อู่หลง
ต้าจู๋
ฉงชิง่

มรดกโลกถ้าฝู หยง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ (รวมรถแบตเตอรี)่
หินแกะสลักต้าจู๋ มรดกโลกทางวัฒนธรรม พระพุ ทธรูปแกะสลักอายุกว่า 1,100 ปี
1 ใน 4 มหานครของจีน พิพธิ ภัณฑ์ซานเสีย ช้อปปิ้ งถนนคนเดินหงหยาต้ง
เจียฟ่างเป่ย ล่องเรือแม่น้าหลีเ่ จียง

กําหนดการเดินทาง
วันแรก
04.00 น.
06.20 น.
10.20 น.

วันที่ 28 ธ.ค.-1 ม.ค., 29 ธ.ค.-2 ม.ค. 2562

( 5 วัน 4 คืน )

สนามบินดอนเมือง – ฉงชิ่ง – ถํา้ ฝูหยง (ขึน้ -ลงกระเช้ า)
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคาน์ เตอร์ สายการบินแอร์ เอเชี ย เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอย
อํานวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่ อง
นําท่านเหิ รฟ้ าสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD 556 (บริการอาหารบนเครื่อง )
เดินทางถึงท่าอากาศยานมหานครฉงชิ่ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว
นําท่านเดินทางเข้าสู่ ตวั เมือง

เที่ยง

คํ่า
วันทีส่ อง

 รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดิ นทางสู่ เมืองอู่หลง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก
เฉี ยงใต้ของเมืองฉงชิ่ ง เป็ นเมืองที่อยูท่ ่ามกลางหุ บเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสู ง ทําให้เมืองนี้ มีป่าไม้ และพื้นที่สีเขียว
เยอะและอากาศดี มีแม่น้ าํ อู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยูห่ ่ างจากเมืองฉงชิ่ งประมาณ 130 กิโลเมตร
ถนนเป็ นทางด่วนพิเศษ นําท่านขึ้นกระเช้าเพื่อชม ถํา้ ฝูหยง (มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 4A) เป็ นถํ้าหิ นแร่ แคล
ไซด์ (คล้ายๆกับถํ้าแก้วโกมลที่แม่ฮ่องสอนของประเทศไทย) ได้รับการยกย่องว่าเป็ นถํ้าที่สวยที่สุดของประเทศ
จีนและหนังสื อ Chinese National Geography ยกย่องให้เป็ น "NO.1 cave in the world" สมควรแก่เวลานําท่าน
ลงกระเช้า เดินทางเข้าสู่ ตวั เมืองอู่หลง
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าสู่ ที่พกั YUZHU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
เมืองอู่หลง – อุทยานแห่ งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)

คํ่า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติหลุมฟ้า - สะพานสวรรค์ มรดก
โลกทางธรรมชาติ ระดับ 5A ที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทําให้เกิดเป็ นบ่อหลุมขนาดใหญ่ที่ลึกประมาณ
300-500 เมตร และมีบางส่ วนเป็ น โพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขา ภายในอุทยานแห่ งชาติ
หลุมฟ้ า -สะพานสวรรค์ ยังมีโรงเตียมเก่าๆ ซึ่ งเป็ นจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยก่อนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์
ถัง (ค.ศ. 618-907) และจุดนี้ เองที่จางอี้โหมวใช้เป็ นฉากในหนังการถ่ายทําหนังเรื่ อง "ศึกโค่นบัลลังก์วงั ทอง
ล่าสุ ดใช้เป็ นฉากในหนังฮอลิวดู๊ ฟอร์ มยักษ์ TRANFORMER4
นําท่านสู่ ที่เที่ยวใหม่ล่าสุ ด
กับสะพานแก้วสวรรค์ หรือ ระเบียงกระจกชมวิวที่ใหญ่ที่สุดในเอเซี ย ออกแบบโดยผูเ้ ชี่ ยวกว่า 20 คนจากทั้งใน
และนอกจีน ตั้งอยู่ 11 เมตรเหนื อขอบหน้าผาสู งในเมืองเซี ยนหนู่ ชาน กว้างอีก 26 เมตร หรื อถ้าหากวัดจาก
ระดับนํ้าทะเลก็สูง 1,200 เมตร ว่ากันว่าน่ าจะเป็ นระเบียงจุดชมวิวกระจกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชี ยแล้วยังสามารถ
มองชมวิวมุมสู งได้ทะลุถึงก้นอุทยานกันเลยทีเดียวให้ท่านได้วดั ใจเดินชมวิวและเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านแวะซื้ อยาแก้น้ าํ ร้อนลวกเป่ าฟู่ หลิง “ ยาบัวหิมะ
” ยาประจําบ้านที่มีชื่อเสี ยง ท่านจะได้ชมการสาธิตการนวดเท้ า ซึ่ งเป็ นอีกวิธีหนึ่ งในการผ่อนคลายความเครี ยด
และบํารุ งการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าสู่ ที่พกั YUZHU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม

อู่หลง – ฉงชิ่ง –เมืองโบราณฉือชี่โข่ ว – หงหย้าต้ ง – ล่องเรือแม่ นํา้ หลีเ่ จียง

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ ตวั เมือง มหานครฉงชิ่ ง ซึ่ งอยูต่ ิดกับมณฑลเสฉ
วน นครฉงชิ่ ง เป็ นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศจีน ที่มีฐานะเทียบเท่า มณฑล (อีก 3 นครคือ ปั กกิ่ง,เทียนจิน
และ เซี่ ยงไฮ้ ) เป็ นเมืองท่าริ มแม่น้ าํ แยงเซี เกียงมาแต่โบราณ ตัวเมืองตั้งอยูร่ ะหว่างแม่น้ าํ แยงซี และแม่น้ าํ เจียหลิ
งเจียง ถูกขนานนามว่า เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก ปั จจุบนั เป็ นเมืองอุตสาหกรรมหนัก เดินทางถึงเมืองต้าจู๋
ซึ่ งอยูห่ ่ างจากนครฉงชิ่ งประมาณ 160 กิโลเมตร มีสมญานามว่า “บ้านเกิดแห่ งหิ นแกะสลัก” ทัว่ ทั้งเมืองมีศิลปะ
รู ปปั้ นหิ นแกะสลัก กว่า 50,000 ชิ้น, จารึ กคําสอนภาษาจีนถึง 100,000 ชิ้น กระจายกันอยูบ่ นหน้าผากว่า 75 จุด ใน
บริ เวณ 5 ภูเขา คือ เป่ าติ่งซาน, เป่ ยซาน, หนันซานสื อเหมินซาน และสื อจ้วนซานซึ่งเป็ นเขตปกครองพิเศษนครฉง
ชิ่ง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชม หมู่บ้านโบราณฉื อชี่ โข่ ว เป็ นหมู่บา้ นที่มีชน
เผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเชื้ อชาติอาศัยอยู่ อาคารบ้านเรื อนภายในหมู่บา้ นคงรู ปแบบของสถาปั ตยกรรมจีนดั้งเดิม

เช้ า

กลางวัน

กลางวัน

คํ่า

ไว้ อิสระให้ท่านสัมผัสกลิ่นอายย้อนยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิ ง เลือกซื้ อของที่ระลึกหรื อของฝาก จากนั้นอิสระ
เดินชมและช้อปปิ้ งสิ นค้า มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมือง ที่ หงหยาต้ ง
 รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่าน ล่ องเรื อแม่ นํ้าเหลียงเจียง (2 แม่น้ าํ ) หรื อใน
ความหมาย คือ การล่ องเรื อทัศนี ยภาพและความงดงามของแม่น้ าํ แยงซี เกี ยง และแม่น้ าํ เจี ยหลิ งในยามคํ่าคื น
โดยเฉพาะแม่น้ าํ แยงซี เกียงซึ่ งมีชื่อเสี ยงระดับโลก มีความยาวประมาณ 6,300 กิโลเมตร ซึ่ งต้นแม่น้ าํ อยูท่ ี่ทิเบต
และมณฑลชิงไห่ ทางทิศตะวันตกและไหลผ่าน ฉงชิ่ งไปออกทะเลจีนตะวันออก แม่น้ าํ แยงซี เกียงซึ่ งเป็ นแม่น้ าํ ที่
ยาวที่สุดในเอเชีย หรื อ ยาวเป็ นอันดับ 3 ของโลก รองจากแม่น้ าํ ไนล์ในทวีปแอฟริ กา และแม่น้ าํ อะเมซอนในทวีป
อเมริ กาใต้ นําท่านกลับที่พกั โรงแรม อิสระพักผ่อน ที่พกั JIAYUYINGHUA Hotel 5*หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

นครฉงชิ่ง - ต้ าจู๋ – แกะสลักหินต้ าจู๋ (รถแบตเตอรรี่) – นครฉงชิ่ง – ถนนคนเดินเจียฟางเป่ ย

เช้ า

 รั บประทานอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหารเดิ นทางสู่ เมืองต้ าจู๋ อยู่ห่างจากฉงชิ่ งไปด้านตะวันตกเฉี ยงใต้
ประมาณ 120 กิโลเมตร นําท่านชม ถํา้ พุทธศาสนาต้ าจู๋ รวมทั้งถํ้าแกะสลักสื อเหมินต้าฝอ สื อเหมินซานสื อเคอสื
อจ้วนซานสื อเคอ เป่ ยซาน ตวอเป่ าถ่า และเป่ าติ่งซาน หลายภูเขา หลายถํ้า เป็ นการแกะสลักเรื่ องราวเกี่ยวกับพุทธ
ศาสนา มีพระพุทธเจ้าปางต่างๆ โพธิ สัตว์อรหันต์ พระและเทวดาในศาสนาเต๋ า ลัทธิ ขงจื่อ และผูค้ นที่ทาํ การไหว้
พระในถํ้าเหล่านี้ ถํ้าตวอเป่ าซานเป็ นถํ้าที่ใหญ่ สวยงามและสําคัญที่สุด ทัว่ ทั้งภูเขาพบร่ องรอยแกะสลัก 37 แห่ ง
รวมรู ปพระ 1 หมื่นกว่าองค์ มีปางไสยาสน์ เจ้าแม่กวนอิมปางห้ามญาติ พระเจ้าอี้เซี ยน เป็ นต้น เป็ นศิลปะในสมัย
ราชวงศ์ซ่ง สมัย 950 ปี ก่อน หิ นแกะสลักที่อาํ เภอต้าจู๋มีความสําคัญทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านศาสนา ซึ่ งไม่
เพียงแต่มีงานพุทธศิลป์ เท่านั้น หากยังเป็ นศูนย์รวมงานศิลปะของลัทธิ เต๋ า และแนวคิดของสํานักปรัชญา "หรู เจีย"
ของขงจื๊ออยูด่ ว้ ย หากกล่าวว่า ถํ้าผาม่อเกาคูอนั ยิ่งใหญ่ที่เมืองตุนหวงมณฑลกานซู่ และถํ้าผาหยุนกัง่ ที่เมืองต้าถง
มณฑลซานซี คือสัญลักษณ์ของงานศิลปะถํ้ายุคเริ่ มแรกของจีน หิ นแกะสลักที่ตา้ จู๋ ก็นบั ได้ว่า เป็ นตัวแทนของ
ศิ ล ปะถํ้าที่ อ่อนหวานนุ่ ม นวลในยุคหลัง ซึ่ งได้รวบรวมผลงานศิ ล ปะการแกะสลัก หิ นของจี นในช่ วงปลาย
คริ สต์ศตวรรษที่ 9 ถึงยุคกลางคริ สต์ศตวรรษที่ 13
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับสู่ นครฉงชิ่ง จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ ง
ของฝากคนทางบ้านที่ ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ ย (ถนนคนเดินเมืองฉงชิ่ ง) หรื อที่รับรู ้กนั ว่าเป็ นเสมือนฮ่องกง 2 มี
สิ นค้าเบรนด์เนมให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งจุใจ ตั้งอยูบ่ ริ เวณอนุ สาวรี ยป์ ลดแอก ซึ่ งสร้างขึ้นเพื่อรําลึกถึงชัยชนะใน
การทําสงครามกับญี่ปุ่น แต่ปัจจุบนั กลายเป็ นศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เต็มไปด้วยร้านค้า
กว่า 3,000 ร้านอาหาร ช้อปปิ้ งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระเดินชมและช้อปปิ้ งสิ นค้า
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าที่พกั
ที่พกั JIAYUYINGHUA Hotel 5*หรือเทียบเท่า

กลางวัน

คํ่า

วันทีห่ ้ า

ศาลาประชาคม (ด้ านนอก) – พิพธิ ภัณฑ์ ซานเสี ย – ฉงชิ่ง – กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหารนําท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ ซานเสี ย หรือพิพธิ ภัณฑ์ ฉงชิ่ง เปิ ดให้เข้าชม
เมื่อ ปี ค.ศ.2005 ภายในจัดแสดงเรื่ องราวของประวัติศาสตร์ ของนครฉงชิ่ง และวิถีชีวติ ของคนสองฝั่งแม่น้ าํ แยงซี
เกียง, การพัฒนานครฉงชิ่ง, การต่อต้านจักรวรรดิ ญี่ปุนและเรื่ องราวของ 3 ช่องแคบอันโด่งดังของเขื่อนยักษ์
ซานเสี ยต้าปา นําท่านแวะร้ านหมอนเพือ่ สุ ขภาพ

กลางวัน

18.50 น.
20.50 น.

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชม มหาศาลาประชาคม (ต้ าหลี่ถัง) ด้ านนอก ที่
สร้างโดยนายพลเฮดหลงแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ สร้างหลังจากการปฎิวตั ิสาํ เร็ จในปี 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน
ใช้เป็ นที่ประชุมสภาผูแ้ ทน และโรงละครของประชาชน จําลองแบบมาจากหอฟ้ าเทียนถานจากปั กกิ่ง ให้ท่านเก็บ
ภาพบรรยากาศข้างนอก สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบิน สนามบินฉงชิ่ง
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ FD 553 (บริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

อัตราค่าบริการ ** ทัวร์ ราคาพิเศษ ไม่ มีแจกกระเป๋ า ***
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

**ราคาพิเศษ ไม่ มรี าคาเด็ก**

พักเดี่ยว
เพิม่ ท่ านละ

28 ธ.ค.-1 ม.ค., 29 ธ.ค.-2 ม.ค. 2562

23,999

23,999

5,900.-

กรุ ณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ ามารถเลือ่ นวันและเวลาในการเดินทางได้
ก่อนการจองตัว๋ เครื่ องบินกรุ ณาติดต่อทางบริ ษทั ก่อน เพื่อป้ องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้าทําให้ตอ้ งซื้ อตัว๋ เพื่อเดินทางใบใหม่
อัตราค่ าบริการนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่านํ้ามันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่ านํา้ หนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีทนี่ ํา้ หนักเกิน กรุ ณาชํ าระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนํา้ หนักทีเ่ กินเอง ***
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่ าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่ านละ 1,000 บาท// แบบเดี่ยวท่ านละ 1,500 บาท ชําระพร้ อมค่ าทัวร์ ***
***ค่ าทิปไกด์ หัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจอง มัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพื่อยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน

- ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
เงื่อนไขในการให้ บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเซีย
เนื่องจากราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100% ซึ่ งเมื่อท่ านจองและจ่ ายมัดจําแล้ ว ถ้ าผู้
จองยกเลิกจะไม่ มีการคืนค่ ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีทอี่ อกตั๋วเครื่องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิกหรื อขอเลื่อนการเดินทาง ผู้
จองจะไม่ สามารถทําเรื่องขอคืนค่ าตั๋วหรือขอคืนค่ าทัวร์ ท้งั หมดหรือบางส่ วนได้ เว้นแต่
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดิ นทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หักค่าใช่ จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่า
ใช่จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิ กการเดิ นทาง โดยตัว๋ เครื่ องบิ นได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิ ม ผูย้ กเลิ กต้อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้ อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการ
บินกําหนด และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
4. กรณี ที่ท่านซื้ อตัว๋ เพิ่ม เกิ นจากจํานวนตัว๋ ที่ มีในกรุ๊ ป ทางบริ ษทั จองตัว๋ ผ่านอิ นเตอร์ เน็ ตให้ ท่านผูเ้ ดิ นทางจะไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทาง หรื อเปลี่ยนผูเ้ ดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกําหนด จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายตัว๋ เต็มใบ
เอกสารการยืน่ วีซ่ากรุ๊ ป
1. สําเนาหน้าพาสปอร์ตแบบชัดเจน

@ @ เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีนแบบเดี่ยว@ @

เอกสารสํ าหรับผู้เดินทางทีม่ อี ายุเกิน 18 ปี ขึน้ ไป
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง
2. รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
3. สําเนาบัตรประชาชน

สํ าหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุน้อยกว่ า 18 ปี มีบิดา-มารดาเดินทางด้ วย
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง
2. รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
3. สูติบตั ร
- กรณี ชื่อบิดา-มารดา มีเปลี่ยนชื่อ ให้แนบใบเปลี่ยนชื่อ

สํ าหรับผู้เดินทางทีเ่ ป็ นเด็กอายุตาํ่ กว่ า 18 ปี ไม่ มบี ิดา-มารดา เดินทางด้ วย
1.
2.
3.
4.
5.

ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง
รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
สูติบตั ร
สําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดา หรื อมารดา
หนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางออกต่างประเทศ ออกโดย เขต/อําเภอ
- กรณี บิดา-มารดา แยกทางกัน ต้องมีหนังสื อใบหย่า

สํ าหรับผู้เดินทางทีเ่ ป็ นเพศที่ 3
1.
2.
3.
4.
5.

ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง
รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
หนังสื อรับรองตนเองเป็ นภาษาอังกฤษ
หนังสื อรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ
สําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน
*** ต้ องโชว์ ตวั ต่ อสถาทูต***

หมายเหตุ : โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการยืน่ 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 ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,050 บาท
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่ รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนีค้ ือ
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
2. นํารู ปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายเล่นๆ มีววิ ด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยืน่ วีซ่า
4. นํารู ปที่เป็ นกระดาษสติกเกอร์ หรื อ รู ปที่ใช้กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการทีก่ าํ หนด อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อ
เกิดปั ญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมี ค่าติ ดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดิ นทาง มากเกิ นความจําเป็ น หากเกิ ดการเสี ยหาย //สู ญหาย ระหว่างการ
เดินทาง กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลย
พินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิ ดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ , สถานการณ์ ทางการเมื อง, สายการบิ นยกเลิ กเที่ ยวบิ นหรื อเหตุ สุดวิสัย ใดๆ ที่ ท าํ ให้มิ
สามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
หรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถื อว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ

พาสปอร์ ตควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
 ห้ามนําของเหลวและครี มทุกชนิดที่มีปริ มาตรเกินกว่า 1000 มิลลิลิตรต่อท่าน นําติดตัวขึ้นเครื่ องและขนาดของ
บรรจุภณั ฑ์แต่ละชิ้นห้ามเกินกว่า 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภณ
ั ฑ์
 สําหรับท่านที่ตอ้ งซื้ อบัตรโดยสารภายในประเทศจากกรุ งเทพฯเพื่อเดินทางกลับสู่ ต่างจังหวัด
กรุ ณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลือ่ นวันและเวลาในการเดินทางได้
ทั้งนี้เพื่อป้ องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้าทําให้ตอ้ งซื้ อบัตรโดยสารเพื่อเดินทางใบใหม่

บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์ )

