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แชงกรีล่า วัดถ่ ากง อุทยานย่ าติง 8 วัน 7 คืน (3U)
กาหนดการเดินทาง 06 – 13 พฤศจิกายน 2560
วันแรก
15.00 น.
18.35 น.
22.25 น.

วันทีส่ อง
เช้ า

กรุ งเทพฯ-เฉินตู
 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่ างประเทศ ) ชั้ น 4 ประตู 9
บริ เวณ ISLAND-W โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั ฯ คอยให้การ
ต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กบั ท่าน
เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉินตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เทีย่ วบินที่ 3U8146 
ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิ นตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของ
ประเทศจีน ที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั
 พักที่ SAILUNJIDI HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เฉินตู-เมืองหย่าอัน-เมืองตันปา-หอเตียวโหลว (ป้ อมปราการ)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

ขายCNCTUหย่าอันเจียจูถ่ากงหลี่ถงั เต้าเฉิ งย่าติงX-83U-S60(09)

นาท่านเดินทางสู่ เมืองหย่าอัน (ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ตั้งอยูท่ างภาคกลางของมณฑลเสฉ
วน ในภาคตะวันตกเฉี ยงใต้ของจีน ห่ างจากเมืองเฉิ งตูราว 120 กิโลเมตร มีภูเขาที่สวยงาม มีสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติที่งดงาม เป็ นพื้นที่ที่มีอากาศสะอาดสดชื่ น ปริ มาณน้ าฝนโดยเฉลี่ย 1,800 มิลลิ เมตรต่อปี จน
ได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งฝน” เพราะเป็ นเขตที่มีปริ มาณน้ าฝนมากที่สุดของมณฑลเสฉวน เป็ นเมือง
ท่องเที่ยวดีเด่นของจีน และเป็ น 1 ใน 10 เมืองแห่ งมนต์เสน่ห์ของจีน ประจาปี 2006 อีกด้วย นอกจากนี้ เมือง
หย่าอันยังเป็ นที่ นิยมส าหรั บการท่องเที่ ยวแบบพักผ่อนตากอากาศ ในชนบทและการขับรถเที่ ยวเองของ
มณฑลเสฉวน และยังเป็ นสถานที่คน้ พบหมีแพนด้าตัวแรกของโลก ถือเป็ นต้นแบบการเพาะพันธุ์หมีแพนด้า
ของโลกในปี 2006 ถิ่ น ก าเนิ ด และแหล่ ง ที่ อ ยู่ข องหมี แ พนด้า ในมณฑลเสฉวนซึ่ งมี เมื อ งหย่า อัน เป็ น
ศูนย์กลาง ต่อมาเมืองแห่ งนี้ ได้ถูกบันทึกอยู่ในบัญชี รายชื่ อมรดกโลกทางธรรมชาติ นอกจากนี้ เมืองหย่าอัน
ยังเป็ นแหล่งกาเนิ ดของวัฒนธรรมชาและการปลูกชาของโลก อีกทั้งยังเป็ นเขตเพาะปลูกและบารุ งรักษาต้น
ชาโดยใช้แรงงานคนที่เก่าแก่ที่สุดของโลกด้วย ดังคาขวัญประจาเมืองที่ ว่า “บ้านหมี แพนด้า แหล่งชาของ
โลก ศูนย์กลาง เสฉวนตะวันตก หย่าอันแห่งมนต์เสน่ห์” ถึงหย่าอัน
เทีย่ ง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองตันปา หุบเขาแห่ งสาวงาม (ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 8 ชั่ วโมง ) ตั้งอยูร่ ิ มโตรก
ผาสู งตระหง่าน ด้านหนึ่ งคือแม่น้ าต้าตูที่เชี่ ยวกราก อีกด้านคือภูผาสู ง เป็ นเมืองที่มีพ้ืนที่หลากหลายรู ปแบบ
ตัวเมืองตันปาถือได้ว่าเป็ นเมืองที่มีความเจริ ญมากเมืองหนึ่ งเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ ตันปาในอดีตเป็ นเมือง
หน้าด่ านที่ สาคัญมากของแคว้นคามทิ เบต มี สมญาว่า “อาณาจักรพันป้ อม” ตันปาเริ่ มสร้ างป้ อมปราการ
ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮนั่ เมื่อค.ศ. 1,700 ปี ก่อน ซึ่ งเคยมีป้อมปราการมากกว่า 3,000 แห่ ง หมู่บา้ นขนาดใหญ่บาง
หมู่บา้ นก็มีป้อมมากกว่า 100 แห่ ง ปั จจุบนั มีป้อมปราการเหลื ออยู่ 562 แห่ ง ท่านจะได้เห็ นหอสังเกตุการณ์
แบบทิเบตตั้งกระจายอยูท่ วั่ ไป นอกจากตันปามีหุบเขาที่สวยงามแล้ว ยังมีหญิงสาวสวย จนเป็ นที่รับรู ้กนั ทั้ง
แผ่นดิ นจีนว่า ชมหมู่บา้ นทิเบตที่สวยที่สุดต้องมาที่ ตนั ปา ชมหญิ งทิเบตสวยที่ สุดก็ตอ้ งมาที่ ตนั ปาเช่ นกัน
ดังนั้นตันปาจึงมีชื่อเรี ยกอีกชื่ อว่า “หุบเขาแห่ งสาวงาม” นาท่านชม หอเตียวโหลว เป็ นป้ อมโบราณของตัน
ปามีรูปทรงหลายหลาก สี่ เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยม แปดเหลี่ยม สิ บสองเหลี่ยม สิ บสามเหลี่ยม โดยป้ อม
สี่ เหลี่ยมนับว่าเด่นที่สุดเมื่อพิจารณาในด้านประโยชน์ใช้สอย แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ป้ อมประจาบ้าน
และป้ อมประจาหมู่บา้ น ซึ่ งจะสร้างตามจุดชัยภูมิริมเส้นทางที่สาคัญและที่สูงบนสันเขา ป้ อมประจาหมู่บา้ น
แบ่งเป็ น ป้ อมจุดไฟแจ้งเหตุ ป้ อมปราการเพื่อการสู ้ รบ ป้ อมโบราณของตันปามีลกั ษณะตรงดิ่ ง มุมแหลม
เหมือนดัง่ ปลายมีด พื้นกาแพงเรี ยบเป็ นระเบียบ ตัวกาแพงก่อด้วยก้อนหิ นแน่นหนาและแข็งแรง
ค่า
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ DANBA LANFENG HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันทีส่ าม
หมู่บ้านทิเบตเจียจูจังไช่ -หมู่บ้านทิเบตจงลู่ (รวมรถท้องถิ่น)-ตันปา-ถ่ ากง-ทุ่งหญ้ าถ่ ากง-วัดถ่ ากง
เมืองซินตูเฉียว
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม หมู่บ้านทิเบตเจียจูจังไช่ ตั้งอยูใ่ นหุ บเขา บ้านเรื อนของชาวทิเบตที่นี่สร้างขึ้นจากไม้และหิ น
โดยชั้นล่างสุ ดเป็ นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ชั้นถัดมาจะเป็ นที่อยูอ่ าศัยของเจ้าบ้าน ส่ วนดาดฟ้ าด้านบนใช้สาหรับตาก
พืชผลทางการเกษตร บานหน้าต่างประตูของบ้านแต่ละหลังทาจากไม้ที่ได้รับการแกะสลักและลงสี ไว้อย่าง
งดงาม ลักษณะบ้านสวยโดดเด่นกว่าหมู่บา้ นอื่นในตานปา ก็คงตรงที่รู้จกั ใช้สีสัน สี ขาว แดง ดา คาดบนตัว
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เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า
วันทีส่ ี่
เช้ า

บ้านที่ก่อด้วยหิ นแผ่นเล็กๆ เรี ยงซ้อนกัน มุมของหลังคามียอดแหลมวางหิ นสี ขาว ที่ถือว่าเป็ นหิ นศักดิ์ สิทธิ์
เอาไว้ ด้วยความสวยโดดเด่นจึงทาให้ National Geographic ของเมืองจีน ยกให้เป็ นหมู่บา้ นที่สวยที่สุดของ
ประเทศจีน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านทิเบตจงลู่ (รวมรถท้ องถิ่น) เป็ นหมู่บา้ นทิเบตตั้งอยูบ่ นเนิ นเขา
สู ง ชาวบ้านที่นี่ต้ งั บ้านกระจายอยูต่ ามเนิ นเขา ล้อมรั้วอย่างง่ายๆ อาจก่อกาแพงหิ นกั้นอาณาเขตแปลงพืชผัก
ให้อยูใ่ นบริ เวณบ้านตน ตัวบ้านทามาจากเศษหิ นก้อนน้อยใหญ่หลายก้อนๆคลุกขี้ดินหรื อปูนวางซ้อนๆทับ
ให้หนาแน่ นเป็ นผนังโดยไม่ใช้โครงเหล็กลวด อาจมี ไม้เป็ นส่ วนประกอบรองรับ ฐานกันสาดกับระเบี ยง
และใช้สีเปลือยของวัสดุดูเรี ยบง่าย ติดหน้าต่าง บานประตู และเน้นทาสี สันให้โดดเด่น
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองถ่ ากง (ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่ วโมง) เมืองเล็กๆเมืองหนึ่ ง ซึ่ ง “ถ่ากง” มี
ความหมายตามภาษาทิเบตว่า “ดินแดนอันเป็ นที่สิงสถิ ตแห่ งองค์พระโพธิ สัตว์ ท่านจะได้ชมความอัศจรรย์
ชวนมองของ ทุ่งหญ้ าถ่ ากง ซึ่ งทุ่งหญ้าแห่ งนี้ มีความสู งถึง 3,500 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง บริ เวณนี้
จะเป็ นที่ชุมนุ มของชาวทิเบต ในวันเทศกาลต่างๆจะมีการจัดกิจกรรม เช่น ฟ้ อนรา ร้องเพลง แข่งม้า เป็ นต้น
นาท่านเที่ ยวชม วัดถ่ ากง วัดพุท ธนิ กายมหายานแบบทิ เบต สร้ างจากทองคาหนักกว่า 100 กิ โลกรัม มอง
ออกไปเบื้ องหลังของเจดี ย ์คื อยอดเขายาลา วัดถ่ ากงตั้งอยู่ท างตะวัน ออกเฉี ย งใต้ของตัวเมื อง อยู่ห่างไป
ประมาณ 4 กิ โลเมตร เป็ นวัดที่ผูค้ นในเมืองให้ความเคารพสักการะเป็ นอย่างมาก จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
เมืองซินตูเฉี ยว สรวงสวรรค์ ของนักถ่ ายภาพ (ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูห่ ่าง
จากเมืองเฉิ งตู ที่เป็ นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ไปทางตะวันตกเฉี ยงใต้ 437 กิ โลเมตร และห่ างจากเมือง
คังติ้ง ไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 83 กิโลเมตร ปั จจุบนั ได้กลายเป็ นจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยวที่สาคัญแห่ งหนึ่ งของประเทศจีน อีกทั้งยังเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ช่างภาพมือสมัครเล่นหลายคน
ใฝ่ ฝั นว่าจะไปเยือนสักครั้งหนึ่ ง ซึ่ งที่นี่มีชื่อเสี ยงในเรื่ องของทัศนี ยภาพอันงดงามของธรรมชาติที่ประกอบ
ไปด้วย ทิวเขาบนที่ราบสู ง ลาธารใสสะอาดที่ใหลขนานไปกับถนนที่เรี ยงรายไปด้วยไม้ใหญ่ และในช่วงฤดู
ใบไม้ร่วง ที่ นี่จะเต็มไปด้วยสี สันของใบไม้เปลี่ ยนสี ที่ใกล้ผลัดใบ สี เหลื องส้ มของใบไม้ ตัดกับท้องฟ้ าสี
ครามเข้ม โดยมีฉากหมู่บา้ นของชาวทิเบตอยูเ่ บื้องหลัง เป็ นภาพที่งดงามเหนือคาบรรยาย
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ SHYINGTIANTANG HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ซินตูเฉียว-หย่าเจียง-หลีถ่ ัง-เต้ าเฉิง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองย่าติง ระหว่างทางผ่านชม เมืองหย่ าเจียง (ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ
2.30 ชั่ วโมง) เมืองธรรมชาติผสานกับความเจริ ญรุ่ งเรื อง เมืองเล็กแต่มีกลิ่นอายแห่ งความทันสมัยปนอยู่ ช่วง
ฤดูใบไม้ผลิ จะได้เห็ นดอกตูเ้ จียนบานสะพรั่งตลอดสองข้างทาง โดยระหว่างทางจะต้อง ผ่ านภูเขาสู งถึง 3
ลูกคือ ภูเขาเจี่ยนจื อวานซาน ภูเขาข่ าจื อลาซาน และเทือกเขาไห่ จือซานยอดเขาที่สูงที่สุดในแนวเทือกเขา
ชื่ อทู่เอ่ อซาน(ภูเขากระต่ าย) หุ บเขาบริ เวณนี้ มีความสวยงามและแปลกตาไปจากวิวเดิมๆ คือมี ทุ่งหิ นกว้าง
สุ ดตา มีลาธารไหลแซมทุ่งหิ นคล้ายกับว่าบริ เวณนี้ เคยเป็ นทะเลหรื อจมอยู่ในน้ ามาก่อน ลงไปสัมผัสความ
โดดเดี่ ยวอันน่ าอัศ จรรย์ก ันได้อย่างใกล้ชิ ดแน่ นอน ระหว่างทางท่ านจะผ่าน เมื องหลี่ถัง (ใช้ เวลาในการ
เดินทางประมาณ 2 ชั่ วโมง) เมืองที่เสนอเรื่ องขอขึ้นทะเบียนเป็ นเมืองที่สูงที่สุดในโลกเหนื อกว่าทิเบตเมือง
หลังคาโลก ซึ่ งมีความสู งจากระดับน้ าทะเล 4,014 เมตร ซึ่ งชาวบ้านส่ วนใหญ่จะเป็ นชาวทิเบต หลี่ถงั ในอดีต
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คือเมืองสาคัญ ในแคว้นคามของทิ เบต ก่ อนที่ ดินแดนแห่ งนี้ จะตกอยู่ภายใต้การปกครองของสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน หลี่ถงั เรี ยกได้วา่ เป็ นจุดพักการเดิ นทางตั้งแต่อดี ต โดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของเส้นทางคาราวานใบ
ชา-ม้า จนปั จจุบนั หลี่ถงั ก็ยงั เป็ นจุดแยกของเส้นทาง ไม่วา่ จะเดินทางไปทางตะวันตกสู่ ทิเบต ลงใต้สู่ยูนนาน
ขึ้นเหนื อสู่ เส้นทางเสฉวน-ทิเบตสายเหนื อ ระหว่างทางผ่านเมืองหลี่ ถงั ท่านจะได้เห็นภูเขาไหจื่อเป็ นเขาที่
เป็ นเอกลักษณ์ ของเมืองหลี่ ถงั นี้ และผ่านทะเลสาบสายหลักของเมือง บนภูเขาจะเรี ยงรายด้วยเจดียท์ ิเบตถื อ
เป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ของชาวเมืองหลี่ถงั ท่านจะได้เห็ นการ์ เซี ยปกคลุมภูเขาจนเป็ นภูเขาหิ มะสี ขาวโพลนได้รับ
การขนานนามว่า“ภูเขานกกระเรี ยนขาวหิ มะหยก”
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเต้ าเฉิง (ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่ วโมง) ในอดีตเต้าเฉิ งมีชื่อว่าเต้าปา อันมี
ความหมายในภาษาทิเบตว่าคือ ดิ นแดนที่เป็ นประตูสู่หุบเขาอันกว้างใหญ่ ครั้นเมื่อมีการเพาะปลูกข้าวขึ้น
ในดิ นแดนแถบนี้ จึงได้มีการเปลี่ ยนชื่ อเมืองเป็ น เต้าเฉิ ง อันมีความหมายว่า เมืองแห่ งข้าว เมืองเต้าเฉิ งและ
ดินแดนโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์ ดว้ ยที่ต้ งั ทาเลที่เป็ นทาง ผ่านของแม่น้ าถึ งสามสายอันได้แก่ แม่น้ าฉี ตู
แม่น้ าตงยี่ และสุ ดท้ายคือแม่น้ าเต้าเฉิ ง ที่มีตน้ กาเนิ ดจากภูเขาไหจื่อ โดยระหว่างทางจะต้องผ่านภูเขาสู งถึง 3
ลูก โดยมีระดับสุ งขึ้นไปเรื่ อยๆ โดยลู กแรกคือภูเขากอร์ ซือ สู งจากระดับน้ าทะเล 4,412 เมตร ลูกที่สองคือ
ภูเขาเจียนจือวาน สู งจากระดับน้ าทะเล 4,659 เมตร และภูเขาลู กที่สามคือคาร์ จือลาห์ สู งจากระดับน้ าทะเล
4,712 เมตร
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ DAOCHENG JIARI HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ป่ าชิงหยาง-เจดีย์เต้ าเฉิงไป่ ถ่ า (เจดีย์ขาว)-วัดกงกาหล่างจี๋หลิง่ -เต้ าเฉิง-ย่าติง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านแวะชม ป่ าชิ งหยาง เป็ นป่ าต้นชิ งหยางที่มีพื่นที่เยอะที่สุดและสู งจากระดับน้ าทะเล 3,740 เมตร สู ง
ที่สุดในโลก มองไปสุ ดลูกหู ลูตา ฤดูร้อนจะเขียวขจี ฤดูไม้ไม่ร่วงจะเหลืองอร่ ามน่าชมยิ่งนัก จากนั้นนาท่าน
ชม เจดีย์เต้ าเฉิ งไป่ ถ่ า (เจดีย์ขาว) เรี ยกอีกชื่ อหนึ่ งว่า จูนเซิ นถ่าหลิ น หรื อวัดเจดี ยข์ าว เป็ นเจดี ยข์ าวที่ใหญ่
ที่สุดในเขตกันจือโจว ตรงกลางเป็ นเจดี ยส์ ู ง 37 เมตร รองลงมาเป็ นเจดียล์ ้อมรอบอีก 4 ชั้น จากบนลงล่าง
เป็ นชั้น ละ15 23 31 39 เจดี ย ์ รวมทั้งหมด 108 เจดี ย ์ล้อมรอบเจดี ยอ์ นั ใหญ่ ฐานเจดี ยย์ งั มี คมั ภี ร์ห มุ น อี ก
มากมาย เป็ นที่ที่ชาวธิเบตชอบมากราบไหว้
 รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางสู่ วัดกงกาหล่ างจี๋หลิ่ง ตั้งอยู่ในเขตตัวเมืองเต้าเฉิ งลงไปทิ ศใต้ประมาณ 60 กม. ที่ความสู ง
ระดับน้ าทะเล 3,335 เมตร วัดก่อสร้างขึ้นในรัชสมัย”หมิงฉงเจิน ปี ที่ 15 (ค.ศ.1642) ด้านในมีพระพุทธรู ปที่
ดาไลลามะองค์ที่ 5 ประทานมาให้ เรี ยกว่า “เซี่ ยงปา” มีอายุมากกว่า 300 ปี แล้ว จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ย่ า
ติง (ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่ วโมง) ซึ่ งมีพ้ืนที่ 1,344 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูท่ ี่ความสู ง 4,000 เมตร
เหนื อ ระดับ น้ าทะเล เป็ นดิ น แดนแห่ งเทื อกเขาสู ง โตรกผา ป่ าสน ธารน้ าแข็ ง ทะเลสาบและล าธารอัน
บริ สุทธิ์ ที่สาคัญดินแดนแห่ งนี้ ได้ชื่อว่าเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ของชาวทิเบต เป็ นดินแดนอันสู งส่ งเทียมตะวัน
ที่นี่ยงั เต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่ งพระพุทธศาสนา ด้วยความเชื่ อของชาวทิเบตที่วา่ ย่าติง คือดินแดนอันเป็ น
ที่สถิตย์แห่ งองค์พระโพธิ สัตว์ โดยมียอดเขาหิ มะศักดิ์สิทธิ์ ท้ งั สามยอด อันประกอบด้วย ยอดเขายางม่ายหย่ง
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ที่เป็ นตัวแทนพระมัญชุ ศรี โพธิ สัตว์ พระโพธิ สัตว์แห่ งปั ญญา , ยอดเขาเซี ยนัว๋ ตัวจี๋ เป็ นตัวแทนพระวัชรปาณี
โพธิ สัตว์ พระโพธิ สัตว์ผคู ้ ุม้ ครอง และยอดเขาเซี ยนหน่ายรื่ อ ตัวแทนของพระโพธิ สัตว์อวโลกิเตศวร หรื อที่
ชาวไทยคุน้ เคยในชื่อ เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิ สัตว์แห่งความกรุ ณา
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ YADING YIZHAN HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
อุทยานย่ าติง (รวมรถอุทยาน+รถรถแบตเตอรี่)-วัดชงกู่-ทุ่งหญ้ าลัว่ หรง-เต้ าเฉิง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม อุทยานย่ าติง (รวมรถอุทยาน+รถรถแบตเตอรี่) ดินแดนย่าติงเป็ นที่รู้จกั ของผูค้ นในแถบนี้มา
อย่างยาวนานนับ พันปี เพราะในอดี ตที่ นี่เป็ นส่ วนหนึ่ งของเส้ นทางสายชา-ม้า อันเป็ นเส้ นทางคาราวาน
การค้าโบราณที่ เชื่ อมดิ นแดนทิเบตกับมณฑลยูนนานที่อยู่ทางตอนใต้ แต่ผูท้ ี่ทาให้โลกภายนอกได้รับรู ้ ถึง
ความยิ่งใหญ่และงดงามของดินแดนย่าติง คือ โจเซฟ ร็ อค นักสารวจและนักธรรมชาติวิทยาชาวอเมริ กนั ที่
ให้คานิยามของย่าติงไว้วา่ “งดงามจนยากจะหาที่ใดเสมอเหมือน” โจเซฟ ร็ อค ได้เดินทางสารวจดินแดนใน
แถบจีนตะวันตกรวมถึงดินแดนย่าติ ง และนาออกเผยแพร่ ผ่านนิ ตยสารเนชัน่ แนล จีโอกราฟฟิ ก จนสร้าง
ความตื่นเต้นและตื่นตะลึงในหมู่ชาวตะวันตก ถึงความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติภายในดินแดนแห่งนี้ ดัง่ ที่เขา
ได้บรรยายรายละเอียดของยอดเขาเซี ยนหน่ายรื่ อ เอาไว้วา่ “ยอดเขาแห่ งองค์ พระอวโลกิเตศวร ดูเสมื อนดั่ง
บัลลังก์ ของเทพเจ้ าบนสรวงสวรรค์ ” ด้วยภาพของยอดเขาสู งชัน ยอดด้านบนตัดตรงดู คล้ายบัลลังก์ เบื้อง
หน้าคือทะเลสาบไข่มุกที่ใสบริ สุทธิ์ ธงค์มนต์หลากสี พริ้ วไหวอยูร่ ิ มทะเลสาบ บรรยากาศรอบข้างอบอวล
ไปด้วยแรงศรัทธาและบทสวดที่ ล่องลอยผ่านธงมนต์มาตามสาย ลม ผลงานของโจเซฟ ร็ อค ได้กลายเป็ น
แรงบันดาลใจให้แก่ นวนิ ยาย Lost Horizon ของนักเขี ยนชาวอังกฤษ เจมส์ ฮิ วส์ ตนั ที่ กล่ าวถึ ง แชงกรี ลา
ดิ นแดนลึ กลับ ที่ ซ่ อนตัวอยู่กลางหุ บเขา ดิ นแดนที่ ผูค้ นดารงชี วิตอยู่อย่างสงบสุ ขท่ ามกลางธรรมชาติ อนั
บริ สุ ทธิ์ และงดงาม นาท่านชม วัดชงกู่ วัดทิ เบตที่ เก่ าแก่ ขนาดเล็กประมาณ 700 ปี สร้ างขึ้ นมาตั้งแต่สมัย
ราชวงศ์หยวน ตั้งอยู่บ นความสู ง 3,880 เมตรเหนื อระดับ น้ าทะเล ตั้งอยู่เชิ งเขาเซี ย นหน่ ายรื่ อภายในเขต
อนุรักษ์ธรรมชาติยา่ ติง
 รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมความอัศจรรย์แห่ ง ทุ่งหญ้ าลั่วหรง ซึ่ งที่ นี่สามารถมองเห็ นวิวของยอดเขายางม่ายหย่ง โดดเด่ น
เหนื อทุ่งหญ้าลัว่ หรงได้อย่างสวยงาม ณ ทุ่งหญ้าลัว่ หรงแห่ งนี้ เต็มไปด้วยลาธารน้อยๆ ประกอบกับวิวอัน
เป็ นเทื อกเขาหิ มะ ทาให้ท่านต้องหลงมนต์สะกดอยู่ที่นี่อย่างไม่ตอ้ งสงสัย สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทาง
กลับเข้าสู่ เมืองเต้ าเฉิง (ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ DAOCHENG JIARI HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เต้ าเฉิง-เฉิงตู-ถนนคนเดินชุ นซีล่ ู-โชว์เปลีย่ นหน้ ากาก
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเต้ าเฉิง-ย่ าติง เป็ นสนามบินที่ได้เข้ามาครองตาแหน่งสนามบินที่
สู งที่สุดในโลก แทนสนามบินปั งต๋ า ในเขตปกครองตนเองของทิเบต ซึ่ งเป็ นสนามบินพลเรื อนที่อยู่บนภูมิ
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ประเทศที่สูงที่สุดในโลก ที่อาเภอเต้าเฉิ ง แคว้นปกครองตนเองชนชาติทิเบตกานจือ โดยตั้งอยู่บนพื้นที่สูง
4,411 เมตรเหนือ ระดับน้ าทะเล
เหิ รฟ้าสู่ นครเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เทีย่ วบินที่ 3U8654
เดินทางถีงท่าอากาศยานซวงหลิง นครเฉิงตู
 รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุ นซี ล่ ู ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้ อสิ นค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ
และในประเทศ อาทิ เสื้ อผ้า, รองเท้า, เครื่ องหนัง, กระเป๋ าเดิ นทาง, นาฬิ กา, เกมส์ , ของที่ ระลึ กต่างๆ ตาม
อัธยาศัย
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม โชว์ เปลี่ยนหน้ ากาก ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ ยว
วินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทนั เป็ นการแสดงที่สงวนและสื บทอดกันมาภายในตระกูล หลายชัว่ อายุคน
ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทัว่ ไป
 พักที่ SAILUNJIDI HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ถนนโบราณจินหลี-่ เฉินตู-กรุ งเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ แหล่งช้อปปิ้ ง ถนนโบราณจินหลี่ เป็ นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็ น
อย่างดี มีสินค้าต่างๆมากมายให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
สมควรก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉินตู
เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เทีย่ วบินที่ 3U8145 
ถึงท่าอากาศยานสุ ววณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....    
************ ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ ************
     ซื่ อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา     
(*** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ ต้ งั แต่ 10 ท่านขึน้ ไป ***)

ข้ อควรระวัง!!! ท่ านใดที่ต้องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั้ง

**ก่อนทาการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษทั ฯ
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก**
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แชงกรีล่า วัดถ่ ากง อุทยานย่ าติง 8 วัน 7 คืน (3U)
กาหนดการเดินทาง

วันที่ 06– 13 พฤศจิกายน 2560

ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้ องละ
2 ท่ านราคาท่ านละ

พักเดีย่ ว จ่ ายเพิม่

42,800.-

6,500.- บาท

(ไม่ มีราคาเด็ก)

หมายเหตุ :

ราคาทัวร์ นี้ ไม่ มีราคาเด็ก / ไม่ แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ ดังกล่ าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่ องจากสภาวะน้ามัน
โลกที่มีการปรับราคาสู งขึน้ ทาให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนา้ มันขึน้ ในอนาคต ซึ่ งทางบริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าภาษีนา้ มันเพิม่ ตามความเป็ นจริง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและยึดถือผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะ
ค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณี ที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่าน้ ามันเพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว้)
อัตราค่ าบริการดังกล่าวรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่ าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทาการ ราคา 1,500 บาท (พาสปอร์ ตไทย)
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 น้าหนักสั มภาระท่ านละไม่ เกิน 23 กิโลกรัม จานวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ อได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ าหนักต้องไม่เกิน 7
กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดิ นทาง ท่านละไม่เกิ น 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครองผูเ้ อา
ประกันที่ มีอายุต้ งั แต่ 1 เดื อนขึ้ นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดื อน ถึ ง 15 ปี และผูท้ ี่ มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้ นไป
ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลื อเพี ยงครึ่ งหนึ่ งของค่ าชดเชยที่ ระบุ ไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ ย่อมอยู่ใน
ข้อจากัดที่ มีการตกลงไว้กบั บริ ษ ทั ประกันชี วิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซื้ อประกันการเดินทางเพื่ อให้ คลอบคลุ มในเรื่ องของสุ ขภาพ ท่ านสามารถ
สอบถามรายละเอี ยดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ เจ้ าหน้ าที่ ข องบริ ษั ท ฯ ***ทั้ งนี้ อั ต ราเบี้ย ประกั น เริ่ ม ต้ น ที่ 330 บาท ขึ้ น อยู่ กับ
ระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณี ที่เสี ยชี วติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการ
ติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยูภ่ ายใต้อานาจ
ของสุ รายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
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งาน, การก่อการร้ าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขใน
กรมธรรม์
อัตราค่ าบริการดังกล่าวไม่ รวม
 ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)

 กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ ,หัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถ รวม 240 หยวนตลอดการเดินทาง (เด็กชาระทิปเท่ าผู้ใหญ่ )

 ค่ า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องการใบเสร็จรั บเงินที่ถูกต้ อง จะต้ องบวกค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม และ
หัก ณ ทีจ่ ่ าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่ านั้น และโปรดแจ้ งทางบริษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง ขอสงวนสิ ทธิ์ ออกใบเสร็จที่
ถูกให้ กบั บริษัททัวร์ เท่ านั้น
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบิ นต้องเดิ นทางตามวันที่ ที่ ระบุ บนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึ งไม่สามารถยกเลิ ก
หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
คืนเงิน ทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
3. คณะทัวร์ ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถื อว่าท่าน
สละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงิ นมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ
และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืน
ค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
5. การยกเลิก
5.1
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป
เก็บค่ าใช้ จ่ายตามจริง
5.2
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป
เก็บค่ าใช้ จ่ายตามจริง
5.3
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน
เก็บค่ าใช้ จ่ายตามจริ ง
5.4
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน
เก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
6.5
ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการั นตีค่า
มัดจาที่พักโดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคื นเงินได้ รวมถึง
เที่ ย วบิ น พิ เศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มี ก ารคื น เงิ น มั ด จ า หรื อ ค่ า ทั ว ร์
ทั้งหมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเทีย่ วบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. จานวนผูเ้ ดินทางขั้นต่าผูใ้ หญ่ 10 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริ ษ ทั ฯ ไม่ รับ ผิดชอบค่ าเสี ยหายในเหตุ การณ์ ที่ เกิ ดจากสายการบิ น ภัยธรรมชาติ ปฏิ วตั ิ และอื่ นๆที่ อยู่นอกเหนื อการ
ควบคุ มของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิ ดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่ น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสู ญหาย,
ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
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5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิ ดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย
และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้ คิ ดตามราคาตัว๋ เครื่ องบิ น ในปั จจุ บ ัน หากราคาตัว๋ เครื่ อ งบิ น ปรั บ สู ง ขึ้ น บริ ษ ัท ฯ สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จะปรั บ ราคาตั๋ว
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับ ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่ านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ ยวบางรายการ, ไม่ท าน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่ องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ ด้วยเหตุผล
ใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น

เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรับหนังสื อเดินทางไทย
1. หนังสื อเดิ นทางที่ มีอายุการใช้งานไม่ ต่ ากว่า 6 เดื อน สั ญชาติไทย (หมายเหตุ : หนั งสื อเดินทางต้ องไม่ มี การ ชารุ ดใดๆ
ทั้งสิ้น ถ้ าเกิดการชารุ ด เจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้ )
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ ายหน้ าตรง รู ปสี ขนาด 33x48 มม. จานวน 2 รู ป พื้นหลังสี ขาวเท่ านั้น ยิม้ ห้ ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ าและใบหูท้ งั
สองข้ างชั ดเจน และห้ ามสวมเสื้ อสี ขาว เช่ น เสื้ อยืดสี ขาว ชุ ดนักศึกษา หรื อชุ ดข้ าราชการ ไม่ สวมเครื่ องประดับ สร้ อย ต่ าง
หู เเว่ นตาเเฟชั่ น เเว่ นสายตา รู ปถ่ ายมีอายุไม่ เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้ องไม่ ใช่ สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
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4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี เดินทาง ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
5.1 เดินทางพร้ อมพ่อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่อ หรื อ แม่
5.1.1 สาเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอายุต่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.1.4 กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทางพร้ อมญาติ
5.2.1 สาเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอายุต่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.2.4 กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรื ออาเภอเท่านั้น
6. กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่ างชาติ เดินทาง ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
6.1 ใบอนุญาติการทางาน ตัวจริ งเท่านั้น ! ! ต่ออายุการทางานแล้วไม่ต่ากว่า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสื อรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3 สาเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม
6.4 สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
6.5 กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้
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 หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั
จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
 หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
หมายเหตุ : ทางบริ ษัทฯ สามารถขอวีซ่ าให้ ได้ เฉพาะชาวต่ างชาติที่ทางานในประเทศไทย และมีใบอนุ ญาติการทางานใน
ประเทศไทยเท่ านั้น หากไม่ ได้ ทางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
1. กรณี หนังสื อเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่ องจากผู ้
เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
2. สาหรับผูท้ ี่ถือหนังสื อเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ งเอกสาร
ยืน่ วีซ่า
3. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย 7
วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
4. โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยน
ระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้า
5. ผู้ทปี่ ระสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่าจีน ท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวี
ซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศ
จีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี้
 ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
 นารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 นารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทาวีซ่า
 นารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่ งหนังสื อเดินทางล่าช้ า
 ยื่นวีซ่าด่ วน 2 วัน เสี ยค่ าใช้ จ่ายเพิม่ ท่านละ 1,050 บาท
(ต่ างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปทีเ่ ข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ ม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก
ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์ เอสโทเนีย
ไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ )
**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่ นกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**

ผู้เดินทางกรุ ณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี!้ !!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**

ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME............................................................
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สถานภาพ  โสด  แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
......................................................................................................................................................................................................
.............รหัสไปรษณีย์.............. โทรศัพท์บ้าน.........................................มือถือ..................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
......................................................................................................................................................................................................
................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน
ชื่ อสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...................................................................................
ตาแหน่ งงาน.........................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....……………………………
...................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร.....................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที.่ ................. เดือน.........................ปี ........................... ถึง วันที.่ ......................เดือน.......................ปี ...............
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที.่ ................. เดือน.........................ปี ........................... ถึง วันที.่ ......................เดือน.......................ปี ...............
รายชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
กรุณาระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ทที่ างาน มือถือ บ้ าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริง เพื่อใช้ ในการขอยื่นวีซ่า
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริ ษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริ ษัทอาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เ พื่ อ
ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทาตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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