WOW GLACIER
เฉิงตู ภูเขาหิมะต้ากูป
๋ ิ งชวน ซงผิงโกว
5 ว ัน 4 คืน

จุดเด่น





อุทยานซงผิงโกว สถานทีท่องเทียวแห่งใหม่ 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทัศน์
อุทยานธารนําแข็งต๋ากู่ “ต๋ากู”่ มีความหมายว่า “ธารนําแข็งแห่งทิเบต”
ศูนย์วจ
ิ ัยหมีแพนด้า
นําท่านชมทะเลสาบยาว (ฉางไห่) ทะเลสาบต ้นกก (ฟางไห่) ทะเลสาบหินขาว (ไป๋ สือไห่) ทะเลสาบไป๋ ล่า
ไห่ (ช่างไป๋ ล่าไห่-เซียไป๋ ล่าไห่) ทะเลสาบแห่งความรัก ทะเลสาบ 5 สี

ราคา

พ ักเดียว เพิม

่ กรุป
วีซา
๊

4 - 8 เม.ย. 61

24,900.-

5,000.-

รวม

7 – 11 พ.ค. 61

23,900.-

5,000.-

รวม

25 – 29 มิ.ย. 61

23,900.-

5,000.-

รวม

ว ันเดินทาง

ราคาขายรวม ค่ า วีซ ่า จีน กรุ๊ ป 800 บาท, ค่า ภาษี ตั ว (ค่ า ภาษี ส นามบิน ไทย+ค่ า ภาษี ส นามบิน จีน CN
TAX+
ค่าธรรมเนียมเชือเพลิง YR+ค่าประกันภัยทางอากาศ YQ * หากภาษี ตัวมีการปรับขึนค่าธรรมเนียม ผู ้เดินทางรับทราบ
ว่าจะต ้องชําระส่วนทีเพิมขึนตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตัวเป็ นสําคัญ
ราคาขายไม่รวม ค่าทิปไกด์ท ้องถินวันละ 10 หยวน/คน/วัน และ ค่าทิปคนรถท ้องถิน 10 หยวน/คน/วัน และ ค่าทิป
หัวหน ้าทัวร์ 10 หยวน/คน/วัน
หมายเหตุ รายการท่องเทียวอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- สายการบินอาจมีการยกเลิกเทียวบิน ปรับเปลียนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หรือแจ ้งให ้ทราบ
ในเวลากระชันชิด ท่านใดทีต ้องออกตัวภายในประเทศ (เครืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาเผือเวลาและสอบถามที
เจ ้าหน ้าทีก่อนทุกครัง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
- ผู ้เดินทางเข ้าใจและรับทราบว่า รายการท่องเทียวในเส ้นทางนี จะขึนอยูก
่ ับสภาพภูมอ
ิ ากาศ หากมีอป
ุ สรรค์ทําให ้การ
้า
เดินทางล่าช และ/หรือท่องเทียวไม่ได ้ เช่น อากาศไม่เอืออํานวยในการท่องเทียวหรือในกรณีอนๆ
ื บริษัทฯ รับผิดชอบ
เพียงคืนค่าบัตรเข ้าชมสถานทีท่องเทียวให ้เท่านัน หากบัตรได ้ถูกใช ้ไปบางส่วนแล ้ว จะไม่มก
ี ารคืนค่าบริการใดๆ
ิ ค ้าพืนเมืองของจีน คือ บัวหิมะ+นวดฝ่ าเท ้า หยก ผ ้าไหม หินตาสวรรค์ จําเป็ นต ้องบรรจุใน
- การประชาสัมพันธ์สน
รายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให ้กับนั กท่องเทียวทุกท่านทราบว่า ทุกร ้านจํ าเป็ นต ้องให ้ท่านแวะชม ประมาณ
ื นอยูก
45 นาที ซือหรือไม่ซอขึ
่ บ
ั ความพอใจของลูกค ้าเป็ นหลัก
- ให ้ถือว่าลูกค ้าทุกท่านรับทราบว่า สํ าหรับท่านใดทีแยกไม่ตามคณะในบางสถานทีหรือในบางวัน โดยไม่มก
ี ารตกลง
เรืองการเก็บค่าใช ้จ่ายทีเหมาะสมล่วงหน ้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให ้เจ ้าหน ้าทีเรียกเก็บค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึน
จากท่านทันทีเป็ นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร ้าน

กําหนดการเดินทาง
ว ันแรก

สุวรรณภูมฯิ –เฉิงตู

15.30 น.

พร ้อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน 4 เกาะ E สายการเสฉวนแอร์ไลน์
(จอดส่งผู ้เดินทางได ้ที อาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน 4 ประตูหมายเลข 4-5)

18.40 น.

่ ครเฉิงตูด ้วยเทียวบิน 3U 8146
นํ าท่านเหิรฟ้ าสูน

22.25 น.

ถึงนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลทีมีภม
ู ป
ิ ระเทศรายรอบไปด ้วยเทือกเขา และมีสภาพ
ภูมอ
ิ ากาศทีเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร ้อนทีอบอุน
่ ฤดูหนาวทีไม่หนาวนัก

และมีปริมาณความชืนสูง มีพนที
ื ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึงเป็ นชนกลุม
่ น ้อย
เชือชาติตา่ งๆ ได ้แก่ ชาวยี ธิเบต เมียว หุย เชียง ผ่านพิธก
ี ารตรวจ คนเข ้าเมืองแล ้ว
นํ าท่านเข ้าทีพัก HOLIDAY INN HOTEL หรือ ARGYLE GRAND HOTEL หรือ
เทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีสอง

ี
ี ง
เฉิงตู-เม่าเสยน-อุ
ทยานซงผิงโกว-หมูบ
่ า้ นเผ่าเชย

06.00 น.

ี
รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม เดินทางกลับสู่ เมืองเม่าเสยน
(4ชัวโมง)
ี ง ให ้ท่านได ้สัมผัสความเป็ นอยู่ และสิงปลุกสร ้างของชาวเซียง
นํ าท่านชม หมูบ
่ า้ นชาวเซย

12.00 น.

แวะรับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคารระหว่างทาง

 แล ้วเดินทางสู่อุทยานซงผิงโกว สถานทีท่องเทียวแห่งใหม่ อุทยานนีรวบรวมเอาความยิงใหญ่
ความงดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่ และความลีลับของธรรมชาติ มารวมกันอยู่ใน 3 หุบเขา 9
ทะเลสาบ 40 วิวทิวทัศน์

 ถึงซงผิง โกว นํ าท่า นชมทะเลสาบยาว (ฉางไห่) ทะเลสาบต ้นกก (ฟางไห่) ทะเลสาบหินขาว
(ไป๋ สือไห่) ทะเลสาบไป๋ ล่าไห่ (ช่างไป๋ ล่าไห่-เซียไป๋ ล่าไห่) ทะเลสาบแห่งความรัก ทะเลสาบ 5 สี สระ
มรกต ทะเลสาบหมึกสีนําเงินเข ้ม และนํ าตกธารไข่มก
ุ เป็ นแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติแห่งใหม่ทสวย
ี
งดงามไม่แพ ้จิวไจ ้โกว ดินแดนสวรรค์บนดิน ทีนักท่องเทียวไม่ควรพลาด
คํา

รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร
พักทีเม ้าเสียน XI QIANG HOMELABD HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีสาม

ี
่ -อุทยานภูผานําแข็งต๋ากู-่ เม่าเสยน
ี
เม้าเสยน-เฮยสุ
ย

เช ้า

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
่ (ประมาณ 100 กม.-1.30 ชัวโมง) ซึงเป็ นทีตังของอุทยานธาร
 เดินทางจากเม่าเสียนสูเ่ มืองเฮยสุย
นํ าแข็ ง ต๋า กู่ “ต๋า กู่” มีค วามหมายว่ า “ธารนํ าแข็ ง แห่ง ทิเ บต”
มีพ ืนที 210 ตารางกิโ ลเมตร
ประกอบด ้วยธารนํ าแข็งยุคใหม่ (อายุประมาณ 100 ล ้านปี ) ธารนํ าแข็งฟอสซิล ป่ าดึกดํ าบรรพ์ เขตป่ า
สน ภูเขาหิมะ และเขตหมูบ
่ ้านทิเบต อุทยานต๋ากูเ่ ป็ นแหล่งกําเนิดของทะเลสาบ และนํ าตกมากมาย บน
ภูเ ขาสูงจะมีห ม
ิ ะปกคลุม สวยงาม มี 13 ธารนํ าแข็งยุค ใหม่ หุบเขาธารนํ าแข็งรูป ตั ว ยู ทะเลสาบธาร
นํ าแข็ง และนํ าตกธารนํ าแข็ง อุทยานต๋ากู่มพ
ี รรณพืชกว่า 1,000 สายพั นธุ์ และสัตว์ป่ากว่า 150 ชนิด
รวมถึง ลิงขนทองเสฉวน แพะป่ าเสฉวน ฯลฯ นํ าท่านนั งรถแบตตารีชมทิวทัศน์ของภูเขาและทะเลสาบ
เชิงเขา

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร
นํ าท่านนังกระเช ้ากอนโดล่า ความจุ 6-8 ทีนัง ความยาวเคเบิล 1,226 เมตร ขึนไปทีความสูง 3,400
เมตรจากระดับนํ าทะเล ผ่านชมภูเขาหิมะ 3 ลูกสวยงามตระการตา ได ้เวลาสมควรลงจากเขา เดินทาง
กลับเมืองเม่าเสียน

19.00 น.

รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร
พักทีเม่าเสียน XI QIANG HOMELABD HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีส ี

ี
เม่าเสยน-เหวิ
นชวน-ศูนย์อนุร ักษ์หมีแพนด้า-เฉิงตู-ร้านยางพารา-ร้านผ้าไหม
โชว์เปลียนหน้ากาก

เช ้า

รับประทานอาหารเช ้า ณ ภัตตาคาร

 นํ าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉินตู (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง) ระหว่า งทางท่านจะได ้เพ
ลิด เพลินกับธรรมชาติสองข ้างทางทีงดงาม ระหว่างทางนํ าท่านชม พิพธิ ภัณฑ์อาหาร
12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร

 นํ าท่านไปเยียมหมีแพนด้าทีศูนย์วจิ ัย ซึงตังอยูบ
่ นเนือที 600,000 ตารางเมตร ทางตอนเหนือของ
เมืองเฉิงตู สร ้างขึนเมือปี ค.ศ. 1987 ทีนีมีหมีแพนด ้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด ้าเป็ นสัตว์สงวนหายากมี
กําเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมใิ นร่างกายทีพร ้อมจะตังท ้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และ
จะตกลูกครังละประมาณ 2 ตัว ตัวทีแข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั นจะอยูร่ อด อาหารโปรดของหมีแพนด ้า
คือไผ่ลก
ู ศร ปั จจุบน
ั รัฐบาลจีนได ้ใช ้หมีแพนด ้าเป็ นสือการผูกมิตรไมตรีกบ
ั ประเทศต่างๆ (ราคาได ้รวมค่า
รถแบตตารีแล ้ว)
เดินทางกลับเฉิงตู ถึงเฉิงตู นํ าท่านไปช ้อบปิ งซือของดีเมืองจีน อาทิ ผ ้าไหม ยางพารา ฯลฯ
18.30 น.

รับประทานอาหารเย็นทีภัตตาคาร

20.00 น.

นํ าท่านเข ้าชมโชว์เปลียนหน ้ากาก ศิลปะการแสดงชันสูงของเสฉวน ชมการเปลียนหน ้ากากภายในเสียว
วินาที โดยทีไม่สามารถจับตาได ้ทัน เป็ นการแสดงทีสงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูลหลายชัวอายุ
คน ไม่ถา่ ยทอดให ้บุคคลภายนอกทัวไป
พักทีเฉิงตู MINIMAX PRAMIER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

ว ันทีห้า

เฉิงตู-ร้านนวดเท้า-ร้านหยก-สุวรรณภูม ิ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
่ าง โรงงาน ผลิตยาทาแก ้นํ าร ้อนลวก “เป่ าฟู่ หลิง” ทีมีชอเสี
ื
 นํ าชมร ้านยาเป่ าซูถ
ยงรู ้จักกันดีในนาม
“บัวหิมะ” ให ้ท่านได ้รั บฟั งการบรรยายถึงสรรพคุณสมุนไพรจีนพร ้อมรับบริการนวดฝ่ าเท ้า  นํ าท่าน
ไปช ้อบปิ งซือของดีเมืองจีน อาทิ หยก ฯลฯ

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร **เมนูสมุนไพรเสฉวน
เดินทางไปสนามบิน

14.40 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทียวบินที 3U8145

16.35 น.

กลับถึงสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
***************************

อ ัตราค่าบริการ

พ ักห้องเดียวจ่ายเพิม 4,800/3,800 บาท / ท ัวร์ไม่มรี าคาเด็ก * ไม่แจกกระเป๋า

อ ัตรานีรวม









ค่าตัวเครืองบินไปกลับ (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-เฉิงตู-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย
ค่าทีพัก 2 ท่าน ต่อ หนึงห ้องคู่  ค่าอาหารทุกมือทีระบุในรายการ
ค่าภาษี สนามบินจีน  ค่าภาษี สนามบินกรุงเทพฯ
ค่าบัตรผ่านประตู เข ้าชมสถานทีระบุไว ้ในรายการ
ค่าธรรมเนียมวีซา่ กรุ๊ป 800บาท
ค่าระวางนํ าหนักกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ ทีนําหนักไม่เกิน 30 กก.
ค่าธรรมเนียมเชือเพลิง ค่าประกันภัยทางอากาศ ค่าเบียประกันภัยในจีน
ค่าเบียประกันอุบต
ั เิ หตุวงเงิน 1 ล ้านบาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)

ค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครืองดืม นอกจากรายการ
 ค่าทิปคนข ับรถ อ ัตราว ันละ 10 หยวน / คน / ว ัน
 ค่าทิปไกด์ทอ
้ งถิน อ ัตราว ันละ 10 หยวน / คน / ว ัน
 ค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์ อ ัตราว ันละ 10 หยวน / คน / ว ัน
 ค่าทํ าหนั งสือเดินทาง / ค่าทํ าเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู ้ถือหนังสือต่างด ้าว / ค่าวีซา่ ด่วน
 ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%
สํารองทีนงั ชําระเงินมัดจํ า ท่านละ 10,000 บาท พร ้อมแจ ้งชือเป็ นภาษาอังกฤษตามหนั งสือเดินทาง / ส่วนทีเหลือ
ชําระทังหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
เงือนไขการยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน–หักค่าใช ้จ่ายเพราะกรุ๊ปช่วงเทศกาลต ้องการันตีมัดจํ ากับสายการ
บินและมีการการันตีคา่ มัดจําทีพักโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึงไม่อาจขอคืนเงินได ้ / ยกเลิกก่อน
การเดินทาง 15 วันขึนไป - เก็บค่าใช ้จ่าย 30,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใช ้จ่าย 75 % ของ
ราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทังหมด 100 %
หมายเหตุ รายการอาจมีการสับเปลียนหรือเปลียนแปลงตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมือไม่เทียว
บางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บริษัทได ้ทํ าประกัน
อุบัตเิ หตุให ้กับลูกค ้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์) / บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะรับผิดชอบใน
ค่าใช ้จ่ายทีอาจจะเกิดขึนได ้อันเนืองมาจากการเปลียนแปลง การล่าช ้าการยกเลิกเทียวบิน เรือ รถไฟ หรือค่าใช ้จ่ายที
ั อืนๆ ที
อาจจะเกิดขึนได ้อันเนืองมาจากสาเหตุของการสไตร์ค การนั ดหยุดงาน อุบต
ั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ และกรณีสด
ุ วิสย
บริษัทไม่อาจควบคุมได ้ / บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางในกรณีทมี
ี ผู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / บริษัทขอ
สงวนสิทธิทีจะมีการเปลียนแปลงราคาโดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าในกรณีทมี
ี การขึนลงของเงินตราต่างประเทศหรือ/
และกรณีสายการบินประกาศขึนค่าธรรมเนียมเชือเพลิงหรือค่าธรรมเนียมอืนๆ

หล ังจากการจองท ัวร์และชําระเงินม ัดจําแล้วทางบริษ ัทฯถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมร ับในข้อตกลงและเงือนไขทีบริษ ัทฯได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ
่ กรุป
เอกสารวีซา
๊ ท ัวร์ (อาจมีการเปลียนแปลง)
ั -มืด-ดํา-ซีดขาวเกินไปอาจใช ้ไม่ได ้
สําเนาหนังสือเดินทางหน ้าทีมีรป
ู ทังด ้านซ ้ายและด ้านขวาอย่างชัดเจนถ ้าถ่ายไม่ชด
กรุณาแก ้ไขด ้วยการแสกน (SCAN) หน ้าหนังสือเดินทางใหม่คะ่
หมายเหตุ การยืนวีซา่ จีนแบบกรุ๊ปทัวร์สามารถยืนได ้ทีหลายหน่วยงานในประเทศจีนซึงกฎเกณฑ์การยืนค่าธรรมเนียม
การใช ้เอกสารประกอบอาจไม่เหมือนกันและอาจมีการประกาศเปลียนแปลงเงือนไขบางประการโดยไม่ทราบล่วงหน ้า
หรืออาจแจ ้งมาให ้ทราบในระยะเวลากระชันชิดจึงแจ ้งมาเพือทราบ
่ จีนสําหร ับหน ังสอ
ื เดินทาง
เอกสารในการทําวีซา
1. หนั งสือเดินทางทีมีอายุการใช ้งานไม่ตํากว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ: หนังสือเดินทางต ้องไม่มก
ี าร ชํารุด
ใดๆ ทังสิน ถ ้า เกิดการชํารุด เจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได ้)
2. หนังสือเดินทางต ้องมีหน ้าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข ้า-ออก อย่างน ้อย 2 หน ้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน ้าตรง พืนหลังสีขาวเท่านั น 1.5*2 นิว จํานวน 2 ใบ ไม่ใส่เครืองประดับ ไม่สวมเสือขาว ไม่ใส่เสือแขนกุด
ต ้องเห็นใบหู ผมหน ้าต ้องเหนือคิว อัดด ้วยกระดาษสีโกดักและฟูจเิ ท่านั น และต ้องไม่ใช่สติกเกอร์ หรือรูปพรินซ์ จาก
คอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถา่ ยมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านทีประสงค์ใช ้รูปถ่ายข ้าราชการในการยืนวีซา่ กรุณาเตรียมหนังสือ
รับรองต ้นสังกัดจัดมาพร ้อมกับการส่งหนั งสือเดินทาง
4. กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี
- เด็กอายุตํากว่า18 ปี เดินทางพร ้อมพ่อและแม่ ขอสําเนาสูตบ
ิ ต
ั ร (ใบเกิด)
- เด็กอายุตํากว่า18 ปี เดินทางพร ้อมพ่อหรือแม่ ขอสําเนาสูตบ
ิ ต
ั ร (ใบเกิด), สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบียนบ ้าน
ของพ่อ และแม่ ,หนั งสือยิม ยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัม พันธ์ว่า เกียวข ้องกับ ผู ้เดินทางอย่า งไร ต ้องมี
ลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยทีอําเภอหรือเขตเท่านัน

- เด็กอายุตํากว่า18 ปี เดินทางพร ้อมญาติ ขอสําเนาสูตบ
ิ ัตร (ใบเกิด), สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบียนบ ้าน ของ
พ่อและแม่,หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์วา่ เกียวข ้องกับผู ้เดินทางอย่างไร ต ้องมีลายเซ็นต์
ของพ่อหรือแม่ ออกโดยทีอําเภอหรือเขตเท่านัน
- สําเนาทะเบียนบ ้าน
- ใบเปลียนชือ หรือ เปลียนนามสกุล (ถ ้ามี)
5. เอกสารทีให ้กรอกท ้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให ้ครบเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. ข ้อมูลจริงเกียวกับสถานทีศึกษา สถานทีทํ างาน ตํ าแหน่งงาน ทีอยูป
่ ั จจุบัน ทีอยูท
่ ทํ
ี างาน ญาติทติ
ี ดต่อได ้ในกรณี
ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ ้าน ทีทํางาน และของญาติ โปรดร ับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได ้ว่าให ้ข ้อมูลเท็จ
อาจมีการระงับการออกวีซา่ เล่มทีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สม
ุ่ ตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต ้องจัดเตรียมพร ้อมล่วงหน ้าก่อนยืนวีซา่ ดังนันกรุณาเตรียมเอกสารพร ้อมส่งให ้บริษัททัวร์ อย่างน ้อย
10 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทําความเข ้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืนวีซา่ ใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิมเติมหรือเปลียน
ระเบียบการยืนเอกสาร เป็ นเอกสิทธิของสถานทูต และบางครังบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน ้า
9. ผู ้ทีประสงค์จะใช ้หนั งสือเดินทางราชการ หรือ ใช ้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว ้นการทํ าวีซา่ จีน ท่านจะต ้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให ้เข ้า-ออกประเทศด ้วยตนเอง เนืองจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว ้นวี
ซ่า / ผู ้ใช ้บัต ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทํ าบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต ้องตกค ้างอยู่
ประเทศจีนอย่างน ้อย 2 สัปดาห์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข ้อมูลเพิมเติมกับทางบริษัทฯ)
11. อัตราค่าวีซา่ ด่วน ทีต ้องจ่ายเพิมให ้สถานฑูตจีน เมือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช ้า
ยืนวีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช ้จ่ายเพิมท่านละ 1,100 บาท
ความร ับผิดชอบ บริษัทเป็ นเพียงตั วแทนการท่องเทียว, สายการบินและตัวแทนการท่องเทียวต่างประเทศซึงไม่อาจ
รับผิดชอบต่อ


ความเสียหายต่างๆ ทีอยูเ่ หนือการควบคุมของเจ ้าหน ้าทีบริษัทฯ อาทิ การนั ดหยุดงาน การจลาจล เปลียนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึน ทังทางตรง หรือทางอ ้อม เช่น การ
เจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบต
ั เิ หตุตา่ งๆ ฯลฯ



ิ ดกฎหมายหรือ
การตอบปฏิเสธการเข ้าและออกเมืองของเจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้าหรือออกเมืองอันเนืองมาจากมีสงผิ
เอกสารการเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอนๆ
ื

