ทัวร์ จีน ทัวร์ คุณธรรม ต้ าจู๋ ทัวร์ ฉงชิ่ง อู่หลง 5วัน 4คืน บิน(WE)

วันที่ กาหนดการ

เช้ า

✈



HONGFU HOTEL
หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว







HONGFU HOTEL
หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว





NEW XIYA HOTEL
 หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว











✈

1

กรุงเทพฯ - ฉงชิ่ง – อู่หลง

X

2

อุทยานหลุมฟ้ าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์ แก้ ว+
รถอุทยาน) - ระเบียงกระจก

3

อู่หลง - ถา้ ฝูหยง (รวมกระเช้ า) – ฉงชิ่ง - อิสระ
ช้ อปปิ้ งถนนคนเดินเจี่ยฟ่ างเป่ ย

4
5

ฉงชิ่ง – ต้ าจู๋ – เมืองโบราณชางโจว –
พระพุทธรู ปแกะสลักหินต้ าจู๋ – ฉงชิ่ง – หมู่บ้าน
โบราณฉือชี่โข่ ว
อิสระช้ อปปิ้ งหงหยาต้ ง - นั่งรถไฟฟ้ าทะลุตึก
ฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ

เที่ยง เย็น โรงแรม

NEW XIYA HOTEL
หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ จานวน 150 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง
 กาหนดการเดินทาง เดือนมิถนุ ายน-ธันวาคม 2562
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วันแรก

กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง-อู่หลง

07.30 น.

คา่
พักที่

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่ างประเทศ) ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ E สาย
การบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่าน
เหิ รฟ้ าสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE 684 10.25-14.50 หรื อ 11.05-15.15
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานเมืองฉงชิ่ง ตั้งอยูภ่ าคตะวันตกของประเทศจีน ทั้งเป็ นมหานครที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศจีน และเป็ นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมือง นาท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยูท่ างทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฉงชิ่ง เป็ นเมืองที่โอบล้อมด้วยภูเขาสูง มีแม่น้ าอู่เจียงตัดผ่านเป็ นแม่น้ า
สายหลักในเมืองอู่หลง
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
HONGFU HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****

วันที่สอง

อุทยานหลุมฟ้ าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์ แก้ ว+รถอุทยาน)-ระเบียงกระจก

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานหลุมฟ้ าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์ แก้ ว+รถอุทยาน) ภูผาที่น่าอัศจรรย์ ชม 3
สะพานสวรรค์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสุดที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ให้เป็ น
มรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ.2007 นอกจากนี้บริ เวณหุบเหวด้านล่างยังเป็ นที่ต้งั ของ บ้ าน
โบราณกลางหุบเขา เป็ นฉากใหญ่ที่ใช้ถ่ายทาภาพยนตร์เรื่ อง ศึกโค่นบัลลังก์วงั ทอง ล่าสุดเป็ นฉาก
หลังของภาพยนตร์ฮอลีวดู ้ เรื่ อง TRANSFORMERS 4
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม ระเบียงกระจก ขนาดใหญ่ กว้าง 26 ตารางเมตร ยืน่ ออกมาจากหน้าผาของภูเขาลูกหนึ่ง
ในอุทยานหลุมฟ้ า 3 สะพานสวรรค์ เป็ นจุดชมวิวแห่งใหม่ในอุทยาน ด้วยความสูงถึง 1,200 เมตร
เหนือระดับน้ าทะเล
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
HONGFU HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****

10.25 น.
14.50 น.

เที่ยง
บ่ าย

คา่
พักที่

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 02-235-9399 เว็บไซต์

www.taladtourmag.com

หน้ า 2 จาก 9
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วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

คา่
พักที่
วันที่สี่
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

อู่หลง-ถา้ ฝูหยง (รวมกระเช้ า)-ฉงชิ่ง-อิสระช้ อปปิ้ งถนนคนเดินเจี่ยฟ่ างเป่ ย
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านนัง่ กระเช้ าสู่ ถา้ ฝูหยง ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าฝูหยง มีโถงถ้ าใหญ่ที่มีพ้นื ที่ 37,000 ตารางเมตร เต็มไป
ด้วยหินงอกหินย้อยกว่า 30 ชนิด ถ้ านี้ถูกค้นพบเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1993 จากการสารวจ
ร่ วมกันของประเทศจีนและออสเตรเลีย มีการประเมินผลอยูใ่ นระดับที่เป็ นถ้ ามหัศจรรย์ของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางกลับ เมืองฉงชิ่ง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็ นมหานคร 1 ใน 4 ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้นนาท่าน อิสระช้ อปปิ้ งถนนคนเดินเจี่ยฟ่ างเป่ ย ศูนย์กลางทางการค้า
ขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เต็มไปด้วยร้านค้า กว่า 3,000 ร้านอาหาร
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
NEW XIYA HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว****
ฉงชิ่ง-ต้ าจู๋-เมืองโบราณชางโจว-พระพุทธรูปแกะสลักหินต้ าจู๋-ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ ว
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองต้ าจู๋ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) แหล่งมรดกโลกที่เด่นในความ
งดงามของงานแกะสลักทั้งทางพุทธศาสนา ขงจื๊อ เต๋ า และชีวติ ผูค้ นบนผาแคบๆ ที่เริ่ มแกะสลัก
เรื่ อยมาตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 9 จนถึงคริ สต์ศตวรรษที่ 13 จากนั้นนาท่านสู่ เมืองโบราณชางโจว
เป็ นเมืองโบราณที่สร้างขึ้นริ มแม่น้ า ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองต้าจู๋ ในเมืองโบราณมีหอกาแพงสูงกว่า 13
เมตร มีที่วา่ การเมือง มีโรงละคร ๆลๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชมมรดกโลกที่อลังการ พระพุทธรูปแกะสลักหินต้ าจู๋ ซึ่งนับได้วา่ เป็ นตัวแทนของ
ศิลปะถ้ าในยุคหลัง หินสลักสาคัญทีอ่ าเภอต้าจู๋อยูใ่ นอาณาบริ เวณของ ‘เทือกเขาทั้ง 5’ ได้แก่ เขาเป่ ย
ซัน เป๋ าติ่งซัน หนันซัน สือจ้วนซันและเขาสือเหมินซัน ซึ่งประกอบด้วยหินสลักที่กระจายอยูต่ าม
เขาต่างๆนี้กว่า 75 จุด รวมรู ปหินสลักทั้งหมดมากกว่า 100,000 ชิ้น ให้ท่านชมพระแกะสลักที่งดงาม
ติดอันดับ 1 ใน 4 ของถ้ าแกะสลักหินริ มภูเขาที่ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ (รวมรถแบตเตอรี่ )
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับ เมืองฉงชิ่ง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็ นมหานคร 1 ใน 4
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้นนาท่านชม หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ ว เป็ นหมู่บา้ นที่มีชนเผ่ากลุ่ม
น้อยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อาคารบ้านเรื อนภายในหมู่บา้ นคงรู ปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้ อิสระ
ให้ท่านสัมผัสกลิ่นอายย้อนยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิง เลือกซื้อของที่ระลึกหรื อของฝาก

คา่
พักที่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
NEW XIYA HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว****
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วันที่ห้า

อิสระช้ อปปิ้ งหงหยาต้ ง-นั่งรถไฟฟ้ าทะลุตึก-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่าน อิสระช้ อปปิ้ งหงหยาต้ ง เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ แบ่งเป็ นโซนหลายชั้น ในส่ วนของ
ชั้น 4 จะเป็ นตลาดของกิน เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ตกแต่งในสไตล์จีนโบราณ ที่โดดเด่นเห็นจะ
เป็ นสินค้าแปรรู ปและเครื่ องเทศโดยเฉพาะหมาล่า วัตุดิบที่ชาวจีนเสฉวน นิ ยมใส่ลงไปในอาหาร
จากนั้นนาท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่…นั่งรถไฟฟ้ าทะลุตึก รถไฟฟ้ าที่มีความแปลกไม่เหมือน
ใคร เนื่องจากถูกสร้างขึ้นมาให้ลอดผ่านอาคารต่างๆ ได้โดยไม่ตอ้ งทุบตึกทิ้ง รถไฟทะลุตึกสายนี้
เรี ยกว่า Mountain City ตั้งอยูใ่ นเมืองฉงชิ่ง เป็ นรถไฟชนิดพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นบนตึกสูงถึง 19 ชั้น
เลยทีเดียวโดยนักวางแผนได้ทาการสร้างสถานี Liziba Station ในอาคารที่มีประชาชนพักอาศัยอยู่
อย่างหนาแน่น ตั้งแต่ตึกชั้นที่ 6 ไปจนถึงชั้นที่ 8 โดยให้ประชาชนที่อยูใ่ นพื้นที่บริ เวณนั้นสามารถ
ใช้บริ การรถไฟจากสถานีดงั กล่าวได้อย่างสะดวกสบาย แม้วา่ ประชาชนในพื้นที่บริ เวณดังกล่าว จะ
อาศัยอยูใ่ นบริ เวณที่ใกล้เคียงกับสถานีรถไฟที่เต็มไปด้วยความวุน่ วาย แต่เมื่อไหร่ ก็ตามที่รถไฟได้
เข้าสู่ชานชาลา ทางเจ้าหน้าที่จะปิ ดเสี ยงลงด้วยอุปกรณ์ชนิดพิเศษ ซึ่ งจะทาให้เสียงของรถไฟดังไม่
ต่างจากการเปิ ดเครื่ องล้างจานเลย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิม้ รสอาหารพิเศษ...สุ กเี้ สฉวน
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบินฉงชิ่ง
เหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE 685 15.50-18.10 หรื อ 16.15-18.35
(บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
ถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

เที่ยง
15.50 น.
18.10 น.

********ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ********
    ซื่ อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา    
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ ต้งั แต่ 10 ท่ านขึน้ ไป ***)

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 02-235-9399 เว็บไซต์

www.taladtourmag.com

หน้ า 4 จาก 9

รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

ทัวร์ คุณธรรม ต้ าจู๋...ขนมมันม่ วง ฉงชิ่ง อู่หลง นั่งรถไฟทะลุตึก 5 วัน 4 คืน (WE)
อัตราค่าบริการ (ราคาต่ อท่าน)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน

เด็กอายุ 2-18 ปี
พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิ่ม

ราคา
ไม่ รวมตั๋ว

วันที่ 26-30 มิถุนายน 2562

20,999 บาท

20,999 บาท

4,500 บาท

13,999 บาท

วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2562

22,999 บาท

22,999 บาท

4,500 บาท

14,999 บาท

วันที่ 10-14 สิ งหาคม 2562

22,999 บาท

22,999 บาท

4,500 บาท

14,999 บาท

วันที่ 12-16 ตุลาคม 2562

28,999 บาท

28,999 บาท

4,500 บาท

17,999 บาท

วันที่ 19-23 ตุลาคม 2562

23,999 บาท

23,999 บาท

4,500 บาท

16,999 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม-1 มกราคม 2563

29,999 บาท

29,999 บาท

4,500 บาท

18,999 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม-2 มกราคม 2563

29,999 บาท

29,999 บาท

4,500 บาท

18,999 บาท

อัตราค่าบริการดังกล่ าวรวม
1. ค่าตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ ามันขึ้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษี
น้ ามันเพิม่ ตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นี้เช็คภาษีน้ามัน ณ วันที่ 2 พ.ค.62 เป็ นเงิน 1,300 บาท
3. ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทาการ ราคา 1,650 บาท (ผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทย)
**กรณี ยื่นด่ วน 2 วันทำกำร ชำระค่ ำส่ วนต่ ำงเพิ่ม 1,125 บำท (ชำระพร้ อมค่ ำทัวร์ ส่วนที่เหลือ)
4. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. น้าหนักสั มภาระ ท่านละไม่ เกิน 30 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม,
ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครอง
ผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูงกว่า 70 ปี
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้งั นี้ยอ่ ม
อยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์
หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่ านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ คลอบคลุมในเรื่ องของสุ ขภาพ ท่ าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ าหน้ าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบีย้ ประกันเริ่มต้ นที่ 330 บาท
ขึน้ อยู่กับระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้มุ ครอง
กรณี ที่เสียชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ตงิ่ , อาการที่เกี่ยวข้อง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม
, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ
อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
8. ค่าบริการดังกล่าว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็ นชาวไทยเท่ านั้น!!!
อัตราค่าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
1. ค่าทาหนังสื อเดินทางทุกประเภท
2. ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ รวม 150 หยวนต่ อคน (เด็กชาระทิปเท่ากับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้ อยกว่า 15 ท่ าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 50 หยวน / ท่าน / ทริป
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวก
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง
ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์เท่านั้น
5. ค่าวีซ่าจีนสาหรับชาวต่ างชาติ
เงื่อนไขการทาการจอง และชาระเงิน
1. ในการจองครั้งแรก ชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทาการจอง) พร้อมส่ ง
สาเนาหนังสื อเดินทาง ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2. ส่ งหนังสื อเดินทางตัวจริง, พร้ อมรู ปถ่ าย จานวน 2 รู ป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้ านล่าง) และเอกสาร
ที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย ก่ อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่ วน 2 วันทำกำร ชำระค่ำ
ส่ วนต่ ำงเพิ่ม 1,125 บำท (อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น สาหรับผู้ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่ านั้น)
3. ชาระส่ วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายท่ านละ 15,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้าใช้ จ่ายทั้งหมด
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่
สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ท้งั หมด เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทราบก่ อนการเดินทาง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพือ่ ให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น
และเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย,
การสูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้นอัตราค่าบ
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 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรับหนังสื อเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน
หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่ มีการ ชารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ าเกิดการชารุด เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขาวเท่านั้น!!
ข้ อห้ าม : ห้ามแม็ครู ป, ห้ามรู ปเป็ นรอย, ห้ามเปื้ อน, ห้ามยิม้ , ห้ามใส่เสื้อสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เสื้อคอกว้าง
แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทางาน ชุดนักเรี ยน นักศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีดา หรื อ
กรอบแว่นสีดา, ห้ามสวมใส่เครื่ องประดับทุกชนิ ด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็ นต้น
รู ปต้องเห็นคิ้ว และใบหูท้งั 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิ ดหน้า
รู ปต้องอัดด้วยกระดาษสีโกดัก หรื อฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยืน่ วีซ่า กรุ ณาเตรี ยมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ง
หนังสือเดินทาง
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี เดินทาง ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
 เดินทางพร้ อมพ่ อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่อ หรื อ แม่
1. สาเนาสูติบตั ร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทางพร้ อมญาติ
1. สาเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
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4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรื ออาเภอเท่านั้น
6. ผู้เดินทางที่ชื่อเป็ นชาย แต่ รูปร่ าง หน้ าตาเป็ นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
1. หนังสือรับรองการทางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
3. สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผูร้ ับยืน่ วีซ่าที่ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนในวันยืน่ วีซ่า
7. กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่ างชาติ ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
1. ใบอนุญาตการทางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่านั้น!! ต่ออายุการทางานแล้วไม่ต่ากว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ ได้
ทางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสือรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
4. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,210 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ ที่เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย)
ประเทศที่ไม่ สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยีย่ ม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก
ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์
นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสื อเดินทางต่างด้ าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้อง
ไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทาเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทาการยืน่ วีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง น้อย 10 วันทา
การ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทาความเข้ าใจ ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต
และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ทปี่ ระสงค์จะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทาวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบใน
การอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC
กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
** ก่อนทาการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษทั ฯ จะอิงตาม
รายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็ นหลัก **
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