อู่หลง

มรดกโลกถํ้าฝู หยง อุ ทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ (รวมรถแบตเตอรี)่
ชมอลังการโชว์ Impression Wulong ของจางอวี้โหมว
ต้าจู๋ หินแกะสลักต้าจู๋ มรดกโลกทางวัฒนธรรม พระพุ ทธรูปแกะสลักอายุกว่าพันปี
ฉงชิง่ 1 ใน 4 มหานครของจีน พิพธิ ภัณฑ์ซานเสีย เมืองโบราณซือ่ ชีโขว หงหยาต้ง
เฉินตู ศูนย์อนุรกั ษ์หมีแพนด้า วังแพะเขียว เมืองโบราณควนไจช้อปปิ้ งถนนคนเดิน

อาหารสมุนไพรจีน ถงเหรินถัง เพือ่ สุขภาพเฉินตู + สุกห้ ี ม้อไฟฉงชิง่

กําหนดวันเดินทาง

วันที่ 11 – 16 , 26 – 31 ส.ค. , 9 – 14 ก.ย.58

( 6 วัน 5 คืน )

วันแรก สนามบินสุ วรรณภูมิ

– เฉินตู

18.30 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์U สายการบินไชน่าอีส
เทิร์นแอร์ไลน์ (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
20.30 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดย เทีย่ วบินที่ MU 5036 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
00.35 น.
ถึงนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา
และมีสภา พ
ภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก
และมีปริ มาณความชื้นสู ง มีพ้นื ที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่ วนหนึ่งเป็ นชนกลุ่ม
น้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นําท่านเดินทางเข้าที่พกั
VERDY HERTON HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ อง

เฉินตู – ต้ าจู๋ – ชม มรดกโลกพระแกะสลักหินเขาเป่ าติง่ ซัน (รวมรถแบตเตอรี่)

เช้า

บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่เมืองต้าจู๋ ตั้งอยูท่ ี่ ห่ างจากฉงชิ่งไปด้านตะวันตก
เฉียงใต้ประมาณ 120 กิโลเมตร
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารชม ถํา้ พุทธศาสนาต้ าจู๋ รวมทั้งถํ้าแกะสลักสื อเหมินต้า
ฝอ สื อเหมินซานสื อเคอสื อจ้วนซานสื อเคอ เป่ ยซาน ตวอเป่ าถ่า และเป่ าติ่งซาน หลายภูเขา หลายถํ้า
เป็ นการแกะสลักเรื่ องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา มีพระพุทธเจ้าปางต่างๆ โพธิสตั ว์อรหันต์ พระและเทวดา
ในศาสนาเต๋ า ลัทธิขงจื่อ และผูค้ นที่ทาํ การไหว้พระในถํ้าเหล่านี้ ถํ้าตวอเป่ าซานเป็ นถํ้าที่ใหญ่ สวยงาม
และสําคัญที่สุด ทัว่ ทั้งภูเขาพบร่ องรอยแกะสลัก 37 แห่ง รวมรู ปพระ 1 หมื่นกว่าองค์ มีปางไสยาสน์ เจ้า
แม่กวนอิมปางห้ามญาติ พระเจ้าอี้เซียน เป็ นต้น เป็ นศิลปะในสมัยราชวงศ์ซ่ง สมัย 950 ปี ก่อน หิ น
แกะสลักที่อาํ เภอต้าจู๋มีความสําคัญทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านศาสนา ซึ่งไม่เพียงแต่มีงานพุทธศิลป์
เท่านั้น หากยังเป็ นศูนย์รวมงานศิลปะของลัทธิเต๋ า และแนวคิดของสํานักปรัชญา "หรู เจีย" ของขงจื๊ออยู่
ด้วย หากกล่าวว่า ถํ้าผาม่อเกาคูอนั ยิง่ ใหญ่ที่เมืองตุนหวงมณฑลกานซู่ และถํ้าผาหยุนกัง่ ที่เมืองต้าถง
มณฑลซานซี คือสัญลักษณ์ของงานศิลปะถํ้ายุคเริ่ มแรกของจีน หิ นแกะสลักที่ตา้ จู๋ ก็นบั ได้วา่ เป็ น
ตัวแทนของศิลปะถํ้าที่อ่อนหวานนุ่มนวลในยุคหลัง ซึ่งได้รวบรวมผลงานศิลปะการแกะสลักหิ นของ
จีนในช่วงปลายคริ สต์ศต วรรษที่ 9 ถึงยุคกลางคริ สต์ศตวรรษที่ 13 ตลอดจนสะท้อนแนวคิดความเชื่อ
ทางศาสนา และรสนิยมในสังคมสามัญชน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร อิสระพักผ่อน
พักทีต่ ้ าจู๋ LONG VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ า

เที่ยง

คํา่

วันทีส่ าม

ต้ าจู๋ – อู่หลง – อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถแบตเตอรี่) – โชว์ จางอวีโ้ หมว

เช้า

บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
เมืองฉงชิ่ง เป็ นเมืองที่อยูท่ ่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง ทําให้เมืองนี้มีป่าไม้ และพื้นที่สีเขียว
เยอะและอากาศดี มีแม่น้ าํ อู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยูห่ ่างจากเมืองฉงชิ่งประมาณ 130
กิโลเมตร ถนนเป็ นทางด่วนพิเศษตลอดเส้นทาง

กลางวัน

คํ่า

รับประทานอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ มรดกโลกทางธรรมชาติ ระดับ 5A ที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทําให้เกิดเป็ นบ่อ
หลุมขนาดใหญ่ที่ลึกประมาณ 300-500 เมตร และมีบางส่ วนเป็ น โพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดข้าม
ระหว่างภูเขา ภายในอุทยานแห่ งชาติหลุมฟ้ า -สะพานสวรรค์ ยังมีโรงเตียมเก่าๆ ซึ่งเป็ นจุดแวะพักของ
คนเดินทางในสมัยก่อนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถงั (ค.ศ. 618-907) และจุดนี้เองที่จางอี้โหมวใช้เป็ นฉากใน
หนังการถ่ายทําหนังเรื่ อง "ศึกโค่นบัลลังก์วงั ทอง
ล่ าสุ ดใช้ เป็ นฉากในหนังฮอลิว๊ ูดฟอร์ มยักษ์
TRANFORMER4 ที่โด่งดังไปทั่วโลก
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชมโชว์ IMPRESSION WULONG อีกหนึ่ง
ผลงานของผูก้ าํ กับดัง จางอวี้โหมว ซึ่งเนรมิตหุบเขาเถ้าหยวน ของอวูห่ ลง ซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขาสูง , หุ บ
เหวและความเงียบสงบของธรรมชาติเป็ นฉากหลังบอกเล่าเรื่ องราว ,วิถีชีวิตและประวัตศาสตร์ของผูค้ น
เมืองฉงชิ่ง ผ่านตัวละครกว่า 500 ชีวิต โดยมีคนลากเรื อ (ห้าวจือ) เป็ นผูเ้ ล่า ประกอบการร้องเพลงสด
ของนักแสดงกว่า 100 ชีวิต ตลอดการแสดงกว่า 70 นาที และการใช้เลเซอร์ ระบบแสง สี เสี ยง ทําให้
การแสดงจบลงด้วยความประทับใจแห่งอวูห่ ลง
จบการแสดงนําท่านกลับที่พกั
YUZHU GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่

ถํา้ ฝูหยง (มรดกโลก) – ฉงชิ่ง – ศาลาประชาคม (ด้ านนอก) – ฉือชี่โคว่ –ถนนคนเดิน

เช้า

บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหารนําท่านเที่ยวชม ถํา้ ฝูหยง (มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 4 A)
เป็ นถํ้าหิ นแร่ แคลไซด์ (คล้ายๆ กับถํ้าแก้วโกมลที่แม่ฮ่องสอนของประเทศไทย) ถํ้าฝูหยง ได้รับการยก
ย่องว่าเป็ นถํ้าที่สวยที่สุดของประเทศจีนและหนังสื อ Chinese National Geography ยกย่องให้เป็ น
"NO.1 cave in the world"
รับประทานอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่ นครฉงชิ่ง ซึ่ง อยูต่ ิดกับมณฑลเสฉวน
นครฉงชิ่ง เป็ นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศจีน ที่มีฐานะเทียบเท่า มณฑล (อีก 3 นครคือ ปักกิ่ง,เทียน
จิน และ เซี่ยงไฮ้ ) เป็ นเมืองท่าริ มแม่น้ าํ แยงเซีเกียงมาแต่โบราณ ตัวเมืองตั้งอยูร่ ะหว่างแม่น้ าํ แยงซี และ
แม่น้ าํ เจียหลิงเจียง ถูกขนานนามว่า เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก ปัจจุบนั เป็ นเมืองอุตสาหกรรม
หนัก เที่ยวชม มหาศาลาประชาคม ( ต้ าหลีถ่ ัง ) ที่สร้างโดยนายพลเฮดหลงแห่ งกองทัพคอมมิวนิสต์
สร้างหลังจากการปฎิวตั ิสาํ เร็ จในปี 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็ นที่ประชุมสภาผูแ้ ทน และโรง
ละครของประชาชน จําลองแบบมาจากหอฟ้ าเทียนถานจากปักกิ่ง ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศข้างนอก
นําท่านชม หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ ว เป็ นหมู่บา้ นที่มีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อาคาร
บ้านเรื อนภายในหมู่บา้ นคงรู ปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้ อิสระให้ท่านสัมผัสกลิ่นอายย้อนยุค
สมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิง เลือกซื้อของที่ระลึกหรื อของฝาก
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านช้อปปิ้ งของฝากคนทางบ้านที่ ถนนคนเดินเจี่ย
ฟางเป่ ย (ถนนคนเดินเมืองฉงชิ่ง) หรื อที่รับรู ้กนั ว่าเป็ นเสมือนฮ่องกง 2 มีสินค้าเบรนด์เนมให้ท่านได้
เลือกช้อปปิ้ งจุใจ ตั้งอยูบ่ ริ เวณอนุสาวรี ยป์ ลดแอก ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรําลึกถึงชัยชนะในการทําสงครามกับ
ญี่ปุ่น แต่ปัจจุบนั กลายเป็ นศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง
เต็มไปด้วยร้านค้า
กว่า 3,000 ร้านอาหาร ช้อปปิ้ งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระเดินชมและช้อปปิ้ งสิ นค้า
พักทีฉ่ งชิ่ง EXCEL HOTEL หรือเทียบเท่ า

กลางวัน

คํ่า

วันทีห่ ้ า ฉงชิ่ง
เช้า
กลางวัน

คํา่ บริการ

– เฉินตู – โรงงานหยก – วังแพะเขียว – ศูนย์ สมุนไพรนวดเท้ า – โชว์ เปลีย่ นหน้ ากาก
บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับสู่ มหานครเฉินตู แวะโรงงานหยกจีน ให้
ท่านเลือกเครื่ องประดับจากหยกเครื่ องประดับลํ้าค่าที่ชาวจีนให้ความนิยม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําชม “วังแพะเขียว” สถานที่เกี่ยวกับลัทธิเต๋ า ชม
ตําหนัก 3 เทวดา ชมแพะทองรักษาโรค ชมศาลายันต์แปดเหลี่ยมและเสามังกรเก้าต้นที่แกะสลักได้อย่าง
งดงาม จากนั้นนําท่านแวะซื้อยาแก้น้ าํ ร้อนลวกเป่ าฟู่ หลิง “ ยาบัวหิมะ ” ยาประจําบ้านที่มีชื่อเสี ยง ท่าน
จะได้ชมการสาธิตการนวดเท้ า ซึ่งเป็ นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครี ยด และบํารุ งการไหลเวียน
ของโลหิ ตด้วยวิธีธรรมชาติ
อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าชม โชว์ งิว้ เปลีย่ นหน้ ากากสี ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดใน
มณฑลเสฉวน ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับความสามารถพิเศษที่ใช้ความไวมากในการเปลี่ยนหน้ากากจน
ท่านตามจับไม่ทนั พร้อมกับโชว์อื่นอีกมากมายที่น่าดูน่าสนใจจนจบการแสดง นําท่านกลับที่พกั
พักที่เฉิงตู VERDY HERTON HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ก

ศูนย์ อนุรักษ์ หมีแพนด้ า – ถนนคนเดินซุนซีลู่ – กรุ งเทพฯ

เช้า

บริการ อาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหาร นําท่านเที่ยวชม ศูนย์ อนุรักษ์หมีแพนด้ า ซึ่งตั้งอยูบ่ นเนื้อที่
600,000 ตารางเมตร ทางตอนเหนือของเมืองเฉิงตู สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1987 ซึ่งใช้เป็ นศูนย์เพาะพันธุ์
และอนุรักษ์รวมถึงใช้เป็ นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้า เป็ นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะศึกษาระบบนิเวศน์ ,
การอยูอ่ าศัยและการแพร่ พนั ธุ์ของหมีแพนด้า แวะชม โรงงานผลิตผ้ าไหมของจีน ชมวิธีการนําเส้นไหม
ออกมาผลิตเป็ นสิ นค้าทั้งใช้เครื่ องจักร และแรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมา
ทําใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็ นทั้งของฝากและใช้เอง
บริ การอาหารเที่ยงที่ภตั ตาคาร **พิเศษอาหารสมุนไพรจีน** ที่ข้ ึนชื่อของเสฉวนหลังอาหาร นําท่าน
ไปช้อบปิ้ งที่ ถนนคนเดินเท้าปู้ สิ งเจีย บนถนน “ชุนซีล่ ู” และ “ซิงเหนียนลู่”ที่เต็มไปด้วยห้างใหญ่และ
ร้านรวงย่อยๆมากมายขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ นําสมัย รองเท้า กระเป๋ า แว่นตา
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ MU 5035
ดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......

เที่ยง

17.00 น.
18.50 น. เ

อัตราค่ าบริการ ** ไม่ มแี จกกระเป๋ า ***
วันเดินทาง
11 – 16 สิ งหาคม 58
26 – 31 สิ งหาคม 58
09 – 14 กันยายน 58

ผู้ใหญ่
และเด็กพักมีเตียง
27,900.25,900.26,900.-

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2
ท่ านไม่ เสริมเตียง

26,900.24,900.25,900.-

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ านละ

5,900
6,500

**รายการนีจ้ ะเข้ าร้ านรัฐบาลจีน เพือ่ โปรโมทการท่ องเทีย่ ว
แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที -1 ชั่วโมง**
เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ เมื่อท่ านเดินทางไปกับคณะแล้ ว ขอความกรุณาให้ ท่านตามคณะท่ องเทีย่ วตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการ
เปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม หากท่ านต้ องการทีจ่ ะไม่ ท่องเทีย่ วตามรายการในแต่ ละวัน ทางบริษทั ฯ ขอความกรุณาให้ ท่าน
ชําระเงินเพิม่ 2,000 บาท ต่ อวันต่ อท่ าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็ นราคาพิเศษ ซี่งได้ รับการสนับสนุนจากการท่ องเทีย่ วและร้ านค้ า
ต่ างๆ
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 4 วันทําการปกติ (หนังสื อเดินทางไทย)
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

*** ค่ านํา้ หนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีที่นํา้ หนักเกิน กรุณาชําระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนํา้ หนักที่เกินเอง
***

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

-ค่ าทิปไกด์ วนั ละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน, ค่ าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน, หัวหน้ าทัวร์ ไทยวันละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน

เงือ่ นไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจอง มัดจําท่ านละ 10,000 บาท (ช่ วงเทศกาลมัดจําท่ านละ 10,000 บาท) พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- ชําระยอดส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

@ @ เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีน @ @

1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์)

สํ าหรับผู้เดินทางที่เป็ นเด็กอายุตาํ่ กว่ า 18 ปี
1.
2.
3.
4.
5.

ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
สําเนาสู ติบตั ร (เด็กอายุต่าํ กว่า 6 ปี ขอสู ติบตั รตัวจริ ง )
สําเนาสมุดบัตรประชาชน หรื อสําเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดา หรื อมารดา
หากมีการเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล กรุ ณาแนบเอกสารมาด้วย
หากเด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับพ่อหรื อแม่ กรุ ณาขอหนังสื อให้ความยินยอม จากทางเขตหรื ออําเภอ พร้อม
ระบุชื่อของท่านที่พาเด็กเดินทางด้วย

สํ าหรับผู้เดินทางที่เกิดที่ประเทศจีน
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ

2. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์)
3. หากเป็ นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เคยมีวีซ่าจีน
4. หากไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน แนบพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า

หมายเหตุ : โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นระเบียบ
การยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า

อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 800 บาท
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่ รับเล่ มของท่ านวีซ่าในกรณีดงั นีค้ อื
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
2. นํารู ปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยืน่ วีซ่า
4. นํารู ปที่เป็ นกระดาษสติกเกอร์ หรื อ รู ปที่ใช้กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์
การยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนหรื อหักค่าใช้จ่ายบางส่ วนสําหรับกรุ๊ ปที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการ
การันตีค่ามัดจําที่พกั ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย
10,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-19 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน
เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100%
5.ยกเว้น กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํา กับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรง
หรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
เงือ่ นไขในการให้ บริการ
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยืน่ วีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่
จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการ
บินกําหนด และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาํ หนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหาย
ต่างๆที่อยูเ่ หนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัย
ธรรมชาติ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสู ญหาย ความล่าช้าหรื อ
จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย หรื อ สู ญหายระหว่างการ
เดินทาง กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลย
พินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยนั้นๆ

-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสยั ใดๆ ที่ทาํ ให้มิสามารถ
เดินทางได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
หรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ

บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท
ค่ ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท
กรุณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริงเพือ่ ความสะดวกสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนังสื อเดินทาง)______________________________________________________
เพศ □ หญิง □ ชาย หนังสื อเดินทางเลขที่ ____________ วันที่ออก_________ วันหมดอายุ____________
สถานภาพ □ โสด □ แต่งงานจดทะเบียน □ แต่งงานไม่จดทะเบียน □ หม้าย □ หย่าร้าง
สัญชาติ______________________________________________________________________________________
วัน/เดือน/ปี เกิด________________________________________________________________________________
หมายเลขบัตรประชาชน ________________________________________________________________________
ที่อยูป่ ัจจุบนั __________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรบ้าน__________________ เบอร์ มือถือ___________________ E MAIL ___________________________
ชื่อที่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา ____________________________________________________________________
ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา ___________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ที่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา ___________________________________________________________
สมาชิกในครอบครัว
12.1 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.2 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.3 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.4 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.5 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
13. บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น__________________________ เบอร์ ติดต่อ_________________________
14. ในระยะเวลา 1 ปี คุณเคยเดินทางไปประเทศไหนมาบ้าง ถ้าไปให้ระบุชื่อประเทศ และระบุวนั ที่เดินทางเข้า /ออกด้วย
14.1 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________
14.2 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________
14.3 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________
14.4 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________
14.5 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________

