วันที่

กำหนดกำร

เช้ ำ เทีย่ ง เย็น

1

กรุ งเทพฯ-เฉิงตู (3U8146 : 17.30-21.45 หรื อ
17.30-22.00)

X

2

เฉิงตู-อุทยำนมู่เก๋ อฉั้ว-คังติง้

 

3

คังติง้ -เมืองตันปำ-หมู่บ้ำนทิเบตเจียจูจังไช่

 

4

เมืองตันปำ-หอเตียวโหลว (ป้ อมปรำกำร)
ทุ่งหญ้ ำถ่ ำกง-วัดถ่ ำกง-เมืองซินตูเฉียว

 



SHYING TIANTANG HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

5

เมืองซินตูเฉียว-หย่ำเจียง-หลี่ถัง-เต้ ำเฉิง
เจดีย์เต้ ำเฉิงไป่ ถ่ ำ (เจดีย์ขำว)-ย่ำติง

 



YADING YIZHAN HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

6

อุทยำนย่ ำติง (วัดชงกู่ / ทุ่งหญ้ ำลัว่ หรง /
ทะเลสำบไข่ มุก)-เต้ ำเฉิง

 



DAOCHENG JIARI HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว

7

เต้ ำเฉิง-เฉิงตู (3U8006 : 08.00-08.55)
ศูนย์ หมีแพนด้ ำ (รวมรถแบตเตอรี่)
ถนนคนเดินชุ นซีล่ ู-โชว์ เปลีย่ นหน้ ำกำก

 



SAILUNJIDI HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

8

ถนนโบรำณจินหลี-่ เฉิงตู-กรุ งเทพฯ
(3U8145 : 14.40-16.35)

 

✈

X

โรงแรม

SAILUNJIDI HOTEL
✈ หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
QINGGE HOTEL

หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
XINGJI HOTEL

หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
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กรุณำเตรียมค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ จำนวน 480 หยวน/คน ตลอดกำรเดินทำง

ทัวร์ คุณธรรม เต้ ำเฉิง...ขนมรวมมิตร
ย่ ำติง ซินตูเฉียว ตันปำ คังติง้ 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 รวมตัว๋

วันที่ 10-17 เมษำยน 2562

38,999 บำท

38,999 บำท

7,500 บำท 26,999 บำท

วันที่ 28 เมษำยน-5 พฤษภำคม 2562

36,999 บำท

36,999 บำท

7,500 บำท 26,999 บำท

วันที่ 19-26 พฤษภำคม 2562

36,999 บำท

36,999 บำท

7,500 บำท 26,999 บำท

วันที่ 23-30 มิถุนำยน 2562

36,999 บำท

36,999 บำท

7,500 บำท 26,999 บำท

 กำหนดกำรเดินทำง เดือนเมษำยน-มิถุนำยน 2562
วันแรก
14.30 น.
17.30 น.
22.00 น.

วันทีส่ อง
เช้ ำ

กรุ งเทพฯ-เฉิงตู
 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ ำงประเทศ ) ชั้ น 4
ประตู 9บริ เ วณ ISLAND-W โดยสำยกำรบิ น SICHUAN AIRLINES โดยมี เ จ้า หน้า ที่ จ ากทาง
บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กบั ท่าน
เหิ รฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสำยกำรบิน SICHUAN AIRLINES เทีย่ วบินที่ 3U8146 (17.30-22.00
หรื อ 17.30-21.45) (บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่อง)
ถี งท่าอากาศยานซวงหลิ ง เมื องนครเฉิ งตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่น
ที่สุดของประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั
 SAILUNJIDI HOTEL หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****
เฉิงตู-อุทยำนมู่เก๋ อฉั้ว-คังติง้
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยำนมู่เก๋ อฉั้ว (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 7 ชั่วโมง) สุ ดยอดอุทยานความงามที่
ไม่เป็ นรองใคร ไม่แพ้อุทยานระดับ 5 ดาว “จิ่วจ้ายโกว” ได้รับสมญานามว่า ดินแดนสวรรค์งามแห่ ง
ทะเลสาบบนพื้นพิภพ เป็ นอุทยานที่มีชื่อเสี ยงของเมืองคังติ้ง ให้ท่านได้สัมผัสความงดงามปนความ
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เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ
วันทีส่ ำม
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

ตื่นเต้นไปกับ หุ บเหวตูเ้ จียน หุ บเหวที่เกิ ดจากการสรรสร้ างของธรรมชาติ เวลาที่มีลมแรงพัดผ่าน
หุ บเหวนี้จะมีเสี ยงกรี ดร้องเหมือนรอการต้อนรับการมาของทุกท่าน
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเที่ยวชม ทะเลสำบ 7 สี ให้ท่านชมความงามเหนื อคาบรรยาย จิ่วจ้ายโกวมีทะเลสาบแค่ 5 สี
แต่ที่นี่มีถึง 7 สี ในสายน้ าเดียว เป็ นทะเลสาบที่น่าอัศจรรย์ใจมาก ให้ท่านชื่นชมความงามและถ่ายรู ป
คู่กบั ทะเลสาบ 7 สี แห่ งนี้ เก็บเป็ นความประทับใจ จากนั้นนาท่านสัมผัสความอลังการ ทะเลเดือด
สมุนไพร ซึ่ งชาวบ้านเชื่ อกันว่าทะเลแห่ งนี้ เป็ นแหล่งช่ วยผ่อนคลาย และรักษาโรคเชื่ อว่าเกิ ดจาก
เทพเจ้าสร้ างขึ้ นมาประทานเพื่อเป็ นของขวัญแก่ มวลมนุ ษย์ สัมผัส ทุ่งหญ้ ำทะเลแดง ทะเลสาบ
ท่ามกลางทุ่งหญ้าหาดูได้ยากยิง่ นักบนพื้นพิภพ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองคังติง้ (ใช้ เวลำ
เดิ น ทำงประมำณ 1 ชั่ ว โมง) เมื อ งที่ ง ตั้ง อยู่ใ นหุ บ เขา มี ส ภาพภู ป ระเทศซับ ซ้ อ น ทั้ง ภู เ ขาหิ ม ะ
เทือกเขา ทะเลสาบ ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่และเห็นเป็ นระลอกคลื่น ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่ งธรรมชาติที่มี
โอโซนบริ สุทธิ์
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 QINGGE HOTEL หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****
คังติง้ -เมืองตันปำ-หมู่บ้ำนทิเบตเจียจูจังไช่
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองตันปำ หุบเขำแห่ งสำวงำม (ใช้ เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 4 ชั่ วโมง) ตั้งอยู่
ริ มโตรกผาสู งตระหง่าน ด้านหนึ่ งคือแม่น้ าต้าตูที่เชี่ ยวกราก อีกด้านคือภูผาสู ง เป็ นเมืองที่มีพ้ืนที่
หลากหลายรู ปแบบ ตัวเมืองตันปาถือได้วา่ เป็ นเมืองที่มีความเจริ ญมากเมืองหนึ่ งเมื่อเทียบกับเมื อง
อื่นๆ ตันปาในอดี ตเป็ นเมืองหน้าด่านที่สาคัญมากของแคว้นคามทิเบต มีสมญาว่า “อำณำจักรพัน
ป้ อม” ตันปาเริ่ มสร้างป้ อมปราการตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮนั่ เมื่อค.ศ. 1,700 ปี ก่อน ซึ่ งเคยมีป้อมปราการ
มากกว่า 3,000 แห่ง หมู่บา้ นขนาดใหญ่บางหมู่บา้ นก็มีป้อมมากกว่า 100 แห่ง ปั จจุบนั มีป้อมปราการ
เหลืออยู่ 562 แห่ง ท่านจะได้เห็นหอสังเกตุการณ์แบบทิเบตตั้งกระจายอยูท่ วั่ ไป นอกจากตันปามีหุบ
เขาที่สวยงามแล้ว ยังมีหญิงสาวสวย จนเป็ นที่รับรู ้กนั ทั้งแผ่นดินจีนว่า ชมหมู่บา้ นทิเบตที่สวยที่สุด
ต้องมาที่ตนั ปา ชมหญิงทิเบตสวยที่สุดก็ตอ้ งมาที่ตนั ปาเช่ นกัน ดังนั้นตันปาจึงมีชื่อเรี ยกอีกชื่ อว่า
“หุบเขำแห่ งสำวงำม”
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเที่ยวชม หมู่บ้ำนทิเบตเจียจู จังไช่ หมู่บา้ นชาวทิเบต ที่ต้ งั อยู่ในหุ บเขา บ้านเรื อนของชาว
ทิเบตที่นี่สร้างขึ้นจากไม้และหิ น โดยชั้นล่างสุ ดเป็ นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ชั้นถัดมาจะเป็ นที่อยู่อาศัยของ
เจ้าบ้าน ส่ วนดาดฟ้ าด้านบนใช้สาหรับตากพืชผลทางการเกษตร บานหน้าต่างประตูของบ้านแต่ละ
หลังทาจากไม้ที่ได้รับการแกะสลักและลงสี ไว้อย่างงดงาม ลักษณะบ้านสวยโดดเด่นกว่าหมู่บา้ น
อื่นในตานปา ก็คงตรงที่รู้จกั ใช้สีสัน สี ขาว แดง ดา คาดบนตัวบ้านที่ก่อด้วยหิ นแผ่นเล็กๆ เรี ยงซ้อน
กัน มุมของหลังคามียอดแหลมวางหิ นสี ขาว ที่ถือว่าเป็ นหิ นศักดิ์สิทธิ์ เอาไว้ ด้วยความสวยโดดเด่น
จึงทาให้ National Geographic ของเมืองจีน ยกให้เป็ นหมู่บา้ นที่สวยที่สุดของประเทศจีน
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 XINGJI HOTEL หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****
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วันทีส่ ี่
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ
วันทีห่ ้ ำ
เช้ ำ

เมืองตันปำ-หอเตียวโหลว (ป้ อมปรำกำร)-ทุ่งหญ้ ำถ่ ำกง-วัดถ่ ำกง-เมืองซินตูเฉี ยว
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม หอเตียวโหลว ซึ่ งป้ อมโบราณของตันปามีรูปทรงหลายหลาก สี่ เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม
หกเหลี่ยม แปดเหลี่ยม สิ บสองเหลี่ยม สิ บสามเหลี่ยม โดยป้ อมสี่ เหลี่ยมนับว่าเด่นที่สุดเมื่อพิจารณา
ในด้านประโยชน์ใช้สอย แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ป้ อมประจาบ้านและป้ อมประจาหมู่บา้ น ซึ่ ง
จะสร้างตามจุดชัยภูมิริมเส้นทางที่สาคัญและที่สูงบนสันเขา ป้ อมประจาหมู่บา้ น แบ่งเป็ น ป้ อมจุด
ไฟแจ้งเหตุ ป้ อมปราการเพื่อการสู ้รบ ป้ อมโบราณของตันปามีลกั ษณะตรงดิ่ง มุมแหลมเหมือนดัง่
ปลายมีด พื้นกาแพงเรี ยบเป็ นระเบียบ ตัวกาแพงก่อด้วยก้อนหิ นแน่นหนาและแข็งแรง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองถ่ ำกง (ใช้ เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 3 ชั่ วโมง) เมืองเล็กๆเมืองหนึ่ ง ซึ่ ง
“ถ่ากง” มีความหมายตามภาษาทิเบตว่า “ดินแดนอันเป็ นที่สิงสถิตแห่ งองค์พระโพธิ สัตว์ ท่านจะได้
ชมความอัศ จรรย์ช วนมองของ ทุ่ ง หญ้ ำ ถ่ ำ กง ซึ่ งทุ่ ง หญ้า แห่ ง นี้ มี ค วามสู ง ถึ ง 3,500 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง บริ เวณนี้ จะเป็ นที่ ชุมนุ มของชาวทิ เบต ในวันเทศกาลต่างๆจะมีการจัด
กิ จกรรม เช่ น ฟ้ อนรา ร้ องเพลง แข่งม้า เป็ นต้น จากนั้นนาท่านเที่ ยวชม วัดถ่ ำกง วัดพุทธนิ กาย
มหายานแบบทิเบต สร้างจากทองคาหนักกว่า 100 กิโลกรัม มองออกไปเบื้องหลังของเจดียค์ ือยอด
เขายาลา วัดถ่ากงตั้งอยูท่ างตะวันออกเฉี ยงใต้ของตัวเมือง อยูห่ ่ างไปประมาณ 4 กิโลเมตร เป็ นวัดที่
ผูค้ นในเมื องให้ความเคารพสักการะเป็ นอย่างมาก ต่อจากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เมื องซิ นตู เฉี ยว
สรวงสวรรค์ ของนักถ่ ำยภำพ (ใช้ เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 1 ชั่ วโมง) เป็ นเมืองที่ต้ งั อยู่ห่างจาก
เมืองเฉิ งตู ที่เป็ นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ไปทางตะวันตกเฉี ยงใต้ 437 กิ โลเมตร และห่ างจาก
เมื องคัง ติ้ ง ไปทางทิ ศ ตะวันตก ระยะทางประมาณ 83 กิ โลเมตร ปั จจุ บนั ได้ก ลายเป็ นจุ ดหมาย
ปลายทางด้า นการท่ องเที่ ย วที่ ส าคัญแห่ ง หนึ่ ง ของประเทศจี น อี ก ทั้ง ยัง เป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยวที่
ช่ า งภาพมื อ สมัค รเล่ น หลายคนใฝ่ ฝั น ว่า จะไปเยื อ นสั ก ครั้ งหนึ่ ง ซึ่ งที่ นี่ มี ชื่ อ เสี ย งในเรื่ อ งของ
ทัศนี ยภาพอันงดงามของธรรมชาติที่ประกอบไปด้วย ทิวเขาบนที่ ราบสู ง ลาธารใสสะอาดที่ใหล
ขนานไปกับถนนที่เรี ยงรายไปด้วยไม้ใหญ่ และในช่ วงฤดู ใบไม้ร่วง ที่ นี่จะเต็มไปด้วยสี สันของ
ใบไม้เปลี่ยนสี ที่ใกล้ผลัดใบ สี เหลืองส้มของใบไม้ ตัดกับท้องฟ้ าสี ครามเข้ม โดยมีฉากหมู่บา้ นของ
ชาวทิเบตอยูเ่ บื้องหลัง เป็ นภาพที่งดงามเหนือคาบรรยาย
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 SHYING TIANTANG HOTEL หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****
เมืองซินตูเฉียว-หย่ำเจียง-หลีถ่ ัง-เต้ ำเฉิง-เจดีย์เต้ ำเฉิงไป่ ถ่ ำ (เจดีย์ขำว)-ย่ำติง
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองย่ ำติง ระหว่างทางผ่านชม เมืองหย่ ำเจียง (ใช้ เวลำในกำรเดินทำง
ประมำณ 2 ชั่ วโมง) เมืองธรรมชาติผสานกับความเจริ ญรุ่ งเรื อง เมืองเล็กแต่มีกลิ่ นอายแห่ งความ
ทันสมัยปนอยู่ ช่ วงฤดู ใบไม้ผลิ จะได้เห็ นดอกตูเ้ จียนบานสะพรั่ งตลอดสองข้างทาง ออกเดิ นทาง
ต่อไปยัง เมืองหลีถ่ ัง (ใช้ เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่เสนอเรื่ องขอขึ้นทะเบียนเป็ น
เมืองที่สูงที่สุดในโลกเหนื อกว่าทิเบตเมืองหลังคาโลก ซึ่ งมีความสู งจากระดับน้ าทะเล 4,014 เมตร
ซึ่ งชาวบ้านส่ วนใหญ่จะเป็ นชาวทิเบต หลี่ ถงั ในอดี ตคือเมืองสาคัญในแคว้นคามของทิเบต ก่อนที่
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ดินแดนแห่ งนี้ จะตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน หลี่ถงั เรี ยกได้วา่ เป็ นจุดพัก
การเดินทางตั้งแต่อดีต โดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของเส้นทางคาราวานใบชา-ม้า จนปั จจุบนั หลี่ถงั ก็ยงั เป็ น
จุดแยกของเส้นทาง ไม่วา่ จะเดินทางไปทางตะวันตกสู่ ทิเบต ลงใต้สู่ยนู นาน ขึ้นเหนือสู่ เส้นทางเสฉ
วน-ทิเบตสายเหนื อ ระหว่างทางผ่านเมืองหลี่ถงั ท่านจะได้เห็นภูเขาไหจื่อเป็ นเขาที่เป็ นเอกลักษณ์
ของเมืองหลี่ถงั นี้ และผ่านทะเลสาบสายหลักของเมือง บนภูเขาจะเรี ยงรายด้วยเจดียท์ ิเบตถือเป็ นสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ ของชาวเมืองหลี่ถงั ท่านจะได้เห็นการ์ เซี ยปกคลุมภูเขาจนเป็ นภูเขาหิมะสี ขาวโพลนได้รับ
การขนานนามว่า“ภูเขานกกระเรี ยนขาวหิมะหยก”
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองเต้ ำเฉิง (ใช้ เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 3 ชั่วโมง) ในอดีตเต้าเฉิงมีชื่อ
ว่าเต้าปา อันมีความหมายในภาษาทิเบตว่าคือ ดินแดนที่เป็ นประตูสู่หุบเขาอันกว้างใหญ่ ครั้นเมื่อมี
การเพาะปลู กข้าวขึ้นในดิ นแดนแถบนี้ จึงได้มีการเปลี่ ยนชื่ อเมืองเป็ น เต้าเฉิ ง อันมีความหมายว่า
เมืองแห่ งข้าว เมืองเต้าเฉิ งและดิ นแดนโดยรอบมีความอุ ดมสมบูรณ์ ดว้ ยที่ ต้ งั ทาเลที่ เป็ นทาง ผ่าน
ของแม่น้ าถึงสามสายอันได้แก่ แม่น้ าฉี ตู แม่น้ าตงยี่ และสุ ดท้ายคือแม่น้ าเต้าเฉิ ง ที่มีตน้ กาเนิ ดจาก
ภูเขาไหจื่อ โดยระหว่างทางจะต้องผ่านภูเขาสู งถึง 3 ลูก โดยมีระดับสุ งขึ้นไปเรื่ อยๆ โดยลูกแรกคือ
ภูเขากอร์ ซือ สู งจากระดับน้ าทะเล 4,412 เมตร ลูกที่สองคือภูเขาเจียนจือวาน สู งจากระดับน้ าทะเล
4,659 เมตร และภู เขาลู กที่ สามคื อคาร์ จือลาห์ สู งจากระดับน้ าทะเล 4,712 เมตร นาท่านเที่ ยวชม
เจดีย์เต้ ำเฉิ งไป่ ถ่ ำ (เจดีย์ขำว) เป็ นเจดี ยข์ าวที่ใหญ่ที่สุดในเขตกันจือโจว ตรงกลางเป็ นเจดียส์ ู ง 37
เมตร รองลงมาเป็ นเจดียล์ อ้ มรอบอีก 4 ชั้น จากบนลงล่างเป็ นชั้นละ15 23 31 39 เจดีย ์ รวมทั้งหมด
108 เจดียล์ อ้ มรอบเจดียอ์ นั ใหญ่ ฐานเจดียย์ งั มีคมั ภีร์หมุนอีกมากมาย เป็ นที่ที่ชาวธิ เบตชอบมากราบ
ไหว้ จากนั้นนาท่านเดิ นทางต่อไปยัง ย่ ำติง (ใช้ เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 2 ชั่ วโมง) ซึ่ งมีพ้ืนที่
1,344 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูท่ ี่ความสู ง 4,000 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล เป็ นดินแดนแห่งเทือกเขาสู ง
โตรกผา ป่ าสน ธารน้ าแข็ง ทะเลสาบและลาธารอันบริ สุทธิ์ ที่ สาคัญดิ นแดนแห่ งนี้ ได้ชื่อว่าเป็ น
สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ของชาวทิเบต เป็ นดินแดนอันสู งส่ งเทียมตะวัน ที่นี่ยงั เต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่ ง
พระพุทธศาสนา ด้วยความเชื่ อของชาวทิ เบตที่ ว่า ย่าติ ง คื อดิ นแดนอันเป็ นที่ สถิ ตย์แห่ งองค์พระ
โพธิ สัตว์ โดยมี ยอดเขาหิ มะศักดิ์ สิ ทธิ์ ทั้งสามยอด อันประกอบด้วย ยอดเขายางม่ ายหย่ง ที่ เป็ น
ตัวแทนพระมัญชุ ศรี โพธิ สัตว์ พระโพธิ สัตว์แห่ งปั ญญา , ยอดเขาเซี ยนัว๋ ตัวจี๋ เป็ นตัวแทนพระวัชร
ปาณี โพธิ สัตว์ พระโพธิ สัตว์ผคู ้ ุม้ ครอง และยอดเขาเซี ยนหน่ายรื่ อ ตัวแทนของพระโพธิ สัตว์อวโลกิ
เตศวร หรื อที่ชาวไทยคุน้ เคยในชื่อ เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิ สัตว์แห่งความกรุ ณา
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 YADING YIZHAN HOTEL หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****
อุทยำนย่ ำติง (วัดชงกู่ / ทุ่งหญ้ ำลัว่ หรง / ทะเลสำบไข่ มุก)-เต้ ำเฉิง
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม อุทยำนย่ ำติง ดินแดนย่าติงเป็ นที่รู้จกั ของผูค้ นในแถบนี้ มาอย่างยาวนานนับพันปี
เพราะในอดี ตที่ นี่เป็ นส่ วนหนึ่ งของเส้นทางสายชา-ม้า อันเป็ นเส้นทางคาราวานการค้าโบราณที่
เชื่ อมดิ นแดนทิ เบตกับมณฑลยูนนานที่ อยู่ทางตอนใต้ แต่ผูท้ ี่ ทาให้โลกภายนอกได้รับรู ้ ถึงความ
ยิ่งใหญ่และงดงามของดินแดนย่าติง คือ โจเซฟ ร็ อค นักสารวจและนักธรรมชาติวิทยาชาวอเมริ กนั
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ที่ให้คานิยามของย่าติงไว้วา่ “งดงำมจนยำกจะหำที่ใดเสมอเหมือน” โจเซฟ ร็ อค ได้เดินทางสารวจ
ดินแดนในแถบจีนตะวันตกรวมถึงดินแดนย่าติง และนาออกเผยแพร่ ผ่านนิ ตยสารเนชัน่ แนล จีโอ
กราฟฟิ ก จนสร้ างความตื่นเต้นและตื่นตะลึ งในหมู่ชาวตะวันตก ถึงความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
ภายในดินแดนแห่ งนี้ ดัง่ ที่เขาได้บรรยายรายละเอียดของยอดเขาเซี ยนหน่ ายรื่ อ เอาไว้วา่ “ยอดเขำ
แห่ งองค์ พระอวโลกิเตศวร ดูเสมือนดั่งบัลลังก์ ของเทพเจ้ ำบนสรวงสวรรค์ ” ด้วยภาพของยอดเขาสู ง
ชัน ยอดด้านบนตัดตรงดู คล้ายบัลลังก์ เบื้องหน้าคือทะเลสาบไข่มุกที่ใสบริ สุทธิ์ ธงค์มนต์หลากสี
พริ้ วไหวอยูร่ ิ มทะเลสาบ บรรยากาศรอบข้างอบอวลไปด้วยแรงศรัทธาและบทสวดที่ล่องลอยผ่าน
ธงมนต์ม าตามสาย ลม ผลงานของโจเซฟ ร็ อค ได้ก ลายเป็ นแรงบันดาลใจให้แก่ นวนิ ย าย Lost
Horizon ของนักเขียนชาวอังกฤษ เจมส์ ฮิวส์ ตนั ที่กล่าวถึ ง แชงกรี ลา ดิ นแดนลึ กลับที่ซ่อนตัวอยู่
กลางหุ บเขา ดิ นแดนที่ ผูค้ นดารงชี วิตอยู่อย่างสงบสุ ขท่ามกลางธรรมชาติ อนั บริ สุทธิ์ และงดงาม
เที่ยวชม วัดชงกู่ วัดทิเบตที่เก่าแก่ขนาดเล็กประมาณ 700 ปี สร้ างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวน
ตั้งอยูบ่ นความสู ง 3,880 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ตั้งอยูเ่ ชิงเขาเซี ยนหน่ายรื่ อภายในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติยา่ ติง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชมความอัศจรรย์แห่ ง ทุ่งหญ้ ำลั่วหรง ซึ่ งที่นี่สามารถมองเห็ นวิวของยอดเขายางม่ายหย่ง
โดดเด่ นเหนื อทุ่ง หญ้าลัว่ หรงได้อย่า งสวยงาม ณ ทุ่งหญ้าลัว่ หรงแห่ ง นี้ เต็มไปด้วยลาธารน้อยๆ
ประกอบกับวิวอันเป็ นเทือกเขาหิ มะ ทาให้ท่านต้องหลงมนต์สะกดอยูท่ ี่นี่อย่างไม่ตอ้ งสงสัย จากนั้น
เที่ยวชม ทะเลสำบไข่ มุก เป็ นทะเลสาบที่อยูใ่ นหุ บเขาที่ความสู ง 4,000 เมตร เป็ นทะเลสาบเล็กๆสี
เขียว ใสเหมือนมรกต โอบล้อมไปด้วยเงื้ อมเงาของยอดเขาเซี ยนหน่ ายรื่ อ ซึ่ งยอดเขาแห่ งนี้ สูงถึ ง
กว่า 5,000 เมตร นับเป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดในเขตอนุ รักษ์ยา่ ติง สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับ
เข้าสู่ เมืองเต้ ำเฉิง (ใช้ เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง)
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 DAOCHENG JIARI HOTEL หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****
เต้ ำเฉิง-เฉิงตู-ศูนย์ หมีแพนด้ ำ (รวมรถแบตเตอรี่)-ถนนคนเดินชุ นซีล่ ู-โชว์ เปลีย่ นหน้ ำกำก
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ บริกำรท่ ำนด้ วยอำหำรชุ ด
เหิ รฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสำยกำรบิน SICHUAN AIRLINES เทีย่ วบินที่ 3U8006
ถี งท่าอากาศยานซวงหลิ ง เมื องนครเฉิ งตู เมืองที่มีประชากรหนาแน่ นที่สุดของประเทศจี น มีภูมิ
ประเทศรายรอบไปด้ ว ยเทื อ กเขาและมี ส ภาพภู มิ อ ากาศที่ เ หมาะสมต่ อ การประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ศู นย์ หมีแพนด้ ำ (รวมรถแบตเตอรี่ ) ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20
ตัว หมีแพนด้าเป็ นสัตว์สงวนหายากมีกาเนิ ดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่ างกายที่
พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียว
เท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมี แพนด้าคื อไผ่ลูกศร รัฐบาลจีนได้ใช้หมี แพนด้าเป็ นสื่ อการผูกมิ ตร
ไมตรี กบั ประเทศต่างๆ
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดิ นทางสู่ ถนนคนเดินชุ นซี ล่ ู ให้ท่านได้อิสระเลื อกซื้ อสิ นค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์
ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้ อผ้า, รองเท้า, เครื่ องหนัง, กระเป๋ าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์ , ของที่ระลึก
ต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย
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ค่ำ

วันทีแ่ ปด
เช้ ำ
เทีย่ ง
บ่ ำย
15.25 น.
18.00 น.

 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม โชว์ เปลี่ยนหน้ ำกำก ที่ใช้ศิลปะพร้ อมความสามารถในการเปลี่ ยนหน้ากากแต่ละฉาก
ภายในเสี้ ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทนั เป็ นการแสดงที่สงวนและสื บทอดกันมาภายใน
ตระกูล หลายชัว่ อายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทัว่ ไป
 SAILUNJIDI HOTEL หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****
ถนนโบรำณจินหลี-่ เฉิงตู-กรุ งเทพฯ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ แหล่งช้อปปิ้ ง ถนนโบรำณจินหลี่ เป็ นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณ
ไว้ได้เป็ นอย่างดี มีสินค้าต่างๆมากมายให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
นาท่านเดินทางสู่ สนำมบินซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบิน SICHUAN AIRLINES เทีย่ วบินที่ 3U8145
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยานสุ ววณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....    
********ขอบคุณทุกท่ ำนทีใ่ ช้ บริกำร********
    ซื่ อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริกำร คืองำนของเรำ    
(*** กรุ๊ ปออกเดินทำงได้ ต้ งั แต่ 10 ท่ำนขึน้ ไป ***)

อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวรวม
1. ค่ ำตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่ ำภำษีสนำมบินทุกแห่ ง หากสายการบิ นมีการปรั บราคาภาษี น้ ามันขึ้ น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าภาษี
น้ ามันเพิม่ ตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**รำคำทัวร์ นีเ้ ช็คภำษีนำ้ มัน ณ วันที่ 28 พ.ย. 61 เป็ นเงิน 2,000 บำท
3. ค่ ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันทำกำร รำคำ 1,500 บำท (ผู้ถือหนังสื อเดินทำงไทย)
**กรณี ยื่นด่ วน 2 วันทำกำร ชำระค่ ำส่ วนต่ ำงเพิ่ม 1,050 บำท (ชำระพร้ อมค่ ำทัวร์ ส่วนที่เหลือ)
4. ค่ ำโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. นำ้ หนักสั มภำระ ท่ำนละไม่ เกิน 23 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ าหนักต้องไม่เกิน 7
กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ ำประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครอง
ผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูงกว่า 70 ปี
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้ งั นี้ ย่อม
อยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชี วิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์
หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

SH3UCTUDCY1 ทัวร์คุณธรรม เต้าเฉิ ง...ขนมรวมมิตร 8วัน7คืน(3U)เม.ย.-มิ.ย.62/281118

7

หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ ำท่ ำนใดสนใจ ซื้อประกันกำรเดินทำงเพื่อให้ คลอบคลุมในเรื่ องของสุ ขภำพ ท่ ำนสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบีย้ ประกันเริ่ มต้ นที่ 330 บำท ขึน้ อยู่กับ
ระยะเวลำกำรเดินทำง
กำรประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณี ที่เสี ยชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้อง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของสุ ร ายาเสพติ ด , บาดเจ็ บ จากการทะเลาะวิ ว าท การแท้ง บุ ต ร, การบาดเจ็ บ เนื่ อ งมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้ าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
8. ค่ ำบริกำรดังกล่ำว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่ ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงทีเ่ ป็ นชำวไทยเท่ ำนั้น!!! ต
อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวไม่ รวม
1. ค่ ำทำหนังสื อเดินทำงทุกประเภท
2. ค่ ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุ ณำเตรียมค่ ำทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ ำทัวร์ รวม 480 หยวนต่ อคน (เด็กชำระทิปเท่ำกับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ ปออกเดินทำงน้ อยกว่ ำ 15 ท่ ำน ขอเก็บค่ ำทิปเพิม่ 100 หยวน / ท่ำน / ทริป
4. ค่ ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวก
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง
ขอสงวนสิ ทธิ์ ออกใบเสร็ จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์ เท่านั้น
5. ค่ ำวีซ่ำจีนสำหรับชำวต่ ำงชำติ
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 อมรู ปถ่ ำย จำนวน 2 รู ป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้ อด้ ำนล่ำง) และเอกสำร
ที่ให้ กรอกท้ ำยโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย ก่ อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ า
ส่ วนต่ างเพิม่ 1,050 บาท (อัตรำดังกล่ ำวข้ ำงต้ น สำหรับผู้ถือหนังสื อเดินทำงไทยเท่ ำนั้น)
3. ชำระส่ วนทีเ่ หลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
กำรยกเลิกกำรเดินทำง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ ำใช้ จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณา
เลื่ อนการเดิ นทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่ น ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่
สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
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 กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงิ นมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด เนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น
และเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การ
สู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถู กปฏิ เสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่ กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ นอัตรำค่ ำบ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสำรในกำรทำวีซ่ำจีนสำหรับหนังสื อเดินทำงไทย
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน
หมำยเหตุ : หนังสื อเดินทำงต้ องไม่ มีกำร ชำรุ ดใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ ำเกิดกำรชำรุ ด เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ ำยหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิว้ พืน้ หลังสี ขำวเท่ำนั้น!!
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ข้ อห้ ำม : ห้ามแม็ครู ป, ห้ามรู ปเป็ นรอย, ห้ามเปื้ อน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่ เสื้ อสี อ่อน และสี ขาว (ห้ามใส่ เสื้ อคอกว้าง
แขนกุด ซี ทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์ มชุดทางาน ชุดนักเรี ยน นักศึกษา), ห้ามใส่ แวนตาสี ดา หรื อ
กรอบแว่นสี ดา, ห้ามสวมใส่ เครื่ องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็ นต้น
รู ปต้องเห็นคิ้ว และใบหู ท้ งั 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิ ดหน้า
รู ปต้องอัดด้วยกระดาษสี โกดัก หรื อฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุ ณาเตรี ยมหนังสื อรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้ อมกับการส่ ง
หนังสื อเดินทาง
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 18 ปี เดินทำง ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
 เดินทำงพร้ อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้ อมพ่อ หรื อ แม่
1. สาเนาสู ติบตั ร (ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทำงพร้ อมญำติ
1. สาเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรื ออาเภอเท่านั้น
6. ผู้เดินทำงทีช่ ื่ อเป็ นชำย แต่ รูปร่ ำง หน้ ำตำเป็ นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
1. หนังสื อรับรองการทางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
2. หนังสื อชี้แจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
3. สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผูร้ ับยืน่ วีซ่าที่ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนในวันยืน่ วีซ่า
7. กรณีหนังสื อเดินทำงชำวต่ ำงชำติ ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
1. ใบอนุ ญาตการทางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่านั้น!! ต่ออายุการทางานแล้วไม่ต่ ากว่า 3 – 6 เดือน หำกไม่ ได้
ทำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้ องไปดำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสื อรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
4. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
ค่ ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสื อเดินทำงคนต่ ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ ได้
 หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,060 บาท
 หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุ ณำสอบถำมรำยละเอียดได้ ทเี่ จ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย)
ประเทศทีไ่ ม่ สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่ วนได้
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ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสื อเดินทำงต่ ำงด้ ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจาก
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทาเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทาการยืน่ วีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง
น้อย 10 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทำควำมเข้ ำใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์
ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทำงรำชกำร หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทาวีซ่าจี น ท่าน
จะต้อ งรั บ ผิด ชอบในการอนุ ญ าตให้ เ ข้า -ออกประเทศด้ว ยตนเอง เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯ ไม่ ท ราบกฎกติ ก าใน
รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

** ก่อนทำกำรจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำก
ทำงบริษทั ฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็ นหลัก **
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ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ ำนล่ำงนี!้ !!!
เอกสำรทีใ่ ช้ ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุณำกรอกรำยละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน และตำมควำมเป็ นจริง เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง**

ชื่ อ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตำมหน้ ำพำสปอร์ ต)
(MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถำนภำพ  โสด  แต่ งงำน
 หม้ ำย
 หย่ำร้ ำง
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส.........................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้ำน..................................มือถือ...............................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ ตรงตำมทะเบียนบ้ ำน / ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................. ........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้ำน...............................................
ชื่ อสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).........................................................................................
ตำแหน่ งงำน...................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
**กรณีเกษียณอำยุงำน กรุ ณำกรอกชื่ อสถำนที่ทำงำน/ ทีอ่ ยู่ ทีเ่ คยทำงำน......................................................................
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................
..............

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

ท่ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที.่ ............... เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.่ ......................เดือน........................ปี .....................
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ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ ำงประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมื่อวันที.่ ............... เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.่ ......................เดือน........................ปี .....................
รำยชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ ำน พร้ อมระบุควำมสั มพันธ์ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ควำมสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ควำมสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
หมำยเหตุ
** ถ้ ำเอกสำรส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิม่ เติม อำจทำให้ ท่ำนเกิดควำมไม่ สะดวกภำยหลัง ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ทีน่ ี้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ ำงเคร่ งครัด)
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