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+++ ที่พกั ระดับ 5 ดาว +++
+++ เที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ ง+++
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•
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•
•
•
•

มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ และวัฒนธรรมของนครฉงชิ่ง
หลุมฟ้า สะพานสวรรค์ ชม 3 สะพานหินธรรมชาติท่ีใหญ่สดุ ของเอเชีย
ทดสอบความกล้า ณ จุด ชมวิวระเบียงแก้ว อวู่หลง
ชมผาหินแกะสลักขนาดใหญ่แห่งต้าจู๋
ถํ้าฟู หยง ตระการตาหินงอกหินย้อยในถํ้าสวยที่สดุ ของจีน
ถนนคนเดินเจี่ยฟ่ างเป่ย, หงหยาต้ง และหมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
ล่องเรือชมความงามแม่น้าํ แยงซีเกียง และแม่น้าํ เจียหลิง
อาหารพิเศษ เมนูสกุ ้ ีหม้อไฟฉงชิ่ง , เป็ ดปักกิ่ง
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รายการท่องเที่ยว
กรกฎาคม – พฤศจิ กายน 2562
วันแรก
กรุงเทพฯ สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ฉงชิ่ ง – อวู่หลง
07.30 น.
พร้อมกันทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 3 แถว D เคาน์เตอร์สาย
การบิน การบินไทยสมายล์ โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางแก่ท่าน
10.45 น.
ออกเดินทางไปยังนครฉงชิง่ โดยเทีย่ วบินที่ WE 684 บริการอาหารและเครือ่ งดื่ม
15.05 น.
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเจียงเป่ ย นครฉงชิง่ เมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศจีน ทีม่ ฐี านะ
เทียบเท่า มณฑล (อีก 3 นครคือ ปั กกิง่ ,เทียนจิน และเซีย่ งไฮ้) เป็ นเมืองท่าริมแม่น้ําแยงเซีเกียงมา
แต่โบราณ ตัวเมืองตัง้ อยูร่ ะหว่างแม่น้ําแยงซี และแม่น้ํ าเจียหลิงเจียง ถูกขนานนามว่า เมืองภูเขา เตา
ไฟ เมืองในหมอก ปั จจุบนั เป็ นเมืองอุตสาหกรรมหนัก หลังผ่าน
พิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋ าสัมภาระแล้ว นําท่าน
เดินทางสู่เมือง อวู่หลง (Wulong) เมืองตากอากาศ โอบล้อม
ด้วยภูเขาสูง มีแม่น้ําอู่เจียงไหลผ่าน ตัง้ อยูท่ างตะวันออกเฉียง
ใต้ของฉงชิง่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่านเข้าทีพ่ กั YIYUN HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่สอง
เช้า

อวู่หลง – อุทยานหลุมฟ้ าสะพานสวรรค์ (มรดกโลก) – จุดชมวิ วระเบียงแก้ว –
อุทยานเขานางฟ้ า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (2) นําท่านสู่ อุทยานหลุมฟ้ า สะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน
และ รถกอล์ฟ) แหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสุดทีไ่ ด้รบั การรับรองจากยูเนสโก้ ให้เป็ น
มรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี ค.ศ.2007 อุทยานหลุมฟ้ า
สะพานสวรรค์แห่งนี้เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก
กลายเป็ นหลุมธรรมชาติขนาดใหญ่…. นําท่านทดสอบความ
กล้า และความตื่นเต้นเร้าใจ กับการชมทัศนียภาพของอุทยาน
ฯ ณ ระเบียงแก้ว จุดท่องเทีย่ วแห่งใหม่ล่าสุดของอุทยานฯ
ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นหน้าผาสูงจากระดับนํ้าทะเล 1,200 เมตร ยื่น
ออกไปจากขอบหน้าผา 11 เมตร มีความกว้าง 26 เมตร ออกแบบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ ในประเทศจีน
และต่างประเทศ เป็ นระเบียงกระจกชมวิวทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในเอเชีย ให้ท่านได้ช่นื ชมทัศนียภาพโดยรอบ
และด้านล่างทีส่ ามารถมองทะลุไปยังก้นหุบเขา*** กรณีทท่ี างอุทยานประกาศปิ ด หรือไม่อนุ ญาตให้
ไปชมวิว ณ ระเบียงแก้ว ด้วยเหตุผลของอุทยานฯ จะไม่มกี ารคืนเงิน หรือจัดรายการอื่นทดแทน
เนื่องจากอุทยานได้รวมค่าใช้จา่ ยไว้ทงั ้ หมดแล้ว ****
นําท่านโดยสารลิฟท์แก้วลงไปสู่หุบเหวเบือ้ งล่างทีร่ ะดับความลึกประมาณ 80 เมตร เมือ่ ลงไปถึงแล้ว
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จะพบกับเส้นทางเดินเท้าเทีย่ วชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค์ (กลุ่มสะพาน
หินธรรมชาติทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในเอเชีย) ซึง่ ประกอบด้วย 3 สะพาน แห่ง
แรก คือสะพานมังกรสวรรค์ ลักษณะเป็ นโพรงขนาดใหญ่ เมือ่ มอง
ทะลุออกไปคล้ายกับสะพานเชื่อมสวรรค์กบั โลกมนุ ษย์, สะพานแห่ง
ทีส่ อง สะพานมังกรเขียว ลักษณะเป็ นหน้าผาทิม่ แทงไปในท้องฟ้ า
และสะพานแห่งทีส่ าม หรือ สะพานมังกรดํา ลักษณะเป็ นโตรกหน้า
ผาอยูใ่ นส่วนทีแ่ คบทีส่ ุด แสงผ่านเข้าไปน้อย ทําให้ดคู ่อนข้างมืดดํา
นอกจากนี้บริเวณหุบเหวด้านล่างยังเป็ นทีต่ งั ้ ของ โรงเตีย๊ มโบราณ ที่
เคยเป็ นจุดแวะพักแรมยามคํ่าคืนของคนเดินทางในสมัยโบราณทีใ่ ช้
เป็ นเส้นทางลัดจากมณฑลเสฉวนไปมณฑลเหอหนาน นอกจากนี้ยงั
เคยใช้เป็ นฉากสําคัญของภาพยนตร์จนี เรือ่ งศึกโค่นบัลลังก์วงั ทอง
ของผูก้ ํากับชื่อดัง จาง อวี้ โหมว โดยมี 3 นักแสดงชัน้ นํ า คือ โจว
เหวิน ฟะ, เจย์ โชว์ และกงลี่ อิสระถ่ายภาพความงามทางธรรมชาติตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นําท่านไป อุทยานเขานางฟ้ า (รวมรถไฟเล็ก) ชมทัศนียภาพของอุทยานท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ
ระดับ 4 A ของประเทศจีน อยูท่ างตอนเหนือของแม่น้ํ าอวู่เจียง ทีร่ ะดับความสูงเฉลีย่ 1900 เมตรจาก
ระดับนํ้าทะเล และมียอดเขาสูงสุดที่ 2033 เมตร
อุทยานเขานางฟ้ ามีช่อื เสียงในเรือ่ งความสวยงามทาง
ธรรมชาติทแ่ี ตกต่างกันไปในแต่ละฤดู คือมี ป่ าไม้หนา
แน่ น, ยอดเขาประหลาด, ทุ่งหญ้าเลีย้ งสัตว์ และลาน
หิมะในฤดูหนาว จนได้รบั การขนานนามว่าเป็ น
ดินแดน 4 สิง่ มหัศจรรย์ และทีส่ าํ คัญทีส่ ุดคือเป็ นทุ่ง
หญ้าเลีย้ งสัตว์อนั ดับ 1 ทางภาคใต้ของประเทศจีน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (4)
นําท่านเข้าทีพ่ กั YIYUN HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
อวู่หลง – ถํา้ ฝูหยง – หมู่บ้านโบราณฉื อชี่โข่ว – สวนเอ๋อหลิ ง – ล่องเรือแม่นํ้าแยงซีเกียง –
ถนนคนเดิ นหนานอาน
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (5) นําท่านไปชม
ถํา้ ฝูหยง โดยสารกระเช้าไฟฟ้ า ชมทัศนียภาพระหว่าง
เส้นทางซึง่ ผ่านเขือ่ นกักเก็บนํ้า เพื่อขึน้ ไปชม ถํา้ ฝูหยง
ได้ช่อื ว่าเป็ นถํ้าทีส่ วยทีส่ ุดอีกแห่งหนึ่งของจีน ค้นพบเมื่อ
เดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ.1993 ถํ้าหินปูนอายุกว่า 1.2
ล้านปี พืน้ ทีป่ ระมาณ 37,000 ตารางเมตร ความยาว
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2.7 กิโลเมตร กว้าง 50 เมตร อุณหภูมเิ ฉลีย่ ภายในถํ้าประมาณ 16 องศาเซลเซียส โดยมีหอ้ งโถง
หลักพืน้ ทีป่ ระมาณ 11,000 ตารางเมตรให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินเทีย่ วชมความงดงามทาง
ธรรมชาติทเ่ี ต็มไปด้วย หินงอกหินย้อย ในรูปต่างๆ ตามแต่จนิ ตนาการของแต่ละคน เช่น ม่านนํ้าตก,
ธง, ผลองุน่ , ปะการังใต้ทะเล, เส้นผม, เข็ม ซึง่ มีการจัดแสงสีภายในถํ้าช่วยเพิม่ ความงดงามยิง่ นัก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นําท่านเดินทางกลับฉงชิง่ ไปชม หมู่บ้านโบราณฉื อชี่
โข่ว เป็ นหมู่บา้ นทีม่ ชี นเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเชือ้ ชาติ
อาศัยอยู่ อาคารบ้านเรือนภายในหมูบ่ า้ นคงรูปแบบของ
สถาปั ตยกรรมจีนดัง้ เดิมไว้ อิสระให้ท่านสัมผัสกลิน่ อาย
ย้อนยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิง เลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกหรือ
ของฝาก .....นํ าท่านชม สวนเอ๋อหลิ่ ง ตัง้ อยูเ่ ขตหวีจงซึง่
อยูแ่ ถบแม่น้ํ าแยงซีเกียงและขนาบด้วยเจียงหลิงเดิมมีช่อื
เรียกว่า “เอ๋อเซีย่ งหลิง่ ” สวนแห่งนี้ตงั ้ อยูช่ ่องแคบเขาซันหลิง่ ซึง่ มีลกั ษณะเหมือนคอห่าน จึงได้ถูก
ขนานนามว่า “สวนเอ๋อหลิง่ ” (สวนคอห่าน) และถือได้ว่าเป็ นช่องแคบทีม่ รี ะยะใกล้นครฉงชิง่ มากทีส่ ุด
ภายในบริเวณสวนประกอบด้วยสะพานเชือก ศาลาชมวิว ฯลฯ อีกทัง้ ยังมีบรรยากาศทีร่ ม่ รืน่ และท่าน
ยังสามารถชมและเก็บภาพความประทับใจกับทัศนียภาพรอบๆนครฉงชิง่ ……. จากนัน้ นําท่านไป
ล่องเรือแม่นํ้าเหลียงเจียง (2 แม่น้ํา) หรือในความหมาย คือการล่องเรือทัศนียภาพและความงดงาม
ของแม่น้ํ าแยงซีเกียง และแม่น้ํ าเจียหลิงในยามคํ่าคืน โดยเฉพาะแม่น้ํ าแยงซีเกียงซึง่ มีช่อื เสียงระดับ
โลก มีความยาวประมาณ 6,300 กิโลเมตร ซึง่ ต้นแม่น้ํ าอยูท่ ท่ี เิ บตและมณฑลชิงไห่ ทางทิศตะวันตก
และไหลผ่าน ฉงชิง่ ไปออกทะเลจีนตะวันออก แม่น้ําแยงซีเกียงซึง่ เป็ นแม่น้ําทีย่ าวทีส่ ุดในเอเชีย หรือ
ยาวเป็ นอันดับ 3 ของโลก รองจากแม่น้ําไนล์ในทวีปแอฟริกา และแม่น้ําอะเมซอนในทวีปอเมริกาใต้
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (7) เมนูสุกห้ี ม้อไฟฉงชิง่
อิสระช้อปปิ้ ง ณ ถนนคนเดินหนานอาน …..
นําท่านเข้าทีพ่ กั LE MERIDIEN HOTEL , DOULBLE TREE HOTEL, ATHESTEL HOTEL
ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
ฉงชิ่ ง – ต้าจู๋ – ผาหิ นแกะสลักต้าจู๋ (มรดกโลก) – ฉงชิ่ ง – ถนนคนเดิ นเจี่ยฟ่ างเป่ ย
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (8) นําท่านไป
ยังเมือง ต้ าจู๋ ห่างจากฉงชิง่ ประมาณ 160 กิโลเมตร นําท่าน
เทีย่ วชม เมืองต้าจู๋ มีสมญานามว่า “บ้านเกิดแห่งหิน
แกะสลัก” ทัวทั
่ ง้ เมืองมีศลิ ปะรูปปั น้ หินแกะสลัก กว่า 50,000
ชิน้ , จารึกคําสอนภาษาจีนถึง 100,000 ชิน้ กระจายกันอยูบ่ น
หน้าผากว่า 75 จุด ใน บริเวณ 5 ภูเขา คือ เป่ าติง่ ซาน, เป่ ย
ซาน, หนันซาน,สือเหมินซาน และสือจ้วนซาน ได้รบั การจัด
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เข้าเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1999 งานหินแกะสลักของต้าจูเ๋ ป็ นศิลปะสมัย
ราชวงศ์ถงั และซ่ง ล้วนแล้วแต่นําเสนอเรือ่ งราวทางพุทธศาสนานิกายมหายาน, หลักธรรมลัทธิเต๋า
และปรัชญาคําสอนของขงจื๊อทีช่ าวจีนเคารพนับถือ
และเป็ นอีกกลุ่มงานหินแกะสลักทาง
พระพุทธศาสนาทีม่ ชี ่อื เสียง 1 ใน 4 แห่งของจีน คือ ถํ้าผาโม่เกาคู ทีเ่ มืองตุนหวง มณฑลกานซู, ถํ้า
พระพุทธหลงเหมินทีล่ วหยาง
ั่
และถํ้าผาหยุนกัง ทีต่ ้าถง มณฑลซานซี ซึง่ 3 แห่งนัน้ เป็ นศิลปะถํ้า
สมัยเริม่ ต้นของจีน ส่วนต้าจูเ๋ ป็ นงานศิลปะถํ้ายุคหลัง (คริสต์ศตวรรษที่ 9-13) ทีม่ คี วามอ่อนช้อย
งดงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
นําท่านชมความงดงาม งานศิลป์ หินแกะสลักที่ เขาเป่ าติ่ งซาน (รวมรถแบตเตอรี)่ มีความสูงเหนือ
ระดับนํ้าทะเล 527.83 เมตร ประกอบด้วยกลุ่มรูปสลักพระพุทธรูป 13 กลุ่ม ซึง่ มีรปู สลักอยูก่ ว่า
10,000 ชิน้ ตามแนวยาวของหน้าผากว่า 500 เมตร ซึง่ ทัง้ หมดเป็ นรูปแบบศิลปะการแกะสลักหิน
สมัยราชวงศ์ซ่ง เช่น พระพุทธเจ้าปางปรินิพพาน, รูปสลักเจ้าแม่กวนอิมพันมือ,วัฏสังสาร หรือวง
เวียนชีวติ , พระศรีอริยะเมตตรัย อิสระเทีย่ วชมและถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย ได้เวลา
สมควร นําท่านเดินทางกลับฉงชิง่ .....นําท่านไปยัง ถนนคนเดิ นเจี่ยฟ่ างเป่ ย ตัง้ อยูบ่ ริเวณ
อนุ สาวรียป์ ลดแอก ซึง่ สร้างขึน้ เพื่อรําลึกถึงชัยชนะในการทําสงครามกับญี่ป่ นุ แต่ปัจจุบนั กลายเป็ น
ศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เต็มไปด้วยร้านค้า กว่า 3,000 ร้านอาหาร ช้อปปิ้ ง
มอลล์ขนาดใหญ่ ให้ท่านอิสระเดินชมและช้อปปิ้ งสินค้า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (10)
นําท่านเข้าทีพ่ กั LE MERIDIEN HOTEL , DOULBLE TREE HOTEL, ATHESTEL HOTEL
ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
ฉงชิ่ ง – หงหยาต้ง – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (11) นําท่านเดินทางกลับฉงชิง่ เทีย่ วชมหงหยาต้ง อาคารขนาด
ใหญ่สร้างอยูบ่ นภูเขา ขนานไปกับแม่น้ําเจียหลิง โครงการประกอบด้วยโรงแรม ร้านค้าจําหน่ ายสินค้า
, ร้านอาหารพืน้ เมือง, ร้านนํ้ าชา โรงละครซึง่ ล้วนแล้วแต่ก่อสร้างตกแต่งในรูปแบบโบราณให้อารมณ์
และบรรยากาศย้อนยุคสําหรับนักท่องเทีย่ วทีม่ าเทีย่ วชม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12) เมนูเป็ ดปั กกิง่
หลังอาหารนําท่านไปยังสนามบิน
ออกเดินทางกลับโดยเทีย่ วบินที่ WE 685 บริการอาหารและเครือ่ งดื่ม
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*************************************************

เพื่อเป็ นการรักษาและรณรงค์สงิ่ แวดล้อม ตามนโยบายของรัฐบาลท้องถิน่ (บางมณฑล) สิง่ ของใช้ครัง้ เดียวทิง้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน
แปรงสีฟัน แชมพู หมวกอาบนํ้า ในโรงแรมต่างๆ งดให้บริการฟรี ขอความกรุณานักท่องเทีย่ วทุกท่านจัดเตรียมของใช้ดงั กล่าว
พกใส่กระเป๋ าเดินทางไปใช้เอง กรณีตอ้ งการใช้ของโรงแรม มีคา่ บริการเพิม่ ตามทีโ่ รงแรมกําหนด
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รายการทัวร์เส้นทางฉงชิ่ง ไม่มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ
อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
วันเดิ นทาง

13 – 17,25 – 29 กรกฎาคม 2562

กรกฎาคม –พฤศจิ กายน 2562
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี
พักร่วมกับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริ ม
26,999
26,999

เด็กอายุ 2-11 ปี
พักร่วมกับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริ ม
24,999

พัก
เดี่ยว

5,000

31 สิ งหาคม – 4 กันยายน

25,999

25,999

24,999

5,000

12 – 16 กันยายน

25,999

25,999

24,999

5,000

18 – 22 ตุลาคม

26,999

26,999

25,999

5,000

30 ตุลาคม – 3 พฤศจิ กายน

25,999

25,999

24,999

5,000

13 -17 พฤศจิ กายน

25,999

25,999

24,999

5,000

27 พฤศจิ กายน – 1 ธันวาคม

25,999

25,999

25,999

5,000

+++ ราคาไม่รวมวีซ่า 1,650 บาท และทิป 1,000 บาท/คน/ทริป +++
อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป กลับกรุงเทพฯ - ฉงชิง่ - กรุงเทพฯ โดยสายการบินการบินไทยสมายล์
***กระเป๋ าสัมภาระนํ้ าหนักไม่เกิน 20 กก. และ กระเป๋ าถือขึน้ เครือ่ งบิน 1 ใบนํ้ าหนักไม่เกิน 7 กก. ***
2.
ค่าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 5 ดาว 4 คืน(ห้องละ 2 ท่านต่อห้อง)
3.
ค่าอาหาร 12 มือ้ ตามรายการ
4.
ค่ารถนํ าเทีย่ วตามรายการ
5.
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
6.
ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชือ้ เพลิง
7.
ค่าประกันภัยอุบตั เิ หตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท
*** ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***
อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระส่วนทีเ่ กินจาก 20 กิโลกรัม ** สายการบินเป็ นผูแ้ จ้งราคานํ้าหนักส่วนทีเ่ กิน*
2.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครือ่ งดื่ม นอกจากรายการ
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ค่าทําหนังสือเดินทาง / ค่าทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้ อื หนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และ ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทําการ 1,650 บาท (พาสปอร์ตไทย)
ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ น , พนักงานขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ เก็บจากลูกค้าคนละ 1,000 บาทตลอดทริ ป

เอกสารใช้ยื่นวีซ่า
1.
หนังสือเดินทางมีอายุนบั จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
2.
หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3.
รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านัน้
,หน้ าตรง, เห็นใบหู, ห้ามยิ้ ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,
ไม่สวมแว่นตาดํา และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิ มต้องเปิ ดให้เห็น
ใบหน้ า*** ห้ามใช้คลิ ป หรือ ลวดเย็บติ ดกับรูป หรือ ทําให้ รปู ถ่าย
เป็ นรอย สถานฑูตจะปฎิ เสธไม่รบั ยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
4.
สําหรับผูท้ เ่ี คยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสําเนา
หน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุด (กรณีวซี ่าจีนอยูใ่ นหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง
เล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุดแนบมาด้วย)
5.
สําหรับผูท้ ถ่ี อื หนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรือ่ งแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านัน้ ก่อน
การส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้า
ประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนทีส่ ถานทูตจีน
6.
เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูล
ตามความเป็ นจริงเกีย่ วกับ สถานทีศ่ กึ ษา สถานทีทํางาน ตําแหน่ งงาน ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีอ่ ยูท่ ท่ี ํางาน ญาติท่ี
ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บา้ น หมายเลขโทรศัพท์ทท่ี าํ งาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ
โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา
(สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7.
กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ( อายุต่ ํากว่า 20 ปี ) ต้องแนบสําเนาสูตบิ ตั ร
8.
กรณีทเ่ี ด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุ ญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มบี ดิ า
มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็ นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ท่ี เขต หรือ อําเภอ ทีท่ ่านอาศัยอยู่
9.
โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือ
เปลีย่ นระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ ์ของสถานทูต และ บางครัง้ บริษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
10. ผูท้ ป่ี ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทําวีซ่าท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุ ญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายใน
ระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
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กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติทท่ี ํางานในประเทศ
ไทย และมีใบอนุ ญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน้ หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไป
ดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เอกสารทีต่ ้องเตรียมสําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
• พาสปอร์ตตัวจริง ทีม่ อี ายุการใช้งานไม่ต่ ํากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
• รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
• ใบอนุ ญาตการทํางาน
• หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
• สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
• กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รบั ทําวีซ่าให้ท่านในกรณีดงั ต้องไปนี้
• ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีด่ เู ป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
• นํารูปถ่ายเก่า ทีถ่ ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
• นํารูปถ่าย ทีม่ วี วิ ด้วยหลัง ทีถ่ ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทําวีซ่า รูปถ่ายทีเ่ ป็ น
กระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปทีพ่ ริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยูใ่ นค่าทัวร์แล้วซึง่ เป็ นการขอปกติ 4 วันทําการ หากท่านใดยืน่ ขอวี
ซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิม่ 1,125 บาทต่อท่าน
กรณีวซี ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ต้องชําระค่าธรรมเนียมการดําเนินการ
เล่มละ 1,650 บาท สําหรับการยื่นปกติ และ 2,775 บาท สําหรับการยืน่ ด่วน ให้กบั ศูนย์บริการยืน่ ขอวีซ่าของ
สถานทูตจีน

เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล)
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระภายใน 30 วันก่อนเดินทาง
3.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
4.
หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชําระราคาทัวร์ทงั ้ หมด
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
4.
ยกเว้นกรุป๊ ทีอ่ อกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็ นต้นไม่คนื
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้ ทุกกรณี
5.
หลังจากการจองไม่สามารถเปลีย่ นแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้
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เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 25 ท่าน (ผูใ้ หญ่) มีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดย
จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ
1.
รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยูก่ บั ประกาศ
เปลีย่ น แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
2.
เมือ่ ท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
3.
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือเหตุผลใดๆก็ตาม ซึง่ อยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯไม่คนื เงิน และไม่มกี ารจ่ายค่าชดเชยให้แก่ท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทัง้ หมด
หรือบางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน, การสไตรค์, ปั ญหาอัเนื่องมาจาก
สุขภาพส่วนบุคคล, ปั ญหาความล่าช้าของสายการบิน, การยกเลิกเทีย่ วบินหรือการเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินอัน
เนื่องมาจากสายการบิน
4.
ค่าบริการทีท่ ่านชําระเป็ นการชําระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาํ ระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน หากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
5.
ทัง้ สิน้ ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจําคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะ
สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อน
6.
สําหรับท่านที่ จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ
กรุณาแจ้งบริ ษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดิ นทางได้หรือไม่ หากท่าน
ออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิ ก บริษทั ฯไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
B

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
1.
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชําระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งของกรุ
ั่
ป๊ เป็ นไปโดย
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สายการบินเป็ นผูก้ ําหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และ
ได้ดาํ เนินการ ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของ
สายการบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
2.
กรณีท่มี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักอาจ
เต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการ ปรับเปลีย่ นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดิ นทางเป็ นครอบครัว
• หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วาม
จําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
ความรับผิ ดชอบ บริษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเทีย่ วในต่างประเทศซึ่ง
ไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้ าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การ
จลาจล เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึน้ ทัง้
ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่างๆ ฯลฯ หรือ
ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย
หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ

