วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ –
08.00

10.30
14.50

คํา

นครฉงชิง –

เมืองอูห่ ลง

พร้ อมกันที ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D
สายการบิน THAI SMILE (WE)โดยมี
โดยมีเจ้ าหน้ าที คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความ
สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้ กบั ทุกท่าน
ออกเดินทางสูนครฉงชิ
น่ ครฉงชิง โดยสายการบิน THAI SMILE เทียวบินที WE68
WE684
เดินทางถึงนครฉงชิงเมื
ง องใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศจีน ทีมีฐานะเทียบเท่า มณฑล
(อีก 3 นครคือ ปั กกิง,
ง เทียนจิน และเซียงไฮ้ ) เป็ นเมืองท่าริ มแม่นําแยงซีเเกีกียงมาแต่
โบราณ ตัวเมืองตังอยูร่ ะหว่างแม่นาแยงซี
ํ
และแม่นาเจี
ํ ยหลิงเจียง ถูกขนานนามว่า เมือง
ภูเขา เตาไฟเมืองในหมอก ปั จจุบนั เป็ นเมืองอุตสาหกรรมหนักหลังผ่านพิธีการตรวจคน
เข้ าเมืองแล้ ว
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่เ มื อ งอู่ ห ลง เป็ นเมื อ งตากอากาศที แวดล้ อ มไปด้ ว ยขุน เขา
ทัศนียภาพสวยงามอากาศดีและมากไปด้ วยแหล่งท่องเทียวน่าสนใจซึงในปั จจุบันนี
ทางการจีนเขากําลังสนับสนุนการท่องเทียวในรูปแบบโฮมสเตย์สาํ หรับคนไทยทีไม่สนั ทัด
กับวิ
บวิถีแบบจีนโดยเฉพาะเรื องห้ องนําปราบเซียนระยะทางห่างจากนครฉงชิ
นครฉงชิงประมาณ
170 กิโลเมตร
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
หลังจากนันนําท่านเดินทางสูโ่ รงแรมทีพัก อิสระให้ ทา่ นพักผ่อนตามอัธยาศัย
ทีพักTIANYU HOTEL ระดับ 4ดาว หรือเทียบเท่ า

วันทีสอง อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถ
รวมรถเล็ก)–อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์(รวมลิฟต์แก้ ว+รถแบตเตอรี )
เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
นําท่านสูอุอ่ ุทยานเขานางฟ้า(รวมรถเล็
า
ก)ซึงเป็ นอุอุทยานท่องเทียวทางธรรมชาติ
ระดับ4 A ของประเทศจีนและเป็ นแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติทีสําคัญของอู่หลง
ลงตังอยู่
ทางตอนเหนือของแม่นําอูเจียงในระดั
ง
บความสูง1900เมตรจากระดับนําทะเลมี
ทะเลมียอดเขา
สูงสุดที2033เมตรอุอุทยานเขานางฟ้ ามีชือเสียงในเรื องความสวยงามทางธรรมชาติ ที
แตกต่างกันไปในแต่ละฤดูจนได้ รับการขนานนามว่าเป็ นดินแดนแห่ง 4 สิงมหัศจรรย์คือมี
ป่ าไม้ หนาแน่นมียอดเขาประหลาดมี
ยอดเขาประหลาดมีท่งุ หญ้ าเลียงสัตว์และมีลานหิมะในฤดูหนาวปกติ
ภูเขานางฟ้ าเป็ นทุง่ หญ้ าเลียงสัตว์อนั ดับ 1 ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ ของประเทศจีน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมอุอุทยานแห่งชาติมรดกโลกอุอุทยานแห่ งชาติหลุ มฟ้าสะพานสวรรค์
(มรดกโลก)แหล่
แหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ลา่ สุดทีได้ รับการรับรองจากยูเนสโก้

คํา

วันทีสาม
เช้ า

ให้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี ค.ศ.2007
ค
อุทยานหลุมฟ้ า สะพานสวรรค์แห่งนีเกิด
จากการยุบตัวของเปลือกโลกกลายเป็ นหลุมธรรมชาติขนาดใหญ่ นําท่านโดยสารลิ
นโดยสารลิฟท์
แก้ ว ลงไปสูห่ บุ เหวเบืองล่างทีระดับความลึกประมาณ 80 เมตร เมือลงไปถึงแล้ ว จะพบ
กับเส้ นทางเดินเท้ าเทียวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของกลุม่ สะพานสวรรค์ (กลุ่ม
สะพานหินธรรมชาติทีใหญ่ ทีสุดในเอเชี ย) ซึงประกอบด้ วย 3 สะพาน แห่งแรก คื อ
สะพานมังกรสวรรค์ ลักษณะเป็ นโพรงขนาดใหญ่
าดใหญ่ เมือมองทะลุออกไปคล้ ายกับสะพาน
เชือมสวรรค์กบั โลกมนุษย์, สะพานแห่งทีสอง สะพานมังกรเขียว ลักษณะเป็ นหน้ าผา
ทิมแทงไปในท้ องฟ้ า และสะพานแห่งทีสาม หรื อ สะพานมังกรดํา ลักษณะเป็ นโตรก
หน้ าผาอยู่ใ นส่วนทีแคบทีสุด แสงผ่านเข้ าไปน้ อย ทําให้ ดูค่อ นข้ างมืดดํา นอกจากนี
บริ เวณหุบเหวด้ านล่างยังเป็ นทีตังของ โรงเตียมโบราณ ทีเคยเป็ นจุดแวะพักแรมยามคํา
คืนของคนเดินทางในสมัยโบราณทีใช้ เป็ นเส้ นทางลัดจากมณฑลเสฉวนไปมณฑลเหอห
นาน นอกจากนียังเคยใช้ เป็ นฉากสําคัญของภาพยนตร์ จีน เรื องศึ
องศึกโค่ นบัลลังก์ วังทอง
ของผู้กํากับชือดัง จาง อวีโหมว
โ โดยมี 3 นักแสดงชันนํา คือ โจว เหวินฟะ, เจย์ โชว์ และ
กงลีและ หนังฝรังเรื อง Transformers 4 (ทรานส์ ฟอร์ เมอร์ ส ภาค 4) อิสระถ่ายภาพ
ความงามทางธรรมชาติตามอัธยาศัยจากนันนําท่านนั
น งรถแบตเตอรีกลับไปจุดขึนรถบัส
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
หลังจากนันนําท่านเดินทางสูโ่ รงแรมทีพัก อิสระให้ ทา่ นพักผ่อนตามอัธยาศัย
ทีพักTIANYU HOTEL ระดับ 4ดาว หรือเทียบเท่ า

ฉงชิง–สวนเอ๋
สวนเอ๋อหลิง– หงหยาต้ ง– ถนนคนเดินเจียฟ่ างเปย
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านสูสวนเอ๋
ส่ วนเอ๋ อหลิง ตังอยู่เขตหวีจงซึงอยู่แถบแม่นําแยงซีเกียงและขนาบด้ วย
เจี ย งหลิงเดิม มีชือเรี ยกว่า “เอ๋อเซียงหลิง” สวนแห่งนี ตังอยู่ช่ องแคบเขาซัน หลิงซึงมี
ลักษณะเหมือนคอห่าน จึงได้ ถกู ขนานนามว่า “สวนเอ๋อหลิง” (สวนคอห่าน) และถือได้ ว่า
เป็ นช่องแคบทีมีระยะใกล้ นครฉงชิงมากที
งมากทีสุด ภายในบริ เวณสวนประกอบด้ วยสะพาน
เชือก ศาลาชมวิว ฯลฯ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเทียวชมหงหยาต้
หงหยาต้ งเป็ นอาคารขนาดใหญ่
อาคารขนาดใหญ่ทีตังอยู่ริมแม่นําแยงซีเกี ยงเป็ น
แหล่งรวบรวมความบันเทิงอาหารพืนเมืองเก่าแก่ให้ ลิมรสโรงละครสไตล์พืนเมืองทีเป็ น
จุดเด่นก็คือชัน 4 ด้ านบนจะจําลองเป็ นบ้ านเมืองสมัยโบราณมีร้านขายขนมร้ านนําชา

ร้ านขายของทีระลึกและร้ านอาหารหากขึนไปจุดชมวิวมองจากมุมสูงจะเห็นแม่นําสอง
สายเจียหลิงและแยงซีมาบรรจบกันการก่ก่อสร้ างตกแต่งในรู ปแบบโบราณให้ อารมณ์และ
บรรยากาศย้ อนยุคสําหรับนักท่องเทียวทีมาเทียวชมจากนั
ยวชมจากนันนําท่านช้ อปปิ งของฝากกลับ
บ้ านทีถนนคนเดินเจียฟ่ างเปย(ถนนคนเดินเมืองฉงชิง)เป็
เป็ นย่านการค้ าทีสําคัญของ
เมื อ งฉงชิ งห้ อ มล้ อ มด้ ว ยห้ า งสรรพสิ น ค้ า ขนาดใหญ่ ภัต ตาคารร้ านค้ า ต่ า งงๆและมี
Landmark สําคัญคือLiberation Monument ทีสร้ างขึนเมือได้ รับชัยชนะในสงคราม
ต่อต้ านญีปุ่ นปี 1937--1945ทีนีจึงเป็ นห้ างและร้ านของหลายๆแบรนด์
คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
หลังจากนันนําท่านเดินทางสูโ่ รงแรมทีพัก อิสระให้ ทา่ นพักผ่อนตามอัธยาศัย
ทีพัก HOLIDAY INN EXPRESSระดั
EXPRESS บ 4ดาว หรือเทียบเท่ า

วันทีสี
เช้ า

กลางวัน
คํา

เมืองต้ าจู๋–หน้ าผาหินแกะสลักต้ าจู(๋ รวมรถแบตเตอรี )
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เมืองต้ าจู๋เมื
เมืองทีมีปฏิมากรรมแกะสลักหินผามากกว่า 50,000 ชินได้
ได้ รับยกย่องให้
เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมือ 1 ธันวาคมค.ศ. 1999 ทีเมืองมาร์ ราเกชประเทศ
โมร็ อกโกเป็ น 1 ใน 40 กว่าแหล่งมรดกโลกของจีนต้ าจู๋มคี วามสวยงามและมีชือติด 1 ใน
5 ผาหินแกะสลักทีมีชือเสียงของจีน (ต้ าจู๋หยุนกังหลงเหมินโม่เกาม่ายจีซาน)เริเริมสร้ าง
ตังแต่ปลายสมั
ปลายสมัยราชวงศ์ถงั จนถึงราชวงศ์ซง่ (ค.ศ. 892-1260) ถือเป็ นคลังมหาสมบัติ
ในทางศิลปวัฒนธรรมและศาสนานอกจากจะมีงานศิลปะของพุทธศาสนายังเป็ นศูนย์
รวมงานศิลปะของศาสนาเต๋าและแนวคิดสํานักปรัชญา ‘หยูเ่ จียเสียว์’ของขงจือรวมอยู่
ด้ วยนําท่านสูเ่ ขานํนําท่านเดินทางไปชมมรดกโลกที หน้ าผาหินแกะสลักต้ าจู๋ สถานที
ท่องเทียวทีเป็ นมรดกโลกตังอยูใ่ นอําเภอต้ าจู๋นครฉงชิง,ง หน้ าผาหินแกะสลักต้ าจู๋นบั เป็ น
งานศิลปะทีถ่ายทอดออกมาอย่างงดงามโดยการรวมเอาจิตวิญญาณความเชือในศาสนา
พุทธเต๋าและหลักคําสอนของขงจือรวมทั
อรวมทังเทพเจ้ าของจีนมารวมเข้ าด้ วยกันอย่าง
ผสมผสานและกลมกลืนตามหน้ าผาหินแกะสลักต้ าจูจ๋ ะมีรูปปั นพระพุทธเจ้ าและพระ
โพธิสตั ว์จํานวนมากและรูปปั นอืนๆอีกนับไม่ถ้วน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับฉงชิง ระยะทางประมาณ 107กิโลเมตร
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
หลังจากนันนําท่านเดินทางสูโ่ รงแรมทีพัก อิสระให้ ทา่ นพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทีพัก HOLIDAY INN EXPRESSระดั
EXPRESS บ 4ดาว หรือเทียบเท่ า

วันทีห้ า ชมด้ านนอกมหาศาลาประชาคม – หมูบ่ ้ านโบราณฉือชีโข่ว–
เช้ า

16.10
18.30

ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้
อาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
นําท่านชมด้ด้ านนอกของศาลาประชาคม(เหยิ
นนอกของ
นหมินต้ าหลีถัง) ซึงนายพลเฮ่อหลง
แห่งกองทัพคอมมิวนิสริ เริ มสร้ างขึนภายหลังการปฎิวตั ิสาํ เร็ จ ในปี 2494 จุคนได้ กว่า
4,000 คน ใช้ เป็ นทีประชุมสภาผู้แทนและโรงละครของประชาชนสร้ างโดยจําลองแบบมา
จากหอเทียนถานทีเมืองหลวงปั กกิง
นําท่านชมชมหมู
หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ วเป็ นหมูบ่ ้ านทีมีชนเผ่ากลุม่ น้ อยหลากหลาย
เชือชาติอาศัยอยู่ อาคารบ้ านเรือนภายในหมูบ่ ้ านคงรูปแบบของสถาปั ตยกรรมจีน
ดังเดิมไว้ อิสระให้ ทา่ นสัมผัสกลินอายย้ อนยุคสมัยราชวงศ์ซง่ หมิง ชิง เลือกซือของที
ระลึกหรื อของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษสุกีหม้ อไฟฉงชิง
หลังรับประทานอาหารได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสูส่ นามบิน เพือเตรี ยมตัว
เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิ
โดย
น THAI SMILE เทียวบินที WE685
เดินทางกลับถึงท่ าอากาศยานสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพและจบทริ ปด้ วยความ
ประทับใจ...
รายการทัวร์ อาจมีการเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
เนืองจากสภาวะนํามันโลกทีมีการปรับราคาสูงขึน
ทําให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํามันขึนในอนาคต
ซึงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเก็บค่ าภาษีนํามันเพิมตามความเป็ นจริ ง

วันเดินทาง
10-14 ก.พ.
24-28 มี.ค.
4-8 พ.ค.
8-12 มิ.ย.
7-11 ก.ค.
11-15 ส.ค.

พักห้ องละ2
งละ ท่ าน

ราคาเด็ก 11 ปี
(ไม่ ใช้ เตียง)

27,900
24,900
27,900
24,900
24,900
24,900
27,900
27,900
24,900
24,900
24,900
24,900
หมายเหตุ!! ราคานีไม่ ต้องแวะร้ านรัฐบาล

พักเดียวจ่ ายเพิม
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

อัตราค่ าบริการนีรวม
1. ค่าตัวเครื องบินไปกลับเทียวบินตามรายการ
2. ค่ าภาษีสนามบินจีน, ค่ าประกันภัยและภาษีนํามัน
3. ค่าโรงแรมทีพัก (พัก 2 ท่าน / ห้ อง หรื อกรณีพกั 3 ท่าน / ห้ องเป็ นเตียงเสริ ม)
4. ค่าธรรมเนียมวีซา่ จีน
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน 500,000.-/ 1,000,000 บาท
(ตามเงือนไขกรมธรรม์)
6. ค่าอาหารทุกมือทีระบุตามรายการ
7. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเทียวทีระบุตามรายการ
8. ค่าเข้ าชมสถานทีต่าง ๆ ตามรายการ
9. แจกนําดืมบนรถท่ านละ 1 ขวด ต่ อวัน
อัตราค่ าบริการนีไม่ รวม
1. ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3 % และภาษี ทกุ ชนิด
2. ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้ า รี ดผ้ าค่าอาหาร
และเครื องดืมสังพิเศษ
3. ค่านําหนักกระเป๋ าเกิน 20 กิโลกรัม
4. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้ งเข้ า-แจ้ งออกของคนต่างด้ าว
5. ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถินและคนขับรถ 30หยวน/วัน/ท่ าน 30 หยวน*5
วัน =150 หยวน/ท่ าน/ทริป
เงือนไขการจอง
1. กรุณาจองล่วงหน้ าพร้ อมชําระค่ามัดจํา 10,000 บาท พร้ อมส่งหลักฐานการโอน
เงินให้ ทางบริษัท ค่าทัวร์ สว่ นทีเหลือชําระก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 30 วัน
มิฉะนันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
2. ในการยืนขอวีซา่ เพือเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ทกุ ๆ ท่าน กรุ ณาจัดเตรียม
เอกสารให้ ครบตามทีระบุ พร้ อมส่ งมอบเอกสารประกอบการยืนวีซ่า ไม่
น้ อยกว่ า 15 วันก่ อนการเดินทาง (ในกรณีทีเอกสารของท่ านไม่ สมบูรณ์
หรือส่ งมอบเอกสารให้ ทางบริษัทฯ ช้ ากว่ ากําหนด ทางบริษัทมีความ
จําเป็ นต้ องเรี ยกเก็บค่ายืนวีซา่ เร่งด่วนเพิม 1,050 บาท ให้ กบั ทางสถานทูตจีน
การยกเลิก
1. สําหรับผู้โดยสารทีทางบริษัทฯ เป็ นผู้ยืนวีซา่ ให้ เมือผลวีซา่ ผ่านแล้ วมีการ
ยกเลิกการเดินทาง
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึนไป คืนเงินทังหมด ยกเว้ นมัดจํา

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วันขึนไป ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินในทุกกรณี
เนืองจากเป็ นรายการทีต้ องทําวีซา่
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ )
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึนไปออกเดินทาง (มีหวั หน้ าทัวร์ )
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
เอกสารประกอบการยืนวีซ่าจีน ในการยืนวีซ่า(สําหรับพาสปอร์ ตไทย)
1. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุการใช้ งานเหลือมากกว่ า 6 เดือน และมีหน้ า
ว่ างอย่ างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
2. รูปถ่ายหน้ าตรง 3.3ซม.X 4.8ซม.หรื อ 2นิว 2 ใบ ,รูปใหม่ไม่เกิน 6 เดือน, พืนหลังสี
ขาวเท่านัน, ห้ ามใช้ สติกเกอร์ หรือรูปพรินซ์ จากคอมพิวเตอร์ , ห้ ามยิม, ห้ าม
ใส่ เสือสีขวา, ห้ ามสวมแว่ นตาและเครืองประดับ, สวมชุดธรรมดา, ห้ ามใช้ รูป
ถ่ ายข้ าราชการ, คนมุสลิมต้ องเปิ ดเห็นใบหน้ า

3. กรณีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุณาแนบหนังสือเดินทางเล่มเก่ามา
ด้ วย เนืองจากสถานทูตต้ องการดูวา่ ท่านเคยได้ รับวีซา่ เข้ าประเทศจีนมาแล้ วหรื อไม่
4. กรณีผ้ ทู ีทํางานเกียวกับสือมวลชนทุกแขนง ต้ องแนบใบรับรองการทํางาน ระบุชือผู้
เดินทาง, ตําแหน่ง, วันเดินทาง,วันกลับ พร้ อมระบุวา่ จุดประสงค์ในการเดินทางเพือ
การท่องเทียวเท่านัน
5. กรณีเด็กทีมีอายุตํากว่า 18 ปี กรุณาแนบเอกสารเพิมเติมดังนี
- สําเนาใบสูจิบตั ร พ่อและแม่เซ็นต์รับรองสําเนาถูกต้ อง

- ใบเปลียนชือ,นามสกุลทุกใบ ของเด็กและผู้ปกครอง (ถ้ ามี) ทางสถานทูตต้ องการ
เช็คว่าตรงกับชือบนใบสูติบตั รหรื อไม่
- สําเนาหน้ าพาสปอร์ ตของพ่อและแม่ และเซ็นรับรองทังพ่อและแม่ด้วย
- สําเนาใบหย่าของพ่อและแม่ (ถ้ ามี)
- ใบยินยอมให้ เด็กเดินทางออกต่างประเทศ ทีออกจากสํานักงานเขตตามทะเบียน
บ้ านของเด็ก กรณีเด็กไม่ได้ เดินทางพร้ อมพ่อ และแม่
- หากเด็กเดินทางกับผู้อืนทีไม่ใช่ทงพ่
ั อและแม่ ให้ แนบใบยินยอมให้ เดินทางระบุชือผู้
ทีเดินทางพร้ อมเด็ก และความสัมพันธ์กบั เด็ก
6. ผู้ทีประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บตั ร APEC ในการเดินทางและ
ยกเว้ นการทําวีซ่าจีน ท่านจะต้ องรับผิดชอบเรื องการอนุญาตให้ เข้ า-ออกประเทศ
ด้ วยตนเอง และโปรดดูแลเอกสารของท่านไม่ให้ สญ
ู หายระหว่างการเดินทาง
7. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
-ทางบริ ษัทฯ สามารถขอวีซา่ ให้ ได้ เฉพาะชาวต่างชาติทีมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเท่านัน
-หากไม่ได้ ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซา่ เข้ าประเทศจีน
ด้ วยตนเอง
8. กรณี ห นังสือ เดิ น ทางต่า งด้ า ว(เล่มเหลือ ง) ผู้เดิ น ทางต้ อ งดํา เนิน การขอวี ซ่าเข้ า
ประเทศจีนด้ วยตนเอง
9. กรุ ณาเตรี ยมเอกสารทังหมดพร้ อมส่งให้ บริ ษัทฯ ภายใน 15 วัน ก่อนออกเดินทาง
กรณีลกู ค้ าส่งเอกสารล่าช้ า มีความจําเป็ นต้ องเรี ยกเก็บค่าบริ การวีซ่าเร่ งด่วนเพิม
ให้ กบั ทางสถานทูตจีน ท่านละ 1,050 บาท
10. กรุณากรอกแบบฟอร์ มด้ านล่าง เพือเป็ นข้ อมูลสําหรับประกอบการกรอกแบบฟอร์ ม
วีซา่ ระบุข้อมูลจริ งเกียวกับสถานทีศึกษา สถานทีทํางาน ตําแหน่งงาน ทีอยู่ปัจจุบนั
ทีอยูท่ ีทํางาน เบอร์ โทรศัพท์ญาติทีติดต่อได้ ในกรณีฉกุ เฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที
ทํางาน
11. โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยืนวีซ่าใหม่
การเรี ยกขอเอกสารเพิมเติมหรื อเปลียนระเบียบการยืนเอกสาร เป็ นเอก
สิทธิของสถานทูต และบางครังบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลียนกฎเกณฑ์การยืนวีซ่าโดยไม่แจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ า**
หมายเหตุ…ท่ านใดมีซองใส่ พาสปอร์ ตกรุ ณาถอดออกเก็บไว้ ก่อนส่ งเล่ มมายัง

บริษัทเพือยืนวีซ่า เพือเป็ นการป้องกันการสูญหายเนืองจากขณะยืนเล่ มเข้ า
สถานทูต ทางสถานทูตจะต้ องให้ เอาซองทีใส่ พาสปอร์ ตออกก่ อนยืน
หมายเหตุ
1. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมือเกิดเหตุสดุ วิสยั
จนไม่อาจแก้ ไขได้
2. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ
ปฏิวตั ิ และอืนๆ ทีอยูน่ อกเหนือการ ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อ ค่าใช้ จ่ายเพิมเติม
เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ ายการสูญหาย ความล่าช้ าหรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทียวจะสินสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละ
สิทธิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การทีท่านได้ ชําระ ไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
4. บริ ษั ทฯ จะไม่รั บผิด ชอบต่อ การห้ า มออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ า ประเทศ อัน
เนืองมาจากมีสงผิ
ิ ดกฎหมาย หรื อเอกสาร เดินทาง ไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอืนๆ
5. ราคานีคิดตามราคาภาษี เครื องบินและภาษี สนามบินในปั จจุบนั ซึงหากมีการปรั บ
ราคาสูงขึน บริ ษัทฯ สงวนสิทธิทีจะปรับราคาขึนตามจริ ง
6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานทีเกียวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า
เปลียนแปลง การบริ การจากสายการบิน บริ ษัทขนส่งหรื อ หน่วยงานทีให้ บริ การ
บริ ษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจะจัดบริ การทัวร์ อืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินให้ สาํ หรับค่าบริ การนันๆ
7. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิในการให้ คําสัญญาใดๆ ทังสิน
แทนบริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริ ษัทฯ กํากับเท่านัน
8. หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรม เนืองมาจากธรรมชาติ ความ
ล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทังสิน แต่ทงนี
ั
ทางบริ ษัทฯจะจัดหา รายการเทียวสถานทีอืนๆ มาให้ โดยขอ สงวนสิทธิการจัดหานี
โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
9 สิงของ "ต้ องห้ าม" ขึนเครืองบิน
1. เครืองดืม เครืองสําอาง ของเหลวทุกชนิดทีมีความจุต่อชินเกิน 100 มล. รวมไม่
เกิน 1 ลิตร (1,000 มล.) เช่น เจล นําหอม สบูเ่ หลว สเปรย์ ห้ ามพกติดตัวขึนเครื องบิน แต่
สามารถนําใส่กระเป๋ าทีจะโหลดได้ ทังนีเป็ นมาตรการป้องกันการก่อการร้ าย ทีเข้ มงวด
ขึนหลังจากเหตุการณ์ 911 แต่ถ้าเป็ นยาทีจําเป็ นต้ องพกติดตัว ก็สามารถพกพาได้ ใน

ปริ มาณทีเหมาะสม เช่น ชุดยาแก้ เบาหวาน
2. แบตเตอรี สํารอง (Power Bank)ไม่สามารถนําแบตเตอรี สํารองทุกชนิดใส่
กระเป๋ าทีนําไปเช็คอิน แต่สามารถพกพาใส่กระเป๋ าถือขึนไปได้ โดยต้ องเป็ นแบตเตอรี
สํารองทีมีคา่ ความจุไฟฟ้ าไม่เกิน 32,000mAhไม่เกินคนละ 2 ชิน
3. อาวุธ ปื น และอาวุธทุกชนิด รวมถึงอาวุธโดยสภาพ เช่น มีด สนับมือ ดาบ ทวน
กระบอง และสิงเทียมอาวุธ เช่น ปื นไฟแช็ก ระเบิดไฟแช็ก ปื นเด็กเล่น
4. ของมีคม ไม้ บรรทัดเหล็ก คัตเตอร์ กรรไกรตัดเล็บ เข็มเย็บผ้ า มีด มีดพับ มีดพก
และของมีคมทุกชนิด ทีอาจทําให้ เกิดอันตราย แต่หากเป็ นของใช้ ทีจําเป็ น อาจอนุญาต
ให้ เก็บไว้ ในกระเป๋ าใบใหญ่ทีโหลดใต้ เครื องบินได้ แต่ไม่อนุญาตให้ พกพาขึนเครื องบิน
5. วัตถุไวไฟ เพือไม่ให้ เกิดปั ญหาระเบิดหรื อเพลิงไหม้ เช่น นํามันไฟแช็ก เชือเพลิง
แข็ง สีนามั
ํ น ไม้ ขีดไฟ ฯลฯ
6. อาหารทีมีกลินแรง อาหารต่างๆ เช่น อาหารทะเล เนือสัตว์สด/แช่แข็ง ทุเรี ยน
ปลาร้ า ต้ องแพ็คมาอย่างเหมาะสม
7. สัตว์ มีพิษ สัตว์ ดุร้าย รวมถึงสัตว์ขนาดใหญ่ สัตว์สงวน นอกจากอาจรบกวนผู้อืน
แล้ ว ยังผิดกฎหมายอีกด้ วย
8. สารอันตรายต่ างๆเช่น สารกําจัดแมลง สารหนู วัตถุออกซิไดซ์ เช่น แอมโมเนียไน
เตรท แคลเซียมเปอร์ ออกไซด์ วัตถุก๊าซมันตภาพรังสี เช่น ธาตุยูเรเนียม วัตถุกัดกร่ อน
เช่น แบตเตอรี ทีบรรจุสารกัดกร่อน นํากรด ปรอท ฯลฯ
9. สิงของอืนๆ เช่น แม่เหล็ก นําแข็งแห้ งเป็ นต้ น
โปรดกรอกเอกสาร สําหรับเป็ นข้ อมูลในการยืนวีซ่าจีน
ชือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตรงตามหน้ า Passport).......................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ............................อายุ..........เลขทีบัตรประชาชน................................สัญชาติ.........
วุฒิการศึกษา.........................................สถานะภาพ ( )โสด ( )แต่งงาน ( )หม้ าย ( )หย่าร้ าง
ชือคูส่ มรส.................................................................อาชีพคูส่ มรส................................................
ทีอยูบ่ ้ านตามทะเบียนบ้ าน

................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.........................เบอร์ โทรศัพท์บ้าน..............................เบอร์ มือถือ................................
อีเมล์..................................................................................................................
ทีทํางาน
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ทีอยูท่ ีทํางานหรื อสถานศึกษา.....................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.................................อาชีพ/ระดับชันทีศึกษา.......................................ตําแหน่ง...................................
เบอร์ ทีทํางาน/เบอร์ สถานศึกษา.........................................
สมาชิกในครอบครัว
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