วันที่

กําหนดการ

เช้ า

เที่ยง

เย็น

โรงแรม

1

กรุงเทพฯ – เฉินตู (3U8146 : 18.40-22.45)

X

X

HANGKONG HOTEL
✈ หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว

2

เฉินตู-ลาซา (3U8697 : 08.30-10.55)
ตําหนักนอร์ บุหลิงฆา







BRAHMAPUTRA GRAND
หรื อเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

3

พระราชวังโปตาลา-วัดโจคัง-ตลาดแปด
เหลีย่ ม







BRAHMAPUTRA GRAND
หรื อเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

4

ลาซา-นั่งรถไฟไป-ดัมซุง-ทะเลสาบน่ ามู่ชั่ว
ลาซา





 BRAHMAPUTRA GRAND
หรื อเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

5

ลาซา-เฉินตู (3U8698 : 10.35-12.35)
ถนนคนเดินชุนซีล-ู่ โชว์เปลีย่ นหน้ ากาก







6

ถนนโบราณจินหลี-่ เฉิงตู-กรุงเทพฯ
(3U8145 : 16.00-17.35)





✈

ZHIXIN HOLIDAY HOTEL
หรื อเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

กรุณาเตรียมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถจํานวน 180 หยวน/คนตลอดการเดินทาง

กําหนดการเดินทาง เดือนเมษายน – มิถุนายน 2561
วันแรก
15.30 น.
18.40 น.
22.45 น.

วันที่สอง
เช้ า
08.30 น.
10.55 น.
เที่ยง
บ่ าย
คํา่

วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

คํา่

กรุงเทพฯ –เฉินตู
 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4
ประตู 9บริเวณ ISLAND-W โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทาง
บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กบั ท่าน
เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉินตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U8146
ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่น
ที่สุดของประเทศจีน ที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อ
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมหลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั
 พักที่ HANGKONG HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 3 ดาว (โรงแรมที่สายการบินจัดให้)
เฉินตู-ลาซา-ตําหนักนอร์ บุหลิงฆา
 รับประทานอาหารเช้ า (แบบกล่อง)
ออกเดินทางสู่ นครลาซา (ทิเบต) โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U8697
เดินทางถึง สนามบินก่งก่า นครลาซา เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองทิเบต ดินแดนสวรรค์บน
ฟ้าที่เรี ยกขานกันว่า “หลังคาโลก” ตั้งอยูส่ ูงกว่าระดับนํ้าทะเลถึง 3,650 เมตร
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม ตําหนักนอร์ บุหลิงฆา ซึ่งเป็ นพระราชวังฤดูร้อน (นอร์บุหลิงฆา แปลว่า สวนอัญมณี )
สร้างขึ้นในช่วงหลังศตวรรษที่ 18 โดยดาไลลามะที่ 7 และดาไลลามะองค์อื่นๆ ได้สร้างต่อเติม
ขึ้นมาเรื่ อยๆ ชมบัลลังก์เทวราชและงานจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับประสบการณชีวิตในแง่มุมต่างๆ
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ BRAHMAPUTRA GRAND HOTELหรื อเทียบเท่ า ระดับ 5 ดาว*****
หมายเหตุ : คืนนีข้ อให้ ท่านพักผ่อนให้ เต็มที่เพื่อปรับสภาพร่ างกาย เนื่องจากลาซาเป็ นเมืองที่อยู่สูง
กว่าระดับนํา้ ทะเลมาก จึงมีแรงกดอากาศตํา่ มีออกซิเจนน้ อย ร่ างกายระยะแรกอาจมีอาการ
อ่อนเพลีย บางท่ านอาจจะปวดศีรษะ หรื อท้ องเสีย ท้ องอืด หรื อคลื่นไส้ อาเจียน จึงควรนอน
พักผ่อนให้ มากพอ เมื่อตื่นขึน้ มาจะได้ สดชื่ น สําคัญ ไม่ควรสู บบุหรี่และดื่มสุรา ไม่ควรอาบนํา้ ในคืน
นี้ ถ้ าอาบนํา้ อย่าให้ นานเกิน 5-10 นาที
พระราชวังโปตาลา-วัดโจคัง-ตลาดแปดเหลีย่ ม
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเที่ยวชม พระราชวังโปตาลา (พระราชวังฤดูหนาว ) ตั้งอยูบ่ นยอดเขาแดง ซึ่งมีความสูง
ประมาณ 117 เมตร พระราชวังโปตาลาเป็ นอาคารสูง 13 ชั้น ยาว 400 เมตร กว้าง 350 เมตร มีหอ้ ง
ต่าง ๆ 1,000 ห้อง เริ่ มสร้างเมื่อ ค.ศ.ที่ 7 โดยกษัตริ ย ์ กษัตริ ยซ์ งจั้นกันปู้
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม วัดโจคัง ภาษาจีนเรี ยก วัดต้าเจ้าซื่ อ เป็ นวัดที่ถือว่าเป็ นศูนย์รวมจิตใจ และศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
ของชาวทิเบต สร้างในสมัยของกษัตริ ยซ์ งจ้านกันปู้ เพื่อไว้เป็ นที่ประดิษฐานของพระพุทธรู ปที่
มเหสี ศิลปะการก่อสร้างมีจุดเด่นตรงที่นาํ เอาศิลปะของ 4 ชาติ มาผสมกันคือ ทิเบต จีน เนปาล
และอินเดีย จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ งสินค้าพื้นมืองนานาชนิดที่ ตลาดแปดเหลีย่ ม ที่ลอ้ มรอบวัดโจคัง
ซึ่งจะมีสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดและเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่ใหญ่ที่สุดในนครลาซา
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ BRAHMAPUTRA GRAND HOTELหรื อเทียบเท่ า ระดับ 5 ดาว*****

วันที่สี่
เช้ า
เที่ยง
บ่ าย

คํา่
วันที่ห้า
เช้ า
10.35 น.
12.35 น.
เที่ยง
บ่ าย
คํา่

วันที่หก
เช้ า
เที่ยง
16.00 น.
17.35 น.

ลาซา-นั่งรถไฟไป-ดัมซุง-ทะเลสาบน่ ามู่ชั่ว-ลาซา
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่าน นั่งรถไฟจากสถานีรถไฟลาซา สู่ สถานีรถไฟดัมซุง (ที่นั่งแบบ Hard Seat) (ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม ทะเลสาบน่ ามู่ชั่ว ตั้งอยูบ่ นที่ราบสูงชิงไห่ - ทิเบต มีความสูงเหนือระดับนํ้าทะเล 4718
เมตร เป็ นทะเลสาบนํ้าเค็มใหญ่อนั ดับ 3 ของโลก และสูงที่สุดในโลก น่ามู่ชวั่ เป็ นภาษาทิเบต
แปลว่าทะเลสาบบนสวรรค์ หรื อทะเลสาบเซียนชาวทิเบตเชื่อมาแต่ไหนแต่ไรว่า การเดินวนภูเขา
และทะเลสาบถือเป็ นศาสนกิจอันศักดิ์สิทธิ์ สามารถขจัดบาปกรรมและเสริ มบุญบารมี และถือเป็ น
การปฏิบตั ิตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับ เมืองลาซา
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ BRAHMAPUTRA GRAND HOTELหรื อเทียบเท่ า ระดับ 5 ดาว*****
ลาซา-เฉินตู-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลีย่ นหน้ ากาก
 รับประทานอาหารเช้ า (แบบกล่อง)
ออกเดินทางสู่ เฉินตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U8698
เดินทางถึง เฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์
ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่ องหนัง, กระเป๋ าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์ , ของ
ที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม โชว์เปลีย่ นหน้ ากาก ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉาก
ภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทนั เป็ นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายใน
ตระกูล หลายชัว่ อายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทัว่ ไป
 พักที่ ZHIXIN HOLIDAY HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 5 ดาว*****
ถนนโบราณจินหลี-่ เฉิงตู-กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ ง ถนนโบราณจินหลี่ เป็ นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณ
ไว้ได้เป็ นอย่างดี มีสินค้าต่างๆมากมายให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
สมควรก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉินตู
 เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U8145
ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....    
********ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ********
    ซื่ อสัตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา    
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ ต้งั แต่ 10 ท่ านขึน้ ไป ***)

ทิเบต ลาซา พระราชวังโปตาลา เฉินตู 6 วัน 5 คืน (3U)
อัตราค่ าบริการ (ราคาต่ อท่ าน)
กําหนดการเดินทาง

เด็กอายุ 2-18 ปี
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่

พักเดีย่ ว
จ่ ายเพิม่

ราคา
ไม่ รวมตั๋ว

วันที่ 11-16 เมษายน 2561

39,999 บาท

39,999 บาท

4,500 บาท 24,999 บาท

วันที่ 25-30 เมษายน 2561

36,999 บาท

36,999 บาท

4,500 บาท 22,999 บาท

วันที่ 9-14 พฤษภาคม 2561

36,999 บาท

36,999 บาท

4,500 บาท 22,999 บาท

วันที่ 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2561

37,999 บาท

37,999 บาท

4,500 บาท 23,999 บาท

วันที่ 22-27 มิถุนายน 2561

37,999 บาท

37,999 บาท

4,500 บาท 23,999 บาท

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่าภาษีสนามบิน ทุก แห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ าํ มันขึ้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษี
นํ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นีเ้ ช็คภาษีนํา้ มัน ณ วันที่ 25 ม.ค. 61 เป็ นเงิน 2,100 บาท
3. ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทําการ ราคา 1,500 บาท (ผู้ถือหนังสื อเดินทางไทย)
**กรณี ยื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม 1,050 บาท (ชาระพร้ อมค่ าทัวร์ ส่ วนที่เหลือ)
4. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. นํา้ หนักสัมภาระท่านละไม่เกิน23 กิโลกรัมจํานวน1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน นํ้าหนักต้องไม่เกิน
7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่าประกันอุบัตเิ 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 งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้งั นี้ยอ่ ม
อยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์
หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่ านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ คลอบคลุมในเรื่ องของสุ ขภาพ ท่ าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่เจ้าหน้ าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนีอ้ ตั ราเบีย้ ประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท
ขึน้ อยู่กบั ระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ค้มุ ครอง
กรณี ที่เสียชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้อง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย , เสียสติ , ตกอยู่
ภายใต้อาํ นาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร , การบาดเจ็บเนื่องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั

8. ค่าบริการดังกล่าว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็ นชาวไทยเท่ านั้น!!! ต
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
1. ค่าทําหนังสื อเดินทางทุกประเภท
2. ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ รวม 180 หยวนต่อคน (เด็กชําระทิปเท่ ากับผู้ใหญ่ )
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 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. ค่าวีซ่าจีนสําหรับชาวต่างชาติ
เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน
1. ในการจองครั้งแรก ชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง ) พร้อมส่ ง
สําเนาหนังสื อเดินทาง ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2. ส่ งหนังสื อเดินทางตัวจริง, พร้ อมรูปถ่ าย จํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้ อด้ านล่าง) และเอกสาร
ที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ ให้ กบั เจ้าหน้ าที่ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วัน **กรณี ยนื่ ด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่า
ส่ วนต่ างเพิม่ 1,050 บาท (อัตราดังกล่าวข้ างต้น สําหรับผู้ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่ านั้น)
3. ชําระส่ วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายท่ านละ 15,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้ จ่ายทั้งหมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่
สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ท้งั หมด เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทราบก่อนการเดินทาง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น
และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณี 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 ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้นอัตราค่าบ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสื อเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้องไม่มกี าร ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ าเกิดการชํารุด เจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า- ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว้ พื้นหลังสีขาวเท่ านั้น!!
ข้ อห้ าม : ห้ามแม็ครู ป , ห้ามรู ปเป็ นรอย , ห้ามเปื้ อน , ห้ามยิม้ , ห้ามใส่เสื้อสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เสื้อคอกว้าง
แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทํางาน ชุดนักเรี ยน นักศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีดาํ หรื อ
กรอบแว่นสีดาํ , 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 ยมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ง
หนังสือเดินทาง
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตาํ่ กว่า 18 ปี เดินทาง ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
 เดินทางพร้ อมพ่อแม่/ เดินทางพร้ อมพ่อ หรื อ แม่
1. สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอายุตาํ่ กว่า6 ปี ต้องใช้ สูตบิ ัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทางพร้ อมญาติ
1. สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอายุตาํ่ กว่า6 ปี ต้องใช้ สูตบิ ัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ

5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําที่เขตหรื ออําเภอเท่านั้น
6. ผู้เดินทางที่ชื่อเป็ นชาย แต่รูปร่ าง หน้ าตาเป็ นหญิ(สาวประเภทสอง
ง
) ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
1. หนังสือรับรองการทํางานเป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
2. หนังสือชี้แจงตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษตัวจริเงท่านั้น
3. สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํ100,000
่า
บาท
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผูร้ ับยืน่ วีซ่าที่ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนในวันยืน่ วีซ่า
7. กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่างชาติใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยตัวจริ งเท่านั้น!! ต่ออายุการทํางานแล้วไม่ต่าํ กว่า3 – 6 เดือน หากไม่ได้
ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํ100,000
่า
บาท
4. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,060 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ ที่เจ้าหน้ าที่ฝ่ายขาย)
ประเทศที่ไม่สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยีย่ ม 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 อเดินทางต่างด้ าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจาก
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทําการยืน่ วีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง
น้อย 10 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข้ าใจ ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์
ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์จะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า- ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

** ก่ อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่ องจาก
ทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก **

