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กําหนดการ
กรุงเทพฯ(ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ)
เมืองเฉิงตู (3U8146:17.30-21.45)
เฉิงตู-เมืองอูหลู่มู่ฉี(3U8525:08.10-11.45)
พิพิธภัณ์ซินเจียง-สวนหงซาน-ตลาดต้ าปา
จา-โชว์ ระบําพืน้ เมืองซินเกียง
อูหลู่มู่ฉี-ปู้ เอ่อจิน-ผ่ านชมเขตอนุรักษ์ พันธุ์
สั ตว์ ป่าสงวนข่ าลาม่ ายหลี่-ธารนํ้าห้ าสี
ปู้ เอ่ อจิน-หมู่บ้านเหอมู่ชุน-ชนเผ่ าถูหว่ า
ปากหุบเขาเจียเติงยวี่
ปากหุบเขาเจียเติงยวี-่ อุทยานคานาสื อ
ทะเลสาบวงพระจันทร์ -ทะเลสาบมังกรลับ
ล่ องเรือชมทะเลสาบคานาสื อ-ศาลาชมปลา
ปู้ เอ่ อจิน

6

เมืองปู้ เอ่ อจิน-แพะเมืองผีอูเหอเอ่ อ-เมืองเค่อ
ลาม่ าอี-สวนภูเขานํา้ มันสีดํา-เมืองขุยคุน

7

แกรนด์ แคนยอนขุยถุน-เมืองอูหลู่มู่ฉี-เฉิงตู
(3U8526:18.15-21.35)
เฉิงตู-ถนนโบราณจินหลี่-กรุงเทพฯ
(3U8145:14.40-16.35)

8

เช้ า เที่ยง เย็น
X

X

✈ โรงแรมที่สายการบินจัดไว้ บริการ

 



 



 

โรงแรม

MIRAGE HOTEL
หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

MYSTIC LAKE GRAND
HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
HONGFU LAKE KANAS

RESORT หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

 



MYSTIC LAKE GRAND
HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 



HAO FENG HOTEL
หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

 



SAILUN JIDE HOTEL
หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

 

X

กรุ ณาเตรียมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถจํานวน 400 หยวน/คนตลอดการเดินทาง
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กําหนดการเดินทาง เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562
วันแรก
14.30 น.
17.30 น.
21.45 น.

วันที่สอง
เช้ า
08.10 น.
11.45 น.
เที่ยง
บ่ าย

คํา่

วันที่สาม
เช้ า

กรุงเทพฯ (ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ)-เฉิงตู
 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่ างประเทศ) ชั้ น 4 ประตู 4
บริ เวณ ISLAND-G โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES โดยมี เจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั ฯ คอยให้การ
ต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กบั ท่าน
 เหิรฟ้ าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 8146
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน และมีประชากรหนาแน่ นที่สุดของ
ประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั
พักโรงแรมที่ทางสายการบินจัดไว้ บริการ
เฉิงตู-เมืองอูหลู่มู่ฉี-พิพิธภัณฑ์ ซินเจียง-สวนหงซาน-ตลาดต้ าปาจา-โชว์ ระบําพืน้ เมืองซินเกียง
 รับประทานอาหารเช้ า บริการท่ านด้ วยอาหารชุด
 เหิรฟ้ าสู่ เมืองอูหลู่มู่ฉี โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 8525
ถึง เมืองอูหลู่มู่ฉี เมืองเอกของมณฑลซิ นเจียง พลเมืองของซิ นเจียงกว่า 70%นับถือศาสนาอิสลาม อีกทั้งภาษา
สําคัญคือ เว่ยอู๋เอ่ร์อ รองลงมาคือภาษาจีนกลาง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม พิพิธภัณฑ์ ซินเจียง (ปิ ดทุกวันจันทร์ ) ชมหลักฐานทางโบราณคดีที่ขดุ ค้นได้ทวั่ มณฑล ซินเจียง ชม
การจําลองบ้านเรื อน เครื่ องมือ เครื่ องใช้ขนาดเท่าของจริ ง ของชนกลุ่มน้อยทุกเชื้อชาติที่อาศัยอยูใ่ นเขตนี้ และ
จุดเด่นคือซากมนุ ษย์โบราณที่เป็ นบรรพบุรุษของชาวยุโรปที่ขุดพบในซิ นเจียงมีอายุกว่า 3,000 ปี จากนั้นนํา
ท่านชม สวนหงซาน ตั้งอยูบ่ นเนิ นเขา ชมวิวทิวทัศน์ของเมื องซิ นเจียงพร้อมทั้งชมราวทางเดิ นที่มีแม่กุญแจ
คล้องไว้เป็ นจํานวนมาก ตามความเชื่อของคู่รักที่ว่าจะทําให้ความรักของทั้งคู่ยงั่ ยืน และอยูค่ ู่กนั ไปตราบนาน
เท่านานและให้ทุกท่านได้ถ่ายรู ปกับทัศนี ยภาพอันสวยงามที่หาดูได้ยากของเมือง จากนั้นนําท่านสู่ ตลาดของ
ชนพื้นเมือง ตลาดต้ าปาจา ซึ่งเป็ นตลาดสินค้าพื้นเมืองของชนเผ่าเวอูเออ ได้แก่ สิ นค้าพื้นเมืองที่มีความสวยงาม
แตกต่างจากสินค้าที่เราเห็นอยูใ่ นท้องตลาดทัว่ ไปและราคาย่อมเยา
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ระหว่างรับประทานอาหารนําท่านชม โชว์ พนื้ เมืองระบําซินเกียง เป็ นโชว์ที่งดงามตระการตาหาที่ใดเปรี ยบได้
ยาก มีท้งั ความสนุก เร้าใจ ความมันและความเร่ าร้อนของการ ร่ ายรําของชนชาวเหวยอู๋ เอ่อ หรื อชาวซิ นเกียง
ให้ท่านตะลึงดัง่ อยูใ่ นมนต์เสน่ห์ของโชว์พ้นื เมืองระบําซินเกียงนี้
พักที่ MIRAGE HOTEL หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว****
อูหลู่มู่ฉี-เมืองปู้ เอ่ อจิน-ผ่ านชมเขตอนุรักษ์ พนั ธุ์สัตว์ ป่าสงวนข่ าลาม่ ายหลี-่ ธารนํ้าห้ าสี
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองปู้ เอ่ อจิน (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่ วโมง) เมื องที่ต้ งั อยูเ่ ชิงเขาอัลทาย(อัล ไต) มี
พื้นที่ 10,400 ตารางกิโลเมตร มี ประชากร 62,400 คน ลักษณะภูมิ ประเทศจะเป็ นที่ราบสู งภูเขาสู งทางตอน
เหนื อ และลาดตํ่าลงมาทางตอนใต้ จึงมีทิวเขา เชิงเขา ที่ราบ และทะเลทรายผสมผสานอยู่ในเมื องเดี ยวกัน
แม่น้ าํ เบอร์ชินเป็ นแม่น้ าํ สายหลัก และมีแม่น้ าํ เออร์ทิคไหลผ่านใจกลางเมือง ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ธรรมชาติ
ทุ่งหญ้าตามเนินเขา ระหว่างทางท่านจะได้ ผ่ านชมเขตอนุรักษ์ พันธุ์สัตว์ ป่าสงวนข่ าลาม่ ายหลี่ ในเดือน เม.ย.
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เที่ยง
บ่ าย
คํา่
วันที่สี่
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย
คํา่
วันที่ห้า
เช้ า

1982 ได้รับประกาศให้เป็ นเขตอนุรักษ์พนั ธุ์สัตว์ป่าสงวนแห่ งชาติ เป็ นเส้นทางเชื่อมต่อเขาเล็กๆ ระหว่างทาง
ทิศตะวันออกกับทิศตะวันตก เป็ นต้นกําเนิดแหล่งต้นนํ้า และพันธุ์พืชต่างๆ ที่มีร่องรอยของผูค้ นอาศัยอยูน่ ้อย
มาก จึงเปรี ยบเสมือนสวรรค์ของบรรดาสัตว์ป่าน้อยใหญ่ เช่น ลามองโกล แพะเหลือง อูฐป่ า ม้าป่ า กระต่าย
เป็ นต้น
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม ธารนํ้าห้ าสี อยูท่ ่ามกลางหินสีทองริ มลําธาร โอบล้อมด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ตลอดแนวของธารนํ้า
มีความยาวไกลสุ ดตา เมื่อยามที่แสงของดวงอาทิตย์สะท้อนต้องลําธาร ความมหัศจรรย์ของธารนํ้าแห่ งนี้ จะ
ปรากฎเป็ นสายรุ ้งห้าสี จึงได้รับสมญานามว่า “ธารนํ้า 5 สี”
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ MYSTIC LAKE GARAND HOTEL หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว****
เมืองปู้ เอ่ อจิน-หมู่บ้านเหอมู่ชุน-ชนเผ่ าถูหว่ า-ปากหุบเขาเจียเติงยวี่
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ หมู่บ้านเหอมู่ ชุน (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่ วโมง)ซึ่ งตั้งอยู่ในหุ บเหวเจียเติง อยู่ด้าน
ตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบคานาสือกับแม่น้ าํ เหอมู่ สูงจากระดับนํ้าทะเลถึง 1,100-2,300 เมตร หมู่บา้ น
นี้ อยูด่ า้ นบนของอุทยานฯ เป็ นหมู่บา้ นเก่ าแก่ที่มีความงดงาม ได้รับการรักษาจากชาวบ้านจากอดีต มาจนถึ ง
ปั จจุบนั สถาปั ตกรรมของหมู่ บา้ นเหล่ านี้ จะเน้นที่การใช้ไ ม้ตน้ ใหญ่ที่มีความแข็งแรงทนต่อ ลม และความ
หนาวภายนอกบริ เวณบ้าน พร้อมบรรยากาศและวิวทิวทัศน์ที่เปรี ยบเสมือนเมืองในนวนิ ยายบนโลกมนุ ษย์ ให้
ท่านได้เก็บภาพประทับใจ หมู่บา้ นแห่งนี้เป็ นหมู่บา้ นที่มีนกั ถ่ายภาพ และนักวาดรู ปจากทัว่ โลกให้ความสนใจ
และหลงใหลในมนต์เสน่ห์เป็ นอย่างยิง่
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านได้รู้จกั กับวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ อง ชนเผ่ าถูหว่ า ซึ่ งอาศัยอยูม่ าช้านาน เป็ นชนเผ่าที่มี ความสามารถ
ทางการเล่นดนตรี ที่ไม่มีใครเหมือน นัน่ คือ การเป่ าปี่ โดยใช้จมูก ให้ท่านได้ฟังการเล่นดนตรี พ้นื เมืองของเผ่าที่
แสนประทับใจ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ปากหุบเขาเจียเติงยวี่ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HONGFU LAKE KANAS RESORT หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว****
ปากหุบเขาเจียเติงยวี-่ อุทยานคานาสื อ-ทะเลสาบวงพระจันทร์ -ทะเลสาบมังกรหลับ-ล่ องเรือชม
ทะเลสาบคานาสื อ-ศาลาชมปลา-เมืองปู้ เอ่อจิน
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ อุทยานคานาสื อ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ) ดินแดนที่ไ ด้รับการยกย่อ งว่าเป็ น
แผ่นดินบริ สุทธิ์แหล่งสุดท้ายของมวลมนุ ษย์ปราศจากมลภาวะ และสวยงามที่สุดที่หลงเหลืออยูใ่ นโลก ท่าน
จะได้สมั ผัสกับความบริ สุทธิ์ของธรรมชาติรอบกายที่โอบล้อมด้วยภูเขาเขียวขจีท้ งั ซ้ายขวา เต็มไปด้วยต้นยาง
ที่ข้ ึนอยูอ่ ย่างหนาแน่ นยามเมื่อต้องแสงแดดต้นไม้จะเป็ นสี เหลืองทอง ส่ วนของพื้นราบมีการเลี้ยงลูกม้า ลู ก
แกะของชาวบ้านแถบริ มทะเลสาบ และเมื่อมองไปไกลจะแลเห็นความงดงามอันน่าติดตรึ งใจมิรู้เลือน จากนั้น
นํา ท่า นเดิ น ทางสู่ เขตทิว ทัศ น์ ค านาสื อ เปลี่ย นใช้ ร ถอุ ทยาน นําท่ านชม เยี่ย เลี่ ยงวาน หรื อ ทะเลสาบวง
พระจันทร์ ที่มีตาํ นานเล่าขานว่าเป็ นทะเลสาบที่มีรอยเท้าของเจงกิสข่านเป็ นรอยเท้าก่อนที่เขาจะเดินทางขึ้นสู่
สวรรค์ ซึ่งทะเลสาบแห่ งนี้ มีหลากสี สัน และสี ของนํ้าจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิกบั ลักษณะของท้องฟ้ าใน
ยามนั้น ถ้าท้อ งฟ้ าครึ้ มสี ของทะเลสาบแห่ งนี้ จะมีสีฟ้าคราม และในยามที่ท อ้ งฟ้ าแจ่มใสนํ้าจะมี สีฟ้าใส แต่
ความน่ าอัศจรรย์ของทะเสาบนี้ จะอยูท่ ี่เมื่อทะเลสาบแห่ งนี้ แบ่งเป็ น 2 สี ในเวลาเดียวกัน และชม ทะเลสาบ
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เที่ยง
บ่ าย

คํา่
วันที่หก
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

คํา่
วันที่เจ็ด
เช้ า

มังกรหลับ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้ จะมีเกาะอยูต่ รงกลางของทะเลสาบดูคล้ายกับสันหลังมังกรที่หลับ เพือ่ รอวันตื่น
ทําให้ชาวบ้านขนานนามว่า “ทะเลสาบมังกรหลับ” สมควรแก่เวลานําท่าน ล่ องเรื อชมทะเลสาบคานาสื อ เป็ น
ทะเลสาบที่ลอ้ มรอบด้วยภูเขา ที่เต็มไปด้วยใบไม้ที่ผลัดเปลี่ยนสี ตามฤดูกาลเป้ นทะเลสาบที่ได้รับการขนาน
นามว่า “ทะเลสาบแห่ งเทพนิยาย” อยูส่ ูงจากระดับนํ้าทะเลถึง 1,374 เมตร มีพ้นื ที่ 44.78 ตารางกิโลเมตร ช่ วง
นํ้าลึกที่สุดลึกถึง180 เมตรโดยประมาณ ทะเลสาบคานาสื อ แห่ งนี้ สวยงามเกินกว่าคําบรรยายมากกว่าจิ่วจ้าย
โกวเป็ นร้อยเท่าพันเท่า
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดิ นขึ้นสู่ จุดชมวิว กวนหยีว์ถิง หรื อ ศาลาชมปลา (ขึ้นบันได 1,000 ขั้น) เป็ นจุดชมวิวที่สูงที่สุดใน
อุทยานคานาสือ ณ จุดชมวิวแห่งนี้ ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพของทะเลสาบกลางหุ บเขาได้ท้ งั สี่ ดา้ น
ถ้าโชคดีจะได้เห็นปลาแดงขนาดใหญ่(หงหยีว)์ อาศัยอยุ่ ซึ่ งมีความยาวประมาณ 8-12 เมตร เป็ นสิ่ งมหัศจรรย์
ของทะเลสาบแห่ งนี้ มักจะมาว่ายเล่นนํ้าบนผืนนํ้าเป็ นประจํา จากนั้นนําท่านเดิทางกลับสู่ เมืองปู้ เอ่ อจิน (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ MYSTIC LAKE GRAND HOTEL หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว****
เมืองปู้ เอ่ อจิน-แพะเมืองผีอูเหอเอ่ อ-เมืองเค่อลาม่าอี-สวนภูเขานํ้ามันสี ดํา-เมืองขุยคุน
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ แพะเมืองผีอูเหอเอ่ อ (รวมรถไฟเล็ก) เป็ นดินที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสลม ทําให้เกิด
เป็ นรู ปร่ างต่างๆ เปรี ยบเสมือนดินแดนพิศวงในนิยาย ยามกลางวันเมื่อลมผัดผ่านเม็ดทรายปลิวกระจาย บังเกิด
เสี ยงแว่วราวเสี ยงคํารามของเสื อ สิ งห์ ยามพลบคํ่ารอบด้านมืดมิดบรรยากาศน่ าสะพรึ งกลัว จากนั้นนําท่าน
เดินทางสู่ เมืองเค่ อลาม่ าอี (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่ วโมง) ตั้งอยูแ่ ถบซิ นเจียงตอนเหนื อ และอยูท่ างทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของแอ่งจุงการ์(ที่ราบตํ่าจุงการ์ JUNGGAR BASIN) ซึ่งถือเป็ นเมืองใหม่ในเขตทะเลทราบ
โกบี ที่ข้ นึ ตรงต่อส่วนกลางซินเจียง ชื่อเมืองในภาษาอุยกูร์มีความหมายว่า “ดํา” ที่นี่มีการขุดพบนํ้ามันมากว่า
30 ปี ปั จจุบนั มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็ นเมืองอุตสาหกรรมนํ้ามัน เป็ นแหล่งนํ้ามันดิบที่ใหญ่มากแห่ งหนึ่ งของจีน
มีการผลิตนํ้ามัน 6.32 ล้านตันต่อปี ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นแท่นขุดเจาะนํ้ามันเรี ยงรายอยูส่ องฝั่งทาง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม เฮยโหยวซาน หรื อ สวนภูเขานํ้ามันสี ดํา (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่ วโมง) จุดเริ่ มพบนํ้ามันดิบ
ครั้งแรกของเมืองเค่อลามาอี ซึ่ งทุกวันนี้ บ่อนํ้ามันบนภูเขาแห่ งนี้ ยงั คงผุดพรายนํ้ามันดิบสี ดาํ ข้นขึ้นมาอย่างมิ
หยุดหย่อน ให้ท่านได้ชมความอลังการอันยิง่ ใหญ่ ตระการตาของทุ่งภูเขานํ้ามันนับสิ บนับร้อยลูกเรี ยงรายกัน
จนคนท้องถิ่นบริ เวณนี้วา่ “ภูเขามังกรดํา” เป็ นแหล่งนํ้ามันที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีนถือเป็ นแหล่งเงินแหล่งทอง
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองขุยถุน (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) จุดบรรจบเส้นทางซิ นเกียงเหนื อ
และซินเกียงตะวันตก
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HAO FENG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
แกรนด์ แคนยอนขุยถุน-เมืองอูหลู่มู่ฉ-ี เฉิงตู
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ แกรนด์ แคนยอนขุยถุน เป็ นดินแดนที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาหลายล้านปี อันเนื่องจากการไหล
เซาะของนํ้าหิ มะที่ไหลผ่านจากภูเขาเทียนซาน ใต้จรดเหนื อ มีความยาว 20 กิโลเมตร ส่ วนเว้าของหุ บเขาลึ ก
100-400 เมตร กว้า ง 800-1,000 เมตร สู ง 200 กว่า เมตร ผาหิ น ตั้ง ตระง่า นสู งๆ ตํ่าๆ ราวกับป่ าหิ นที่ ถู ก
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เที่ยง
บ่ าย
เย็น
18.15 น.
21.35 น.
วันที่แปด
เช้ า
เที่ยง
บ่ าย
14.40 น.
16.35 น.

เสริ มสร้างจากสวรรค์ เรี ยงรายเป็ นชั้นๆ บ้างคล้ายภูเขาหิ มะ ช่อ งแคบ สนามหญ้า และลําห้วยไหลผ่านส่ อ ง
สะท้านสีสนั สวยงามอีกภาพหนึ่ง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอูหลู่มู่ฉี (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์
ที่สวยงาม
 รับประทานอาหารเย็น บริการท่ านด้ วยอาหารชุด
 เหิรฟ้ าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 8526
ถึง เมืองเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั
พักที่ SHILUN JIDI HOTEL CHENGDU หรือเทียบเท่ า ระดับ 5 ดาว*****
เฉิงตู-ถนนโบราณจินหลี่-กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ แหล่งช้อปปิ้ ง ถนนโบราณจินหลี่ เป็ นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็ น
อย่างดี มีสินค้าต่างๆ มากมายให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเฉิงตู เพือ่ เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 8145
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....    
********ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ********
    ซื่อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา    
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ ต้งั แต่ 10 ท่ านขึน้ ไป ***)

ทัวร์ คุณธรรม คานาสือ....ขนมเสน่ ห์จันทร์
อูหลู่มู่ฉี ธารนํา้ ห้ าสี แกรนด์ แคนยอนขุยถุน 8 วัน 7 คืน (3U)
อัตราค่าบริการ (ราคาต่ อท่ าน)
กําหนดการเดินทาง
วันที่ 22-29 พฤษภาคม 2562

เด็กอายุ 2-18 ปี
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่

42,999 บาท

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิ่ม

ราคา
ไม่ รวมตั๋ว

42,999 บาท 6,000 บาท 30,999 บาท

อัตราค่าบริการดังกล่ าวรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ าํ มันขึ้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าภาษีน้ าํ มันเพิ่มตาม
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ความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นี้เช็คภาษีนํ้ามัน ณ วันที่ 25 ม.ค.62 เป็ นเงิน 2,300 บาท
3. ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทําการ ราคา 1,500 บาท (ผู้ถือหนังสื อเดินทางไทย)
**กรณี ยื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม 1,050 บาท (ชาระพร้ อมค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ)
4. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. นํ้าหนักสั มภาระ ท่ านละไม่ เกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน นํ้าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม,
ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดิ นทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครองผูเ้ อา
ประกันที่ มี อ ายุต้ งั แต่ 1 เดื อ นขึ้ นไป และผูเ้ อาประกัน อายุระหว่า ง 1 เดื อ น ถึ ง 15 ปี และผูท้ ี่ มี อ ายุสู งกว่า 70 ปี ขึ้ นไป
ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้ งั นี้ ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มี
การตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่ านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ คลอบคลุมในเรื่องของสุ ขภาพ ท่ านสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ าหน้ าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบีย้ ประกันเริ่มต้ นที่ 330 บาท ขึน้ อยู่กับระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้มุ ครอง
กรณี ที่เสียชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ ายใต้อาํ นาจของสุ รา
ยาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่ องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อ
การร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
8. ค่าบริการดังกล่ าว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็ นชาวไทยเท่ านั้น!!! ต
อัตราค่าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
1. ค่าทําหนังสื อเดินทางทุกประเภท
2. ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ รวม 400 หยวนต่ อคน (เด็กชําระทิปเท่ ากับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้ อยกว่ า 15 ท่ าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 100 หยวน / ท่ าน / ทริป
4. ค่ าภาษีมู ลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณี ที่ลู กค้าต้องการใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้อ ง จะต้อ งบวกค่า
ภาษีมูลค่าเพิม่ และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิ ทธิ์
ออกใบเสร็จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์เท่านั้น
5. ค่าวีซ่าจีนสํ าหรับชาวต่ างชาติ
เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน
1. ในการจองครั้ งแรก ชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท หรื อ ทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง) พร้อ มส่ งสํ าเนา
หนังสื อเดินทาง ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2. ส่ งหนังสื อเดินทางตัวจริง, พร้ อมรู ปถ่ าย จํานวน 2 รู ป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้ อด้ านล่ าง) และเอกสารที่ให้ กรอก
ท้ ายโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย ก่ อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม 1,050
บาท (อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น สํ าหรับผู้ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่ านั้น)
3. ชําระส่ วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายท่ านละ 15,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้าใช้ จ่ายทั้งหมด
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 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้อ งเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไ ม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่ น ค่าตัว๋ เครื่ อ งบิน ค่าห้อ ง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
 กรุ๊ ปที่เดิ นทางช่ วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อ ค่ามัดจําที่พกั รวมถึ งเที่ยวบินพิเศษ เช่ น Extra
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ท้งั หมด เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทราบก่ อนการเดินทาง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อ ให้โปรแกรมการท่อ งเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น และ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุม
ของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า
หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย
และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้นอัตราค่าบ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุ บตั ิเหตุที่เกิ ดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสื อเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่ มีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ าเกิดการชํ ารุ ด เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการ
ขอออกนอกประเทศของท่ านได้
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
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3. รู ปถ่ ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พืน้ หลังสี ขาวเท่ านั้น!!
ข้ อห้ าม : ห้ามแม็ครู ป, ห้ามรู ปเป็ นรอย, ห้ามเปื้ อน, ห้ามยิม้ , ห้ามใส่เสื้อสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่ เสื้ อคอกว้าง แขนกุด ซี ทรู
ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทํางาน ชุดนักเรี ยน นักศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีดาํ หรื อกรอบแว่นสี ดาํ , ห้ามสวม
ใส่เครื่ องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็ นต้น
รู ปต้องเห็นคิ้ว และใบหูท้งั 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิ ดหน้า
รู ปต้องอัดด้วยกระดาษสีโกดัก หรื อฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยืน่ วีซ่า กรุ ณาเตรี ยมหนังสื อ รับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อ มกับการส่ งหนังสื อ
เดินทาง
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 18 ปี เดินทาง ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
 เดินทางพร้ อมพ่ อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่ อ หรือ แม่
1. สําเนาสูติบตั ร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทางพร้ อมญาติ
1. สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําที่เขตหรื ออําเภอเท่านั้น
6. ผู้เดินทางที่ชื่อเป็ นชาย แต่ รูปร่ าง หน้ าตาเป็ นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
1. หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
3. สําเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผูร้ ับยืน่ วีซ่าที่ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนในวันยืน่ วีซ่า
7. กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่ างชาติ ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
1. ใบอนุ ญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่านั้น!! ต่ออายุการทํางานแล้วไม่ต่าํ กว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ ได้ ทํางานใน
ประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สําเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท
4. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีที่ทางบริษัท ฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,060 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ ที่เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย)
ประเทศที่ไม่ สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่ วนได้
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ต่างชาติ ฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เ ข้ากลุ่ ม ข้อ ตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ ก
เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนี ย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์
โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสื อเดินทางต่ างด้ าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่ องจากผูเ้ ดินทาง
จะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทําการยืน่ วีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง น้อย 10
วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข้ าใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่ม เติม หรื อ เปลี่ ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ ของ
สถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ป ระสงค์ จะใช้ หนั งสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดิ นทาง และยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่านจะต้อ ง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า /
ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่าง
น้อย 2 อาทิตย์

** ก่อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็ นหลัก **

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่างนี!้ !!!
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เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน และตามความเป็ นจริง เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถานภาพ  โสด  แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ าร้ าง
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส.........................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )........................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.....................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ บ้าน..................................มือถือ...............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
............................................ ........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ บ้าน...............................................
ชื่อสถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ).........................................................................................
ตําแหน่ งงาน...................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
**กรณีเกษียณอายุงาน กรุณากรอกชื่อสถานทีท่ ํางาน/ ที่อยู่ ที่เคยทํางาน......................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................โทร................................
.. ....... .....

(สํ าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่ านได้ โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี .....................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี .....................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
หมายเหตุ
** ถ้ าเอกสารส่ งถึ ง บริ ษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
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