เฉินตู ทิเบต หลังคาโลก พระราชวังโปตาลา 6 วัน 5 คืน
กาหนดการเดินทาง วันที่ 21-26 พ.ค. // 11-16 มิ.ย. 60
วันที่

กาหนดการ

1

กรุงเทพฯ - เฉินตู (3U8146 : 18.40 - 22.25)

2
3
4
5
6

ราคา 33,900.เช้า เที่ยง เย็น

เฉินตู - ลาซา (3U8697 : 08.25 - 10.50) พักผ่อนเพื่อปรับสภาพร่างกาย - ตาหนักนอร์บุ
หลิ
งฆา งโปตาลา - วัดโจคัง - ตลาดแปด
พระราชวั
เหลี่ยม
ลาซา - นั่งรถไฟไป - ดัมซุง - ผ่านชมทุ่งหญ้า
จ้างเป่ย - ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว - ลาซา
ลาซา - เฉินตู (3U8698 : 10.35 - 12.35) ร้านนวดเท้า - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ร้านหินตา
สวรรค์
ร้ถนนโบราณจิ
านหมอนโอโซน
ปลีา่ยไหม
นหน้-ากาก
นหลี- ่ โชว์
- ร้าเนผ้
ร้านใบชา
เฉิงตู - กรุงเทพฯ (3U8145 : 16.05 - 17.25)

X

X

 
 
 

โรงแรม

AIRLINES HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
BRAHMAPOTRA HOTEL

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
BRAHMAPOTRA HOTEL

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
BRAHMAPOTRA HOTEL

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
X

 



 

X

YINSHENG HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถจานวน 180 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง
วันแรก
15.30 น.

18.40 น.
22.25 น.

วันที่สอง
เช้า
08.30 น.

กรุงเทพฯ - เฉินตู
 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น
4 ประตู 9บริเวณ ISLAND - W โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทาง
บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉินตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U8146
ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุด
ของประเทศจีน ที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อ การ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ที่พักโดย
ใช้รถรับส่งและโรงแรมที่สายการบินจัดให้ AIRLINES HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
เฉินตู - ลาซา - พักผ่อนเพื่อปรับสภาพร่างกาย - ตาหนักนอร์บุหลิงฆา
 รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง)
ออกเดินทางสู่ นครลาซา (ทิเบต) โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U8697 
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10.55 น.

เที่ยง
บ่าย

ค่า

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่า
วันที่สี่
เช้า

เดินทางถึง สนามบินก่งก่า นครลาซา เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองทิเบต ดินแดนสวรรค์บน
ฟ้าที่เรียกขานกันว่า “หลังคาโลก” ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้าทะเลถึง 3,650 เมตร
นาท่านเดินทางสู่ นครลาซา ผ่านทิวทัศน์อันงดงามแปลกตา จากนั้นนาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ให้ท่าน
นอนพั ก ผ่ อ มเพื่ อ ปรั บ สภาพร่ า งกาย เพราะเมื อ งลาซาเป็ น เมื อ งที่ อ ยู่ ใ นที่ ร าบสู ง และสู ง กว่ า
ระดับน้าทะเลมาก ร่างกายระยะแรกอาจมีอาการอ่อนเพลีย บางท่านอาจจะปวดศีรษะ ท้องเสีย จึง
ควรนอนพักผ่อนให้มากพอ เมื่อตื่นขึ้นมาจะได้สดชื่น
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม ตาหนักนอร์บุหลิงฆา ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อน (นอร์บุหลิงฆา แปลว่า สวนอัญมณี)
สร้างขึ้นในช่วงหลังศตวรรษที่ 18 โดยดาไลลามะที่ 7 และดาไลลามะองค์อื่นๆ ได้สร้างต่อเติมขึ้นมา
เรื่อยๆ ชมบัลลังก์เทวราชและงานจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับประสบการณชีวิตในแง่มุมต่างๆ
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ BRAHMAPOTRA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
หมายเหตุ : คืนนี้ขอให้ท่านพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อปรับสภาพร่างกาย เนื่องจากลาซาเป็นเมืองที่อยู่
สูงกว่าระดับน้าทะเลมาก จึงมีแรงกดอากาศต่า มีออกซิเจนน้อย ร่างกายระยะแรกอาจมีอาการ
อ่อนเพลีย บางท่านอาจจะปวดศีรษะ หรื อท้องเสีย ท้องอืด หรือคลื่นไส้ อาเจียน จึงควรนอน
พักผ่อนให้มากพอ เมื่อตื่นขึ้นมาจะได้สดชื่น สาคัญ ไม่ควรสูบบุหรี่และดื่มสุรา ไม่ควรอาบน้าใน
คืนนี้ ถ้าอาบน้า อย่าให้นานเกิน 5 - 10 นาที
พระราชวังโปตาลา - วัดโจคัง - ตลาดแปดเหลี่ยม
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม พระราชวังโปตาลา (พระราชวังฤดูหนาว) ตั้งอยู่บนยอดเขาแดง ซึ่งมีความสูง
ประมาณ 117 เมตร พระราชวังโปตาลาเป็นอาคารสูง 13 ชั้น ยาว 400 เมตร กว้าง 350 เมตร มีห้อง
ต่าง ๆ 1,000 ห้อง เริ่มสร้างเมื่อ ค.ศ.ที่ 7 โดยกษัตริย์ กษัตริย์ซงจั้นกันปู้
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม วัดโจคัง ภาษาจีนเรียก วัดต้าเจ้าซื่อ เป็นวัดที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจ และศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
ของชาวทิเบต สร้างในสมัยของกษัตริย์ซงจ้านกันปู้ เพื่อไว้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่มเหสี
ศิลปะการก่อสร้างมีจุด เด่นตรงที่นาเอาศิลปะของ 4 ชาติ มาผสมกันคือ ทิเบต จีน เนปาล และ
อินเดีย
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นมืองนานาชนิดที่ ตลาดแปดเหลี่ยม ที่ล้อมรอบวัดโจคัง ซึ่งจะมีสินค้า
พื้นเมืองนานาชนิดและเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในนครลาซา
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ BRAHMAPOTRA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ลาซา - นั่งรถไฟไป - ดัมซุง - ผ่านชมทุ่งหญ้าจ้างเป่ย - ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว - ลาซา
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
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เที่ยง
บ่าย

ค่า
วันที่ห้า
เช้า
10.35 น.
12.35 น.
เที่ยง
บ่าย

ค่า

นาท่าน นั่งรถไฟจากสถานีรถไฟลาซา สู่ สถานีรถไฟดัมซุง (ที่นั่งแบบ Hard Seat) (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นาท่านผ่านเขตทิวทัศน์บนเขตที่ราบสูงที่มีชื่อเสียง ทุ่งหญ้าจ้างเป่ย
ซึ่งเป็นทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่แบบไร้ขอบเขตจากัด
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว ตั้งอยู่บนที่ราบสูงชิงไห่ - ทิเบต มีความสูงเหนือระดับน้าทะเล 4718
เมตร เป็นทะเลสาบน้าเค็มใหญ่อันดับ 3 ของโลก และสูงที่สุดในโลก น่ามู่ชั่วเป็นภาษาทิเบต แปลว่า
ทะเลสาบบนสวรรค์ หรื อ ทะเลสาบเซีย นชาวทิ เบตเชื่ อมาแต่ ไหนแต่ ไรว่า การเดิ นวนภูเ ขาและ
ทะเลสาบถือเป็นศาสนกิจอันศักดิ์สิทธิ์ สามารถขจัดบาปกรรมและเสริมบุญบารมี และถือเป็นการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับ เมืองลาซา)
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ BRAHMAPOTRA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ลาซา - เฉินตู - ร้านนวดเท้า - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ร้านหินตาสวรรค์ - ร้านหมอนโอโซน
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง)
ออกเดินทางสู่ เฉินตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U8698 
เดินทางถึง เฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านแวะ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด
ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ
นาท่านเดิน ทางสู่ ถนนคนเดิ น ชุนซีลู่ ให้ ท่านได้อิส ระเลื อกซื้อสิ นค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์
ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่องหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของ
ที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย
จากนั้นน าท่านแวะชม ร้า นหิน ตาสวรรค์ เปรียบเหมือนตามังกร สุดยอดของความมั่งคั่ง ช่วยให้
เอาชนะศัตรูและคู่แข่ง ช่วยให้มีสุขภาพดี ร่ารวย และประสบความสาเร็จ
จากนั้นนาท่านแวะ ร้านหมอนโอโซน ให้ท่านได้เลือกซื้อมาฝากคนทางบ้าน
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉาก
ภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล
หลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป
พักที่ YINSHENG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
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วันที่หก
เช้า

เที่ยง
16.05 น.
17.25 น.

ถนนโบราณจินหลี่ - ร้านผ้าไหม - ร้านใบชา - เฉิงตู - กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจินหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้
ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆมากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย นาท่านแวะชม ร้าน
ผ้าไหม ชมวิธีการนาเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคนชมการดึงใยไหมรัง
แฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทาใส้นวมผ้ าห่ มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้ เอง
จากนั้นนาท่านแวะ ร้านใบชา ชิมชา ต้นกาเนิด ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
สมควรก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉินตู
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U8145
ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป ***)
หมายเหตุ : ตามนโยบายร่ วมกับ การท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุก เมืองกาหนดให้มีการประชาสั มพัน ธ์ สิน ค้ า
พื้นเมืองให้ นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ร้านนวดฝ่าเท้า , ร้านหินตาสวรรค์ , ร้านผ้าไหม, ร้านใบ
ชา, ร้านหมอนโอโซน ซึ่งจาเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียน
ให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านทุกร้านจาเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลา
ร้านละประมาณ 45 - 90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการ
บังคับใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อควรระวัง!! ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ)
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
**ก่อนทาการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก**
ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ
พักเดี่ยว
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า
2 ท่านราคาท่านละ
จ่ายเพิ่ม ท่านละ
(ไม่มีราคาเด็ก)
21-26 พ.ค. 60

33,999 บาท

6,500 บาท

11-16 มิ.ย. 60

33,999 บาท

6,500 บาท

ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก และไม่รับจอยแลนด์
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หมายเหตุ

ราคาทัวร์ นี้ ไม่แจกกระเป๋า/ไม่มีราคาเด็ก ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจาก
สภาวะน้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ามันขึ้นใน
อนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ามันเพิ่มตามความเป็นจริง
บริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือ ง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการ
บริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่า
น้ามันเพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว้)
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป - กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทาการ ราคา 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
3. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. น้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จานวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้าหนักต้อง
ไม่เกิน 7 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)
คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูง
กว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์
ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่คุ้มครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้อง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อานาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism,
Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
1. ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
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3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์,หัวหน้าทัวร์และคนขับรถ รวม 180 หยวนต่อคน (เด็กชาระทิปเท่าผู้ใหญ่)
5. ค่า VAT 7 %
หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่า
ภาษีมูลค่า เพิ่ม และหัก ณ ที่จ่ า ย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่า นั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษัทฯ จะออกให้
ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
เงื่อนไขการชาระเงิน
1. กรุณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทาการ นับจากที่ได้รับการยืนยันที่นั่งแน่นอน พร้อมส่ง
สาเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทาง
ได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วันทาการ (ในช่วงปกติ) หรือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 25 วันทาการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร
(การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิก
การจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
3.เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
4.คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป - กลับ พร้อมกับคณะ
5.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากท่านเป็นจานวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน
6.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทาการขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วันทาการ
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วันทาการ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
5.ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่
พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็น
การเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. จานวนผู้เดินทางขั้นต่าผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แล้ว
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกั บทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชารุด
ใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า - ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า - ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้ง
สองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ
สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้
นจากคอมพิวเตอร์
BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS200317

www.etravelway.com/+

Page 7 of 11



4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1 - 3 ดังนี้
5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
5.1.1 สาเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทางพร้อมญาติ
5.2.1 สาเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรืออาเภอเท่านั้น
6. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1 - 3 ดังนี้
6.1 ใบอนุญาติการทางาน ตัวจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายุการทางานแล้วไม่ต่ากว่า 3 - 6 เดือน
6.2 หนังสือรับรองการทางาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3สาเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม
6.4สาเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่า 100,000 บาท
6.5กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน
จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการ
ทางานในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
ด้วยตนเอง
1. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้
เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
2. สาหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่องแจ้ง เข้า - ออก หรือ Re - Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการ
ส่งเอกสารยื่นวีซ่า
3. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่าง
น้อย 7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
4. โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
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5. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า - ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
 ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 นารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทาวีซ่า
 นารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้!!!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้**
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME............................................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส........................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
............................................................................................................................. ...............................................................
........................รหัสไปรษณีย.์ ............................. โทรศัพท์บ้าน........................... มือถือ..................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...................................................................................
ตาแหน่งงาน
...........................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....……………………………
.................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร.......................
(สาคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่................ เดือน.........................ปี........................... ถึง วันที.่ ......................เดือน.......................ปี...............
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่............... เดือน.........................ปี........................... ถึง วันที.่ ......................เดือน.......................ปี...............
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME........................................................................
RELATION....................................................................................................................................................... ............
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................SURNAME........................................................................
RELATION....................................................................................................................................................... ............
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หมายเหตุ
กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทางาน มือถือ บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อ
ใช้ในการขอยื่นวีซ่า
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 2247 - 8970 , 0 - 2245 - 7033
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