กําหนดการเดินทาง วันที่ 12 – 16 , 13-17 เมษายน 2559 ( 5 วัน 4 คืน )
วันแรก

ดอนเมือง – ฉงชิ่ง – หงหยาต้ ง – ศาลาประชาคม(ข้ างนอก) – พิพิธภัณฑ์ ซานเสี ย - ลงเรือสํ าราญหรู ระดับ 5 ดาว

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคาน์ เตอร์ สายการบิน แอร์ เอเชีย เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอํานวย
ความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่ อง
06.20 น.
นําท่านเหิ รฟ้ าสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 556 (บริการอาหารบนเครื่อง)
มหานครฉงชิ่ง เป็ นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของจีนที่ข้ ึนตรงต่อส่วนกลาง โดยได้ถูกขนานนามว่าเป็ น “เมืองภูเขา เตาไฟ เมือง
10.20 น. ถึง
ในหมอก” อันเป็ นแหล่งกําเนิดของชนเผ่าปาหยีโบราณ มีประวัติศาสตร์ อนั เนิ่นนานกว่า 3,000 ปี
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านสู่ หงหยาต้ง อาคาร ขนาดใหญ่สร้างอยูบ่ นภูเขา ขนานไปกับแม่น้ าํ
เจียหลิง โครงการประกอบด้วยโรงแรม ร้านค้าจําหน่ายสิ นค้า ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านนํ้าชา โรงละคร ซึ่ งล้วนแล้วแต่
ก่อสร้างตกแต่งในรู ปแบบโบราณให้อารมณ์และบรรยากาศย้อนยุค ให้ท่านเลือกช้อปปิ้ ง ชิมอาหารขึ้นชื่อของฉงชิ่ง หรื อจะ
ถ่ายรู ปเก็บบรรยากาศของความประทับใจได้ตามอัธยาศัย นําท่านชม มหาศาลาประชาคม (ต้าหลี่ถัง) ด้ านนอก ที่สร้างโดย
นายพลเฮดหลงแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ สร้างหลังจากการปฎิวตั ิสาํ เร็ จในปี 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็ นที่ประชุม
สภาผูแ้ ทน และโรงละครของประชาชน จําลองแบบมาจากหอฟ้ าเทียนถานจากปักกิ่ง ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศข้างนอก
จากนั้นชม พิพธิ ภัณฑ์ซานเสี ย หรือพิพธิ ภัณฑ์ฉงชิ่ง เปิ ดให้เข้าชมเมื่อ ปี ค.ศ. 2005 ภายในจัดแสดงเรื่ องราวของ
ประวัติศาสตร์ ของนครฉงชิ่ง และวิถีชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ าํ แยงซี เกียงการพัฒนานครฉงชิ่งการต่อต้านจักรวรรดิญี่ปุน
และเรื่ องราวของ 3 ช่องแคบอันโด่งดังของเขื่อนยักษ์ซานเสี ยต้าปา
04.00 น.

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
(เมนูสุกหี้ ม้ อไฟ) หลังอาหาร นําท่านลงเรื อสําราญ CENTURY CRUISES เรือระดับ 5 ดาว
เพื่อเริ่ มต้นแห่งการล่องแม่น้ าํ แยงซี เกียง ในเรื อมีอยูด่ ว้ ยกันทั้งหมด 6 ชั้น ภายในมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย อาทิ ล็อบ
บี้ ห้องอาหาร ห้องฟิ ตเนส บาร์ ร้านเสริ มสวย ห้องนวดฝ่ าเท้า ฯลฯ ให้ท่านได้พกั ผ่อนและชมทัศนียภ์ าพอันงดงามสองฟาก
ฝั่งแม่น้ าํ แยงซี เกียง ^_^ หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะ ^_^

วันที่สอง ล่ องเรือแม่ นํ้าแยงซีเกียง

– เมืองผีเฟิ งตู – เจดีย์สือเป่ าไจ้ – งานเลีย้ งต้ อนรับ

เช้ า บริการอาหารเช้ าบนเรือ
หลังอาหารเช้า อิสระพักผ่อนชมวิว หรือท่ านสามารถซื้อทัวร์ เพิม่ เที่ยวชม เมืองเฟิ งตู หรือเมืองผี “ THE CITY OF
GHOSTS” เป็ นเมืองที่อยู่อําเภอเล็กริมแม่ นํ้าแยงซี สร้ างเมืองใยสมัยปลายราชวงศ์ ฮั่น แต่เรื่องราวของการจําลองเมืองผี
เกิดขึน้ สมัยราชวงศ์ ถัง ซึ่งมีเรื่องราวของ เมืองผี ว่ามีเจ้าเมือง 2 คนที่มาปกครองอําเภอนี้คนแรกชื่อ “หวาง” และ คนที2่
ชื่อ”เยีย้ น” แต่คนที่จดบันทึกกลับเขียนชื่อ เจ้าเมืองสลับลําดับกันเรียกว่า “เยีย้ นหวาง”จนติดปากชาวบ้ านเรื่อยมา เมื่อ อ่ าน
ชื่อทั้ง 2 คนรวมกัน ก็แปลความหมายได้ ว่า “เมืองยมบาล” ทําให้ เป็ นที่มาของชื่อเมืองผี และได้ สร้ างเป็ นวัดเมืองผีในสมัย
ราชวงศ์ ซ่งการจําลองเมืองในยมโลก ภายใน อารามมีรูปปั้นเล่ าเรื่องราวภูตผีปีศาล การทรมาณผู้ที่ทําผิดคิดร้ าย เป็ นเครื่อง
เตือนใจให้ แก่ ผ้มู าเยือน (ไม่ รวมในค่าทัวร์ )
เที่ยง บริการอาหารกลางวันบนเรือ
บุฟเฟต์นานาชาติ
ช่วงบ่าย
นําท่านขึ้นฝั่งเพื่อเดินทางโดยรถบัสชมความงามของ เจดีย์สือเป่ าไจ้ ตั้งอยูต่ ิดขนาบเขาหวี้อ้ิน ทางทิศเหนือของ
แม่น้ าํ แยงซี เกียง สร้างขึ้นในยุคราชวงศ์หมิง สมัยปี ว่านลี่ โครงสร้างลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายเจดีย ์ ทําจากไม้และ
เชื่อมต่อกันโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย มี 12 ชั้น สูงประมาณ 56 เมตร ซึ่ งนับเป็ นสิ่ งมหัศจรรย์ที่ถูกจัดอันดับไว้ว่าเป็ น 1 ใน 8 สิ่ ง
มหัศจรรย์ของโลกก็ว่าได้
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ห้ องอาหารบนเรือ
โดยงานเลี้ยงรับรองจาก เรื ออย่างอบอุ่นพร้อมกับการแนะนําโปรแกรมวันรุ่ งขึ้น
จากนั้นเชิญท่านสนุกกับการจัดงานสังสรรค์ปาร์ ต้ ี ท่านจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ และชมการแสดงแสงสี เสี ยงบนเรื อ
^_^ หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะ ^_^

วันที่สาม ช่ องแคบ

ชู ถังเสี ย – ช่ องแคบซีหลิงเสี ย – ช่ องแคบอูเสี ย – งานเลีย้ งอําลาจากทางเรือ

เช้ า บริการอาหาร
เช้ า บนเรือ
ชมบรรยากาศระหว่างเรื อจะแล่นผ่านเขตทิวทัศน์ ของ ช่ องแคบชูถังเสี ย ซึ่ งเป็ นช่องแคบที่มีความยาวสั้นที่สุดเพียง 8 ก.ม .
เท่านั้น แต่เป็ นช่องแคบที่สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้พอสมควร โดยเฉพาะช่วงด้านตะวันตกของช่องแคบที่มีช่ือว่า
ประตูขยุ เหมิน กระแสนํ้าจะเชี่ยวกรากมาก เรื อสําราญต้องฝ่ าด่านอันแข็งแกร่ งนี้ไปด้วยความทรนง (เปรี ยบนัยดังคนเมื่อ
พานพบอุปสรรคในชีวิตแล้วต้องอย่าท้อถอยหรื อยอมแพ้ที่จะฝ่ าฟันไปให้พน้ จากนั้นเรื อจะล่องแล่นสู่ ช่ องแคบซีหลิงเสี ย
ซึ่ งเป็ นช่องแคบที่มีขนาดยาวที่สุด 1 ใน 3 ช่องแคบใหญ่นอ้ ยในแม่น้ าํ แยงซี เกียง มี ความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร
สมัยก่อนช่องแคบซี หลิง ถือได้ว่าเป็ นช่องแคบที่มีอตั ราความเสี่ ยงสูงที่สุดในการแล่นเรื อ เนื่องจากมีท้งั หิ นแก่งและหิ น
โสโครกที่นบั ไม่ถว้ น และผุดโผล่อยูต่ ามนํ้า
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน
บนเรือ บุฟเฟต์นานาชาติ
เรื อจะแล่น ผ่านช่ องแคบอูเสี ย มีความยาว 44 ก.ม. ซึ่ งเป็ นช่องแคบใหญ่อนั ดับหนึ่งในบรรดา 3 ช่องแคบของแม่น้ าํ แยงซี
เกียง ช่องแคบนี้เนื่องจากอยูใ่ นอาณาบริ เวณภูเขาหวูซนั จึงมีทศั นียภาพที่โดดเด่นเป็ นพิเศษ โดยที่สองฟากฝั่งจะมีแนวหิ นผา
ที่มีลกั ษณะเหมือนหิ นวางเรี ยงรายซ้อนกันเป็ นชั้นอย่างมีระเบียบ
ซึ่ งมียอดเขา 12 ลูกตั้งเด่นตระหง่านสองฟากฝั่ง
เปรี ยบเสมือนหนึ่งสร้อยเพชรมรกตอันงดงามของแม่น้ าํ แยงซี เกียง นําท่านลงเรื อเล็กเพื่อชมความงามของ เสิ่ นหนี่ซี ตั้งอยู่
ริ มฝั่งด้านใต้ของแม่น้ าํ แยงซี เกียง มีแหล่งต้นกําเนิดที่นครฉงชิ่ง อําเภออู่ซนั เขตกวนตู้ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอนด้วยกันคือ

ตอนต้นสายชื่อกวนตู้ ตอนกลางชื่อจื่อหยาง ตอนปลายชื่อเสิ นหนี่วซี ซึ่ งไหลลงมาบรรจบรวมกันที่แม่น้ าํ แยงซี เกียง มีความ
ยาวประมาณ 30 เมตร ทัศนียภาพรอบๆ สองฟากฝั่ง ความใสบริ สุทธิ์ของอากาศ ความเงียบสงบกับบรรยากาศ ความเขียวขจี
ของหมู่พฤกษานานาชนิด เปรี ยบเสมือนท่านได้เยื้องย่างเข้าสู่แดนสุขาวดี โดยมีเรื่ องเล่าสื บขานกันว่าธารนํ้าแห่งนี้ได้มีมวล
หมู่นางฟ้ าลงมาเล่นนํ้ากัน อีกทั้งยังตั้งอยูฝ่ ่ังตรงข้ามเทือกเขานางฟ้ า จึงได้ถูกขนานนามว่า “ ธารนํ้านางฟ้า (เสิ นหนี่วซี) ”
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ห้ องอาหารบนเรือ
^_^ พร้อมร่ วมงานเลี้ยงอําลาจากทางเรื อ หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะ ^_^

วันที่สี่ เขื่อนซานเสี ยต้ าป้ า

– รถไฟความเร็วสู งสู่ มหานครฉงชิ่ง

เช้ า บริการอาหาร
เช้ า บนเรือ นําท่านชม เขื่อนยักษ์ ที่อลังการใหญ่ ที่สุดในโลก ซันเสี ยต้าป้า เมื่อสร้างเสร็ จในปี ค.ศ. 2009 จะ
ครองตําแหน่ งเขื่อนที่ใหญ่ ที่สุดในโลก สันเขื่อนมีความยาว 3035 เมตร สูง 185 เมตร สามารถเก็บกัก นํ้า ได้ 39.3 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร แบ่งออกเป็ น 5 ส่วน 2 ส่วนสําหรับผลิตกระแสไฟฟ้ า 1ส่วนกลางสําหรับระบาย นํ้าอีก 2 ส่วนเป็ นประตู
สําหรับเรื อผ่าน ส่วนที่หนึ่งสําหรับเรื อที่มีระวางขับนํ้า 3000-10,000 ตัน และอีกส่วนสําหรับเรื อที่มีระวางขับนํ้าได้นอ้ ยกว่า
3,000 ตัน ช่องระบายนํ้าของเขื่อนยาว 483 เมตร มีประตูให้เรื อผ่าน 5 ลําดับชั้น เขื่อนนี้ถูกสร้างให้รับแรงสัน่ สะเทือนจาก
แผ่นดินไหวได้ถึง 7 ริ กเตอร์ นอกจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้ว ยังช่วยป้ องกันนํ้าท่วมหลากสองฝากฝั่งแม่น้ าํ แยงซี เกียง
และสามารเก็บกักนํ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ าส่งให้พ้ืนที่ 1 ใน 5 ของประเทศจีน จากนั้นนําท่านเดินทางขึ้นจากเรื อ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับสู่เมืองฉงชิ่ง โดยรถไฟความเร็วสู ง (ใช้ เวลา 4 ชั่วโมง)
คํา่
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารหลังอาหาร นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั

วันที่ห้า สวนเอ๋ อหลิง

– หมู่บ้านโบราณฉือซีโขว่ – ถนนคนเดินเจี่ยฟ่ างเป่ ย – ฉงชิ่ง – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ที่พกั
หลังอาหารนําท่านชม สวนเอ๋ อหลิ่ง ตั้งอยูเ่ ขตหวีจงซึ่ งอยูแ่ ถบแม่น้ าํ แยงซี เกียงและขนาบด้วย
เจียงหลิงเดิมมีชื่อเรี ยกว่า “เอ๋ อเซี่ ยงหลิ่ง” สวนแห่งนี้ต้งั อยูช่ ่องแคบเขาซันหลิ่งซึ่ งมีลกั ษณะเหมือนคอห่าน จึงได้ถูกขนาน
นามว่า “สวนเอ๋ อหลิ่ง” (สวนคอห่าน) และถือได้ว่าเป็ นช่องแคบที่มีระยะใกล้นครฉงชิ่งมากที่สุดภายในบริ เวณสวน
ประกอบด้วยสะพานเชือก ศาลาชมวิว ฯลฯ อีกทั้งยังมีบรรยากาศที่ร่มรื่ นและท่านยังสามารถชมและเก็บภาพความ
ประทับใจกับทัศนียภาพรอบๆนครฉงชิ่ง จากนั้นชม หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ ว เป็ นหมู่บา้ นที่มีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลาย
เชื้อชาติอาศัยอยู่ อาคารบ้านเรื อนภายในหมู่บา้ นคงรู ปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้ อิสระให้ท่านสัมผัสกลิ่นอาย
ย้อนยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิง เลือกซื้ อของที่ระลึกหรื อของฝาก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านช้อปปิ้ งของฝากคนทางบ้านที่ ถนนคนเดินเจีย่ ฟางเป่ ย (ถนนคนเดิน
เมืองฉงชิ่ง) หรื อที่รับรู้กนั ว่าเป็ นเสมือนฮ่องกง 2 มีสินค้าเบรนด์เนมให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งจุใจ ตั้งอยูบ่ ริ เวณอนุสาวรี ยป์ ลด
แอก ซึ่ งสร้างขึ้นเพื่อรําลึกถึงชัยชนะในการทําสงครามกับญี่ปนุ่ แต่ปัจจุบนั กลายเป็ นศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลาง
เมือง เต็มไปด้วยร้านค้า กว่า 3,000 ร้านอาหาร ช้อปปิ้ งมอลล์ขนาดใหญ่
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน สนามบินฉงชิ่ง
18.50 น.
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD 553 (บริการอาหารบนเครื่อง)
20.50 น. เดินทางถึง
สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

วันเดินทาง

วันที่ 12-16 , 13-17 เม.ย. 59

ผู้ใหญ่

**ราคาพิเศษ ไม่ มรี าคาเด็ก**

36,900.-

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ านละ

9,900.-

*** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้
จนเป็ นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจําเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ ไฟล์) ชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 4 วันทําการปกติ (หนังสื อเดินทางไทย)
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

*** ค่านํ้าหนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรั ม/ ท่ าน กรณีที่นํ้าหนักเกิน กรุ ณาชําระค่าใช้ จ่ายส่ วนนํ้าหนักที่เกินเอง ***
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% -ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง
-ค่าทิปไกด์ วนั ละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, ค่าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, หัวหน้ าทัวร์ ไทย วันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง

- การจอง มัดจําท่ านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

สํ าหรั บผู้เดินทางพาสปอร์ ตไทย

@ @ เอกสารสํ าหรับยื่นวีซ่าจีน @ @

1. ใช้ พาสปอร์ ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- รูปถ่ ายต้องไม่ ใส่ ชุดข้ าราชการ, ชุดรับปริญญา, เสื้อแขนกุด โดยเด็ดขาด
2. สําเนาทะเบียนบ้านพร้อมเบอร์ โทรศัพท์ หรื อ กรอกฟอร์ มเอกสารเบื้องต้น (ตามที่แนบท้ายรายการ)

สํ าหรั บผู้เดินทางที่เป็ นเด็กอายุตํ่ากว่ า 18 ปี
1.
2.
3.
4.

ใช้ พาสปอร์ ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
สําเนาสูติบตั ร (สํ าหรับเด็กที่อายุตาํ่ กว่า 6 ปี ใช้ ฉบับจริง)
กรอกฟอร์ มเอกสารเบือ้ งต้น (ตามที่แนบท้ ายรายการ)
กรณีหนังสื อเดินทางคนต่างชาติ **อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้ วแต่สถานฑูตจีนกําหนด **
4.1.หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม500 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน/อเมริ กนั ) เอกสารพาสปอร์ ต + รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว
จํานวน 2 ใบ + ที่อยูท่ ี่เมืองไทย และที่อยูท่ ี่ประเทศเกิด + ใบอนุญาตการทํางาน (WORK PERMIT)
4.2 สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริ ง
4.3 คัดทะเบียนสมรสตัวจริ งเป็ นฉบับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
4.4. หนังสื อเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็ นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการทํางาน)
4.5.หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิ่ม 4,000 บาท

หมายเหตุ : สถานฑูตจีน มีการเปลีย่ นแปลงการยืน่ วีซ่าจีนสําหรับชาวต่ างชาติดังนี้

1. ชาวต่ างชาติพม่ า กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว ฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนาม ทีม่ ใี บอนุญาตทํางาน( WORK PERMIT) ลูกค้ าต้ องเดินทางไปยืน่ วีซ่า
เอง เนื่องจากบริษัททัวร์ ไม่ สามารถยืน่ วีซ่าแทนให้ ลูกค้ าได้ และกรณีทลี่ ูกค้ าเป็ นนักท่ องเทีย่ วไม่ มใี บอนุญาตทํางาน(WORK PERMIT) ลูกค้ าต้ องเดินทาง
กลับไปยืน่ วีซ่าทีส่ ถานฑูตจีนประจําประเทศของตัวเองเท่ านั้น
2. ชาวต่ างชาติยุโรป ทีม่ ใี บอนุญาตทํางาน( WORK PERMIT) บริษัททัวร์ สามารถยืน่ วีซ่าแทนให้ ลูกค้ าได้ ค่ะ(แต่ วซี ่ าจะผ่ านหรือไม่ น้ นั ขึน้ อยู่กบั
สถานทูตพิจารณา) กรณีถ้าลูกค้ าเป็ นนักท่ องเทีย่ วทีไ่ ม่ มใี บอนุญาตทํางาน( WORK PERMIT) ลูกค้ าต้ องเดินทางกลับไปยืน่ วีซ่าทีส่ ถานฑูตจีนประจํา
ประเทศของตัวเองเท่ านั้น

อัตราค่าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่ รับเล่ มของท่ านวีซ่าในกรณีดังนี้คอื
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
2. นํารู ปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
4. นํารู ปที่เป็ นกระดาษสติกเกอร์ หรื อ รู ปที่ใช้กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์
เงือ่ นไขในการให้ บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเซีย
เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชั่น ตัว๋ เครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่ านจองและจ่ายมัดจําแล้ ว ถ้ าผู้จองยกเลิก
จะไม่ มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่ สามารถทํา
เรื่องขอคืนค่าตัว๋ หรือขอคืนค่าทัวร์ ท้ งั หมดหรือบางส่ วนได้ เว้นแต่
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ายัง
ไม่มีการยื่นวีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่จ่ายอื่นใด
บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบชําระ
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกําหนด และบริ ษทั ฯ จะ
หักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
4. กรณี ที่ท่านซื้ อตัว๋ เพิ่ม เกินจากจํานวนตัว๋ ที่มีในกรุ๊ ป ทางบริ ษทั จองตัว๋ ผ่านอินเตอร์ เน็ตให้ ท่านผูเ้ ดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้
เดินทาง หรื อเปลี่ยนผูเ้ ดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกําหนด จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายตัว๋ เต็มใบ
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กําหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขนึ้ อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิดปัญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง กรณี
กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของสายการบินที่
จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสยั ใดๆ ที่ทาํ ให้มิสามารถเดินทาง
ได้ รวมถึงกรณี ยื่นวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อการถูก
ปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น

-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกค่าบริ การ
พาสปอร์ ตควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน

มิฉะนันบริ
้ ษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
 ห้ ามนําของเหลวและครี มทุกชนิดที่มีปริ มาตรเกินกว่า 1000 มิลลิลติ รต่อท่าน นําติดตัวขึ ้นเครื่ องและขนาดของ
บรรจุภณ
ั ฑ์แต่ละชิ ้นห้ ามเกินกว่า 100 มิลลิลติ รต่อบรรจุภณ
ั ฑ์
 สําหรับท่านที่ต้องซื ้อบัตรโดยสารภายในประเทศจากกรุงเทพฯเพื่อเดินทางกลับสูต่ า่ งจังหวัด
กรุณาเลือกซือ้ บัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้
ทังนี
้ ้เพื่อป้องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้ าทําให้ ต้องซื ้อบัตรโดยสารเพื่อเดินทางใบใหม่

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริงเพือ่ ความสะดวกสํ าหรับยื่นวีซ่าจีน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง)_______________________________________________________
เพศ □ หญิง □ ชาย หนังสือเดินทางเลขที่ ____________ วันที่ออก_________ วันหมดอายุ_____________
สถานภาพ □ โสด □ แต่ งงานจดทะเบียน □ แต่ งงานไม่ จดทะเบียน □ หม้ าย □ หย่ าร้ าง
สัญชาติ_______________________________________________________________________________________
วัน/เดือน/ปี เกิด_________________________________________________________________________________
หมายเลขบัตรประชาชน _________________________________________________________________________
ที่อยูป่ ั จจุบนั ___________________________________________________________________________________
เบอร์โทรบ้าน__________________ เบอร์มือถือ___________________ E MAIL ____________________________
ชื่อที่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา _____________________________________________________________________
ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา ____________________________________________________________________
เบอร์โทรศัพท์ที่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา ____________________________________________________________
สมาชิกในครอบครัว ชื่อบิดา-มารดา
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 ฉุกเฉิน__________________________ เบอร์ติดต่อ_________________________
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______________________

