*** กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์และคนขับรถ จํานวน 100 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง ***
*** ส่วนหัวหน้าทัวร์ ขึนอยู่กบั ความเหมาะสมในเรืองของการบริการ ***

 กําหนดการเดินทาง 28 ธันวาคม - 1 มกราคม 2558
วันแรก
04.30 น.

06.20 น.
10.20 น.

กรุงเทพฯ – ฉงชิ่ง - อูหลง – อุทยานหลุมบอฟา สะพานสวรรค
 คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผูโดยสารขาออก (ระหวางประเทศ) ชั้น 3 โดยสายการบิน
AIR ASIA โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน และกระเปาเดินทางใหกับ
ทาน
เดินทางสู สนามบินฉงชิ่ง โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 556 
ถึง เมืองฉงชิ่ง เปนเขตเทศบาลนครตั้งอยูภาคตะวันตกเฉียงใตของจีนมีพื้นที่ติดกับมณฑลหูเปย หูหนัน กุยโจว ซื่อ
ชวนและซานซี ภายในตัวเมืองมีแมน้ําไหลพาดผานหลายสายเปนเมืองขนาดใหญอันดับ 8 ของจีน มีเนื้อที่ 82,300 ตร.
ก.ม. มีประชากร ประมาณ 31 ลานคน ประชากรสวนใหญเปนชาวฮั่น หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองอูหลง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองฉง
ชิ่ง อยูหางจากเมืองฉงชิ่งประมาณ 130 เปนเมืองที่โอบลอมดวยภูเขาสูง มีแมน้ําอูเจียงตัดผานเปนแมน้ําสายหลักใน
เมืองอูหลง เปนเมืองที่มีอากาศดีและอุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติที่งดงาม ถนนเปนทางดวนพิเศษตลอดเสนทาง
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เปนเมืองที่อยูทามกลางหุบเขาโอบลอมดวยภูเขาสูง ทําใหเมืองนี้มีปาไมและพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี มีแมน้ําอู
เจียงไหลตัดผานกลางเมือง
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นํา ท านสู อุ ท ยานหลุมบ อฟ า สะพานสวรรค บนพื้ นที่ ยาว 8 กม. กวา ง 10-200 เมตร แผ นดิ นมี ก ารยุ บตั ว ลง
เนื่องมาจากการกัดเซาะของน้ํา ทําใหเกิดสะพานภูเขาธรรมชาติ 3 สะพาน ที่มีความสูง 280 เมตร หนา 167 เมตร และ
เกิดหลุมฟาลึก 2 หลุม ที่มีหนาผาแคนยอนใหญ สูงชัน 200-400 เมตร เกิดโตรกผาลึก 1 แหง ถ้ํา 4 แหง และเกิดธารน้ํา
ใตดินอีกหลายสาย ทานจะไดชมมหัศจรรยแหงภูผาที่นาอัศจรรยเปนอยางมาก ชมหลุมที่ลอยอยูบนอากาศ แตเมื่อ
ทานไดมองจากดานบนนั้นจะเหมือนภูเขาที่มีรู มองไกลๆเหมือนดั่งมีแองน้ําที่อยูกลางหุบเขา แตเมื่อไดเดินไปใกลๆ
ทานจะไดเห็นหลุมอวกาศขนาดใหญที่ลอยอยูทามกลางภูเขา พอทานเดินทางถึงเบื้องลางทานจะไดพบ บานโบราณที่
งดงามมีแสงจากหลุมบอฟาดานบนสาดสองเขามาใจกลางบานทําใหภาพที่เห็นเสมือนแสงไฟจากฟาสองลงมาใหผูมา
เยือนไดเห็นภาพที่สวยงามเหมือนจัดฉากไวรอตอนรับทุกทานที่มาชม ซึ่งเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรเรื่อง “ศึกโคน
บัลลังควังทอง” ลาสุดเปนฉากหลังของภาพยนตรฮอลีวูดเรื่อง TRANSFORMERS 4 (รวมรถอุทยานและรถ
แบตเตอรรี่สลับกัน)
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําทานชมการแสดง ความประทับใจอูหลง IMPRESSION WULONG อีกหนึ่งผลงานของผูกํากับมือทอง จางอวี้
โหมว ซึ่งเนรมิตหุบเขาเถาหยวนของอวูหลง ซึ่งลอมรอบดวยภูเขาสูง,หุบเหวและความเงียบสงบของธรรมชาติเปน
ฉากหลังบอกเลาเรื่องราว , วิถีชีวิตและประวัตศาสตรของผูคนเมืองฉงชิ่ง ผานตัวละครกวา 500 ชีวิต โดยมีคนลากเรือ
(หาวจือ) เปนผูเลา ประกอบกับการรองเพลงสดของนักแสดงกวา 100 ชีวิตที่ตองรองเพลงประกอบการแสดงตลอด
70 นาที และการใชเลเซอร ระบบแสง สี เสียง ทําใหการแสดงจบลงดวยความประทับใจแหงอูหลง (หมายหตุ : โชวนี้
เปนการแสดงที่อยูกลางแจง ดังนั้นหากมีการปดการแสดงในวันนี้ ไมวาจะดวยกรณีใดๆ จนทําใหไมสามารถเขาชมได
ทางบริษัทฯ ขอคืนเงินคาโชวใหทานละ 150 หยวน / ทาน )
 พักที่ YUZHU GARDEN HOTEL หรือเทียบเทา
อูหลง - ถ้ําฝูหยงตง – เมืองโบราณฉือชีโคว - ลองเรือแมน้ําแยงซีเกียง
 รับประทานอาหาร ณ โรงแรม
นําทานเดินทางสู ถ้ําฝูหยงตง ที่ไดรับการขนานนามวา สวยที่สุดในแดนมังกร ตั้งอยูในเมืองอูหลง ถ้ํานี้ตั้งอยูที่ปาก
แมน้ําอูหลงเจียง ถ้ํานี้คนพบเมื่อเดือนพฤษภาคม 1993 จากการสํารวจรวมกันของประเทศจีนและออสเตรเลีย เปนการ
ประเมินผลอยูในระดับที่เปนถ้ํามหัศจรรยของโลก ภายในถ้ํามีแหลงทองเที่ยวงดงามและยิ่งใหญเสมือนวังใตดินของ
ราชามังกร มีอุโมงคหลักภายในถ้ํายาว 2.7 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 37,000 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่หองโถงภายในถ้ํา
กวา 11,000 ตารางกิโลเมตรที่งดงามที่สุด ในถ้ํามีหินงอกหินยอยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จุดชมวิวทั้งหมดภายใน
ถ้ําแบงออกเปน 30 กวาฉากที่สําคัญ ภายในจะมีน้ําตกยักษตระการตาที่จะมีหินงอกออกมาลักษณะคลายกับปะการังที่
อยู ภ ายใต ท ะเล เบื้ อ งล างเป น แหล งกั ล ป ง หา ถ้ํ า นี้ เ ป นหิ น ปู นเหมื อ นดั่ ง มี จิต รกรมาแกะสลั ก ลวดลายของถ้ํ า ที่
วิจิตร
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมืองโบราณฉือชีโคว ขึ้นชื่อมากในเรื่องเครื่องปนดินเผา ชาวบานทุกคนจะตองทําอาชีพนี้ บานแต
ละหลังจะสราง ดวยไมไผ ประตูหนาบานจะตกแตงดวยเครื่องปนดินเผา นําชมทาเรือขนถายสินคานานาชนิดเพื่อ
ลงเรื อ ล องแม น้ํ า แยงซี เ กี ย ง ท าเรื อ นี้ คึ กคั ก รุ งเรื อ งมากในสมั ย ราชวงศ ห มิ ง และชิ ง ที่ นี่ ยั งเป น ปากทางลํ า เลี ย ง
เครื่องปนดินเผาสงขายกระจายไปทั่วจีน อิสระใหทานเดินเลน เลือกซื้อสินคาหัตถกรรม ชิมอาหารพื้นเมืองนานา
ชนิด
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 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําทาน ลองเรือแมน้ําแยงซีเกียง ชม วิวทิวทัศนแสงสีเมืองฉงชิ่งในยามคําคืน ที่ตกแตงไฟอยางสวยงาม
จนไดสมญานามวา "ฮองกงนอยแหงภาคตะวันตก"
 พักที่ JIN XIU CITY HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเทา
ฉงชิ่ง – สุยหนิง - วัดหลิงฉวน – วัดกวางเตอ - เมืองตาจู
 รับประทานอาหาร ณ โรงแรม
นําท านเดิ นทางสู เมื องสุ ย หนิ ง เมื อ งที่ ค นจีนเชื่ อวา เป นที่กํ า เนิ ดของพระโพธิ สั ตวก วนอิม สุ ย หนิ ง เคยมีค วาม
เจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมมาแตโบราณ
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําทานสู วัดหลิงฉวน หรือ วัดเจาแมกวนอิมกระพริบตา เปนวัดเกาแกซึ่งสรางขึ้นในปลายราชวงศสุย และบูรณะ
พัฒนา มีความเชื่อวาเปนวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยางมาก และมีเรื่องเลาขานกันวา เมื่อครั้งเกิดแผนดินไหวที่มณฑล
เสฉวน ชาวบานที่มาสักการะเห็นเจาแมองคนี้ไ ดกระพริบตาและหลั่งน้ําตา เสมือนทานสงสารชาวผูประสบภัย
ภายในวัดแหงนี้ยังไดแสดงประวัติของเจาแมกวนอิมอยางละเอียดใหทานไดกราบไหวสักการะและขอพรจากเจาแม
กวนอิม ณ วิหารเจาแมกวนอิม ซึ่งเปนองคยืนสูง 18.6 เมตรอยูในอาคารสูง จากนั้นนําทานชมความยิ่งใหญอลังการ
ของสุดยอดโบราณสถานกวาพันปที่ วัดกวางเตอ หรือวัดบานเกิดเจาแมกวนอิม (เจาแมกวนอิมในรางชาย) ซึ่งเคย
ประทับที่นี่ 68 ป จากนั้นจึงยายไปอยูเกาะผูโ ถซาน ซึ่งเปนวัดหลวงระดับ 9 ในอดีตพระสงฆที่จะเดินทางไป
ตางประเทศจะตองมประทับตรา เขา-ออกที่วัดแหงนี้กอนที่จะเดินทางออกนอกเขต วัดแหงนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 อยาง
คือ หนาบันโบราณ เจดียพ ระบรมสารีริกธาตุ ตราประทับหยกเหอเถียน เจาแมกวนอิม ปายจารึกเกามังกรประวัติเจา
แมกวนอิม พระพุทธรูปหยก 1 ใน 4 ของโลก จากนั้นอิสระใหทานปลอยนก ปลอยปลา ปลอยเตาเสริมบารมี เพื่อสิริ
มงคลแดตัวทาน นําทานเดินทางสู เมืองตาจู คือ แหลงมรดกโลกที่เดนในความงดงามของงานแกะสลักทั้งทางพุทธ
ศาสนา ขงจื๊อ เตา และชีวิตผูคนบนผาแคบๆ ที่เริ่มแกะสลักเรื่อยมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 9 จนถึงคริสตศตวรรษที่ 13
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
 พักที่ LONGJING INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเทา
เมืองตาจู – พระพุทธรูปแกะสลักบนภูผา – ผานชม มหาศาลาประชาคม – พิพิธภัณฑซานเสีย
 รับประทานอาหาร ณ โรงแรม
นําทานชมมรดกโลกที่อลังการ พระพุทธรูปแกะสลักบนภูผาที่ตาจู (เขาเปาติงซาน) ไดลงทะเบียนเปนมรดกโลกใน
การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 23 เมื่อป พ.ศ. 2542 ที่เมืองมารราเกช ประเทศโมร็อกโก เปน 1
ใน 40 กวา แหลงมรดกโลกของจีน มีความสําคัญทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะดานศาสนา ซึ่งไมเพียงแตมีงานศิลปะของ
พุทธศาสนาเทานั้น ยังเปนศูนยรวมงานศิลปะของศาสนาเตา และแนวคิดสํานักปรัชญา ‘หยูเจียเสียว” ของขงจื๊อ
รวมอยูดวย หากกลาววาถ้ําหลงเหมิน ที่ลั่วหยาง ถ้ําผามอเกาคู อันยิ่งใหญที่เมืองตุนหวง และถ้ําผาหยุนกัง ที่เมือง
ตาถง คือสัญลักษณของงานศิลปะถ้ํายุคเริ่มแรกของจีน หินสลักที่ตาจู เมืองฉงชิ่ง ก็นับไดวาเปนตัวแทนของศิลปะ
ถ้ําในยุ คหลัง ซึ่ งไดร วบรวมผลงานศิล ปะการแกะสลัก หิน ของจี นในช วงปลายคริสต ศตวรรษที่ 9 ถึ งยุ คกลาง
คริสตศตวรรษที่ 13 ตลอดจนสะทอนแนวคิดความเชื่อทางศาสนา และรสนิยมในสังคมสามัญชน หินสลักสําคัญที่
อําเภอตาจูอยูในอาณาบริเวณของ ‘เทือกเขาทั้ง 5’ ไดแก เขาเปยซัน เปาติ่งซัน หนันซัน สือจวนซันและเขาสือเหมิน
ซัน ซึ่งประกอบดวยหินสลักที่กระจายอยูตามเขาตางๆนี้กวา 75 จุด รวมรูปหินสลักทั้งหมดมากกวา 100,000 ชิ้น ให
ทานชมพระแกะสลักที่งดงามติดอันดับ 1 ใน 4 ของถ้ําแกะสลักหินริมภูเขาที่ใหทานเก็บภาพความประทับใจ (รวมรถ
แบตเตอรี่)

เที่ยง
บาย

ค่ํา
วันที่หา

 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางกลับเขาสู เมืองฉงชิ่ง ซึ่งเปนเมืองที่มีพื้นที่ติดกับมณฑลหูเปย, หูหนัน, กุยโจว, ซื่อชวนและสานซี
ภายในตัวเมืองมีแมน้ําไหลพาดผานหลายสายเปนเมืองขนาดใหญอันดับ 8 ของจีน จากนั้นนําทานชม มหาศาลา
ประชาคม (ชมและเก็บภาพบรรยากาศดานนอก) ซึ่งนายเฮดหลงแหงกองทัพคอมมิวนิสตริเริ่มสรางขึ้นภายหลังการ
ปฏิวัติสําเร็จ ในป พ.ศ. 2494 จุคนไดกวา 4,000 คน ใชเปนที่ประชุมสภาผูแทน และโรงละครของประชาชน สราง
โดยจําลองแบบมาจากหอเทียนถานที่เมืองปกกิ่ง จากนั้นนําทานชม พิพิธภัณฑซานเสีย ซึ่งเปนพิพิธภัณฑที่เก็บ
เรื่องราวของการสรางเขื่อนยักษที่ใหญที่สุดในโลก ซานเสียตาปา ที่ขวางกั้นแมน้ําแยงซีเกียง
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
 พักที่ JIN XIU CITY HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเทา
สวนสาธารณะเออหลิง - หงหยาตง - กรุงเทพฯ

 รับประทานอาหาร ณ โรงแรม
นําทานเดินทางสู สวนสาธารณะเออหลิง สวนแหงนี้ตั้งอยูที่ชองแคบเขาซันหลิ่ง ซึ่งมีลักษณะเหมือนคอหาน จึงไดถูก
ขนานนามวา “สวนเออหลิ่ง”(สวนคอหาน) และถือไดวาเปนชองแคบที่มีระยะใกลนครฉงชิ่งมากที่สุด ภายในบริเวณ
สวนประกอบดวยสะพานเชือก ศาลาชมวิว ฯลฯ ซึ่งเปนสวนที่มีบรรยากาศรมรื่น ธรรมชาติอันงดงาม ใหทานเก็บภาพ
ประทับใจไวเปนที่ระลึก จากนั้นนําทานแวะ รานมีด ที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งของประเทศจีน สามารถใชไ ดสารพัด
ประโยชน เหมาะแกการใชสอย
เที่ยง
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บาย
นําทานเดินทางสู แหลงชอปปง หงหยาตง ถนนประวัติศาสตรและวัฒนธรรมแหลงรวบรวมความบันเทิงอาหาร
พื้นเมืองเกาแกใหลิ้มรสโรงละครสไตลพื้นเมือง หากขึ้นไปจุดชมวิวมองจากมุมสูงจะเห็นแมน้ําสองสายเจียหลิงและ
แยงซีมาบรรจบกัน
นําทานเดินทางสูสนามบินเพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
19.55 น.
เหิรฟาสูก รุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบิน FD553
22.05 น.
ถึงทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ.........
************ ขอบคุณทุกทานที่ใชบริการ ************
       
( *** กรุปออกเดินทางไดตั้งแต 15 ทานขึ้นไป *** )
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการทองเทีย่ วแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองให
นักทองเที่ยวทั่วไปไดรจู ัก ในนามของรานรัฐบาล คือ รานมีด ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึง
เรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ 45-60 นาที
ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
เชา

 กําหนดการเดินทาง 28 ธันวาคม - 1 มกราคม 2558
อัตราคาบริการ

หมายเหตุ :

ผูใหญ ( พักหองคู )
เด็กอายุไมเกิน 12 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน
พักหองเดี่ยวจายเพิม่
ราคาทัวรนี้

ทานละ
ทานละ
ทานละ

31,900
31,900
5,000

บาท
บาท
บาท

ไมแจกกระเปา / ไมมีราคาเด็ก ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปลีย่ นแปลงไดเนื่องจากสภาวะน้ํามัน

โลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผูเดินทางเปน
สําคัญ (ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะคาเงินบาทที่ไมคงที่
และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิม่ เติมจากราคาที่กําหนดไว)
อัตราคาบริการดังกลาวรวม
 คาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไวในรายการ
 คาวีซา และภาษีสนามบินทุกแหงตามที่กาํ หนดไวในรายการ
 คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไวในรายการ
 คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ
 น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม , คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุมครองผูเอาประกันที่มี
อายุตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป และผูเอาประกันอายุระหวาง 1 เดือน ถึง 15 ป และผูที่มีอายุสูงกวา 70 ป ขึ้นไป คาชดเชยทั้งหลายตาม
กรรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของคาชดเชยที่ระบุไวในกรรมธรรม
ทั้งนี้ยอมอยูในขอจํากัดที่มกี ารตกลงไวกบั บริษัท
ประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บปวยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไสติ่ง, อาการที่เกี่ยวของกับการติดยา,
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด,
บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอการราย การยึด
พาหนะ และ การปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม
อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม
 คาหนังสือเดินทาง และเอกสารตางดาวตางๆ
 คาใชจา ยอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน เครื่องดื่ม คาอาหาร คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
 คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)

 กรุณาเตรียมคาทิปไกดและคนขับรถ

รวม 100 หยวน สวนหัวหนาทัวร ขึน้ อยูกับ

ความเหมาะสมในเรื่องของการบริการ (เด็กชําระทิปเทาผูใหญ)
 คา VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จาย 3 % ในกรณีที่ลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง จะตองบวกคาภาษีมูลคาเพิ่ม และหัก ณ ที่จาย
จากยอดขายจริงทั้งหมดเทานัน้ และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกใหกับบริษัททัวร
เทานั้น
เงื่อนไขการใหบริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ

10,000 บาท หรือทั้งหมด สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 15 วัน

2. เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลีย่ นแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมด
หรือบางสวนใหกับทาน
3. คณะทัวรครบ 15 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ

4. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทาน
สละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้น
จากทานเปนจํานวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน
5. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. การยกเลิก
6.1
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
6.2
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
6.3
ยกเลิกกอนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บคาใชจา ย 50% ของราคาทัวร
6.4
ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 – 6 วัน เก็บคาใชจา ยทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร
6.5
ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําทีพ่ กั
โดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษ
เชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการ
เหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. จํานวนผูเดินทางขั้นต่ําผูใหญ 15 ทานขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
3. รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯหรือคาใชจายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือ
กรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศ
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน
จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา

7. ราคานีค้ ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว
8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานัน้
9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ
เพราะคาใชจา ยทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจา ยใหตวั แทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว
10.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
ตัวนักทองเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวา ดวยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋ว
เครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได
12. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวา ทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ได
ระบุไวแลวทั้งหมด
13.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบคาใชจา ยใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการทําวีซา จีนสําหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด
เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา และตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม
3. รูปถายหนาตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟา หรือสีขาวเทานั้น อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิเทานั้น และตองไมใชสติ๊กเกอร
หรือรูปพริ้นซ จากคอมพิวเตอร **รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน ** ทานที่ประสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซา กรุณาเตรียม
หนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสงหนังสือเดินทาง
4. กรณีหนังสือเดินทางที่นํามาใหเปนเลมใหม (ตอจากเลมเกา) กรุณาแนบหนังสือเดินทางเลมเกามาดวย เนื่องจากสถานทูตตองการดูวา
ตั้งแตป 2010 จนถึงปปจจุบัน ผูเดินทางเคยเขาประเทศจีนมาแลวหรือไม
5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย หรือ ฝากประจํา หรือ เทานั้น ( ปรับบัญชียอดลาสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแตหนาแรกที่มชี ื่อ
ของผูเดินทาง ถายสําเนาทุกหนา ทุกแผน (กรุณาอยาถายขามหนา) และตองมียอดเงิน 30,000 บาท ขึ้นไป **ถายสําเนายอนหลัง 3
เดือนขึ้นไป *** บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไมสามารถใชไดกับสถานฑูตจีน
6. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง
7. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 15 ป, นักเรียน, นักศึกษา ตองแนบสําเนาสูติบัตรของเด็ก, หนังสือรับรองของผูที่ออกคาใชจา ยในการทองเที่ยว
ให โดยแสดงความสัมพันธวา เกี่ยวของกับผูเดินทางอยางไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูรับรองคาใชจา ย
และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย หรือ ฝากประจํา หรือ เทานั้น ( ปรับบัญชียอดลาสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแตหนาแรกที่มี
ชื่อของผูที่ออกคาใชจายในการทองเที่ยวให ถายสําเนาทุกหนา ทุกแผน (กรุณาอยาถายขามหนา) และตองมียอดเงินที่สามารถรับรอง
คาใชจา ยในการทองเที่ยวของผูท ี่จะรับรองให **ถายสําเนายอนหลัง 3 เดือนขึ้นไป**
8. กรณีผูเดินทางไมมีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผูเดินทางตองมีผูรับรองคาใชจายในการเดินทางให โดยแนบหนังสือรับรองของผูที่
ออกคาใชจา ยในการทองเที่ยวให โดยแสดงความสัมพันธวา เกี่ยวของกับผูเดินทางอยางไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียน
บานของผูรับรองคาใชจาย และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย หรือ ฝากประจํา หรือ เทานั้น ( ปรับบัญชียอดลาสุด ณ เดือนที่
เดินทาง ) ตั้งแตหนาแรกที่มีชื่อของผูที่ออกคาใชจายในการทองเที่ยวให ถายสําเนาทุกหนา ทุกแผน (กรุณาอยาถายขามหนา) และ
ตองมียอดเงินที่สามารถรับรองคาใชจา ยในการทองเที่ยวของผูท ี่จะรับรองให **ถายสําเนายอนหลัง 3 เดือนขึ้นไป**

9. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง

10. ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉกุ เฉิน หมายเลข
โทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา
เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)
11. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ
(กอนออกเดินทาง)
12.โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซา ใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่น
เอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา
13. ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซา จีน ทานจะตองรับผิดชอบใน
การอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC
กรุณาดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 สัปดาห
14. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
-ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา ใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทานั้น
-หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
-กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เนื่องจากผูเดินทางจะตองไป
แสดงตนที่สถานทูตจีน
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซา ใหได
-หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิม่ 3,560 บาท และหนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิม่ 100 บาท
-เอกสารทีต่ องเตรียม 1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา และตราเขา-ออก
อยางนอย 2 หนาเต็ม
2.รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือวาจางในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช
3. นํารูปถายที่มวี วิ ดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิม่ ใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา (ตางชาติฝรั่งเศสไมสามารถขอวีซาดวนได)
 ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ 800 บาท

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา**
พาสปอรต ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี
ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของ
ทาน

**กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เนือ่ งจาก
ทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก**

ขอควรระวัง!!! ทานใดที่ตองออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่กอนทุกครั้ง

ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางนี้!!!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่ นแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีนกรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี*้ *
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)
( MISS./ MRS./ MR.) NAME......................................................................SURNAME............................................................................
สถานภาพ  โสด
 แตงงาน
 หมาย
 หยา
 ไมไดจดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคูสมรส......................................................................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
......................................................................................................................................................................................................................
........................................................รหัสไปรษณีย. ......................... โทรศัพทบาน....................................มือถือ.........................................
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)....................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................รหัสไปรษณีย ............................โทรศัพทบาน..........................................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)........................................................................................................................
ตําแหนงงาน..................................................................................................................................................................................................
ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) ...................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย ........................................โทร...............................................
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถกู ตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน)
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม  ไมเคย  เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว
เมื่อวันที.่ .............................เดือน..........................ป.........................ถึง วันที่...........................เดือน............................ป...........................
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม  ไมเคย  เคย โปรดระบุ.................................................................................
เมื่อวันที.่ .............................เดือน..........................ป.........................ถึง วันที่...........................เดือน............................ป...........................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME..............................................................................
RELATION..................................................................................................................................................................................................
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หมายเหตุ
** กรุณาระบุเบอรโทรศัพท เบอรทที่ ํางาน มือถือ บาน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเปนจริง เพื่อใชในการขอยืน่ วีซา
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได หมายเลขโทรศัพท 0-2247-8970 , 0-2245-7033

