รหัสทัวร ZET2000515
ทัวรจีน เฉิงตู สวนดอกทอ ทุงมัสตารด [เลทสโก ยอดพยัคฆปาทอสิบลี้]
5 วัน 2 คืน (8L)
สวนดอกทอ หลงฉวนอี้ – ทุงดอกมัสตารด – เมืองตูเจียงเอี้ยน – เมืองโบราณตูเจียงเอี้ยน – หุบเขา
หมีแพนดา – สวนพฤกษศาสตร – เมืองเฉิงตู – ถนนซอยกวางซอยแคบ – วัดเหวินซู – ถนนไทกูหลี่
และวัดตาฉือ – ถนนคนเดินชุนซีลู – ชมวิวสะพานโบราณเหยี่ยนเฉี่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

23.30 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 7 เคานเตอร Q
สายการบินลัคกี้แอร (8L) เจาหนาที่คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอินใหแกทาน
วันที่สอง

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – เมืองเฉิงตู – ประเทศจีน – สวน
ดอกทอ หลงฉวนอี้ – ทุงดอกมัสตารด – เมืองตูเจียงเอี้ยน – เมืองโบราณตูเจียง
เอี้ยน

03.20 น. นําทานเดินทางสูประเทศจีน เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ 8L812
*ใชระยะเวลาบิน 2 ชั่วโมง 45 นาที ไมมีอาหารบริการบนเครื่อง*
07.10 น. เดินทางถึง สนามบินเฉิงตูซวงหลิว ประเทศจีน เมืองเฉิงตู หลังจากผานขั้นตอนการ
ตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว รับกระเปาสัมภาระพรอมออกเดินทางตาม
โปรแกรม

เชา

บริการอาหารเชา ดวยเมนู SET BOX (เมนู KFC)

นําทุกทานเดินทางสู เมืองเฉิงตู (Chengdu) เปนเมืองยอยจังหวัดที่ไดทําหนาที่เปน
เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนของจีน ตั้งอยูบริเวณลุมแมนํ้าหมินใจกลางมณฑล
ประชากรเมืองเฉิงตูมรี าว 10 ลานคน เปนหนึง่ ในสามของเมืองที่มีประชากรมากที่สุดใน
ภาคตะวันตกของจีน (อีกสองแหงคือฉงชิ่งและซีอาน) ในปจจุบันเปนทั้งศูนยกลางดาน
การเมือง การทหาร และดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต คําวาเฉิงตูมี
ความหมายวา คอย ๆ กลายเปนเมือง เนื่องจากยอนไปเมื่อราว 2,000 ปที่แลว ใน
สมัยจิ๋นซีฮองเต ไดมีการจัดการชลประทานขึ้น เพื่อแกไขปญหานํ้าทวมที่เกิดเปนประจํา
ทุกป เมื่อแกไขปญหานํ้าทวมได ชาวนาชาวไรเพาะปลูกไดดี ชีวต
ิ ความเปนอยูดีขึ้น คน
จึงเริ่มอพยพมาที่เมืองนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ จึงไดชื่อวาเฉิงตู

จากนั้นนําทานเดินทางชม สวนดอกทอหลงฉวนอี้ ดินแดนแหงความฝน ถิน
่ กําเนิดลูก
ทอสายนํ้าผึ้ง ตั้งอยูตอนกลางของเมืองเฉิงตู เปน 1 ใน 3 ถิน
่ ฐานการปลูกลูกทอที่สําคัญ
ของประเทศจีนลูกทอหลงฉวนอี้เปนอีกหนึ่งอุตสาหกรรมการเกษตรของรัฐบาลเขตหลงฉ
วนอี้ ทานจะไดพบกับดอกทอสีชมพูออนๆ บานทั่วทั้งสวน เพลิดเพลินกับการชมสวน
ดอกทอ ดอกทอเปนสัญลักษณแทนความหมายถึงชีวต
ิ ที่ยืนยาว คนจีนเชื่อวาสามารถ
ปองกันสิ่งชัว่ ราย ภูติผีปศาจจะไมรบกวน ตนทอนั้นชาวจีนถือวาเปนไมศักดิ์สิทธิ์อยาง
หนึ่ง จนถึงกับมีคํากลาววาตนทอเปนไมสวรรค (ในหนังสือ Chinese Art กลาววาเปน
ไมสวรรค ผลทอสามพันปจึงจะสุกครั้งหนึ่ง นับถือกันวาใครไดกินจะมีอายุยืนและไมตาย)
ในพงศาวดารจีนเคยใชเรียกวา โถอูหัว แปลวา ดอกโถเกิดในดวงจันทร พวกพอมดหมอ
ผี มักจะใชกิ่งทอที่ยื่นไปทางทิศตะวันออกและทิศใตเปนไมเรียว บังคับผี พวกหมอแผน
โบราณมักจะเอาใบทอผสมลงไปในหมอยา เพื่อไลผีที่สิงอยูภายในรางกายคนไขให
ออกมาดวย ในวันขึ้นปใหม ไมวาหนุม
 สาวเฒาแกมักจะพากันดืม
่ นํ้าทอ หรืออาบนํ้าอุนที่
เอากิ่งทอใสลงไปดวย นี่ก็คงเนื่องมาจากความเชื่อที่วาตนทอสามารถไลผีไดนั่นเอง (การ
ผลิบานของดอกทอจะอยูในชวงประมาณตนเดือนมีนาคมจนถึงปลายเดือนมีนาคม เปน
เพียงการคาดการณของปที่ผานมาเทานั้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละป ในกรณี
ที่ดอกทอไมบานหรือรวงกอนกําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมปรับเปลี่ยนรายการอื่น
ทดแทน)
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานชม ทุงดอกมัสตารด ชมดินแดนความงดงามของทุงดอกมัสตารดสี
เหลืองอรามไปทั่วสุดลูกหูลูกตา ทั้งทองทุงไรนา ขุนเขา จะแลดูเปนสีเหลืองทองไปหมด
ทุงดอกมัสตารด หรือ ดอกอิ๊วใชฮัว นั้นคือดอกนํ้ามันที่นําไปสกัดเปนนํ้ามันพืชที่ใช
บริโภค สวนยอดออนก็นําไปทําอาหารได รสชาติก็ ใกลเคียงกับผักกวางตุง ชวงเดือน
กุมภาพันธถึงเดือนมีนาคม จะเปนชวงฤดูกาลเพาะปลูกอิ๊วใชฮัว และเปนชวงที่กําลังผลิ
ดอกบาน จนกลายเปนคงวามงดงามที่คนจีนเองยังนิยมชมชอบ จากอุตสาหกรรมทาง
เกษตรไดกลายมาเปนอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ที่สามารถดึงดูดใหนักทองเที่ยวแหไป
ชมความงามของทุงดอกมัสตารด

(ฤดูเก็บเกี่ยวของดอกมัสตารดจะอยูในชวงประมาณกลางเดือกุมภาพันธจนถึงปลาย
เดือนมีนาคม เปนเพียงการคาดการณของปที่ผานมาเทานั้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ
ในแตละป ในกรณีที่ดอกมัสตารดไมบานหรือถูกเก็บเกี่ยวกอนกําหนด ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมปรับเปลี่ยนรายการอื่นทดแทน)

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองตูเจียงเอี้ยน อยูหางจากเมืองเฉิงตูประมาณ 75
กิโลเมตร เมืองตูเจียงเยี่ยนมีชื่อเสียงมาจากการสรางเขื่อนชลประทานที่ยิ่งใหญสมัยกวา
2,600 ปกอน ถือวาเปนเขื่อนชลประทานดินเกาแกที่สุดในโลก และยังใชงานไดจนถึง
ปจจุบัน นําทานชม เมืองโบราณตูเจียงเอี้ยน (Dujiangyan Old Street) ภายใน
บริเวณเมืองเกามีทั้งรานคาขายของที่ระลึก รานอาหารมากมายใหทานไดเลือกซื้อเลือก
ชิม ชมศิลปะ สะพานไมเกาแกของเมืองใหทานถายภาพเปนที่ระลึก
เย็น

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

DUJIANGYAN HOLIDAYINN CENTER ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา

วันที่สาม

เมืองตูเจียงเอี้ยน – หุบเขาหมีแพนดา – สวนพฤกษศาสตร – เมืองเฉิงตู – ราน
หยก – ถนนซอยกวางซอยแคบ

เชา

บริการอารเขา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานเดินทางสู หุบเขาหมีแพนดา หรือศูนยฟﻥนฟูและอนุรักษหมีแพนดา ซึ่ง
เปนสถานที่ที่มีการพักฟﻥนหมีแพนดาไมวาจะเปนลูกหมีแพนดาที่เกิดใหม หรือหมีแพนดา
ที่บาดเจ็บ เปนสถานทีเ่ ตรียมความพรอมที่จะปลอยเจาแพนดาที่แสนนารักกลับคืนสูปา
นอกจากนี้เจาหมีแพนดายังถูกจัดอยูในกลุมสัตวที่หายากทีส
่ ุดในโลกและไดรับการยก
ยองวาเปนสมบัตป
ิ ระจําชาติของประเทศจีนอีกดวย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู รานหยก (Jade Shop) เครื่องประดับที่นิยมกันอยางแพรหลายตาม
ความเชื่อของคนชาวจีนซึ่งมีมาตั้งแตสมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชือ
่ เกี่ยวกับการใส
เครื่องประดับจําพวก "แหวน" และ "กําไล" หยก ก็จะชวยเสริมใหเปนคนมีอํานาจ ชวยให
มีความเจริญกาวหนาและความเจริญรุงเรือง อีกทั้งยังชวยสรางสมดุลใหเกิดขึ้นไดทั้ง
รางกายและจิตใจ รวมไปถึงการชวยเสริมพลังใหรางกายแข็งแรงอีกดวย

นําทานชม สวนพฤกษศาสตร เมืองเฉิงตู เปนสวนสาธารณะแหงหนึ่งในเมืองเฉิงตู ใน
ทุกๆปหลังฤดูหนาผานพนไปของเมืองเฉิงตู สวนพฤกษศาสตรแหงนีก
้ ็มีจะการจัดดอกไม
นานาชนิดใหเปนอีกแหลงทองเที่ยวหนึ่งในเมืองเฉิงตู ทานจะไดพบกับหมูดอกไมนานา
พันธุที่ตางผลิบานชูชันดอกใบสีสันสดใสเต็มไปทั่วทั้งบริเวณ ในแตละปก็จะมีการจัด
แสดงดอกไม และตนไมตางกันออกไป ใหทานไดเพลิดเพลิน เก็บภาพที่สวยงามไปกับ
เหลาแมกไมนานาพันธุ (ทั้งนีแ
้ ตละชวงเวลาที่ทานเดินทางอาจจะไดพบเห็นดอกไม
แตกตางกันออกไปขึน
้ อยูกับสภาพอาการ และการจัดแสดงในแตละป)
นําทานเดินทางสู ถนนซอยกวางซอยแคบ หรือ ถนนควานจาย (Kuanxianzi
Alley) ถือวาเปนถนนที่ยังคงอนุรักษความเปนเมืองเฉินตู โดยถนนคนเดินแหงนี้จะแบง
ออกเปน 2 สวน ซอยกวาง และซอยแคบ ซึ่งในสวนของซอยกวางนั้นจะเปนถนนใหญ ซึ่ง
รถยนตสามารถวิง่ ผานไดโดยในซอยกวางจะประกอบไปดวยรานอาหารมากมาย และใน
สวนของซอยแคบ จะเปนถนนคนเดินที่เหมาะสุดๆสําหรับทานไหนที่ตองการเดินเลน
เพลิดเพลิน และถนนซอยแคบจะตกแตงสไตลโบราณ ซึง่ เต็มไปดวยรานตกแตงเกๆ ผับ
บาร รานกาแฟ แกลเลอรี่ รานขายภาพวาด งานศิลปะ รานหนังสือ รานขายของที่ระลึก
และมีสตารบัคสที่ไดรบ
ั การโหวตวาสวยติดอันดับตนๆ ของโลกอยูท
 น
ี่ ี่อีกดวย

เย็น

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

JINNIU HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา

วันที่สี่

เมืองเฉิงตู – รานบัวหิมะ – รานยางพารา – วัดเหวินซู – ถนนไทกูหลี่และวัดตาฉือ
– ถนนคนเดินชุนซีลู – ชมวิวสะพานโบราณเหยี่ยนเฉี่ยว – OPTION : โชวเปลี่ยน
หนากาก – สนามบินเฉิงตูซวงหลิว

เชา

บริการอารเขา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางกลับเมืองเฉิงตู ระหวางทางนําทานชม รานยาบัวหิมะ (Beijing Bao
Shu Tang Bao Fu Ling Compound Camphor Cream) หรือ ครีมเปาซูถงั
สรรพคุณเปนเลิศในดานการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญ
ประจําบานแกชาวจีนทุกบานมาแตโบราณ
นําทานเดินทางสู รานผลิตภัณฑจากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหทาน
ไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพื่อสุขภาพตางๆที่ผลิตจากยางพารา

นําทานชม วัดเหวินซู (Wenshu Monastery) เปนวัดพุทธเกาแกที่คงความดั้งเดิม
ที่สุดในนครเฉิงตู รวมทั้งยังเปนศูนยกลางของสมาคมชาวพุทธของมณฑลเสฉวน สราง
ขึ้นในสมัยราชวงศถงั เดิมทีเรียกวา วัดซินเซียง ในป ค.ศ.1681 ชวงรัชสมัย
จักรพรรดิคงั ซี แหงราชวงศชิง (1644-1911) พระอรหันตซีตูไดเดินทางมาอารามแหงนี้
และไดสรางกระทอมเพื่อบําเพ็ญเพียรตบะจนสิ้นชีวิต ตํานานเลาวา ไดปรากฏรูปของ
โพธิสัตวมัญชูศรีในเปลวเพลิงขณะที่ศพทานถูกเผาเปนเวลานาน ดังนั้นผูคนจึงกลาวขาน
กันวาพระอรหันตซีตูคอ
ื พระโพธิสัตวมัญชูศรีกลับชาติมาเกิด วัดซินเซียงไดเปลี่ยนชื่อ
มาเปนอารามเหวินชูนับแตนั้นมา นอกจากความศักดิ์สิทธิ์ตามตํานานดังกลาวแลว ศิลปะ
อันลํ้าคา สมัยราชวงศถังและซอง อันรวมถึง ภาพเขียนกวา 500 ชิน
้ งานเขียนลายมือ
ในงานสําคัญๆ ซึ่งถูกเก็บไวที่นี่ รวมถึงความรมรืน
่ ภายในวัด ก็เปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยว
ไมนอยไดเดินทางมาเยี่ยมชม
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานสู ถนนไทกูกลี่ และวัดตาฉือ แตเดิมที่ตรงนีค
้ ือบริเวณของวัดตาฉือ ทีพ
่ ระถังซํา
จั๋ง เคยจําพรรษากอนเดินทางไปชมพูทวีป โดยทางโครงการไดอนุรักษอาคารบางสวน
และปรับปรุงพื้นที่รอบ ๆ ขึ้นโดยมีวัดเปนศูนยกลาง ปจจุบันไทกูหลี่เปนที่ตั้งของวัด ชอป
ปﻥงคอมเพล็กซ รานอาหาร หางสรรพสินคา โรงภาพยนตร จัตุรัส และโรงแรมหรู

หลังจากนั้นนําทานสูยานชอปปﻥง ถนนคนเดินชุนซีลู ของเฉิงตู นอกจากช็อปไฮสตรีททั้ง
แบรนดจีนแบรนดนอกตรงถนนสายหลักแลว ยังมีหางสรรพสินคา (Parkson หวังฝูจิ่ง
ไทผิงหยาง อิเซตัน อิโตะโยะกะโดะ ฯลฯ) ตรอกซอกซอย และหางแบบยูเนียนมอลอีก
มากมาย สําหรับสายชิมที่นี่ก็มรี านอาหารและของกินเลนกระจายเปนหยอม ๆ ไมวาจะ
เปนหมาลา ชานมไขมก
ุ หลากยี่หอ ที่แมแตชาวจีนก็ยังเปนที่นิยมเชนกัน

เย็น

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
จุดชมวิว สะพานโบราณ (Anshun Bridge) เปนสะพานในเมืองหลวงของเฉิงตูใน
มณฑลเสฉวนประเทศจีน เปนสะพานขามแมนํ้าจิน สะพานที่มีหลังคาปดนั้นมีรานอาหาร
ที่คอนขางใหญและเปนรานอาหารยอดนิยมที่สุดในเมือง

OPTION SHOW : การแสดงโชวเปลี่ยนหนากาก โชวเปลี่ยนหนากากหรือ “เปﻥยนเห
ลี่ยน” เปนการแสดงทีป
่ ระเทศจีน ใหความสําคัญ และยกยองใหการแสดงนี้แถบจะเปน
ปริศนาความลับของประเทศ ซึ่งเปนศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน เพียงแคการสบัด
หนาก็เปลี่ยนหนากากได หรือแมแตการสลัดพัดในมือก็สามารถเปลีย
่ นหนากากไดอยาง
รวดเร็ว การแสดงนี้สืบทอดกันมาหลายชวงอายุคน หามสอบเคล็ดลับวิธีการเปลี่ยน
หนากากนี้กับผูอื่น โชวเปลี่ยนหนากาก จึงถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญของชาว
จีนเมืองเฉิงตู (OPTION โชวเปลี่ยนหนากากไมรวมอยูในรายการทัวร ราคา 300

หยวน/ทาน ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะทานทีสนใจสามารถแจงความประสงคกับหัวหนา
ทัวรหรือไกดทองถิ่น) สําหรับทานที่ไมชมโชวอิสระทานชอปปﻥงตามอัธยาศัย สมควร
แกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเฉิงตูซวงหลิว เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
วันที่หา

สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

00.40 น. เดินทางกลับ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ 8L811
03.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ
หากทานที่ตองออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทก
ุ ครั้งกอน
ทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดย
ไมไดแจงใหทราบลวงหนาขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ
อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง

ราคาทัวร/ทาน
หองละ 2-3 ทาน

ราคาเด็กอายุ
ระหวาง 2-18
ป

ราคาพัก

ราคาไมรวม

เดี่ยวเพิ่ม

ตั๋วเครื่องบิน

10 – 14 มีนาคม 2563

9,999

12,999

3,500

5,999

11 – 15 มีนาคม 2563

11,999

14,999

3,500

6,999

12 – 16 มีนาคม 2563

11,999

14,999

3,500

6,999

13 – 17 มีนาคม 2563

11,999

14,999

3,500

6,999

17 – 21 มีนาคม 2563

10,999

13,999

3,500

5,999

18 – 22 มีนาคม 2563

11,999

14,999

3,500

6,999

19 – 23 มีนาคม 2563

11,999

14,999

3,500

6,999

20 – 24 มีนาคม 2563

11,999

14,999

3,500

6,999

24 – 28 มีนาคม 2563

10,999

13,999

3,500

5,999

25 – 29 มีนาคม 2563

11,999

14,999

3,500

6,999

26 – 30 มีนาคม 2563

11,999

14,999

3,500

6,999

27 – 31 มีนาคม 2563

11,999

14,999

3,500

6,999

** ทารกอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,900 บาท **
** อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/
ทาน/ทริป **
** อัตรานี้ยังไมรวมคาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีนแบบกรุป ทาน
ละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป
(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทานั้น)
 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูก
 ับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนลก
ู คาเปนหลัก
สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 10 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผู
เดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ
(ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพือ
่ ใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการของผูเดินทาง) **
หมายเหตุ :

ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล

คือ รานขายเสื้อกันหนาว, รานศิลปะรัสเซีย, รานสินคาพื้นเมือง ซึ่งจําเปนตองระบุไวใน
โปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้ จงลูกคาทุกทานวา
รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจ

ของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมค
ี วามประสงคจะเขา
รานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน/ทาน/ราน
** สั่งซื้อซิมกับเราสะดวกไมตองลงทะเบียนใหยุงยาก รอรับไดเลยที่สนามบิน **
มีจําหนายแลววันนี้ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลนเน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไมวาจะ
เปน ญี่ปุน เกาหลีใต ฮองกง มาเกา ไตหวัน จีน สิงคโปร พมา อินโดนีเซีย โดยมี DATA ใหใช
งาน 4GB สามารถใชงานไดตอเนื่องสูงสุด 8 วัน หากสนใจสั่งซื้อซิมกับทางบริษัท กรุณาสั่งซื้อ 3
วันลวงหนากอนเดินทาง โปรดแจงและชําระเงินกับทางเอเจนทที่ทานติดตอซื้อทัวรมา

อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท
ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ
รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน
 คาธรรมเนียมและคาบริการยืน
่ วีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีนแบบกรุป ทานละ 1,500 บาท/ทริป/
ตอทาน ในกรณีที่รัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาแบบกรุป
 ทางบริษัทของปรับอัตราคาวีซาแบบเดี่ยว
เปน ทานละ 1,800 บาท/ทริป/ตอทาน
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จา ย 3%
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ
1.

นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน พรอม
ชําระเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจอง
วันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัติทันที หากยังไมไดรบ
ั ยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะ

เดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครัง้ กรณีที่คณะเต็ม มี
คิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ
ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคา
พิเศษจํานวนจํากัด
2.

นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทาง
อยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด
ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม
รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัตวิ ีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ทีท
่ ําใหทางบริษัทไมไดรับเงิน
ตามเวลาที่กําหนดไมวา กรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันที

3.

การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษทรี่ ัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การ
เดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชือ
่ ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ
เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเปนลายลักษณอก
ั ษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึง่ เพื่อ
ลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการ
แทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ

ทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุด
บัญชีธนาคารทีต
่ องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชาํ ระแลวทั้งหมด
** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องจากการจัดเตรียม
การจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เปนตน **
**เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น
จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง
การเดินทาง ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคน
ื เงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี**
ั จําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight
3. การเดินทางที่ตองการันตีมด
หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืน
เงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม

4. สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผู
เดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ)
โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา
แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยว
รวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและ
ดําเนินการตอไป

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคาชําระ
มาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีทวี่ ีซา ไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทาง
บริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น.

นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทํา
การของทางบริษัท
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การยื่นคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ
1. ผูสมัครทุกทาน ไมจําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นรับคํารองขอวีซา ยกเวนสาวประเภทสอง
จะตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นรับคํารองขอวีซา
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 7 วัน ทําการเปนอยางนอย (อาจไม
รวมเสาร - อาทิตย ในบางกรณี) ทั้งนี้ขึ้นอยูกบ
ั จํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางเจาหนาที่จะเปนผูกําหนดการนัด
หมายวันและเวลาการรวบรวมเอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเที่ยวจีน หากทานไมสะดวกมา
ดําเนินการยื่นวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมีความจําเปนตองใชหนังสือเดินทางเพื่อกิจธุระสวนตัวของ
ทานในชวงใดบาง ซึ่งอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซึ่งอาจทําใหใหมีผลตอ
การพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการพิจารณาที่สถานทูต) ทานจําเปนจะตอง
แจงลวงหนากอน ตั้งแตขั้นตอนการจอง หรือ กอนชําระเงินมัดจํา
4. กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจาย
ไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน คาบัตร
โดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เนื่องจากทานยื่นหลังคณะ
5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ 15 วันทําการ (เปนอยางนอย) ทั้งนี้ ขึ้นอยูกบ
ั
จํานวนผูสมัครในชวงนัน
้ ๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ที่มีผูสมัครเปนจํานวนมาก อาจตอง
ใชระยะเวลามากกวาปกติ
6. หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทําการยืม
หนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆทัง้ สิ้น
ดังนั้นหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพื่อเดินทาง กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ เพื่อ
วางแผนลวงหนา กรณีที่ตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรองขอหนังสือเดินทาง
กลับคืนดวน ระหวางขัน
้ ตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธวีซา และ ทาน

จําเปนตองสมัครเขาไปใหม นั่นหมายถึงจะตองเสียคาธรรมเนียม และ คาบริการใหมทั้งหมด โดย
คํานึงถึงระยะเวลาการพิจารณาเปนสําคัญกอนดําเนินการ
7. กรณีที่ทานมีวีซาทองเที่ยวเชงเกนชนิดที่สามารถเขาออกไดหลายครั้งโดยยังไมหมดอายุอยูแลว
และตองการใชเดินทางทองเที่ยวกับคณะนี้ สามารถใชได หากวีซานัน
้ ถูกใชมาแลวตามเงื่อนไข
ของกลุมเชงเกน คือ วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานักประเทศนัน
้ ๆมากที่สุด มากอนแลว
อยางนอยหนึ่งครั้ง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน กรณีถก
ู ปฏิเสธ
จากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง
8. กรณีที่ทานมีวีซาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ จําเปน
จะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทานั้น โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันที่มีอายุคงเหลือ
อยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดที่อนุมต
ั ิโดยระบุวันที่สามารถพํานักใน
ประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับประเทศปลายทางอีก
ครั้ง กรุณาสงหนาวีซาและหนาที่มีการประทับตราเขาประเทศมาแลวใหกับเจาหนาที่ตรวจสอบ
เพื่อความถูกตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน เคาทเตอรสาย
การบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเนื่องจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถก
ู ปฏิเสธ
จากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง เปนตน
9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศใน
กลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียม
การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศใน
กลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียม
10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอใหทานให
ความรวมมือในสวนนี้เพื่อใหการยื่นคํารองในครั้งตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของเจาหนาที่สถานทูตเปนสําคัญ

การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซาทองเทีย
่ วประเทศจีน
สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย
1.

หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน (พาสปอรตธรรมดาเลมสีเลือด
หมูเทานั้น) ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6
เดือน และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา

2.

รูปถายสี ใบหนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ขนาดใบหนา
ประมาณ 3 ซม. พื้นหลังสีขาวเทานั้น จํานวน 2 รูป รูปถาย
เปนปจจุบัน มีอายุของรูปไมเกิน 6 เดือน สถานทูตปฏิเสธไมรับรูปถายโพลารอย /รูปถาย
สติ๊กเกอร / รูปชุดครุยรับปริญญา/รูปชุดราชการ/ หามใสเสื้อแขนกุด และหามใสเสื้อสีขาว ทุก
ชนิด(เนื่องจากฉากหลังตองเปนสีขาว) หามสวมเครื่องประดับทุกชนิด, หามใสคอนแทรคเลนส,
หามยิ้มเห็นฟน, เปดใบหูและหนาผากชัดเจน,รูปถายจะตองไมมีเงาและแสงแทรกบดบังใบหนา
ไมมีจุดสีแดงในดวงตา และจะตองไมมีสิ่งสกปรกและรอยขีดขวนใด ๆ ทั้งสิ้น.

3.

แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาประเทศจีน กรุณากรอกรายละเอียดที่ถูกตองและชัดเจนโดย

ครบถวน

แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาประเทศจีน
** กรุณากรอกขอมูลทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการขอวีซาของทานเอง **
ชื่อ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง) (MR./MRS./MS./MSTR.)
..................................................................................................................................................................
สถานะภาพ □ โสด ระบุชื่อบิดา..................................................ชื่อมารดา...................................................
□ แตงงานจดทะเบียนสมรส □ แตงงานไมไดจดทะเบียนสมรส
**ระบุชื่อคูสมรส ..................................................................................................................
□ หมาย

□ หยา

ที่อยูตามทะเบียนบาน.....................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย................................ โทรศัพทบา น......................................เบอรมือถือ.......................................
ที่อยูท
 ี่สามารถติดตอได (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน)..........................................................................................
รหัสไปรษณีย............................... เบอรโทรศัพท........................................ เบอรมือถือ....................................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา..............................................................ตําแหนงงาน.....................................
ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา.................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ...............................................โทรศัพท...............................................................
* ในกรณีทเี่ กษียณอายุ กรุณาระบุชื่อ และ ทีอ
่ ยู สถานทีท
่ ํางาน เนื่องจากเปนเงื่อนไขของสถานทูต *
ชื่อสมาชิกในครอบครัวพรอมระบุความสัมพันธ


ชื่อ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพันธ .......................
เบอรโทรศัพท....................................



ชื่อ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพันธ .......................
เบอรโทรศัพท....................................

ชื่อผูติดตอได (กรณีฉุกเฉินที่ไมไดเดินทางกับทาน) ชื่อ-สกุล...........................................................................
เบอรโทรศัพท..........................................ความสัมพันธ....................................................

(กรุณาแจงเบอรที่สามารถติดตอไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูล
โดยตรงกับทาน)

4.

สําเนาสูติบัตร (กรณีผเู ดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ)

เอกสารเพิ่มเติมกรณีเปนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ
 หากเด็กเดินทางกับพอหรือแม คนใดคนหนึ่ง ตองมีหนังสือแสดงความยินยอมให
เดินทางไปตางประเทศ จากทางเขตหรือที่วาการอําเภอ (ฉบับจริงเทานั้น) โดยเอกสารให
ระบุวา อนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธวาเปนอะไรกัน
อยางชัดเจน
 หากเด็กเดินทางคนเดียว หรือกับบุคคลที่สาม ตองมีหนังสือแสดงความยินยอมจากพอ
และแม
ใหเดินทางไปตางประเทศได จากทางเขตหรือที่วาการอําเภอ (ฉบับจริงเทานั้น) โดยเอกสาร
ใหระบุวา อนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธวาเปนอะไร
กันอยางชัดเจน
 กรณีบต
ุ รอยูในการดูแลของฝายใดฝายหนึ่ง
- ใบสําเนาบันทึกการหยาที่ระบุวาบุตรอยูในการดูแลของใคร
- เอกสารการปกครองบุตร (ป.ค.14) ฉบับจริงเทานั้น
 กรณีบต
ุ รบุญธรรม
-ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางเขตหรือที่วาการอําเภอ
 สําเนาหนาพาสปอรต หรือ สําเนาบัตรประชาชน ของบิดามารดา
 กรณีมก
ี ารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล แนบใบเปลี่ยนชื่อ-ใบเปลี่ยนนามสกุล
หมายเหตุ :
 กรณีเปนสาวประเภทสอง) ลักษณะการแตงกายเปนสตรี (ตองยื่นหนังสือรับรองการทํางาน
(ภาษาอังกฤษ) ,จดหมายชี้แจงตนเอง และสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงพรอมสําเนายอนหลัง 6
เดือน ตองไปแสดงตัว ณ วันยื่นวีซาจีน และสามารถพํานักอยูในประเทศจีนไดไมเกิน 7 วัน
เทานั้น

 กรณีชาวตางชาติที่ทํางานหรือพักอาศัยในประเทศไทย ตองยื่น ใบอนุญาตทํางาน (ถามี),
จดหมายชี้แจงตนเองพรอมรายละเอียดที่อยูที่ชัดเจน สําเนาสมุดบัญชีหรือ สเตทเมน ยอนหลัง
6 เดือน (ในบางกรณีอาจตองไปแสดงตัวที่สถานทูต) โดยมีคาบริการเพิ่ม 1,000 บาท
 ผูถือหนังสือเดินทางตางชาติจะตองทํา Re-Entry Permit ดวยตนเองกอนสงเอกสารเพื่อยื่นวี
ซา
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับยืน
่ วีซากรณีดังนี้
- หนังสือเดินทางตางดาว (เลมสีเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย
ตนเองที่สถานทูตจีนโดยตรง / กรณีเปน พระภิกษุหรือสามเณร
 ผูที่ประสงคใช หนังสือเดินทางราชการ หรือใชบัตร APEC ในการเดินทาง ไมตองทําวีซาจีน แต
ทานจะตอง รับผิดชอบในการขออนุญาตเขา-ออกประเทศดวยตนเอง
** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ ได
จัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแต
สถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดุลยพินิจของประเทศปลายทางเปน
ผูดําเนินการ **
** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งนี้ขน
ึ้ อยูกับตํารวจตรวจ
คนเขาเมืองนั่นเปนผูก
 ําหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอื่นๆเพิ่มเติ่มกะทันหัน **
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทา นควรทราบ
1.

ทัวรนี้สําหรับผูมีวต
ั ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น

2.

ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือดหมู)
เทานั้น กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวต
ั ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว
โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝﻤงประเทศ

ไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม
รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมได
รวมเดินทางหรือใชบริการตามทีร่ ะบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการ
เขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวา
บางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม
3.

ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม
วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม

4.

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา
นําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด

5.

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้
ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ

6.

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน

7.

อัตราคาบริการนีค
้ ํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีนํ้ามัน คาภาษีสนามบิน คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น

8.

มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท
เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูม
 ีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น

9.

นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอ
การเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผา น เกิดอุบัติภัยที่ไมสามารถ
ควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่
บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลัก
ปฏิบัติเทานั้น

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100
มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึง่ มีซิปล็อค
ปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือ
ไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปา
ใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยาง
ถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตาม
นโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวนหนึ่ง ไมวา กรณี
ใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเปนบางกรณี
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผูเดินทาง กรณีที่เกิด
เหตุการณนี้ขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม
********************************************************************************

