อูหลง

มรดกโลกถ้ําฝูหยง อุทยานแหงชาติหลุมฟา สะพานสวรรค (รวมรถแบตเตอรี่)
ชมอลังการโชว Impression Wulong ของจางอวี้โหมว
ตาจู หินแกะสลักตาจู มรดกโลกทางวัฒนธรรม พระพุทธรูปแกะสลักอายุกวา 1,100 ป
สุยหนิง วัดหลิงฉวน เจาแมกวนอิมกระพริบตา วัดกวางเตอหรือบานเกิดเจาแมกวนอิม
ฉงชิ่ง 1 ใน 4 มหานครของจีน พิพิธภัณฑซานเสีย เมืองโบราณซื่อชีโขว หงหยาตง
กําหนดการเดินทาง
วันแรก
04.00 น.
06.20 น.
10.20 น.

วันที่ 30 ธันวาคม – 4 มกราคม 2558

( 6 วัน 5 คืน )

สนามบินดอนเมือง – ฉงชิ่ง – ตาจู – แกะสลักหินตาจู (นั่งรถไฟฟา) – สุยหนิง
คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคานเตอร สายการบินแอรเอเชีย เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวย
ความสะดวกใหแกทานกอนเดินทางขึ้นเครื่อง
นําทานเหิรฟาสู เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบิน แอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD2550 (ระบุที่นั่งพรอมบริการอาหารบนเครื่อง )
เดินทางถึงทาอากาศยานมหานครฉงชิ่ง หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว นําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง

กลางวัน

ค่ํา

วันที่สอง
เชา

กลางวัน

ค่ํา

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานเดินทางสูเมืองตาจู ตั้งอยูที่ หางจากฉงชิ่งไปดาน
ตะวันตกเฉียงใตประมาณ 120 กิโลเมตร ชม ถ้ําพุทธศาสนาตาจู รวมทั้งถ้ําแกะสลักสือเหมินตาฝอ สือเหมินซานสือเคอสื
อจวนซานสือเคอ เปยซาน ตวอเปาถา และเปาติ่งซาน หลายภูเขา หลายถ้ํา เปนการแกะสลักเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา
มีพระพุทธเจาปางตางๆ โพธิสัตวอรหันต พระและเทวดาในศาสนาเตา ลัทธิขงจื่อ และผูคนที่ทําการไหวพระในถ้ําเหลานี้
ถ้ําตวอเปาซานเปนถ้ําที่ใหญ สวยงามและสําคัญที่สุด ทั่วทั้งภูเขาพบรองรอยแกะสลัก 37 แหง รวมรูปพระ 1 หมื่นกวา
องค มีปางไสยาสน เจาแมกวนอิมปางหามญาติ พระเจาอี้เซียน เปนตน เปนศิลปะในสมัยราชวงศซง สมัย 950 ปกอน หิน
แกะสลักที่อําเภอตาจูมีความสําคัญทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะดานศาสนา ซึ่งไมเพียงแตมีงานพุทธศิลปเทานั้น หากยังเปน
ศูนยรวมงานศิลปะของลัทธิเตา และแนวคิดของสํานักปรัชญา "หรูเจีย" ของขงจื๊ออยูดวย หากกลาววา ถ้ําผามอเกาคูอัน
ยิ่งใหญที่เมืองตุนหวงมณฑลกานซู และถ้ําผาหยุนกั่งที่เมืองตาถง มณฑลซานซี คือสัญลักษณของงานศิลปะถ้ํายุคเริ่มแรก
ของจีน หินแกะสลักที่ตาจู ก็นับไดวา เปนตัวแทนของศิลปะถ้ําที่ออนหวานนุมนวลในยุคหลัง ซึ่งไดรวบรวมผลงาน
ศิลปะการแกะสลักหินของจีนในชวงปลายคริสตศต วรรษที่ 9 ถึงยุคกลางคริสตศตวรรษที่ 13 ตลอดจนสะทอนแนวคิด
ความเชื่อทางศาสนา และรสนิยมในสังคมสามัญชน นําทานชมอัญมณีล้ําคา หยก เปนเครื่องประดับที่นิยมกันอยาง
แพรหลายเพราะเชื่อวาใสแลวจะชวยปองกันอันตรายได จากนั้นนําทานเดินทาง เมืองสุยหนิง เมืองที่คนจีนเชื่อวา เปนที่
กําเนิดของพระโพธิสัตวกวนอิม สุยหนิงเคยมีความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมมาแตโบราณ
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร อิสระพักผอน
พักที่สยุ หนิง TIANYOU INTER HOTEL หรือเทียบเทา

วัดหลิงฉวน (นั่งรถไฟฟา) – วัดกวางเตอ – เมืองอูหลง – โชว Impression Wulong
 รับประทานอาหารเชา ณ ที่พัก หลังอาหารนําทานสู วัดหลิงเฉียน เปนวัดที่มีตํานานวา วัดเจาแมกวนอิมกระพริบตา
มีความเชื่ อ ว าเปน วั ดที่ มีค วามศัก ดิ์ สิท ธิ์ อย างมากเพราะมีชาวบ านที่ ม าสักการะเล า ใหฟ งว า เจา แม องค นี้ต อนที่ เ กิ ด
แผนดินไหว ณ มณฑลเสฉวน ทานไดกระพริบตาและหลั่งน้ําตาออกมาเปรียบเสมือนทานสงสารผูประสบภัย วัดแหงนี้จะ
แสดงถึงประวัติของเจาแมใหทานไดทราบอยางลึกซึ้ง ใหทานไดกราบเจาแมกวนอิมถึงบานเกิดทาน นําทานชมความ
ยิ่งใหญอลังการของสุดยอดโบราณสถานกวาพันๆป (รวม วัดกวงเตอหรือวัดบานเกิดเจาแมกวนอิม (เจาแมกวนอิมทรง
ในรางผูชาย) ซึ่งเคยประทับที่นี่ 69 ป จากนั้นจึงยายไปอยูที่เกาะผูถอซาน ซึ่งเปนวัดหลวงระดับ 9 ในอดีตพระสงฆที่จะ
เดินทางไปตางประเทศจะตองมาประทับตราเขาออกที่วัดแหงนี้กอนที่จะเดินทางออกนอกเขต นําทานปลอยปลาปลอยเตา
เสริมบารมีเปนสิริมงคลแกทาน วัดแหงนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 อยางที่ทานไมควรพลาดที่จะไปดูคือ หนาบันโบราณ เจดียพระ
บรมสารีริกธาตุตราประทับหยกเหอเถียน เจาแมกวนอิม ปายจารึกเกามังกรประวัติเจาแมกวนอิม พระพุทธรูปหยก 1 ใน 4
ของโลก นําทานชม ผาไหมของจีน ชมวิธีการนําเสนไหมออกมาผลิตเปนสินคาทั้งใชเครื่องจักรและแรงงานคน ชมการ
ดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแตจริง ) เพื่อมาทําไสนวมผาหมไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเปนทั้งของฝากและใชเอง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานเดินทางสู เมืองอูหลง ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของ
เมืองฉงชิ่ง เปนเมืองที่อยูทามกลางหุบเขาโอบลอมดวยภูเขาสูง ทําใหเมืองนี้มีปาไม และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี มี
แมน้ําอูเจียงไหลตัดผานกลางเมือง เมืองอูหลงอยูหางจากเมืองฉงชิ่งประมาณ 130 กิโลเมตร ถนนเปนทางดวนพิเศษตลอด
เสนทาง
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานชมโชว IMPRESSION WULONG อีกหนึ่งผลงานของผู
กํากับดัง จางอวี้โหมว ซึ่งเนรมิตหุบเขาเถาหยวน ของอวูหลง ซึ่งลอมรอบดวยภูเขาสูง, หุบเหวและความเงียบสงบของ
ธรรมชาติเปนฉากหลังบอกเลาเรื่องราว,วิถีชวี ิตและประวัตศาสตรของผูคนเมืองฉงชิ่ง ผานตัวละครกวา 500 ชีวิต โดยมี
คนลากเรือ (หาวจือ) เปนผูเลาประกอบการรองเพลงสดของนักแสดงกวา 100 ชีวิต ตลอดการแสดงกวา 70 นาที และการ
ใชเลเซอร ระบบแสง สี เสียง ทําใหการแสดงจบลงดวยความประทับใจแหงอวูหลง
จบการแสดงนําทานกลับที่พกั YUZHU GARDEN HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สาม
เชา

กลางวัน

ค่ํา

วันที่สี่
เชา

กลางวัน

ค่ํา

วันที่หา
เชา

กลางวัน

ค่ํา

ถ้ําฝูหยง (มรดกโลก) – อุทยานแหงชาติหลุมฟา สะพานสวรรค (นั่งรถอุทยาน+รถไฟฟา)
 รับประทานอาหารเชา ณ ที่พัก หลังอาหารนําทานเที่ยวชม ถ้ําฝูหยง (มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 4 A) เปนถ้ําหิน
แรแคลไซด (คลายๆ กับถ้าํ แกวโกมลที่แมฮองสอนของประเทศไทย) ถ้ําฝูหยง ไดรับการยกยองวาเปนถ้ําที่สวยที่สุดของ
ประเทศจีนและหนังสือ Chinese National Geography ยกยองใหเปน "NO.1 cave in the world"
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติหลุมฟา - สะพานสวรรค
มรดกโลกทางธรรมชาติ ระดับ 5A ที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทําใหเกิดเปนบอหลุมขนาดใหญที่ลกึ ประมาณ
300-500 เมตร และมีบางสวนเปน โพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดขามระหวางภูเขา ภายในอุทยานแหงชาติหลุมฟา สะพานสวรรค ยังมีโรงเตียมเกาๆ ซึ่งเปนจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยกอนตั้งแตในสมัยราชวงศถัง (ค.ศ. 618-907)
และจุดนี้เองที่จางอี้โหมวใชเปนฉากในหนังการถายทําหนังเรื่อง "ศึกโคนบัลลังกวังทอง
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร กลับที่พกั YUZHU GARDEN HOTEL หรือเทียบเทา

อูหลง – ฉงชิ่ง – ศาลาประชาคม – พิพิธภัณฑซานเสีย – สุกี้ฉงชิ่ง
 รับประทานอาหารเชา ณ ที่พัก หลังอาหารนําทานเดินทางสู นครฉงชิ่ง ซึ่งอยูติดกับมณฑลเสฉวน นครฉงชิ่ง เปน
เมืองใหญ 1 ใน 4 ของประเทศจีน ที่มีฐานะเทียบเทา มณฑล (อีก 3 นครคือ ปกกิ่ง,เทียนจิน และ เซี่ยงไฮ ) เปนเมืองทาริม
แมน้ําแยงเซีเกียงมาแตโบราณ ตัวเมืองตั้งอยูระหวางแมน้ําแยงซี และแมน้ําเจียหลิงเจียง ถูกขนานนามวา เมืองภูเขา เตา
ไฟ เมืองในหมอก ปจจุบันเปนเมืองอุตสาหกรรมหนัก เดินทางถึงเมืองตาจู ซึ่งอยูหางจากนครฉงชิ่งประมาณ 160
กิโลเมตร มีสมญานามวา “บานเกิดแหงหินแกะสลัก” ทั่วทั้งเมืองมีศิลปะรูปปนหินแกะสลัก กวา 50,000 ชิ้น, จารึกคํา
สอนภาษาจีนถึง 100,000 ชิ้น กระจายกันอยูบนหนาผากวา 75 จุด ใน บริเวณ 5 ภูเขา คือ เปาติ่งซาน, เปยซาน, หนันซาน
สือเหมินซาน และสือจวนซานซึ่งเปนเขตปกครองพิเศษนครฉงชิ่ง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานเที่ยวชม มหาศาลาประชาคม ( ตาหลี่ถัง ) ที่สรา
โดยนายพลเฮดหลงแหงกองทัพคอมมิวนิสต สรางหลังจากการปฎิวัติสําเร็จในป 2494 จุคนไดกวา 4,000 คน ใชเปนที่
ประชุมสภาผูแทน และโรงละครของประชาชน จําลองแบบมาจากหอฟาเทียนถานจากปกกิ่ง ใหทานเก็บภาพ
บรรยากาศขางนอก จากนั้น และชม พิพิธภัณฑซานเสีย ซึ่งเปนพิพธิ ภัณฑที่เก็บเรื่องราวของการสรางเขื่อนยักษที่
ใหญที่สุดในโลก ซานเสียตาปา ที่ขวางกั้นแมน้ําแยงซีเกียง
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษสุกี้ฉงชิ่ง หลังอาหารนําทานเขาทีพ่ ักโรงแรม
พักที่ JINXIUCITY HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเทา

สวนสาธารณะเออหลิง – เมืองโบราณซื่อชีโขว – ชอปปงถนนเจี๋ยฟางเปย
 รับประทานอาหารเชา ณ ที่พัก หลังอาหารนําทานนําทานชม สวนเออหลิ่ง ตั้งอยูเขตหวีจงซึ่งอยูแถบแมน้ําแยงซีเกียง
และขนาบดวยเจียงหลิงเดิมมีชอื่ เรียกวา “เออเซี่ยงหลิ่ง” สวนแหงนี้ตั้งอยูชองแคบเขาซันหลิ่งซึ่งมีลักษณะเหมือนคอหาน
จึงไดถูกขนานนามวา “สวนเออหลิ่ง” (สวนคอหาน) และถือไดวาเปนชองแคบที่มีระยะใกลนครฉงชิ่งมากที่สุด ภายใน
บริเวณสวนประกอบดวยสะพานเชือก ศาลาชมวิว ฯลฯ อีกทั้งยังมีบรรยากาศที่รม รื่นและทานยังสามารถชมและเก็บภาพ
ความประทับใจกับทัศนียภาพรอบๆนครฉงชิ่ง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานชม หมูบานโบราณฉือชีโ่ ขว เปนหมูบานที่มีชนเผากลุม
นอยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู อาคารบานเรือนภายในหมูบานคงรูปแบบของสถาปตยกรรมจีนดั้งเดิมไว อิสระใหทาน
สัมผัสกลิ่นอายยอนยุคสมัยราชวงศซง หมิง ชิง เลือกซื้อของที่ระลึกหรือของฝาก
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานชอปปงของฝากกลับบานที่ ถนนคนเดินเจี่ยฟางเปย (ถนนคน
เดินเมืองฉงชิ่ง) หรือที่รับรูกันวาเปนเสมือนฮองกง 2 มีสินคาเบรนดเนมใหทานไดเลือกชอปปงจุใจ
พักที่ JINXIUCITY HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หก

วัดโหลวหาน – หงหยาตง – เมืองฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

07.00 น

 รับ ประทานอาหารเชา ณ ที่ พัก หลังอาหาร นําท านสู วั ดโหลวหาน ซึ่งเปนวั ดเก าแก กวาพันป นํา ทานสักการะ
พระพุทธรูปทองคําองคใหญ รวมถึงพระอรหันต 500 องค เพื่อความเปนสิริมงคล
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานเดินทางสู “หงหยาตง” คอมเพล็กซในรูปทรงอาคาร
โบราณขนาดใหญ ภายในมีรานคา รานอาหาร รานขายสินคาที่ระลึก ฯลฯ ที่นี่ถือเปนจุดนัดพบพักผอนของชาวเมือง และ
จุดชมวิวชั้นดี อีกทั้งยังเปนจุดถายรูปที่สําคัญของนักทองเที่ยวอีกดวย จากนั้นแวะชม รานมีด สามารถซื้อเปนของที่ระลึก
ไดอีกดวย สมควรแกเวลาเดินทางสูสนามบิน สนามบินฉงชิ่ง
19.55 น.
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยไทยสมาย เที่ยวบินที่ FD 2553
(บริการอาหารวางบนเครื่อง)
22.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพทุกทาน

อัตราคาบริการ ** ไมมีแจกกระเปา ***
วันเดินทาง
วันที่ 30 ธ.ค. – 4 ม.ค. 58

ผูใหญ

เด็กพักกับผูใหญ
2 ทาน มีเตียงเสริม

เด็กพักกับผูใหญ 2
ทานไมเสริมเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่มทานละ

28,999

28,999

27,999

5,500

รายการนี้จะเขารานรัฐบาลจีน เพื่อโปรโมทการทองเที่ยว แตละรานใชเวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที -1 ชั่วโมง**

*** กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงือ่ นไขการเดินทางอยางถองแท จนเปนที่พอใจ
แลวจึงวางมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง ***
เนื่อ งจากเปนราคาพิเศษ เมื่ อทา นเดิน ทางไปกับ คณะแลว ขอความกรุณาใหทา นตามคณะทอ งเที่ย วตามรายการ ซึ่ งอาจจะมี การ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากทานตองการที่จะไมทองเที่ยวตามรายการในแตละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาใหทานชําระเงิน
เพิ่ม 1,500 บาท ตอวันตอทาน เนื่องจากราคาทัวร เปนราคาพิเศษซี่งไดรับการสนับสนุนจากการทองเที่ยวหังโจวและรานคาตางๆ

อัตราคาบริการนี้รวม
- คาตั๋วเครื่องบินระหวางประเทศ (ชาเตอรไฟล) ชั้นประหยัด
- คาโรงแรมที่พัก
- คาอาหารตามรายการ
- คาประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

- คาภาษีสนามบิน
- คาธรรมเนียมวีซาจีน 4 วันทําการปกติ (หนังสือเดินทางไทย)
- คาเขาชมสถานที่ทุกแหงตามที่ระบุไวในรายการ
- คารถโคชปรับอากาศตามที่ระบุไวในรายการ

*** คาน้ําหนักกระเปา ทานละ 20 กิโลกรัม/ ทาน กรณีทนี่ ้ําหนักเกิน กรุณาชําระคาใชจายสวนน้ําหนักที่เกินเอง ***
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
-คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
-คาหนังสือเดินทาง และเอกสารตางดาวตางๆ
-คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน เครื่องดื่ม, คาอาหาร, คาโทรศัพท, วีดีโอ
-ทิปเด็กยกกระเปาประมาณ 5 หยวนตอหอง
-คาทิปไกดวันละ 10 หยวนตอวันตอคน, คาทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนตอวันตอคน, หัวหนาทัวรไทย วันละ 10 หยวนตอวันตอคน

การยกเลิก
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน คืนหรือหักคาใชจายบางสวนสําหรับกรุปที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตี
คามัดจําที่พัก ไมวาโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งไมอาจขอคืนเงินได
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป
เก็บคาใชจาย 10,000 บาท
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 10-19 วัน
เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-9 วัน
เก็บคาบริการทั้งหมด 100%
5.ยกเวน กรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํา กับสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ

@ @ เอกสารสําหรับยื่นวีซาจีน @ @

สําหรับผูเดินทางพาสปอรตไทย
1. ใช พาสปอรตตัวจริง + รูปถายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. กรอกฟอรมเอกสารเบื้องตน (ตามที่แนบทายรายการ)

สําหรับผูเดินทางที่เปนเด็กอายุต่ํากวา 15 ป
1.
2.
3.
4.

ใช พาสปอรตตัวจริง + รูปถายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
สําเนาสูติบัตร (สําหรับเด็กที่อายุต่ํากวา 6 ป ใชฉบับจริง)
กรอกฟอรมเอกสารเบื้องตน (ตามที่แนบทายรายการ)
กรณีหนังสือเดินทางคนตางชาติ
**อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงแลวแตสถานฑูตจีนกําหนด **
4.1.หนังสือเดินทางของคนตางชาติ จายเพิม่ 500 บาท (ยกเวน ไตหวัน/อเมริกัน) เอกสารพาสปอรต + รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว
จํานวน 2 ใบ + ที่อยูที่เมืองไทย และที่อยูที่ประเทศเกิด + ใบอนุญาตการทํางาน (WORK PERMIT)
4.2 สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง
4.3 คัดทะเบียนสมรสตัวจริงเปนฉบับภาษาอังกฤษ (ถามี)
4.4. หนังสือเดินทางคนไตหวัน (ตองกรอกเอกสารเปนภาษาจีน รายละเอียดที่อยู ใบอนุญาตการทํางาน)
4.5.หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 3,600 บาท

หมายเหตุ : สถานฑูตจีน มีการเปลี่ยนแปลงการยื่นวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติดังนี้
1. ชาวตางชาติพมา กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว ฟลิปปนส เวียดนาม ที่มีใบอนุญาตทํางาน(WORK PERMIT) ลูกคาตองเดินทาง
ไปยื่นวี ซาเอง เนื่องจากบริษัททัว รไมสามารถยื่นวี ซาแทนใหลูกคาได และกรณีที่ลูกคาเปนนักทองเที่ย วไมมีใบอนุญาตทํางาน(WORK
PERMIT) ลูกคาตองเดินทางกลับไปยื่นวีซาที่สถานฑูตจีนประจําประเทศของตัวเองเทานั้น
2. ชาวตางชาติยุโรป ที่มีใบอนุญาตทํางาน(WORK PERMIT) บริษัททัวรสามารถยื่นวีซาแทนใหลูกคาไดคะ(แตวีซาจะผานหรือไมนั้น
ขึ้นอยูกับสถานทูตพิจารณา) กรณีถาลูกคาเปนนักทองเที่ยวที่ไมมีใบอนุญาตทํางาน(WORK PERMIT) ลูกคาตองเดินทางกลับไปยื่น วีซา
ที่สถานฑูตจีนประจําประเทศของตัวเองเทานั้น

อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่ม ทานละ 800 บาท

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไมรับเลมของทานวีซาในกรณีดังนี้คือ
1.
2.
3.
4.

ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง ไวผมยาว แตงหนา ทาปาก
นํารูปเกาที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช
นํารูปถายเลนๆ มีวิวดานหลัง ยืนเอียงขาง ฯลฯ มาตัดใช เพื่อยื่นวีซา
นํารูปที่เปนกระดาษสติกเกอร หรือ รูปที่ใชกระดาษพรินซจากคอมพิวเตอร

การยกเลิก
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน คืนหรือหักคาใชจายบางสวนสําหรับกรุปที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปทีม่ กี าร
การันตีคามัดจําที่พัก ไมวาโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งไมอาจขอคืนเงินได
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป
เก็บคาใชจาย 10,000 บาท
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บคาบริการทั้งหมด 100%
5.ยกเวน กรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํา กับสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงื่อนไขในการใหบริการ (ชวงเทศกาล เชน ไฟลเหมาลํา CHARTER FLIGHT หรือ ไฟลเสริมพิเศษ EXTRA FLIGHT)
เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100% ซึ่งเมื่อทานจองและจายมัดจําแลว ถาผูจอง
ยกเลิกจะไมมีการคืนคามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผูจองจะไม
สามารถทําเรื่องขอคืนคาตั๋วหรือขอคืนคาทัวรทงั้ หมดหรือบางสวนได เวนแต
1. ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไมหักคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ถา
ยังไมมีการยื่นวีซา หรือมีการเสียคาใชจายอื่นใด
2. ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเครื่องบิน แตมีการยืน่ วีซาไปแลวหรือมีคาใชจายอื่น
ใด บริษัทฯ จะหักคาใชจายเฉพาะเทาที่จายไปลวงหนาตามจริงเทานั้น
3. ผูจองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินไดออกไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดในวันเดิม ผูยกเลิกตองรับผิดชอบ
ชําระคาธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + สวนตางของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑที่สายการบินกําหนด และ
บริษัทฯ จะหักคาใชจายอื่นๆ เฉพาะเทาที่ไดจายไปลวงหนาตามจริง เชน คาวีซา เปนตน

หมายเหตุ
-เนื่องจากเปนไฟลทเหมาลํา เมื่อออกตัว๋ แลวไมสามารถนํามาคืนเงินได และไมมีราคาตั๋วเด็ก
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กําหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน หรือเกิดปญหา
ทางการเมืองจนไมสามารถออกเดินทางได
-กรุณาอยานําสิ่งของมีคาติดตัวหรือนําใสกระเปาเดินทาง มากเกินความจําเปน หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหวางการเดินทาง กรณี
กระเปาสัมภาระของทานไดรับความเสียหายระหวางโดยสารเครื่องบิน การเรียกรองคาชดเชยตางๆ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสายการบินที่
จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบตอความสูญเสียนั้นๆ
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทําใหมิสามารถเดินทาง
ได รวมถึงกรณียื่นวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนคาใชจายเปนกรณีตามที่เห็นสมควร
-หากผูเดินทางถูกปฏิเสธ เขา-ออกเมือง ของเจาหนาที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไมถูกตองหรือการ
ถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
-เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจ
เรียกคาบริการ

เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีความแปรปรวน ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต
ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ ก็บคาภาษีน้ํามันเพิม่ ตามความเปนจริง โดยจะแจงใหทานทราบกอนออกตั๋ว

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุทานละๆ 1,000,000 บาท

คารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงเพื่อความสะดวกสําหรับยื่นวีซาจีน
1. ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง)_______________________________________________________
2. เพศ □ หญิง □ ชาย หนังสือเดินทางเลขที่ ____________ วันที่ออก_________ วันหมดอายุ_____________
3. สถานภาพ □ โสด □ แตงงานจดทะเบียน □ แตงงานไมจดทะเบียน □ หมาย □ หยาราง
4. สัญชาติ_______________________________________________________________________________________
5. วัน/เดือน/ปเกิด_________________________________________________________________________________
6. หมายเลขบัตรประชาชน _________________________________________________________________________
7. ที่อยูปจจุบัน ___________________________________________________________________________________
8. เบอรโทรบาน__________________ เบอรมือถือ___________________ E MAIL ____________________________
9. ชื่อที่ทํางาน หรือ สถานศึกษา _____________________________________________________________________
10. ที่อยูที่ทํางาน หรือ สถานศึกษา ____________________________________________________________________
11. เบอรโทรศัพทที่ทํางาน หรือ สถานศึกษา ____________________________________________________________
12. สมาชิกในครอบครัว
12.1 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ_______________
12.2 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ_______________
12.3 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ_______________
12.4 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ_______________
12.5 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ_______________
13. บุคคลที่สามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน__________________________ เบอรติดตอ_________________________
14. ในระยะเวลา 1 ป คุณเคยเดินทางไปประเทศไหนมาบาง ถาไปใหระบุชื่อประเทศ และระบุวันที่เดินทางเขา /ออกดวย
14.1 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเขา/ออก __________________จุดประสงค______________________
14.2 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเขา/ออก __________________จุดประสงค______________________
14.3 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเขา/ออก __________________จุดประสงค______________________
14.4 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเขา/ออก __________________จุดประสงค______________________
14.5 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเขา/ออก __________________จุดประสงค______________________

