06.20 น.
10.20 น.

นําท่านเหิ รฟ้ าสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 556 (บริการอาหารบนเครื่อง )
เดินทางถึงท่าอากาศยานมหานครฉงชิ่ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมือง

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงใต้
ของ เมืองฉงชิ่ง เป็ นเมืองที่อยูท่ ่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง ทําให้เมืองนี้มีป่าไม้ และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศ
ดี มีแม่น้ าํ อู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยูห่ ่างจากเมืองฉงชิ่ งประมาณ 130 กิโลเมตร ถนนเป็ นทางด่วนพิเศษ
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติหลุมฟ้ า - สะพานสวรรค์ มรดกโลกทางธรรมชาติ ระดับ 5A ที่เกิดจากการยุบตัวของ
เปลือกโลก ทําให้เกิ ดเป็ นบ่อหลุมขนาดใหญ่ที่ลึกประมาณ 300-500 เมตร และมีบางส่ วนเป็ น โพลงทะลุเหมือนกับ
สะพานทอดข้ามระหว่างภูเขา ภายในอุทยานแห่ งชาติหลุมฟ้ า -สะพานสวรรค์ ยังมีโรงเตียมเก่าๆ ซึ่ งเป็ นจุดแวะพักของ
คนเดินทางในสมัยก่อนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถงั (ค.ศ. 618-907) และจุดนี้ เองที่จางอี้โหมวใช้เป็ นฉากในหนังการถ่ายทํา
หนังเรื่ อง "ศึกโค่นบัลลังก์วงั ทอง ล่าสุ ดใช้เป็ นฉากในหนังฮอลิวดู๊ ฟอร์ มยักษ์ TRANFORMER4
นําท่านสู่ ที่เที่ยวใหม่ล่าสุ ด กับสะพานแก้ วสวรรค์ หรื อ ระเบียงกระจกชมวิวที่ ใหญ่ที่สุดในเอเซี ย ออกแบบโดยผูเ้ ชี่ ยว
กว่า 20 คนจากทั้งในและนอกจีน ตั้งอยู่ 11 เมตรเหนื อขอบหน้าผาสู งในเมืองเซี ยนหนู่ชาน กว้างอีก 26 เมตร หรื อถ้า
หากวัดจากระดับนํ้าทะเลก็สูง 1,200 เมตร ว่ากันว่าน่าจะเป็ นระเบียงจุดชมวิวกระจกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชี ยแล้วยังสามารถ
มองชมวิวมุมสูงได้ทะลุถึงก้นอุทยานกันเลยทีเดียวให้ท่านได้วดั ใจเดินชมวิวและเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าสู่ที่พกั QISEHUA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า

คํ่า

วันทีส่ อง
เช้ า

กลางวัน

คํ่า

เมือ งอู่หลง – ภู เขานางฟ้ า – ถํ้า ฝู หยง (ขึ้น -ลงกระเช้ า ) – โชว์ จางอวี้โหมว IMPRESSION
WULONG
 รั บประทานอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหารนําท่านชมอุทยานเขานางฟ้ า อุทยานท่องเที่ ยวทางธรรมชาติ ระดับ 4 A
ของประเทศจี น อยู่ทางตอนเหนื อของแม่น้ าํ อวู่เจี ยงในระดับความสู ง 1900 เมตรจากระดับนํ้าทะเล มี ยอดเขาสู งสุ ดที่
2033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ ามีชื่อเสี ยงในเรื่ องความสวยงามทางธรรมชาติ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู จนได้รับการ
ขนานนามว่าเป็ นดิ นแดนแห่ ง 4 สิ่ งมหัศจรรย์ คื อ มีป่าไม้หนาแน่ น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และมีลาน
หิ มะในฤดูหนาว ปกติภูเขานางฟ้ าเป็ นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อนั ดับ 1 ทางภาคใต้ของประเทศจีน
 รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านขึ้นกระเช้าเพื่อชม ถํ้าฝูหยง (มรดกโลกทางธรรมชาติ
ระดับ 4A) เป็ นถํ้าหิ นแร่ แคลไซด์ (คล้ายๆกับถํ้าแก้วโกมลที่ แม่ฮ่องสอนของประเทศไทย) ได้รับการยกย่องว่าเป็ นถํ้าที่
สวยที่สุดของประเทศจีนและหนังสื อ Chinese National Geography ยกย่องให้เป็ น "NO.1 cave in the world" สมควร
แก่เวลานําท่านลงกระเช้า เดินทางเข้าสู่ตวั เมืองอู่หลง
 รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชมโชว์ จางอวีโ้ หมว IMPRESSION WULONG อีกหนึ่ ง
ผลงานของผูก้ าํ กับดัง จางอวี้โหมว ซึ่ งเนรมิตหุ บเขาเถ้าหยวน ของอวู่หลง ซึ่ งล้อมรอบด้วยภูเขาสู ง, หุ บเหวและความ
เงียบสงบของธรรมชาติเป็ นฉากหลังบอกเล่าเรื่ องราว,วิถีชีวิตและประวัตศาสตร์ของผูค้ นเมืองฉงชิ่ง ผ่านตัวละครกว่า 500
ิ
)

กลางวัน
คํ่า

ภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก ปั จจุบนั เป็ นเมืองอุตสาหกรรมหนัก เดินทางถึงเมืองต้าจู๋ ซึ่ งอยูห่ ่ างจากนครฉงชิ่ งประมาณ
160 กิโลเมตร มีสมญานามว่า “บ้านเกิดแห่ งหิ นแกะสลัก” ทัว่ ทั้งเมืองมีศิลปะรู ปปั้ นหิ นแกะสลัก กว่า 50,000 ชิ้น, จารึ ก
คําสอนภาษาจีนถึง 100,000 ชิ้น กระจายกันอยู่บนหน้าผากว่า 75 จุด ในบริ เวณ 5 ภูเขา คือ เป่ าติ่งซาน, เป่ ยซาน, หนัน
ซานสื อเหมินซาน และสื อจ้วนซานซึ่ งเป็ นเขตปกครองพิเศษนครฉงชิ่งจากนั้นนําท่านชม สวนเอ๋ อหลิ่ง ตั้งอยู่เขตหวีจงซึ่ ง
อยูแ่ ถบแม่น้ าํ แยงซี เกียงและขนาบด้วยเจียงหลิงเดิมมีชื่อเรี ยกว่า “เอ๋ อเซี่ ยงหลิ่ง” สวนแห่ งนี้ ต้ งั อยู่ช่องแคบเขาซันหลิ่งซึ่ งมี
ลักษณะเหมือนคอห่าน จึงได้ถูกขนานนามว่า “สวนเอ๋ อหลิ่ง” (สวนคอห่ าน) และถือได้ว่าเป็ นช่องแคบที่มีระยะใกล้นคร
ฉงชิ่ งมากที่สุด ภายในบริ เวณสวนประกอบด้วยสะพานเชื อก ศาลาชมวิว ฯลฯ อีกทั้งยังมีบรรยากาศที่ร่มรื่ นและท่านยัง
สามารถชมและเก็บภาพความประทับใจกับทัศนียภาพรอบๆนครฉงชิ่ง
 รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารจากนั้นอิสระเดินชมและช้อปปิ้ งสิ นค้า มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้ ง
สิ นค้าพื้นเมือง ที่ หงหยาต้ ง นําท่านแวะร้ านหมอนเพือ่ สุ ขภาพ
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่าน ล่ องเรือแม่ นํ้าเหลียงเจียง (2 แม่น้ าํ ) หรื อในความหมาย คือ
การล่องเรื อทัศนียภาพและความงดงามของแม่น้ าํ แยงซี เกียง และแม่น้ าํ เจียหลิงในยามคํ่าคืน โดยเฉพาะแม่น้ าํ แยงซี เกียง
ซึ่ งมีชื่อเสี ยงระดับโลก มีความยาวประมาณ 6,300 กิโลเมตร ซึ่ งต้นแม่น้ าํ อยูท่ ี่ทิเบตและมณฑลชิงไห่ ทางทิศตะวันตก
และไหลผ่าน ฉงชิ่งไปออกทะเลจีนตะวันออก แม่น้ าํ แยงซี เกียงซึ่ งเป็ นแม่น้ าํ ที่ยาวที่สุดในเอเชีย หรื อ ยาวเป็ นอันดับ 3
ของโลก รองจากแม่น้ าํ ไนล์ในทวีปแอฟริ กา และแม่น้ าํ อะเมซอนในทวีปอเมริ กาใต้ นําท่านกลับที่พกั โรงแรม อิสระ
พักผ่อน ที่พกั Howard Johnson Jinyi Hotel 5*หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่

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

เช้ า

คํ่า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ที่พกั หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองต้ าจู๋ อยูห่ ่างจากฉงชิ่งไปด้านตะวันตกเฉี ยงใต้ประมาณ 120
กิโลเมตร นําท่านชม ถํ้าพุทธศาสนาต้ าจู๋ รวมทั้งถํ้าแกะสลักสื อเหมินต้าฝอ สื อเหมินซานสื อเคอสื อจ้วนซานสื อเคอ เป่ ย
ซาน ตวอเป่ าถ่า และเป่ าติ่งซาน หลายภูเขา หลายถํ้า เป็ นการแกะสลักเรื่ องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา มีพระพุทธเจ้าปาง
ต่างๆ โพธิ สัตว์อรหันต์ พระและเทวดาในศาสนาเต๋ า ลัทธิ ขงจื่อ และผูค้ นที่ทาํ การไหว้พระในถํ้าเหล่านี้ ถํ้าตวอเป่ าซาน
เป็ นถํ้าที่ ใหญ่ สวยงามและสําคัญที่ สุด ทัว่ ทั้งภูเขาพบร่ องรอยแกะสลัก 37 แห่ ง รวมรู ปพระ 1 หมื่นกว่าองค์ มีปาง
ไสยาสน์ เจ้าแม่กวนอิมปางห้ามญาติ พระเจ้าอี้เซี ยน เป็ นต้น เป็ นศิลปะในสมัยราชวงศ์ซ่ง สมัย 950 ปี ก่อน หิ นแกะสลักที่
อําเภอต้าจู๋มีความสําคัญทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านศาสนา ซึ่ งไม่เพียงแต่มีงานพุทธศิลป์ เท่านั้น หากยังเป็ นศูนย์รวม
งานศิลปะของลัทธิ เต๋ า และแนวคิดของสํานักปรัชญา "หรู เจีย" ของขงจื๊ออยู่ดว้ ย หากกล่าวว่า ถํ้าผาม่อเกาคูอนั ยิ่งใหญ่ที่
เมืองตุนหวงมณฑลกานซู่ และถํ้าผาหยุนกัง่ ที่เมืองต้าถง มณฑลซานซี คือสัญลักษณ์ของงานศิลปะถํ้ายุคเริ่ มแรกของจีน
หิ นแกะสลักที่ตา้ จู๋ ก็นบั ได้ว่า เป็ นตัวแทนของศิลปะถํ้าที่อ่อนหวานนุ่มนวลในยุคหลัง ซึ่ งได้รวบรวมผลงานศิลปะการ
แกะสลักหิ นของจีนในช่วงปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 9 ถึงยุคกลางคริ สต์ศตวรรษที่ 13
 รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับสู่ นครฉงชิ่ง จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ งของ
ฝากคนทางบ้านที่ ถนนคนเดินเจีย่ ฟางเป่ ย (ถนนคนเดินเมืองฉงชิ่ง) หรื อที่รับรู ้กนั ว่าเป็ นเสมือนฮ่องกง 2 มีสินค้าเบรนด์
เนมให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งจุใจ ตั้งอยู่บริ เวณอนุ สาวรี ยป์ ลดแอก ซึ่ งสร้างขึ้ นเพื่อรําลึกถึงชัยชนะในการทําสงครามกับ
ญี่ปุ่น แต่ปัจจุบนั กลายเป็ นศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เต็มไปด้วยร้านค้า กว่า 3,000 ร้านอาหาร ช้อป
ปิ้ งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระเดินชมและช้อปปิ้ งสิ นค้า
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าที่พกั ที่พกั Howard Johnson Jinyi Hotel 5*หรือเทียบเท่ า

วันทีห่ ้ า

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

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหารนําท่านชม พิพิธภัณฑ์ ซานเสี ย หรื อพิพิธภัณฑ์ ฉงชิ่ง เปิ ดให้เข้าชมเมื่อ ปี
ค.ศ.2005 ภายในจัดแสดงเรื่ องราวของประวัติศ าสตร์ ของนครฉงชิ่ ง และวิถีชีวิตของคนสองฝั่ งแม่น้ าํ แยงซี เกียง, การ
พัฒนานครฉงชิ่ง, การต่อต้านจักรวรรดิ ญี่ปุนและเรื่ องราวของ 3 ช่องแคบอันโด่งดังของเขื่อนยักษ์ซานเสี ยต้าปา

กลางวัน

กลางวัน

 รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชม มหาศาลาประชาคม (ต้ าหลี่ถัง) ด้ านนอก ที่สร้าง
โดยนายพลเฮดหลงแห่ งกองทัพคอมมิวนิ สต์ สร้างหลังจากการปฎิวตั ิสาํ เร็ จในปี 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็ นที่
ประชุมสภาผูแ้ ทน และโรงละครของประชาชน จําลองแบบมาจากหอฟ้ าเทียนถานจากปักกิ่ง ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศ
ข้างนอก นําท่านแวะซื้ อยาแก้น้ าํ ร้ อนลวกเป่ าฟู่ หลิง “ ยาบัวหิมะ ” ยาประจําบ้านที่มีชื่อเสี ยง ท่านจะได้ชมการ

สาธิตการนวดเท้ า ซึ่ งเป็ นอีกวิธีหนึ่ งในการผ่อนคลายความเครี ยด และบํารุ งการไหลเวียนของโลหิ ตด้วยวิธี
ธรรมชาติ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน สนามบินฉงชิ่ง
18.50 น.
20.50 น.

เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD 553 (บริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

อัตราค่ าบริการ ** ทัวร์ ราคาพิเศษ ไม่ มแี จกกระเป๋ า ***

วันเดินทาง

วันที่ 11-15 เมษายน 2561

ผู้ใหญ่

**ราคาพิเศษ ไม่ มรี าคาเด็ก**

พักเดี่ยว
เพิม่ ท่ านละ

27,999

27,999

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

*** ค่านํา้ หนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีทนี่ าํ้ หนักเกิน กรุณาชําระค่าใช้ จ่ายส่ วนนํา้ หนักทีเ่ กินเอง ***
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่ าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบเดี่ยว ท่ านละ 1,500 บาท// ชําระพร้ อมค่ าทัวร์ ***
***ค่ าทิปไกด์ หัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจอง มัดจําท่ านละ 10,000 บาท พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
เงือ่ นไขในการให้ บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเซีย
เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชั่ น ตั๋วเครื่ องบินการั นตีการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100% ซึ่ งเมื่อท่ านจองและจ่ ายมัดจําแล้ ว ถ้ าผู้จอง
ยกเลิกจะไม่ มีการคืนค่ ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่ องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิกหรื อขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่
สามารถทําเรื่องขอคืนค่ าตัว๋ หรือขอคืนค่ าทัวร์ ท้ งั หมดหรือบางส่ วนได้ เว้ นแต่

1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้า
ยังไม่มีการยื่นวีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่จ่ายอื่น
ใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบ
ชําระค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ยนชื่ อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้ อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกําหนด และ
บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
4. กรณี ที่ท่านซื้ อตัว๋ เพิ่ม เกิ นจากจํานวนตัว๋ ที่ มีในกรุ๊ ป ทางบริ ษทั จองตัว๋ ผ่านอินเตอร์ เน็ตให้ ท่านผูเ้ ดิ นทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่ อผู ้
เดินทาง หรื อเปลี่ยนผูเ้ ดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกําหนด จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายตัว๋ เต็มใบ

@ @ เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีน @ @

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 างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่น
เอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมือ่ ท่ านส่ งหนังสือเดินทางล่ าช้ า
ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,050 บาท

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่ รับเล่ มของท่ านวีซ่าในกรณีดงั นีค้ ือ
1.
2.
3.
4.

ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
นํารู ปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
นํารู ปถ่ายเล่นๆ มีววิ ด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยืน่ วีซ่า
นํารู ปที่เป็ นกระดาษสติกเกอร์ หรื อ รู ปที่ใช้กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาํ หนด อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิดปั ญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย //สู ญหาย ระหว่างการเดินทาง กรณี
กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของสายการบินที่
จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสี 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. อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อการ
ถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี 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 )

