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กำหนดกำร
กรุงเทพฯ(ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูม)ิ
เมืองเฉิงตู (3U8146:17.30-21.45)
เฉิงตู-เมืองอูหลู่ม่ฉู ี(3U8525:08.10-11.45)
พิพธิ ภัณ์ซินเจียง-สวนหงซำน-ตลำดต้ำปำ
จำ-โชว์ระบำพื้นเมืองซินเกียง
อูหลู่ม่ฉู ี-ปู้เอ่อจิน-ผ่ำนชมเขตอนุรักษ์ พนั ธุ์
สัตว์ป่ำสงวนข่ ำลำม่ำยหลี-่ ธำรนำ้ ห้ ำสี
ปู้เอ่อจิน-หมู่บ้ำนเหอมู่ชุน-ชนเผ่ำถูหว่ำ
ปำกหุบเขำเจียเติงยวี่
ปำกหุบเขำเจียเติงยวี-่ อุทยำนคำนำสื อ
ทะเลสำบวงพระจันทร์ -ทะเลสำบมังกรลับ
ล่องเรื อชมทะเลสำบคำนำสื อ-ศำลำชมปลำ
ปู้เอ่อจิน

6

เมืองปู้เอ่อจิน-แพะเมืองผีอูเหอเอ่อ-เมืองเค่อ
ลำม่ำอี-สวนภูเขำนำ้ มันสีดำ-เมืองขุยคุน
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แกรนด์แคนยอนขุยถุน-เมืองอูหลู่ม่ฉู ี-เฉิงตู
(3U8526:18.15-21.35)
เฉิงตู-ถนนโบรำณจินหลี-่ กรุงเทพฯ
(3U8145:14.40-16.35)
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โรงแรม

✈ โรงแรมที่สำยกำรบินจัดไว้บริกำร
 MIRAGE HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
 MYSTIC LAKE GRAND
HOTEL หรื อเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว
 HONGFU LAKE KANAS
RESORT หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

 



MYSTIC LAKE GRAND
HOTELหรื อเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

 



HAO FENG HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

 



SAILUN JIDE HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว

 

X

กำหนดกำรเดินทำง เดือนพฤษภำคม-มิถุนำยน 2562
วันแรก
14.30 น.
17.30 น.
21.45 น.

วันที่สอง
เช้ ำ
08.10 น.
11.45 น.
เที่ยง
บ่ ำย

คำ่

วันที่สำม
เช้ ำ

กรุงเทพฯ (ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูม)ิ -เฉิงตู
 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ ำงประเทศ) ชั้น 4
ประตู 4 บริ เ วณ ISLAND-G โดยสำยกำรบิน SICHUAN AIRLINES โดยมี เ จ้า หน้า ที่ จ ากทาง
บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กบั ท่าน
 เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 8146
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน และมีประชากรหนาแน่น
ที่สุดของประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั
พักโรงแรมที่ทำงสำยกำรบินจัดไว้บริกำร
เฉิงตู-เมืองอูหลู่ม่ฉู ี-พิพธิ ภัณฑ์ซินเจียง-สวนหงซำน-ตลำดต้ำปำจำ-โชว์ระบำพื้นเมืองซินเกียง
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ บริกำรท่ ำนด้ วยอำหำรชุด
 เหิรฟ้าสู่ เมืองอูหลู่ม่ฉู ี โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 8525
ถึง เมืองอูหลู่ม่ฉู ี เมืองเอกของมณฑลซินเจียง พลเมืองของซินเจียงกว่า 70%นับถือศาสนาอิสลาม อีก
ทั้งภาษา สาคัญคือ เว่ยอู๋เอ่ร์อ รองลงมาคือภาษาจีนกลาง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม พิพิธภัณฑ์ ซินเจียง (ปิ ดทุกวันจันทร์ ) ชมหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นได้ทวั่ มณฑล
ซินเจียง ชมการจาลองบ้านเรื อน เครื่ องมือ เครื่ องใช้ขนาดเท่าของจริ ง ของชนกลุ่มน้อยทุกเชื้อชาติที่
อาศัยอยูใ่ นเขตนี้และจุดเด่นคือซากมนุษย์โบราณที่เป็ นบรรพบุรุษของชาวยุโรปที่ขุดพบในซินเจียง
มีอายุกว่า 3,000 ปี จากนั้นนาท่านชม สวนหงซำน ตั้งอยูบ่ นเนินเขา ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองซินเจียง
พร้อมทั้งชมราวทางเดิ นที่มีแม่กุญแจคล้องไว้เป็ นจานวนมาก ตามความเชื่อของคู่รักที่ว่าจะทาให้
ความรักของทั้งคู่ยงั่ ยืน และอยูค่ ู่กนั ไปตราบนานเท่านานและให้ทุกท่านได้ถ่ายรู ปกับทัศนียภาพอัน
สวยงามที่หาดูได้ยากของเมือง จากนั้นนาท่านสู่ ตลาดของชนพื้นเมือง ตลำดต้ ำปำจำ ซึ่งเป็ นตลาด
สินค้าพื้นเมืองของชนเผ่าเวอูเออ ได้แก่ สินค้าพื้นเมืองที่มีความสวยงาม แตกต่างจากสินค้าที่เราเห็น
อยูใ่ นท้องตลาดทัว่ ไปและราคาย่อมเยา
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
ระหว่างรับประทานอาหารนาท่านชม โชว์ พื้นเมืองระบำซินเกียง เป็ นโชว์ที่งดงามตระการตาหาที่
ใดเปรี ยบได้ยาก มีท้งั ความสนุก เร้าใจ ความมันและความเร่ าร้อนของการ ร่ ายราของชนชาวเหวยอู๋
เอ่อ หรื อชาวซินเกียง ให้ท่านตะลึงดัง่ อยูใ่ นมนต์เสน่ห์ของโชว์พ้นื เมืองระบาซินเกียงนี้
พักที่ MIRAGE HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ ระดับ 4 ดำว****
อูหลู่ม่ฉู ี-เมืองปู้เอ่อจิน-ผ่ำนชมเขตอนุรักษ์ พนั ธุ์สัตว์ป่ำสงวนข่ ำลำม่ำยหลี-่ ธำรนำ้ ห้ ำสี
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปู้เอ่อจิน (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 10 ชั่วโมง) เมืองที่ต้งั อยูเ่ ชิงเขาอัลทาย(อัล
ไต) มีพ้นื ที่ 10,400 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 62,400 คน ลักษณะภูมิประเทศจะเป็ นที่ราบสูงภูเขา
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สู งทางตอนเหนือ และลาดต่าลงมาทางตอนใต้ จึงมีทิวเขา เชิงเขา ที่ราบ และทะเลทรายผสมผสาน
อยู่ในเมืองเดียวกัน แม่น้ าเบอร์ ชินเป็ นแม่น้ าสายหลัก และมีแม่น้ าเออร์ ทิคไหลผ่านใจกลางเมือง
ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ธรรมชาติ ทุ่งหญ้าตามเนินเขา ระหว่างทางท่านจะได้ ผ่ำนชมเขตอนุรักษ์ พนั ธุ์
สัตว์ป่ำสงวนข่ ำลำม่ำยหลี่ ในเดือน เม.ย. 1982 ได้รับประกาศให้เป็ นเขตอนุรักษ์พนั ธุส์ ัตว์ป่าสงวน
แห่ งชาติ เป็ นเส้นทางเชื่อมต่อเขาเล็กๆ ระหว่างทางทิศตะวันออกกับทิศตะวันตก เป็ นต้นกาเนิ ด
แหล่งต้นน้ า และพันธุ์พืชต่างๆ ที่มีร่องรอยของผูค้ นอาศัยอยูน่ อ้ ยมาก จึงเปรี ยบเสมือนสวรรค์ของ
บรรดาสัตว์ป่าน้อยใหญ่ เช่น ลามองโกล แพะเหลือง อูฐป่ า ม้าป่ า กระต่าย เป็ นต้น
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม ธำรนำ้ ห้ ำสี อยูท่ ่ามกลางหินสีทองริ มลาธาร โอบล้อมด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ ตลอดแนว
ของธารน้ ามีความยาวไกลสุดตา เมื่อยามที่แสงของดวงอาทิตย์สะท้อนต้องลาธาร ความมหัศจรรย์
ของธารน้ าแห่งนี้ จะปรากฎเป็ นสายรุ ้งห้าสี จึงได้รับสมญานามว่า “ธารน้ า 5 สี ”
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
พักที่ MYSTIC LAKE GARAND HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ ระดับ 4 ดำว****
เมืองปู้เอ่อจิน-หมู่บ้ำนเหอมู่ชุน-ชนเผ่ำถูหว่ำ-ปำกหุบเขำเจียเติงยวี่
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนเหอมู่ชุน (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 4 ชั่วโมง)ซึ่งตั้งอยูใ่ นหุบเหวเจียเติง อยู่
ด้านตะวันออกเฉี ยงเหนื อของทะเลสาบคานาสื อกับแม่น้ าเหอมู่ สู งจากระดับน้ าทะเลถึง 1,1002,300 เมตร หมู่บา้ นนี้ อยู่ดา้ นบนของอุทยานฯ เป็ นหมู่บา้ นเก่าแก่ที่มีความงดงาม ได้รับการรักษา
จากชาวบ้านจากอดีตมาจนถึงปัจจุบนั สถาปัตกรรมของหมู่บา้ นเหล่านี้จะเน้นที่การใช้ไม้ตน้ ใหญ่ที่
มีความแข็งแรงทนต่อลม และความหนาวภายนอกบริ เวณบ้าน พร้อมบรรยากาศและวิวทิวทัศน์ที่
เปรี ย บเสมือนเมืองในนวนิ ยายบนโลกมนุ ษย์ ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ หมู่บ้านแห่ งนี้ เป็ น
หมู่บา้ นที่มีนักถ่ายภาพ และนักวาดรู ปจากทัว่ โลกให้ความสนใจ และหลงใหลในมนต์เสน่ ห์เป็ น
อย่างยิง่
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
ให้ท่านได้รู้จ ัก กับวิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ข อง ชนเผ่ ำถู ห ว่ ำ ซึ่ งอาศัยอยู่มาช้านาน เป็ นชนเผ่าที่ มี
ความสามารถทางการเล่นดนตรี ที่ไม่มีใครเหมือน นัน่ คือ การเป่ าปี่ โดยใช้จมูก ให้ท่านได้ฟังการเล่น
ดนตรี พ้ืนเมืองของเผ่าที่แสนประทับใจ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ปำกหุบเขำเจียเติงยวี่ (ใช้ เวลำ
เดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง)
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
พักที่ HONGFU LAKE KANAS RESORT หรื อเทียบเท่ ำ ระดับ 4 ดำว****
ปำกหุบเขำเจียเติงยวี-่ อุทยำนคำนำสื อ-ทะเลสำบวงพระจันทร์ -ทะเลสำบมังกรหลับ-ล่องเรื อชม
ทะเลสำบคำนำสื อ-ศำลำชมปลำ-เมืองปู้เอ่อจิน
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อุทยำนคำนำสื อ (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 30 นำที ) ดินแดนที่ได้รับการยกย่องว่า
เป็ นแผ่นดินบริ สุทธิ์แหล่งสุดท้ายของมวลมนุษย์ปราศจากมลภาวะ และสวยงามที่สุดที่หลงเหลืออยู่
ในโลก ท่านจะได้สมั ผัสกับความบริ สุทธิ์ของธรรมชาติรอบกายที่โอบล้อมด้วยภูเขาเขียวขจีท้ งั ซ้าย
ขวา เต็มไปด้วยต้นยางที่ข้ ึนอยูอ่ ย่างหนาแน่นยามเมื่อต้องแสงแดดต้นไม้จะเป็ นสี เหลืองทอง ส่ วน
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ของพื้นราบมีการเลี้ยงลูกม้า ลูกแกะของชาวบ้านแถบริ มทะเลสาบ และเมื่อมองไปไกลจะแลเห็น
ความงดงามอันน่ าติดตรึ งใจมิรู้เลือน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เขตทิวทัศน์ คำนำสื อ เปลี่ยนใช้ รถ
อุทยำน นาท่านชม เยีย่ เลีย่ งวำน หรื อ ทะเลสำบวงพระจันทร์ ที่มีตานานเล่าขานว่าเป็ นทะเลสาบที่มี
รอยเท้าของเจงกิสข่านเป็ นรอยเท้าก่อนที่เขาจะเดินทางขึ้นสู่สวรรค์ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้มีหลากสี สัน
และสี ของน้ าจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิกบั ลักษณะของท้องฟ้าในยามนั้น ถ้าท้องฟ้าครึ้ มสี ของ
ทะเลสาบแห่ งนี้จะมีสีฟ้าคราม และในยามที่ทอ้ งฟ้าแจ่มใสน้ าจะมีสีฟ้าใส แต่ความน่าอัศจรรย์ข อง
ทะเสาบนี้จะอยูท่ ี่เมื่อทะเลสาบแห่งนี้ แบ่งเป็ น 2 สีในเวลาเดียวกัน และชม ทะเลสำบมังกรหลับ ซึ่ง
ทะเลสาบแห่งนี้ จะมีเกาะอยูต่ รงกลางของทะเลสาบดูคล้ายกับสันหลังมังกรที่หลับ เพื่อรอวันตื่นทา
ให้ชาวบ้านขนานนามว่า “ทะเลสำบมังกรหลับ” สมควรแก่เวลานาท่าน ล่ องเรื อชมทะเลสำบคำ
นำสื อ เป็ นทะเลสาบที่ลอ้ มรอบด้วยภูเขา ที่เต็มไปด้วยใบไม้ที่ผลัดเปลี่ยนสีตามฤดูกาลเป้นทะเลสาบ
ที่ได้รับการขนานนามว่า “ทะเลสำบแห่ งเทพนิยำย” อยูส่ ูงจากระดับน้ าทะเลถึง 1,374 เมตร มีพ้นื ที่
44.78 ตารางกิ โ ลเมตร ช่ ว งน้ าลึก ที่ สุด ลึก ถึง180 เมตรโดยประมาณ ทะเลสาบคานาสื อ แห่ งนี้
สวยงามเกินกว่าคาบรรยายมากกว่าจิ่วจ้ายโกวเป็ นร้อยเท่าพันเท่า
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินขึ้นสู่ จุดชมวิว กวนหยีว์ถิง หรื อ ศำลำชมปลำ (ขึ้นบันได 1,000 ขั้น) เป็ นจุดชมวิวที่สูง
ที่สุดในอุทยานคานาสือ ณ จุดชมวิวแห่งนี้ ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพของทะเลสาบกลาง
หุบเขาได้ท้งั สี่ดา้ น ถ้าโชคดีจะได้เห็นปลาแดงขนาดใหญ่(หงหยีว)์ อาศัยอยุ่ ซึ่งมีความยาวประมาณ
8-12 เมตร เป็ นสิ่งมหัศจรรย์ของทะเลสาบแห่งนี้ มักจะมาว่ายเล่นน้ าบนผืนน้ าเป็ นประจา จากนั้นนา
ท่านเดิทางกลับสู่ เมืองปู้เอ่อจิน (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 4 ชั่วโมง)ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิว
ทิวทัศน์ที่สวยงาม
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
พักที่ MYSTIC LAKE GRAND HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ ระดับ 4 ดำว****
เมืองปู้เอ่อจิน-แพะเมืองผีอูเหอเอ่อ-เมืองเค่อลำม่ำอี-สวนภูเขำนำ้ มันสีดำ-เมืองขุยคุน
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ แพะเมืองผีอูเหอเอ่อ (รวมรถไฟเล็ก) เป็ นดินที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสลม
ทาให้เกิดเป็ นรู ปร่ างต่างๆ เปรี ยบเสมือนดินแดนพิศวงในนิยาย ยามกลางวันเมื่อลมผัดผ่านเม็ดทราย
ปลิวกระจาย บังเกิดเสียงแว่วราวเสียงคารามของเสื อสิ งห์ ยามพลบค่ารอบด้านมืดมิดบรรยากาศน่ า
สะพรึ งกลัว จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเค่ อลำม่ ำอี (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 4 ชั่วโมง) ตั้งอยู่
แถบซิ น เจี ย งตอนเหนื อ และอยู่ท างทิ ศ ตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ ของแอ่ ง จุ ง การ์ ( ที่ ร าบต่ า จุ ง การ์
JUNGGAR BASIN) ซึ่งถือเป็ นเมืองใหม่ในเขตทะเลทราบโกบี ที่ข้ ึนตรงต่อส่ วนกลางซินเจียง ชื่อ
เมืองในภาษาอุยกูร์มีความหมายว่า “ดา” ที่นี่มีการขุดพบน้ ามันมากว่า 30 ปี ปั จจุบนั มีชื่อเสี ยงใน
ฐานะที่เป็ นเมืองอุต สาหกรรมน้ ามัน เป็ นแหล่งน้ ามันดิบที่ ใหญ่มากแห่ งหนึ่ งของจีน มีการผลิต
น้ ามัน 6.32 ล้านตันต่อปี ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นแท่นขุดเจาะน้ ามันเรี ยงรายอยูส่ องฝั่งทาง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม เฮยโหยวซำน หรื อ สวนภูเขำนำ้ มันสีดำ (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง) จุดเริ่ มพบ
น้ ามันดิบครั้งแรกของเมืองเค่อลามาอี ซึ่งทุกวันนี้บ่อน้ ามันบนภูเขาแห่งนี้ยงั คงผุดพรายน้ ามันดิ บสี
ดาข้นขึ้นมาอย่างมิหยุดหย่อน ให้ท่านได้ชมความอลังการอันยิง่ ใหญ่ ตระการตาของทุ่งภูเขาน้ ามัน
นับสิบนับร้อยลูกเรี ยงรายกันจนคนท้องถิน่ บริ เวณนี้ว่า “ภูเขามังกรดา” เป็ นแหล่งน้ ามันที่ใหญ่ที่สุด

คำ่
วันที่เจ็ด
เช้ ำ

เที่ยง
บ่ ำย
เย็น
18.15 น.
21.35 น.
วันที่แปด
เช้ ำ
เที่ยง
บ่ ำย
14.40 น.
16.35 น.

ในเมืองจี น ถือเป็ นแหล่งเงิ น แหล่งทอง จากนั้น น าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ งขุย ถุ น (ใช้ เ วลำเดินทำง
ประมำณ 2.30 ชั่วโมง) จุดบรรจบเส้นทางซินเกียงเหนือ และซินเกียงตะวันตก
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
พักที่ HAO FENG HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ ระดับ 4 ดำว****
แกรนด์แคนยอนขุยถุน-เมืองอูหลู่ม่ฉู ี-เฉิงตู
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
น าท่ านเดิ น ทางสู่ แกรนด์ แ คนยอนขุย ถุ น เป็ นดิ น แดนที่ ธรรมชาติ สร้ างขึ้ น มาหลายล้านปี อัน
เนื่ องจากการไหลเซาะของน้ าหิ มะที่ ไ หลผ่านจากภู เขาเที ย นซาน ใต้จ รดเหนื อมีค วามยาว 20
กิโลเมตร ส่ วนเว้าของหุ บเขาลึก 100-400 เมตร กว้าง 800-1,000 เมตร สู ง 200 กว่าเมตร ผาหิ นตั้ง
ตระง่านสู งๆ ต่าๆ ราวกับป่ าหิ นที่ถูกเสริ มสร้างจากสวรรค์ เรี ยงรายเป็ นชั้นๆ บ้างคล้ายภูเขาหิ มะ
ช่องแคบ สนามหญ้า และลาห้วยไหลผ่านส่องสะท้านสีสนั สวยงามอีกภาพหนึ่ง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอูหลู่ม่ฉู ี (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 4 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้ชม
วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
 รับประทำนอำหำรเย็น บริกำรท่ ำนด้ วยอำหำรชุด
 เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 8526
ถึง เมืองเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั
พักที่ SHILUN JIDI HOTEL CHENGDU หรื อเทียบเท่ ำ ระดับ 5 ดำว*****
เฉิงตู-ถนนโบรำณจินหลี-่ กรุงเทพฯ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ แหล่งช้อปปิ้ ง ถนนโบรำณจินหลี่ เป็ นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณ
ไว้ได้เป็ นอย่างดี มีสินค้าต่างๆ มากมายให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
นาท่านเดินทางสู่ สนำมบินเฉิงตู เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 8145
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....    
********ขอบคุณทุกท่ ำนที่ใช้ บริกำร********
    ซื่ อสัตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริกำร คืองำนของเรำ    
(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ ต้งั แต่ 10 ท่ ำนขึน้ ไป ***)

กรุณำเตรียมค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ,ไกด์และคนขับรถจำนวน 400 หยวน/คนตลอดกำรเดินทำง

ทัวร์ คุณธรรม คำนำสื อ....ขนมเสน่ ห์จนั ทร์
อูหลู่ม่ ฉู ี ธำรนำ้ ห้ ำสี แกรนด์ แคนยอนขุยถุน 8 วัน 7 คืน (3U)
อัตรำค่ ำบริกำร (รำคำต่ อท่ ำน)
กำหนดกำรเดินทำง

เด็กอำยุ 2-18 ปี
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ ำน พักกับผู้ใหญ่

พักเดีย่ ว
จ่ ำยเพิม่

รำคำ
ไม่ รวมตั๋ว

วันที่ 22-29 พฤษภำคม 2562

42,999 บำท

วันที่ 5-12 มิถุนำยน 2562

42,999 บำท

42,999 บำท 6,000 บำท 30,999 บำท
42,999 บำท 6,000 บำท 30,999 บำท

วันที่ 19-26 มิถุนำยน 2562

42,999 บำท

42,999 บำท 6,000 บำท 30,999 บำท

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม
1. ค่ำตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่ ำภำษีสนำมบินทุกแห่ ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ ามันขึ้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าภาษี
น้ ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**รำคำทัวร์ นีเ้ ช็คภำษีนำ้ มัน ณ วันที่ 25 ม.ค.62 เป็ นเงิน 2,300 บำท
3. ค่ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันทำกำร รำคำ 1,500 บำท (ผู้ถือหนังสื อเดินทำงไทย)
**กรณี ยื่นด่ วน 2 วันทำกำร ชำระค่ ำส่ วนต่ ำงเพิ่ม 1,050 บำท (ชำระพร้ อมค่ ำทัวร์ ส่ วนที่เหลือ)
4. ค่ำโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. นำ้ หนักสัมภำระท่ ำนละไม่เกิน23 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ าหนักต้องไม่เกิน 7
กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ำประกันอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครอง
ผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูงกว่า 70 ปี
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้ งั นี้ ย่อม
อยู่ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์
หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ ำนใดสนใจ ซื้อประกันกำรเดินทำงเพื่อให้ คลอบคลุมในเรื่ องของสุ ขภำพ ท่ ำนสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ ำหน้ ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบีย้ ประกันเริ่มต้ นที่ 330 บำท ขึ้นอยู่กบั
ระยะเวลำกำรเดินทำง
กำรประกันไม่ค้มุ ครอง
กรณี ที่เสียชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้อง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของสุ ร ายาเสพติ ด , บาดเจ็ บ จากการทะเลาะวิ ว าท การแท้ง บุ ต ร, การบาดเจ็ บ เนื่ อ งมาจาก

อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
8. ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงที่เป็ นชำวไทยเท่ ำนั้น!!! ต
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม
1. ค่ำทำหนังสื อเดินทำงทุกประเภท
2. ค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ ำทัวร์ รวม 400 หยวนต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ ำกับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ปออกเดินทำงน้ อยกว่ำ 15 ท่ ำน ขอเก็บค่ำทิปเพิม่ 100 หยวน / ท่ ำน / ทริป
4. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวก
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง
ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็ จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์เท่านั้น
5. ค่ำวีซ่ำจีนสำหรับชำวต่ำงชำติ
เงื่อนไขกำรทำกำรจอง และชำระเงิน
1. ในกำรจองครั้งแรก ชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทาการจอง) พร้อมส่ ง
สำเนำหนังสื อเดินทำง ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2. ส่ งหนังสื อเดินทำงตัวจริง, พร้ อมรูปถ่ ำย จำนวน 2 รู ป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้ อด้ำนล่ำง) และเอกสำร
ที่ให้ กรอกท้ ำยโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย ก่ อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่า
ส่ วนต่ างเพิม่ 1,050 บาท (อัตรำดังกล่ำวข้ ำงต้น สำหรับผู้ถือหนังสื อเดินทำงไทยเท่ ำนั้น)
3. ชำระส่ วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
กำรยกเลิกกำรเดินทำง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ำใช้ จ่ำยท่ ำนละ 15,000 บำท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่
สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด เนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น
และเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ

 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่ อน
ออกเดินทางแล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุ ใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้นอัตรำค่ำบ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสำรในกำรทำวีซ่ำจีนสำหรับหนังสื อเดินทำงไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน
หมำยเหตุ : หนังสื อเดินทำงต้ องไม่ มกี ำร ชำรุ ดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ ำเกิดกำรชำรุ ด เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ ำนได้
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ ำยหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิว้ พื้นหลังสีขำวเท่ ำนั้น!!
ข้ อห้ ำม : ห้ามแม็ครู ป, ห้ามรู ปเป็ นรอย, ห้ามเปื้ อน, ห้ามยิม้ , ห้ามใส่ เสื้ อสี อ่อน และสี ขาว (ห้ามใส่ เสื้ อคอกว้าง
แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทางาน ชุดนักเรี ยน นักศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีดา หรื อ
กรอบแว่นสีดา, ห้ามสวมใส่เครื่ 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 อรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ง
หนังสือเดินทาง
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอำยุตำ่ กว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้

 เดินทำงพร้ อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้ อมพ่อ หรื อ แม่
1. สาเนาสูติบตั ร (ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอำยุตำ่ กว่ำ 6 ปี ต้องใช้ สูตบิ ัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทำงพร้ อมญำติ
1. สาเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอำยุตำ่ กว่ำ 6 ปี ต้องใช้ สูตบิ ัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรื ออาเภอเท่านั้น
6. ผู้เดินทำงที่ชื่อเป็ นชำย แต่รูปร่ ำง หน้ ำตำเป็ นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
1. หนังสือรับรองการทางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
3. สาเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผูร้ ับยืน่ วีซ่าที่ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนในวันยืน่ วีซ่า
7. กรณีหนังสื อเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
1. ใบอนุ ญาตการทางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่านั้น!! ต่ออายุการทางานแล้วไม่ต่ากว่า 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้
ทำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปดำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสือรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สาเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
4. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสื อเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษัท ฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้
 หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,060 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอียดได้ ที่เจ้ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย)
ประเทศที่ไม่สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสื อเดินทำงต่ำงด้ ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจาก
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทาเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทาการยืน่ วีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง
น้อย 10 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทำควำมเข้ ำใจ ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์
ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทำงรำชกำร หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทาวีซ่าจีน ท่าน
จะต้อ งรั บ ผิด ชอบในการอนุ ญ าตให้เ ข้า -ออกประเทศด้ว ยตนเอง เนื่ อ งจากบริ ษัท ฯ ไม่ ท ราบกฎกติ ก าใน

รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

** ก่ อนทำกำรจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณำอ่ ำนโปรแกรมอย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำก
ทำงบริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็ นหลัก **

ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ ำนล่ ำงนี้!!!!
เอกสำรที่ใช้ ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุณำกรอกรำยละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน และตำมควำมเป็ นจริง เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง**

ชื่ อ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตำมหน้ ำพำสปอร์ ต)
(MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถำนภำพ  โสด  แต่งงำน
 หม้ำย
 หย่ำร้ ำง
 ไม่ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส.........................................................................................................
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ บ้ำน..................................มือถือ...............................
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตำมทะเบียนบ้ ำน / ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ).....................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................. ........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ บ้ำน...............................................
ชื่ อสถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ).........................................................................................
ตำแหน่ งงำน...................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
**กรณีเกษียณอำยุงำน กรุณำกรอกชื่ อสถำนที่ทำงำน/ ทีอ่ ยู่ ที่เคยทำงำน......................................................................
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................
... ...... ... .

(สำคัญมำก กรุ ณำแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สำมำรถติดต่ อท่ ำนได้โดยสะดวก ทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ ำน)

ท่ ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนหรื อไม่  ไม่เคย  เคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี .....................
ภำยใน 1 ปี ท่ ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรื อไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี .....................
รำยชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ ำน พร้ อมระบุควำมสัมพันธ์ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ควำมสัมพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................

ควำมสัมพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
หมำยเหตุ
** ถ้ ำเอกสำรส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทำงบริษัทอำจมีกำรเรี ยกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม อำจทำให้ ท่ำนเกิดควำมไม่ สะดวกภำยหลัง ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ที่นี้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ำงเคร่ งครัด)

