ทัวร์ จีน : TOUR18343..

วันที่

กำหนดกำร

เช้ ำ

เที่ยง

เย็น

โรงแรม

1

กรุงเทพฯ-เฉิงตู (3U8146 : 17.30-22.00)

X

X

✈

โรงแรมที่สำยกำรบินจัดไว้ บริกำร

2

เฉิงตู-ลาซา (3U8697 : 08.3510.55)-วัดจ๋ าจี







BRAHMAPUTRA GRAND
หรือเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

3

พระรำชวังโปตำลำ-วัดโจคัง-ตลำดแปด
เหลี่ยม-นั่งสำมล้ อแบบทิเบตชมวิว







BRAHMAPUTRA GRAND
หรือเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

ลำซำ-นั่งรถไฟ-ดัมซุง-ทะเลสำบน่ ำมู่ช่ ัว

4

ลำซำ
ลำซำ-เฉิงตู (3U8698 : 10.25-12.35)
ถนนคนเดินชุนซีล่ ู-โชว์ เปลี่ยนหน้ ำกำกVIP

5

ถนนโบรำณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ

6

(3U8145 : 14.40-16.35)







BRAHMAPUTRA GRAND
หรือเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว







JAMES JOYC HOTEL
หรือเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว





✈

กรุ ณำเตรียมค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถจำนวน 180 หยวน/คนตลอดกำรเดินทำง

กาหนดการเดินทาง เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562
วันแรก

กรุงเทพฯ-เฉิงตู

14.30 น.

 คณะพร้ อมกัน ที่ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่ างประเทศ ) ชั้ น 4 ประตู 9
บริ เวณ ISLAND-W โดยสายการบิ น SICHUAN AIRLINES โดยมี เจ้าหน้าที่ จากทางบริ ษ ัท ฯ คอยให้ ก าร
ต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กบั ท่าน
เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เทีย่ วบินที่ 3U8146
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิ งตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของ
ประเทศจีน ที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้ วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั

17.30 น.
22.00 น.

พักโรงแรมที่ทำงสำยกำรบินจัดไว้ บริกำร
วันที่สอง

เฉิงตู-ลำซำ-วัดจ๋ ำจี

เช้ า
08.35 น.

 รับประทานอาหารเช้ า บริการท่ านด้ วยอาหารชุ ด
ออกเดินทางสู่ นครลำซำ (ทิเบต) โดยสำยกำรบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U8697

10.55 น.

เดินทางถึง สนำมบินก่ งก่ ำ นครลำซำ เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองทิเบต ดินแดนสวรรค์บนฟ้าที่เรี ยก
ขานกันว่า “หลังคำโลก” ตังอยู
้ ส่ งู กว่าระดับน ้าทะเลถึง 3,650 เมตร

เที่ยง

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

บ่ ำย

นาท่านเดินทางสู่ วัดจ๋ ำจี ตังอยู
้ ่ทางทิศเหนือของเมืองลาซา เป็ นวัดเทพเจ้ าไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้ าแห่งโชคลาภแห่ง
เดียวของทิเบต วัดไม่ได้ ใหญ่แต่มีผ้ คู นมากราบไหว้ สกั การะขอพรเป็ นจานวนมาก

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ BRAHMAPUTRA GRAND HOTELหรื อเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
หมำยเหตุ : คืนนีข้ อให้ ท่ำนพักผ่ อนให้ เต็มที่เพื่อปรั บสภำพร่ ำงกำย เนื่องจำกลำซำเป็ นเมืองที่อยู่สูง
กว่ ำ ระดั บ น ำ้ ทะเลมำก จึ งมี แ รงกดอำกำศต่ ำ มี อ อกซิ เจนน้ อย ร่ ำงกำยระยะแรกอำจมี อ ำกำร
อ่ อ นเพลี ย บำงท่ ำ นอำจจะปวดศี รษะ หรื อ ท้ อ งเสี ย ท้ อ งอื ด หรื อ คลื่ น ไส้ อำเจี ย น จึ งควรนอน
พักผ่ อนให้ มำกพอ เมื่อตื่นขึน้ มำจะได้ สดชื่น สำคัญ ไม่ ค วรสูบบุหรี่ และดื่มสุรำ ไม่ ควรอำบนำ้ ในคืน
นี ้ ถ้ ำอำบนำ้ อย่ ำให้ นำนเกิน 5-10 นำที

วันที่สำม

พระรำชวังโปตำลำ-วัดโจคัง-ตลำดแปดเหลี่ยม-นั่งสำมล้ อแบบทิเบตชมวิว

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม พระรำชวังโปตำลำ (พระรำชวังฤดูหนำว) ตังอยู
้ ่บนยอดเขาแดง ซึ่งมีความสูงประมาณ
117 เมตร พระราชวังโปตาลาเป็ นอาคารสูง 13 ชัน้ ยาว 400 เมตร กว้ าง 350 เมตร มีห้องต่าง ๆ 1,000 ห้ อง เริ่ ม
สร้ างเมื่อ ค.ศ.ที่ 7 โดยกษัตริย์ กษัตริย์ซงจันกั
้ นปู้

เที่ยง

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

บ่ ำย

นาท่านชม วัดโจคัง ภาษาจีนเรี ยก วัดต้ ำเจ้ ำซื่อ เป็ นวัดที่ถือว่าเป็ นศูนย์รวมจิตใจ และศักดิ์สิทธิ์ที่สดุ ของชาว
ทิเบต สร้ างในสมัยของกษัตริ ย์ซงจ้ านกันปู้ เพื่ อไว้ เป็ นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่มเหสี ศิลปะการก่อสร้ าง
มีจดุ เด่นตรงที่นาเอาศิลปะของ 4 ชาติ มาผสมกันคือ ทิเบต จีน เนปาล และอินเดีย จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้
สินค้ าพืน้ มืองนานาชนิดที่ ตลำดแปดเหลี่ยม ที่ล้อมรอบวัดโจคัง ซึ่งจะมีสินค้ าพื ้นเมืองนานาชนิดและเป็ น
แหล่งช้ อปปิ ง้ ที่ใหญ่ที่สุดในนครลาซา จากนันน
้ าท่าน นั่งสำมล้ อแบบทิเบตชมวิว ชมวิถีชีวิตความเป็ นอยู่
ของชาวทิเบต ซึ่งมี วัฒ นธรรมประเพณี เป็ น ของตนเอง มาเป็ น เวลาช้ านาน ชาวทิ เบตได้ มี การพัฒ นาทาง
วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ในตนเอง ทังยั
้ งมีการพัฒนาด้ านสติปัญญาและจิตใจ ได้ แ ก่ การมีภาษาที่โดดเด่น มี
วรรณกรรมอันยิ่งใหญ่ และมีผลงานศิลปะที่น่ามหัศจรรย์ นอกจากนี ้ อารยธรรมของชาวทิเบต ซึ่งสืบเนื่องมา
เป็ นเวลาหลายพันปี นนั ้ ยังเป็ นอารยธรรมที่สงู ส่ง และมีคณ
ุ ค่าสืบทอดต่อกันมา เป็ นมรดกของมนุษยชาติ

ค่ำ

 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร

วันที่ส่ ี

 พักที่ BRAHMAPUTRA GRAND HOTELหรื อเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
ลำซำ-นั่งรถไฟ-ดัมซุง-ทะเลสำบน่ ำมู่ช่ ัว-ลำซำ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่าน นั่งรถไฟจำกสถำนีรถไฟลำซำ สู่ สถำนีรถไฟดัมซุง (ที่น่ ังแบบ Hard Seat) (ใช้ เวลำเดินทำง
ประมำณ 2.30 ชั่วโมง)

เที่ยง

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

บ่ ำย

นาท่านชม ทะเลสำบน่ ำมู่ช่ ั ว ตังอยู
้ ่บนที่ราบสูงชิงไห่ -ทิเบต มีความสูงเหนือระดับนา้ ทะเล 4718 เมตร เป็ น
ทะเลสาบน ้าเค็มใหญ่อนั ดับ 3 ของโลก และสูงที่สดุ ในโลก น่ามู่ชวั่ เป็ นภาษาทิเบต แปลว่าทะเลสาบบนสวรรค์
หรื อทะเลสาบเซียนชาวทิเบตเชื่อมาแต่ไหนแต่ไรว่า การเดินวนภูเขาและทะเลสาบถือเป็ นศาสนกิจอันศักดิ์สิทธิ์
สามารถขจัดบาปกรรมและเสริ ม บุญ บารมี และถื อเป็ นการปฏิ บัติตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ า
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับ เมืองลำซำ(ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 4 ชั่วโมง)

ค่ำ

 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักที่ BRAHMAPUTRA GRAND HOTELหรื อเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****

วันที่ห้ำ

ลำซำ-เฉิงตู-ถนนคนเดินชุนซีล่ ู-โชว์ เปลี่ยนหน้ ำกำกVIP

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ บริกำรท่ ำนด้ วยอำหำรชุด

10.25 น.

ออกเดินทางสู่ เฉิงตู โดยสำยกำรบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U8698

12.35 น.

เดินทางถึง เฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน

เที่ยง

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

บ่ าย

นาท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุ นซีล่ ู ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้ อสิ นค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และ
ในประเทศ อาทิ เสื้ อผ้า, รองเท้า, เครื่ องหนัง , กระเป๋ าเดิ นทาง, นาฬิ ก า, เกมส์ , ของที่ ระลึ ก ต่ างๆ ฯลฯ ตาม
อัธยาศัย
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร

ค่ำ

นาท่านชม โชว์ เปลี่ยนหน้ ำกำกVIP ที่ใช้ ศิลปะพร้ อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ ากากแต่ละฉากภายใน
เสี ้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ ทัน เป็ นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชัว่ อายุ
คน ไม่ถ่ายทอดให้ บคุ คลภายนอกทัว่ ไป
วันที่หก

 พักที่ JAMES JOYC HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว****
ถนนโบรำณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่แหล่งช้ อปปิ ง้ ถนนโบรำณจินหลี่ เป็ นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ ได้ เป็ น
อย่างดี มีสินค้ าต่างๆมากมายให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ เลือกซื ้อสินค้ าตามอัธยาศัย

เที่ยง

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
สมควรก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนำมบินซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู

14.40 น.

 เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U8145
(บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)

16.35 น.

ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ.....    
********ขอบคุณทุกท่ ำนที่ใช้ บริกำร********
    ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริกำร คืองำนของเรำ    
(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ ตัง้ แต่ 10 ท่ ำนขึน้ ไป ***)

ทัวร์ คุณธรรม ทิเบต...ขนมข้ ำวโพด
ลำซำ พระรำชวังโปตำลำ เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (3U)
อัตรำค่ ำบริกำร (รำคำต่ อท่ ำน)
กำหนดกำรเดินทำง

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ ำน

เด็กอำยุ 2-18
ปี
พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
จ่ ำยเพิ่ม

รำคำ
ไม่ รวมตั๋ว

วันที่ 26-31 พฤษภำคม 2562

39,999 บำท

39,999 บำท

4,500 บำท 25,999 บำท

วันที่ 14-19 มิถุนำยน 2562

40,999 บำท

40,999 บำท

4,500 บำท 25,999 บำท

อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ ำวรวม
1. ค่ ำตั๋วเครื่องบินชันทั
้ ศนาจร ไป-กลับ พร้ อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ ในรายการเท่านัน้
2. ค่ ำภำษีสนำมบิน ทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษี น ้ามันขึ ้น ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าภาษี น ้ามันเพิ่ม
ตามความเป็ นจริง ก่อนการเดินทาง**รำคำทัวร์ นีเ้ ช็คภำษีนำ้ มัน ณ วันที่ 06 มี.ค. 62 เป็ นเงิน 2,000 บำท
3. ค่ ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันทำกำร รำคำ 1,500 บำท (ผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย)
**กรณี ยืน่ ด่วน 2 วันทำกำร ชำระค่ำส่วนต่ำงเพิ่ม 1,050 บำท (ชำระพร้อมค่ำทัวร์ ส่วนที ่เหลือ)
4. ค่ ำโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื ้อ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่ ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
6. นำ้ หนั กสัมภำระ ท่ ำนละไม่ เกิน 23 กิโลกรั ม จำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ ้นเครื่ องได้ 1 ชิน้ ต่อท่าน นา้ หนักต้ องไม่เกิน 7
กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ ำประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอา
ประกัน ที่ มี อ ายุตัง้ แต่ 1 เดือ นขึน้ ไป และผู้เอาประกัน อายุระหว่าง 1 เดื อ น ถึง 15 ปี และผู้ที่ มี อ ายุสูง กว่า 70 ปี ขึน้ ไป
ค่าชดเชยทังหลายตามกรมธรรม์
้
จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ทงนี
ั ้ ้ย่อมอยู่ในข้ อจากัดที่มี
การตกลงไว้ กบั บริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้ องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
หมำยเหตุ ** ในกรณี ลูก ค้ ำ ท่ ำ นใดสนใจ ซื อ้ ประกั นกำรเดิ นทำงเพื่ อ ให้ ค ลอบคลุ ม ในเรื่ อ งของสุ ข ภำพ ท่ ำ น
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ีเจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัท ฯ ***ทัง้ นี อ้ ัตรำเบีย้ ประกันเริ่ มต้ นที่ 330 บำท
ขึน้ อยู่กับระยะเวลำกำรเดินทำง
กำรประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่างกายด้ วยโรคประจาตัว , การติดเชื ้อ, ไวรัส, ไส้ เลื่อน, ไส้ ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้ องกับการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้ อานาจของ
สุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้ งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน,
การก่อการร้ าย การยึดพาหนะ และการปล้ นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั

8. ค่ ำบริกำรดังกล่ ำว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่ ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงที่เป็ นชำวไทยเท่ ำนัน้ !!! ต
อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ ำวไม่ รวม
1. ค่ ำทำหนังสือเดินทำงทุกประเภท
2. ค่ ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุณำเตรียมค่ ำทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ ำทัวร์ รวม 180 หยวนต่ อคน (เด็กชำระทิปเท่ ำกับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ปออกเดินทำงน้ อยกว่ ำ 15 ท่ ำน ขอเก็บค่ ำทิปเพิ่ม 50 หยวน / ท่ ำน / ทริป
4. ค่ ำภำษี มูลค่ ำเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณี ที่ลูกค้ าต้ องการใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้ อง จะต้ องบวกค่า
ภาษี มูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่ าย จากยอดขายจริ งทังหมดเท่
้
านัน้ และโปรดแจ้ งทางบริ ษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง ขอสงวน
สิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถกู ให้ กบั บริษัททัวร์ เท่านัน้
5. ค่ ำวีซ่ำจีนสำหรับชำวต่ ำงชำติ
เงื่อนไขกำรทำกำรจอง และชำระเงิน
1. ในกำรจองครั ง้ แรก ชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท หรื อทังหมด
้
(ภายใน 3 วัน หลังจากทาการจอง) พร้ อมส่ งสำเนำ
หนังสือเดินทำง ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย
2. ส่ งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้ อมรู ปถ่ ำย จำนวน 2 รู ป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้ อด้ ำนล่ ำง) และเอกสำร
ที่ให้ กรอกท้ ำยโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย ก่ อนเดินทำง 15 วัน **กรณี ย่ืนด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ า
ส่ วนต่ างเพิ่ม 1,050 บาท (อัตรำดังกล่ ำวข้ ำงต้ น สำหรั บผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ ำนัน้ )
3. ชำระส่ วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
กำรยกเลิกกำรเดินทำง
 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่ ำใช้ จ่ำยทัง้ หมด
แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ ำใช้ จ่ำยท่ ำนละ 15,000 บำท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้ ำใช้ จ่ำยทัง้ หมด
• กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้ นี ท้ ่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าห้ อง
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่า ท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่ พัก รวมถึงเที่ ยวบินพิเศษ เช่น Extra
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้
ข้ อควรทรำบก่ อนกำรเดินทำง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
 รายการท่องเที่ ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่ อให้ โปรแกรมการท่องเที่ ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น และ
เหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ

 บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า
หรื อจากอุบตั เิ หตุตา่ งๆ
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณี ความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจากไทย
้
และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหา
นี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื ้อ เพราะค่าใช้ จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จา่ ยให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทัง้ ที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที่ ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้นอัตร
 ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญ หายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังสิ
้ ้น
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ
ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
เอกสำรในกำรทำวีซ่ำจีนสำหรับหนังสือเดินทำงไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน
หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้ องไม่ มีกำร ชำรุ ดใดๆ ทัง้ สิน้ ถ้ ำเกิดกำรชำรุ ด เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำ -ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ ำนได้
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รู ปถ่ ำยหน้ าตรง ถ่ายจากร้ านถ่ายรูปจำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิว้ พืน้ หลังสีขำวเท่ ำนัน้ !!
ข้ อห้ ำม : ห้ ามแม็ครูป, ห้ ามรูปเป็ นรอย, ห้ ามเปื อ้ น, ห้ ามยิ ้ม, ห้ ามใส่เสื ้อสีอ่อน และสีขาว (ห้ ามใส่เสื ้อคอกว้ าง แขนกุด ซีทรู
ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์ มชุดทางาน ชุดนักเรี ยน นักศึกษา), ห้ ามใส่แวนตาสีดา หรื อกรอบแว่นสีดา, ห้ ามสวม
ใส่เครื่ องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้ อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็ นต้ น
รูปต้ องเห็นคิ ้ว และใบหูทงั ้ 2 ข้ างชัดเจน ห้ ามผมปิ ดหน้ า
รูปต้ องอัดด้ วยกระดาษสีโกดัก หรื อฟูจิเท่านัน้ และต้ องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรื อรูปพริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
**ท่านที่ ประสงค์ใช้ รูปถ่ายข้ าราชการในการยื่ นวีซ่า กรุ ณ าเตรี ยมหนังสือรับรองต้ นสังกัดจัดมาพร้ อมกับการส่งหนังสื อ
เดินทาง

4. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้ อมูลจริงให้ ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 18 ปี เดินทำง ใช้ เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี ้
 เดินทำงพร้ อมพ่ อแม่ / เดินทำงพร้ อมพ่ อ หรือ แม่
1. สาเนาสูตบิ ตั ร (ใบเกิด) ทัง้ นีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูตบิ ัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูตบิ ตั ร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทำงพร้ อมญำติ
1. สาเนาสูตบิ ตั ร(ใบเกิด) ทัง้ นีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูตบิ ัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูตบิ ตั ร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรื ออาเภอเท่านัน้
6. ผู้เดินทำงที่ช่ ือเป็ นชำย แต่ รูปร่ ำง หน้ ำตำเป็ นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้ เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี ้
1. หนังสือรับรองการทางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริงเท่านัน้
2. หนังสือชี ้แจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านัน้
3. สาเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบนั ขันต
้ ่า 100,000 บาท
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้ าน
4. ต้ องไปแสดงตัวต่อหน้ าผู้รับยื่นวีซ่าที่ศนู ย์ยื่นวีซา่ จีนในวันยื่นวีซา่
7. กรณีหนังสือเดินทำงชำวต่ ำงชำติ ใช้ เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี ้
1. ใบอนุญาตการทางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่านัน!!
้ ต่ออายุการทางานแล้ วไม่ต่ากว่า 3 – 6 เดือน หำกไม่ ได้ ทำงำนใน
ประเทศไทย ผู้เดินทำงต้ องไปดำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสือรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สาเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบนั ขันต
้ ่า 100,000 บาท
4. กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
ค่ ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ ำงชำติในกรณีท่ ที ำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ ได้
• หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,060 บาท
• หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุ ณำสอบถำมรำยละเอียดได้ ท่ เี จ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย)
ประเทศที่ไม่ สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติฝ รั่ งเศส และประเทศยุโรปที่ เข้ ากลุ่ม ข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยี่ ย ม สาธารณรัฐ เช็ ก
เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ า เนเธอแลนด์
โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย

8. กรณี หนั งสื อเดินทำงต่ ำงด้ ำว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง เนื่องจากผู้
เดินทางจะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้ องทาเรื่ องแจ้ ง เข้ า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทาการยื่นวีซา่
9. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซ่า ดังนันกรุ
้ ณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริ ษัททัวร์ อย่าง น้ อย 10
วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทำควำมเข้ ำใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม หรื อเปลี่ ยนระเบียบการยื่ นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ ของ
สถานทูต และบางครัง้ บริษัททัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้ า
11. ผู้ ท่ ีประสงค์ จะใช้ หนั งสือเดินทำงรำชกำร หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้ นการทาวีซ่าจีน ท่านจะต้ อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้ า-ออกประเทศด้ วยตนเอง เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้ นวีซา่ /
ผู้ใช้ บตั ร APEC กรุ ณ าดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยู่ประเทศจีน
อย่างน้ อย 2 อาทิตย์

** ก่ อนทำกำรจองทัวร์ ทกุ ครั ง้ กรุ ณำอ่ ำนโปรแกรมอย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำก
ทำงบริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็ นหลัก **

ผู้เดินทำงกรุ ณำกรอกเอกสำรด้ ำนล่ ำงนี!้ !!!
เอกสำรที่ใช้ ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุ ณำกรอกรำยละเอียดทัง้ หมดให้ ครบถ้ วน และตำมควำมเป็ นจริง เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง**
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ตำมหน้ ำพำสปอร์ ต)
(MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถำนภำพ  โสด  แต่ งงำน

 หม้ ำย

 หย่ ำร้ ำง

 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส.........................................................................................................
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ บ้ำน..................................มือถือ...............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ ตรงตำมทะเบียนบ้ ำน / ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ).....................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................. ........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ บ้ำน...............................................
..............

ชื่อสถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ).........................................................................................
ตำแหน่ งงำน...................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................

**กรณีเกษียณอำยุงำน กรุ ณำกรอกชื่อสถำนที่ทำงำน/ ที่อยู่ ที่เคยทำงำน
......................................................................
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................
(สำคัญมำก กรุ ณำแจ้ งเบอร์ ท่ ถี ูกต้ องที่สำมำรถติดต่ อท่ ำนได้ โดยสะดวก ทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับ
ท่ ำน)

ท่ ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี
.....................
ภำยใน 1 ปี ท่ ำนเคยเดินทำงไปต่ ำงประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ
..........................................
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี
.....................
รำยชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ ำน พร้ อมระบุควำมสัมพันธ์ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ควำมสัมพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ควำมสัมพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
หมำยเหตุ
** ถ้ ำเอกสำรส่ งถึงบริ ษัทแล้ วไม่ ครบ ทำงบริ ษัทอำจมีกำรเรี ยกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม อำจทำให้ ท่ำนเกิดควำมไ ม่ สะดวกภำยหลัง
ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ที่นี ้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ ำงเคร่ งครัด)

เมื่อท่ านได้ ทาการจอง ทัวร์ จีน กับ ไทยฟลาย ทราเวล จากัด จากนั้น เจ้ าหน้ าทีจ่ ะติดต่ อกลับ
เพื่อแจ้ งรายละเอียดการชาระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์ จองได้ ตลอดเวลาทาการค่ ะ

