่ินฐานอยู่ในเขตปกครองตนเองของมณฑลเฉิงตู
และยังเป็ น
ศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึงการเป็ นศูนย์กลางทางด้ าน
เศรษฐกิจ, วัฒนธรรมและการปกครอง อีกทั้งยังเป็ นเมืองที่มีความเป็ น “เมืองจีน” อย่างที่ผ้ ูคน
ได้ จินตนาการไว้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว นําท่านเดินทางสู่
เมืองเม่าเสี้ ยน (ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง)
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ MAOXIAN INTER HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
เม่าเสี้ ยน - อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เขต อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ใช้ เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง นําท่านชมความงามของอุทยานที่มีลาํ ธารนํา้ ไหลมา
จากยอดเขาที่ถูกปกคลุมด้ วยหิมะตลอดทั้งปี ซึ่งเป็ นสายนํา้ ที่มีส่วนผสมของหินปูน เมื่อไหลลงสู่
ที่ราบก่อเกิดเป็ นแอ่งนํา้ ขนาดใหญ่น้อย
ทําให้ หินปูนตกตะกอนเกาะตัวกันเป็ นแอ่งเล็กใหญ่
มากมาย นํา้ ใสเรียบเหมือนกระจกที่สะท้ อนภาพท้ องฟ้ า ภูเขาและต้ นไม้ (ไม่รวมกระเช้าขึ้ น–
ลง) จากนั้นเดินทางต่อสู่ ปากหุบเขาจิ่ วจ้ายโกว ท่านจะได้ สมั ผัสกับกลิ่นไอธรรมชาติบนผืนป่ า
ที่อดุ มสมบูรณ์ท่หี าดูได้ ยาก ต้ นไม้ นานาพันธุ์ โดยเฉพาะการเดินทางของท่านอยู่ในระหว่างเดือน
กันยายน-เดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็ นช่วงฤดูใบไม้ ร่วง ท่านจะได้ สมั ผัสกับต้ นไม้ เปลี่ยนสี สีของ
ใบไม้ มีหลากหลายสีสนั ผสมผสานกับ ละอองหิมะที่โปรยปรายลงมาเพิ่มความงามและเสน่ห์
ให้ กบั จิ่วจ้ ายโกวมากขึ้น
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ NEW JIUZHAI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
อุทยานจิ่ วจ้ายโกว (รวมรถอุทยาน)
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เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ท่านจะต้ องเปลี่ยนขึ้นรถโดยสารของ
อุทยาน (หมายเหตุ : ท่านจะต้องนังรถโดยสารของอุ
่
ทยาน เพือ่ ท่องเที่ยวภายในอุทยาน
เท่านั้น) เพื่อชมมรดกโลก อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ อุทยานแห่งชาติจ่วิ จ้ ายโกว ตั้งอยู่ท่ี
อําเภอหนานปิ ง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉิงตู ประมาณ 500 กิโลเมตร
มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ ชาวธิเบตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ มี ีตาํ นานเกี่ยวกับการเกิดของ
ภูมิประเทศ จิ่วจ้ ายโกวดังนี้ “ต้ าเกอผู้มีชีวิตอันเป็ นอมตะ และนางฟ้ าอู่นัวเซอโหม่ ที่อาศัยอยู่ใน
เทือกเขาลึกนี้ ได้ ตกหลุมรักซึ่งกันและกัน ต้ าเกอจึงได้ ขัดกระจกบานหนึ่งจนวาววับด้ วยกระแส
ลมและหมู่เมฆ และมอบให้ กบั อู่นัวเซอโหม่เป็ นของกํานัล แต่โชคร้ ายที่อ่นู ัวเซอโหม่ทาํ หล่นและ
แตกเป็ นชิ้นเล็กชิ้นน้ อยถึง 108 ชิ้น ซึ่งภายหลังจึงกลายเป็ นทะเลสาบทั้ง 108 แห่งในหุบเขาเก้ า
หมู่บ้านแห่งนี้” ภายในอาณาบริเวณอุทยานจิ่วจ้ ายโกว
ประกอบด้ วยภูเขาและหุบเขาอัน
สลับซับซ้ อน
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับพื้นดินที่ลดหลั่นจึงทําให้ เกิดแอ่งนํา้ น้ อยใหญ่
มากมายถึง 114 แอ่ง และกลุ่มนํา้ ตกใหญ่น้อยรวมถึง 17 กลุ่ม และแม่นาํ้ ซึ่งไหลมาจากหุบเขา
รวม 5 สาย ท่านจะได้ พบกับความมหัศจรรย์ของอุทยานแห่งนี้ ชมสภาพของนํา้ ในทะเลสาบมี
สีสนั ที่พิสดารหลากหลาย ประกอบด้ วยฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงจนทําไห้ เกิดสีสนั อันมหัศจรรย์จน
ได้ ฉายาว่า “7 แดนเทพนิยาย” ท่านจะได้ ชมความงาม
 เริ่มตั้งแต่ น้ าตกโน่ยอื่ หล่าง สูงจากระดับนํา้ ทะเล 2,365 เมตร กว้ าง 320 เมตร สูง 25
เมตร เป็ นนํา้ ตกหินปูนที่กว้ างที่สดุ ของอุทยานจิ่วจ้ ายโกว และกว้ างที่สดุ ในประเทศจีน
 ต่อด้ วย ทะเลสาบกระจก สูงจากระดับนํา้ ทะเล 2,390 เมตร นํา้ ลึกโดยเฉลี่ย 11 เมตร ลึก
ที่สดุ 243 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 1.9 แสนตารางเมตร เงาสะท้ อนของทะเลสาบกระจก
เสมือนกระจกบานใหญ่สะท้ อนเงาจากท้ องฟ้ า ทําให้ เกิดภาพพิเศษขึ้นมา คือมีปลาว่ายกลาง
เมฆหมอก มีนกบินกลางสายนํา้ ริมทะเลสาบมีต้นไม้ สองต้ นพั นกันสูงระฟ้ า ทําให้ คู่รักนิยมมา
ถ่ายรูปคู่ท่นี ่ี เพราะเชื่อกันว่าจะซื่อสัตย์ต่อความรักตลอดไป
 จากนั้นนําท่านไปยังไฮไลท์ของจิ่วจ้ ายโกว ทะเลสาบดอกไม้หา้ สี หรือ ทะเลสาบนกยูง (เป็ น
ทะเลสาบนกยูง เมื่อมองลงมาจากด้ านบน) สูงจากระดับนํา้ ทะเล 2,472 เมตร ลึก 5 เมตร
เป็ นทะเลสาบที่มีวิวสวยอันดับต้ นๆ ของอุทยานจิ่วจ้ ายโกว เนื่องมาจากการกระจายตัวของ
ตะกอนหินปูน สาหร่ าย และพืชนํา้ ทําให้ เกิดสีหลายสีสวยงามมาก เป็ นจุดที่คนนิยมมาถ่าย
Pre-Wedding กันมากที่สดุ เพราะมีวิวที่สวยงาม และมีจุดถ่ายรูปมากมายเลยทีเดียว
 ต่อด้ วย ทะเลสาบหมีแพนด้า ซึ่งท่านจะตลึงกับความงดงามที่ธรรมชาติได้ บรรจงสร้ างไว้
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กลางวัน

คา่

วันทีส่ ี่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

อย่างวิจิตรพิสดาร ดั่งภาพวาดในจินตนาการ ปิ ดท้ ายครึ่งวันเช้ าด้ วย น้ าตกธารไข่มุก สูงจาก
ระดับนํา้ ทะเล 2,433 เมตร ยอดนํา้ ตกกว้ าง 310 เมตร ความสูง 40 เมตร มีสายนํา้ ที่ทอด
ธารลดหลั่นยาวเป็ นระยะยาวถึง 310 เมตร ไม่ขาดสายส่องประกายระยิบระยับ เป็ นนํา้ ตกที่มี
ความงามราวกับเส้ นไข่มุก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารของอุทยานจิ่ วจ้ายโกว
 นําท่านชมความงดงามของ อุทยานจิ่ วจ้ายโกว กันต่อในภาคบ่าย โดยนั่งรถยาวตามเส้ นทาง
จือจาวาเพื่อขึ้นไปชม ทะเลสาบยาว ซึ่งเป็ นทะเลสาบที่อยู่สงู ที่สดุ และกว้ างที่สดุ ของอุทยาน
จิ่วจ้ ายโกว ระดับนํา้ ลึกที่สดุ 100 กว่าเมตร
 จากนั้นไปต่อกันที่ ทะเลสาบห้าสี ในอุทยานจิ่วจ้ ายโกว ทะเลสาบห้าสี ถือเป็ นจุดไฮไลท์อกี
แห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาด จากนั้นนั่งรถกลับตามเส้ นทางเดิม เพื่อลงไปด้ านล่างของอุทยานจิ่ว
จ้ ายโกว
 นําท่านชม ทะเลสาบเสือ นํา้ ตกซู่เจิ้น และ หมู่ทะเลสาบซู่เจิ้น ให้ ท่านได้ อสิ ระกับการบันทึก
ถ่ายภาพและดื่มดํ่ากับธรรมชาติ ที่สวยสดงดงามได้ อย่างเต็มที่
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ NEW JIUZHAI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
เมืองโบราณซงพาน–ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ทะเลสาบเตี๋ยซี -เฉินตู
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อําลา อุทยานจิ่ วจ้ายโกว ดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติ นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉินตู
ผ่านเมืองโบราณซงพาน เมืองที่ใช้ แลกเปลี่ยนสินค้ าชาวฮั่นและชาวทิเบต สมัยนั้น ชาวฮั่นนิยม
นําใบชา ผ้ าแพร เกลือและของใช้ ประจําวันมาแลกเปลี่ยนม้ า แกะ ขนแกะ และหนังสัตว์ ผ่านชม
กําแพงเมืองโบราณสมัยราชวงศ์หมิง นําชม ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราว
เกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่มีการส่งเสริมการใช้ สมุนไพรจีนที่มีมานานนับ
พันปี พร้ อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผ้ ูช่ียวชาญ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านผ่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซี ที่มีนาํ้ สีเขียวดั่งเทอคอว์ยบนที่ราบสูง สลับด้ วยแนวทิวเขา
ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงบ่อยครั้งและได้ กลืนเมืองทั้งเมืองอยู่ใต้
ทะเลสาบ จากนั้นให้ ท่านได้ พักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเฉินตู
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
4
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พักที่ ACME ARGYLE GRAND HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันทีห่ า้
เช้า

กลางวัน

คา่

วันทีห่ ก
เช้า

กลางวัน

ศูนย์อนุ รกั ษ์หมีแพนด้า - ร้านหยก - ถนนคนเดินซุนชีลู่ - โชว์เปลีย่ นหน้ากาก
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม ศูนย์อนุ รกั ษ์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ) ที่หาชมได้ ยาก และเป็ นสัตว์สญ
ั ลักษณ์ของ
ประเทศจีน ชมความน่ารักพร้ อมสัมผัสชีวิตความเป็ นอยู่ของเหล่าหมีแพนด้ า ศูนย์อนุรักษ์หมี
แพนด้ า อยู่บนเนื้อที่ 600,000 ตารางเมตร ซึ่งใช้ เป็ นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ รวมถึงใช้ เป็ น
สถานที่ศึกษาหมีแพนด้ าซึ่งเป็ นสัตว์อนุรักษ์ของประเทศจีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็ นเครื่องประดับนําโชค ให้ ท่านได้ เลือกซื้อเป็ นของฝากอันลํา้ ค่า
แก่คนที่ท่านรัก อิสระให้ ท่านช้ อปปิ้ ง ถนนคนเดินซุนชีลู่ มีสนิ ค้ าต่างๆ มากมาย ทั้งแบรนด์
ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้อผ้ า, รองเท้ า, เครื่องหนัง, กระเป๋ าเดินทาง, นาฬิกา,
เกมส์, ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านชม โชว์เปลีย่ นหน้ากาก ซึ่งเป็ นการแสดงที่ข้ นึ ชื่อที่สดุ ในเมืองจีน ยิ่งเฉพาะเมือง
เฉิงตูน้ันจะมีช่ือเสียงมากที่สดุ เปรียบเสมือนเป็ นต้ นกําเนิดเลยก็ว่าได้
การแสดงโชว์เปลี่ยน
หน้ ากากนี้เป็ นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูลหลายชั่วอายุคนไม่ถา่ ยทอดให้
บุคคลภายนอกทั่วไปโดยจะมีผ้ ูท่สี บื ทอดจะเป็ นทายาทเท่านั้นโดยใช้ ศิลปะพร้ อมความสามารถ
อย่างสูงในการเปลี่ยนหน้ ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยวนาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ ทัน เป็ นโชว์
พิเศษที่มีแห่งเดียวเท่านั้น
พักที่ ACME ARGYLE GRAND HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ร้านยางพารา - ร้านชา - ถนนคนเดินโบราณจิ่ นหลี - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเลือกซื้อ ยางพารา สินค้ าอันเลื่องชื่อของจีน เป็ นของฝากคนทางบ้ าน จากนั้นนํา
ท่านแวะ ชิมชา ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ ท่านได้ เลือกซื้อเป็ นของฝาก จากนั้นนําท่านเดินทาง
สู่ ถนนคนเดินโบราณจิ่ นหลี่ เป็ นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ ได้ เป็ นอย่างดี มี
สินค้ าต่างๆ มากมาย ให้ ท่านได้ ช้อปปิ้ งเลือกซื้อสินค้ าตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้ มรสอาหารพิเศษ !! สมุนไพรจี น
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15.05 น.
17.20 น.

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเฉินตู
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG619
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
**************************************

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลีย่ นแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเทีย่ วบางรายการ
ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่ วมกับการท่องเที่ยวแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้ มีการ
ประชาสัมพันธ์สินค้ าพื้นเมืองให้ นักท่องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ ูจัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านผ้าไหม, นวดฝ่ า
เท้า, ร้านไข่มุก, ร้านชา, ร้านหยก ซึ่งจําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้ วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียน
ให้ กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้ านรัฐบาลทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ ซ้ ือขึ้นอยู่ กับ
ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีทที่ ่านไม่ได้ลงร้านช้อปรัฐบาลตามที่รายการ
กาหนดไว้ ทางบริษทั ใคร่ขอเก็บค่าใช้จ่าย ร้านละ 600 หยวน / คน
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนํา้ มันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนาํ้ มันขึ้น
ในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีนาํ้ มันเพิ่มตามความเป็ นจริง

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
12 – 17 ต.ค. 62
18 – 23 ต.ค. 62
19 – 24 ต.ค. 62

ราคา / ท่าน
39,900.- บาท
39,900.- บาท
39,900.- บาท

พักเดี่ยวจ่ ายเพิ่ม
7,000.- บาท
7,000.- บาท
7,000.- บาท

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-เฉินตู-กรุงเทพ โดยสายการบินไทย (TG)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี (ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม)
6
http://www.chinaprotour.com/ (GT) เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ ายโกว 6 วัน 5 คืน (TG)

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

3. ค่านํา้ หนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ใบ
4. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้ อง)
5. ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
6. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
7. ค่ารถนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
8. ค่าไกด์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย 1 ท่าน
9. ค่าหัวหน้ าทัวร์ดูแลคณะจากเมืองไทย 1 ท่าน
10. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน 4 วันทําการ (1,650 บาท)
11. ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่ เกิน 1,000,000 บาท (ค่ ารักษาพยาบาล 500,000
บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้ อจํากัดที่มีการตกลงไว้ กบั บริษัทประกันชีวิต
อัตรานี้ ไม่รวม
1. กระเป๋ าเดินทางในกรณีท่นี าํ้ หนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าทําหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่ส่งั เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ / คนขับรถ และคนขับรถ 225 หยวน / ลูกค้า 1 ท่าน
การสารองทีน่ งั ่
1. กรุณาสํารองที่น่ัง+ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท พร้ อมส่งหน้ าพาสปอร์ต
2. ส่วนที่เหลือ ชําระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสทิ ธิ์ท่จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
2.บริ ษัท ฯ ไม่ รั บผิด ชอบค่ า เสีย หายในเหตุ การณ์ ท่ีเ กิดจากสายการบิน ภั ย ธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆที่ อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่ าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้ อม เช่ น การเจ็บป่ วย,
การถูกทําร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรือจากอุบัติเหตุ
3. หากท่ านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่ รับผิดชอบ
ค่าบริการที่ท่านได้ ชาํ ระไว้ แล้ วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7
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4. บริ ษั ท ฯ จะไม่ รับผิ ดชอบต่ อการห้ า มออกนอกประเทศ หรื อ ห้ า มเข้ า ประเทศ อัน เนื่ องมาจากมี ส่ิง ผิ ด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้ อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ
5. รายการนี้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ สาํ รองที่น่ังบนเครื่อง
และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้ อย
แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความ
เหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะปรับ
ราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะ
จัดบริการทัวร์อ่นื ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สาํ หรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอาํ นาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่รี ะบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ท้งั นี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่
อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่ เดินทางพร้ อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้ องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
11.ในกรณีทลี่ ูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ก่อนทุก
ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
เอกสารในการยื่นวีซ่าจี นสาหรับผูท้ ี่ถอื พาสสปอร์ตไทย
**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี้ **
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท
- ยื่นด่วน 2 วันทําการ 2,775 บาท
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชาํ รุด
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
รูปถ่ายหน้ าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเท่านั้น**
และต้ องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุ ดนักศึกษา หรือชุดข้ าราชการ
- ต้ องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
http://www.chinaprotour.com/ (GT) เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ ายโกว 6 วัน 5 คืน (TG)
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- รูปต้ องหน้ าตรง ไม่ย้ ิมเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ ารวมถึงใบหูท้งั 2ข้ าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้ อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3. สําหรับผู้ท่ถี อื หนังสือเดินทางต่างด้ าว จะต้ องทําเรื่องแจ้ ง เข้ า-ออก หรือ Re-Entry ด้ วยตนเองเท่านั้นก่อน
การส่งเอกสารยื่นวีซ่า
4. สําเนาทะเบียนบ้ าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
5. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี บริบูรณ์ ต้ องแนบสูติบัตรตัวจริง , สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล
(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ ท่ี http://www.consular.go.th/)
- กรณีท่เี ด็กไม่ได้ เดินทางพร้ อมกับบิดา มารดา ต้ องแนบหนังสืออนุญาตให้ เดินทาง
ข้ อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํ งาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ท่ที าํ งาน ญาติท่ตี ิดต่อได้ ใน
กรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทาํ งาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่า
ให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ส่มุ ตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรียมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริษัททัวร์
อย่างน้ อย 5-7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทําความเข้ าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้ า
ผู้ท่ปี ระสงค์จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการทําวีซ่าท่าน
จะต้ องรับผิดชอบ
9. ในการอนุญาตให้ เข้ า-ออกเมืองด้ วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้ นวีซ่าใน
รายละเอียด / ผู้ใช้ บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้ องตกค้ างอยู่ประเทศจีนอย่างน้ อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่ างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ที าํ งานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางาน
ในประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ ทาํ งานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
เนื่องจากผู้เดินทางจะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
(ต่างชาติฝรัง่ เศสและประเทศยุโรปทีเ่ ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ ม
9
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สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรัง่ เศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจี น สถานทูตจี นอาจเปลีย่ นกฎเกณฑ์การยืน่ วีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
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**สถานทูตจีนมีการเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ **
เอกสารทีใ่ ช้ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.................................................
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
หม้ าย
หย่า
ไม่ได้ จดทะเบียน
จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส .................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................................
ชื่อสถานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) .................................................................
ตําแหน่งงาน.................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทาํ งาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ................................................................. (สาคัญมาก กรุณา
แจ้งเบอร์ทถี่ ูกต้องทีส่ ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนือ่ งจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่
ไม่เคย
เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ...................................
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME..............................................
RELATION......................................................................................................................
2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME..............................................
RELATION......................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษทั แล้วไม่ครบ ทางบริษทั อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทาให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
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