รหัสทัวร B2B2000452
ทัวรจีน ฉงชิง่ สะพานกระจกวานเซิ่น หลุมฟาสะพานสวรรค ตาจู 5 วัน 4 คืน (WE)
ไมลงรานชอปฯ | หลุมฟา สามสะพานสวรรค | ผาหินแกะสลักตาจู | โชวจางอวี้โหมว |
ลิ้มรสตนตํารับหมาลา หมอไฟฉงชิ่ง | กระเชาขามแมนํ้าชมวิว | สะพานกระจกวานเซิ่น

เส้นทางการเดินทาง
วันที 1.
วันที 2.
วันที 3.
วันที .

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉงชิง (สนามบินฉงชิงเจียงเป่ ย) (WE684 : 10.30-14.50) –เมืองโบราณฉือชีโข่ว- อู่หลง
เขานางฟ้า (รวมรถไฟเหล็ก) - ระเบียงแก้ว - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ (รวมรถแบตเตอรี) - โชว์จางอวีโหมว
อู่หลง - ว่านเซิน – สะพานกระจกทียาวทีสุด (รวมรถแบตเตอรี) - ฉงชิง
ต้าจู่ - เมืองโบราณชางโจว - ผาหินแกะสลักทีเป่ าติง (รวมรถแบตเตอรี) - ฉงชิง - ถนนคนเดินเจียฟ่ างเปย - ขึนกระเช้าชมวิวแม่นาํ
แยงซีเกียง
วัน ที . ช้อปปิ งย่านเฉ่าเทียนเหมิน - หงหยาต้ง - ฉงชิง (สนามบิน ฉงชิงเจียงเป่ ย) - กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (WE685: 16.1018.30)

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ - ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย) (WE684 :
10.30-14.50) –เมืองโบราณฉือชีโขว- อูหลง
07.30 น. คณะพร อ มกั น ที่ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ บริ เวณอาคารผู โ ดยสารขาออก ชั้ น 4
เคานเตอร E สายการบินไทยสมายล โดยมี เจา หนาที่ ค อยอํา นวยความสะดวก
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน
10.30 น. ออกเดินทางสู เมืองฉงชิ่ง(สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย) โดยเที่ยวบินที่ WE684
14.50 น. เดินทางถึง เมืองฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย) ตั้งอยูภาคตะวันตกของประเทศ
จีน ซึ่ง ครั้ ง หนึ่ ง เคยเป น เมื อ งหลวงของรั ฐ บาลจีน พรรคก ก มิ นตั๋ ง ในสมั ยที่ ญี่ ปุ น
รุกรานประเทศจีน แตเดิมนั้นฉงชิ่งเปนเมืองเอกที่ขึ้นกับมณฑลซื่อชวน ตอมาเมื่อ
วันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจีนไดประกาศใหฉงชิ่งเปนเขต
ปกครองพิเศษ แยกออกมาเปนมหานครฉงชิ่งขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง จึงทําใหฉงชิ่ง
เปนมหานครที่ใหญที่สุดของประเทศจีน และเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก
ทางนํ้า และทางอากาศ ที่อยูทางทิศตะวันตก หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมือง นําทาน
ชม หมูบ านโบราณฉือชี่โข ว เปนหมูบานที่มีชนเผากลุมนอยหลากหลายเชื้อชาติ
อาศัยอยู อาคารบานเรือนภายในหมูบานคงรูปแบบของสถาปตยกรรมจีนดั้งเดิมไว
อิสระใหทานสัมผัสกลิ่นอายยอนยุค สมัยราชวงศซง หมิง ชิง เลือกซื้อของที่ ระลึก
หรือของฝาก นําทานออกเดินทางจากเมืองฉงชิง่ สู เมืองอูหลง(ใชเวลาประมาณ 3
ชั่วโมง)
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ที่พก
ั
JINKE GRAND HOTEL OR SAME 5*
เขานางฟ า (รวมรถไฟเหล็ ก ) - ระเบี ยงแก ว - หลุ มฟ าสามสะพานสวรรค
วันที่ 2
(รวมรถแบตเตอรี่) - โชวจางอวี้โหมว
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
ชม อุทยานเขานางฟา (รวมรถไฟเล็ก) อุทยานทองเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4 A
ของประเทศจีน อยูทางตอนเหนือของแมนํ้าอวูเจียงในระดับความสูง 1900 เมตร
จากระดับนํ้าทะเล มียอดเขาสูงสุดที่ 2033 เมตร อุทยานเขานางฟามีชื่อเสียงใน
เรื่อ งความสวยงามทางธรรมชาติที่ แตกตางกั นไปในแต ละฤดู จนไดรั บการขนาน
นามวาเปนดินแดนแหง 4 สิ่งมหัศจรรย คือ มีปาไมหนาแนน มียอดเขาประหลาด
มีทุงหญาเลี้ยงสัตว และมีลานหิมะในฤดูหนาว ปกติภูเขานางฟาเปนทุงหญาเลี้ยง
สัตวอันดับ 1 ทางภาคใตของประเทศจีน
วันที่ 1

กลางวัน

นําทานพิสูจนความกลากับ ระเบียงแกวอูหลง (รวมผาหุมรองเทา) เปนสะพานที่มี
พื้นที่หนากวางที่กวางที่สุดในโลก จุดชมวิวแหงนี้เปนหนาผาสูง จากระดับนํ้าทะเล
1200 เมตร สวนที่ยื่นออกจากหนาผา 11 เมตร ความยาว 26 เมตร ความสูง
แนวตั้ ง จากด า นล า งของหน า ผาสู ง 280 เมตร วางแผนและออกแบบ โดย
ผูเชี่ยวชาญจากในและต างประเทศกวา 20 ท าน ถื อได วาเป นจุดชมวิว สะพาน
แกวที่ติดอันดับแผนกระจกกวางที่สุดในโลกและอิสระชอปปﻥงบริเวณโดยรอบตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชม อุทยานแหงชาติหลุมฟา-สะพานสวรรค (มรดกโลก) แหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติแหลงใหมลาสุดที่ไดรับการรับรองจากยูเนสโก ใหเปนมรดกโลกทาง
ธรรมชาติในป ค.ศ.2007 อุทยานหลุมฟา-สะพานสวรรคเคยเปนสถานีมาเร็วใน
สมัยถัง และแหงนี้เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกกลายเปนหลุมธรรมชาติขนาด
ใหญ หลังจากนั้นนําทาน โดยสารลิฟทแกว ลงไปสูหุบเหวเบื้องลางที่ระดับความลึก
ประมาณ 80 เมตร เมื่ อ ลงไปถึ ง แล ว จะพบกั บ เส น ทางเดิ น เท า เที่ ย วชมความ
มหัศจรรยทางธรรมชาติของกลุมสะพานสวรรค (กลุมสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ
ที่สด
ุ ในเอเชีย) ซึ่งประกอบดวย 3 สะพาน แหงแรกคือสะพานมังกรสวรรค ลักษณะ
เปนโพรงขนาดใหญ เมื่อมองทะลุออกไปคลายกับสะพานเชื่อมสวรรคกับโลกมนุษย
สะพานแหงที่ สองคือ สะพานมังกรเขียว ลักษณะเปนหนาผาทิ่ มแทงไปในทองฟ า
และสะพานแห งที่ สามคื อ สะพานมัง กรดํ า ลักษณะเปนโตรกหนา ผาอยูในสวนที่
แคบที่สุด แสงผานเขาไปนอย ทําใหดูคอนขางมืดดํา นอกจากนี้ยังสรางจําลองเพื่อ
ใชเปนฉากสําคัญของภาพยนตรจีน เรื่องศึกโคนบัลลังกวังทอง ของผูกํากับชื่อดั ง
จาง อวี้ โหมว โดยมี 3 นักแสดงชั้นนํา คือ โจว เหวิน ฟะ เจย โชว และกงลี่ อิสระ
ถายภาพความงามทางธรรมชาติตามอัธยาศัย

คํ่า

ที่พก
ั
วันที่ 3
เชา

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท า นชมโชว IMPRESSION WULONG ผลงานของผู กํ า กั บ จางอวี้โ หมว ซึ่ง
เนรมิตหุบเขาของเมืองอูหลงใหเปนฉาก โดยบอกเลาเรื่องราววิถีชีวิตและประวัต
ศาสตรของผูคนเมืองฉงชิ่ง ผานการแสดงโชว มีผูแสดงกวา 500 คนและชมระบบ
แสง สี เสียง อันยิ่งใหญ ตระการตา

หมายเหตุ : พีเรียดตั้งแตวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ไมรวมโชวเนื่องจากอาจจะปด
ชวงหนาหนาว ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากไมไดคิด รวมใน
ราคาทัวร
JINKE GRAND HOTEL OR SAME 5*
อูหลง - วานเซิ่น – สะพานกระจกที่ยาวที่สุด (รวมรถแบตเตอรี่) - ฉงชิ่ง
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
หลังรบประทานอาหารเชา นําทานเดินทางสู เมืองวานเซิ่น (ใชเวลาประมาณ 2

ชั่วโมง) เมืองนี้ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของจีน นําทานชม สะพานแกวลอยฟา
ตั ว สะพานจะเป น รู ป ตั ว A มี ค วามยาวกว า 80 เมตร ยาวกว า แกรนด แ คนยอน
สกายวอรคของอเมริก าที่มัค วามยาว 21 เมตร และกิ จกรรมหวาดเสียวตางๆๆ
มากมาย

กลางวัน
คํ่า
ที่พก
ั
วันที่ 4
เชา

หมายเหตุ ทางสถานที่ทองเที่ยว จํากัดอายุผูที่เลนกิจกรรมตางๆ
ผูที่มีอายุ 70 ปขึ้นไป ตองมีผูติดตามในการเดินสะพานแกว
ผู ที่ มี อ ายุ 60 ป ขึ้ นไป สามารถเดิ น สะพานกระจกได แต ไม ส ามารถเล น
กิจกรรมหวาดเสียวอื่นๆได
ผูที่มีอ ายุมากกวา 48 ป และผูที่มี นํ้าหนัก 85 ขึ้นไป ไมสามารถนั่งชิงช า
ลอยฟาได ฯลฯ
เวลาเที่ยวชมไดมากนอย ขึ้นอยุกับจํานวนนักทองเที่ยว ณ วันนั้นๆ
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
และนําทานเดินทางกลับไปยัง เมืองฉงชิ่ง(ใชเวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
MINSHAN HOTEL OR SAME 4*
ตาจู - เมืองโบราณชางโจว - ผาหินแกะสลักที่เปาติ่ง (รวมรถแบตเตอรี่) - ฉง
ชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟางเปย - ขึ้นกระเชาชมวิวแมนํ้าแยงซีเกียง
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นเดินทางไปยัง เมืองตาจู( ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) ในนครฉงชิ่ง ซึ่งอยูติด
กั บ มณฑลเสฉวน นครฉงชิ่ ง เป น เมื อ งใหญ 1 ใน 4 ของประเทศจี น ที่ มี ฐ านะ
เที ยบเท า มณฑล (อี ก 3 นครคื อ ป ก กิ่ ง เที ยนจิน และเซี่ยงไฮ ) เป นเมื อ งท า ริ ม
แมนํ้าแยงซีเกียงมาแตโบราณ ตัวเมืองตั้งอยูระหวางแมนํ้าแยงซี และแมนํ้าเจียหลิ
งเจี ย ง ถู ก ขนานนามว า เมื อ งภู เขา เตาไฟ เมื อ งในหมอก ป จ จุ บั น เป น เมื อ ง

กลางวัน

อุต สาหกรรมหนัก เดิ นทางถึ งเมื องต า จู ซึ่ง อยูห างจากนครฉงชิ่ ง ประมาณ 160
กิโลเมตร มีสมญานามวา “บานเกิดแหงหินแกะสลัก” ทั่วทั้งเมืองมีศิลปะรูปปﻥนหิน
แกะสลักกวา 50,000 ชิ้น จารึกคําสอนภาษาจีนถึง 100,000 ชิ้น กระจายกันอยู
บนหนาผากวา 75 จุด ในบริเวณ 5 ภูเขา คือ เปาติ่งซาน เปยซาน หนันซาน สือเห
มินซาน และสือจวนซาน
นําทานเขาชมและอิสระช็อปปﻥง เมืองโบราณชางโจว
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
นําทานชม ผาหิ นแกะสลั กตาจู (มรดกโลก) (รวมรถแบตเตอรี่) ไดรั บการจัด เขา
เปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกในป ค.ศ.1999 งานหินแกะสลักของตาจู
เป นศิ ลปะสมั ย ราชวงศ ถั ง และซง ลว นแลว แต นํา เสนอเรื่ อ งราวทางพุ ท ธศาสนา
นิกายมหายาน หลักธรรมลัทธิเตา และปรัชญาคําสอนของขงจื๊อที่ชาวจีนเคารพนับ
ถือ และเปนอีกกลุมงานหินแกะสลักทางพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียง 1 ใน 4 แหง
ของจีน คือ ถํ้าผาโมเกาคู ที่เมืองตุนหวง มณฑลกานซู ถํ้าพระพุทธหลงเหมินที่ลั่ว
หยาง และถํ้ า ผาหยุน กั ง ที่ ต า ถง มณฑลซานซี ซึ่ง 3 แห งนั้ น เป นศิ ลปะถํ้ า สมั ย
เริ่มตนของจีน สวนตาจูเปนงานศิลปะถํ้ายุคหลัง (คริสตศตวรรษที่ 9-13) ที่มีความ
ออนชอยงดงาม นําทานชมความงดงาม งานศิลปหินแกะสลักที่เขาเปาติ่งซาน มี
ความสูงเหนือระดับนํ้าทะเล 527.83 เมตร ประกอบดวยกลุมรูปสลักพระพุทธรูป
13 กลุม ซึ่งมีรูปสลักอยูกวา 10,000 ชิ้น ตามแนวยาวของหนาผากวา 500 เมตร
ซึ่งทั้งหมดเปนรูปแบบศิลปะการแกะสลักหินสมัยราชวงศซง เชน พระพุทธเจาปาง
ปรินิพพาน รูปสลักเจาแมกวนอิมพันมือ วัฏสังสาร หรือวงเวียนชีวิต พระศรีอาริย
เมตไตรย อิสระเที่ยวชมและถายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับ เมืองฉงชิ่ง(ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) นําทาน
เดินทางไปยัง ถนนคนเดินเจี่ยฟางเปย ตั้งอยูบริเวณอนุสาวรียปลดแอก ซึ่งสราง

คํ่า

ขึ้นเพื่อรําลึกถึงชัยชนะในการทําสงครามกับญี่ปุ น แตปจจุบันกลายเปนศูนยกลาง
ทางการค าขนาดใหญใจกลางเมื อ ง เต็ม ไปด วยรานคา กว า 3,000 รา น ซึ่งมี ทั้ ง
อาหาร ชอปปﻥงมอลลขนาดใหญ อิสระเดินชมและชอปปﻥง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําทานขึ้น กระเช าขามแมนํ้ าแยงซีเกียง เปนการขามแมนํ้าแยงซีเกียงไปยังอี ก
ดานหนึ่งของเมืองฉงชิ่ง ทานสามารถชมวิวเมื องและแมนํ้าที่ สวยงาม โดยเฉพาะ
ตอนคํ่าคืน จะไดเห็นสะพานที่ตกแตงดวยแสงไฟ ชวนใหรูสึกวา นครฉงชิ่งเหมือน
สาวงาม ที่มีทั้งความสวย ยังออนหวานนุมนวล และมีชีวิตชีวา

หมายเหตุ ：หาก ณ วันเดินทางกระเชาขามแมนํ้าแยงซีเกียงแจงปดปรับปรุง
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเปนเที่ยว นั่งรถไฟทะลุตึก แทน โดยไม
ตองแจงใหทราบลวงหนาและไมมีคืนคาใชจายใดๆทั้งสิ้น
นําทาน สัมผัสประสบการณใหม...นั่งรถไฟฟาทะลุตึก ความแปลกขอรถไฟฟาสาย
นี้ไดถูกสรางขึน
้ ใหวงิ่ ลอดภายใตอาคารสูงกวา 19 ชั้นที่มีประชาชนอาศัยอยู กินพิ้น
ที่ชั้น 6-8 หนึ่งเหตุผลก็เพื่อความสะดวกสบายของประชาชนในตึกนี้ที่สามารถใช
บริการไดสะดวก

ที่พก
ั
วันที่ 5
เชา

กลางวัน

MINSHAN HOTEL OR SAME 4*
ชอปปﻥงยานเฉาเทียนเหมิน - หงหยาตง - ฉงชิ่ง (สนามบิ นฉงชิ่ งเจียงเปย) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (WE6845: 16.10-18.30)
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นํ า ท า น อิ ส ระช อ ปป ﻥง ที่ ย า น Chaotianmen ให ท า นอิ ส ระช อ ปป ﻥง เสื้ อ ผ า
รองเทา ของฝาก นําทานสู หงหยาตง อาคารขนาดใหญสรางอยูบนภูเขา ขนานไป
กับแมนํ้าเจียหลิง โครงการประกอบดวยโรงแรม รานคาจําหนายสินคา รานอาหาร
พื้นเมือง รานนํ้าชา โรงละคร ซึ่งลวนแลวแต กอสรางตกแตงในรูปแบบโบราณให
อารมณและบรรยากาศยอนยุคสําหรับนักทองเที่ยวที่มา

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย

16.10 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยเที่ยวบินที่ WE685
18.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ
ทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มี
หนีหาว ฉงชิ่ง สะพานกระจกวานเซิ่น หลุมฟาสะพานสวรรค ตาจู 5 วัน 4 คืน โดนสายการบินไทยสไมล
ผูใหญพก
ั 2-3 ทาน
ทานละ

เด็กอายุไมเกิน 12 ป
(เสริมเตียง)
ทานละ

เด็กอายุไมเกิน 12
ป
(ไมเสริมเตียง)
ทานละ

พักเดี่ยว
ทานละ

ไมรวมตั๋ว
ทานละ

วันที่ 22-26 ก.พ. 63

20,900.-

20,900.-

20,900.-

4,500.-

15,900.-

วันที่ 29 ก.พ – 04 มี.ค. 63

20,900.-

20,900.-

20,900.-

4,500.-

15,900.-

วันที่ 11-15 มี.ค. 63

21,900.-

21,900.-

21,900.-

4,500.-

16,900.-

วันที่ 25-29 มี.ค. 63

21,900.-

21,900.-

21,900.-

4,500.-

16,900.-

วันที่ 04-08 เม.ย. 63

23,900.-

23,900.-

23,900.-

4,500.-

17,400.-

วันที่ 10-14 เม.ย. 63

26,900.-

26,900.-

26,900.-

4,500.-

19,400.-

วันที่ 12-16 เม.ย. 63

28,900.-

28,900.-

28,900.-

4,500.-

18,400.-

วันที่ 22-26 เม.ย. 63

23,900.-

23,900.-

23,900.-

4,500.-

17,400.-

วันที่ 09-13 พ.ค. 63

22,900.-

22,900.-

22,900.-

4,500.-

16,400.-

วันที่ 19-23 พ.ค. 63

22,900.-

22,900.-

22,900.-

4,500.-

16,400.-

วันที่ 02-06 มิ.ย. 63

21,900.-

21,900.-

21,900.-

4,500.-

16,900.-

วันที่ 17-21มิ.ย. 63

21,900.-

21,900.-

21,900.-

4,500.-

16,900.-

วันที่ 27 มิ.ย. -01 ก.ค. 63

20,900.-

20,900.-

20,900.-

4,500.-

15,900.-

กําหนดการเดินทาง

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 6,900.- ราคานีร้ วมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน รวมวีซา(4 วันทําการ)

จํานวนผูโ ดยสารไมถึง 15 ทานไมมห
ี ัวหนาทัวรไทย

ราคานีไ้ มรวมคาวีซา ทานละ 1,800 บาท
ราคานีไ้ มรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ทาน/ทริป
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทถ
ี่ ือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น
** กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง **

เงื่อนไขการใหบริการ
1.

2.

3.

4.

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสาร
ไมครบจํานวนดังกลาว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่
ของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คข อมูลความถูกต องของรายการทัวรรวมทั้ ง
ไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบ
ใดๆ ทั้งสิ้น
การชําระคาบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา
4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด
4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคา
ใชจายทั้งหมด
4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสาย
การบิ น หรื อ ค า มั ด จํา ที่ พั ก โดยตรงหรื อ โดยการผ า นตั ว แทนในประเทศหรื อ
ตางประเทศและไมอาจขอคื นเงินได รวมถึ งเที่ยวบิ นพิเศษเชน Extra Flight
และ Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทั วรทั้งหมดเนื่องจาก
คาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร)
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง
อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง)
3. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ

4.
5.
6.

7.
8.

คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
คาประกันอุ บัติเหตุคุม ครองในระหวางการเดินทาง คุม ครองในวงเงินท านละ
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัตเิ หตุวงเงินทานละ 200,000
บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
** ลูก ค า ท า นใดสนใจซื้อ ประกั นการเดิ นทางสํา หรั บ ครอบคลุ ม เรื่ อ งสุข ภาพ
สามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป
[รั ก ษาพยาบาล 2 ลา น, รัก ษาตอ เนื่อ ง 2 แสน, เสียชี วิต หรื อ เสียอวั ยวะจาก
อุบัติเหตุ 3 ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป
[รั ก ษาพยาบาล 2 ลา น, รัก ษาตอ เนื่อ ง 2 แสน, เสียชี วิต หรื อ เสียอวั ยวะจาก
อุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีนํ้ามัน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.
กระเปาเดินทาง
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเดี่ยว 4 วันทําการ ทานละ 1,800 บาท
3. กระเป าเดินทางในกรณีที่ นํ้าหนักเกิ นกว าที่สายการบิ นกํ าหนด 30 กิ โลกรัม /
ทาน 1 สวนเกินนํ้าหนักตามสายการบินกําหนด
4. คาทําหนังสือเดินทาง
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพิ่ม
เอง, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ทาน/ทริป
หัวหนาทัวรไทยแลวแตดุลพินิจและความพึงพอใจในการบริการของทาน

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิ ดเหตุ
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2. บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ ไมรั บผิ ด ชอบใดๆ เหตุ การณที่ เกิ ดจากสายการบิ น ภั ย
ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ
ก อ การจลาจล, อุ บั ติ เหตุ , ความเจ็ บ ป ว ย, ความสู ญ หายหรื อ เสี ย หายของ
สัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เปนตน
3. หากท านยกเลิกก อนรายการทอ งเที่ ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริ ษัท ฯ จะถือ วา ทา น
สละสิ ท ธิ์ แ ละจะไม รั บ ผิ ด ชอบค า บริ ก ารที่ ท า นได ชํ า ระไว แ ล ว ไม ว า กรณี ใดๆ
ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไมรับ ผิด ชอบตอ การห ามออกนอกประเทศ หรือ ห ามเขาประเทศ
อันเนื่องมาจากมี สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดิ นทางไม ถูกต อง หรือ การถู ก
ปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้ เป น เพี ย งข อ เสนอที่ ต อ งได รั บ การยื น ยั น จากบริ ษั ท ฯ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
หลังจากไดสํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมทีพ
่ ักในตางประเทศเปนทีเ่ รียบรอย
แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิด ตามราคาตั๋ว เครื่องบินในป จจุบั น หากราคาตั๋ว เครื่องบิ นปรับ สูงขึ้ น
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก
ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่
ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทน
ให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ
8. มัค คุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ
ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับ
เทานั้น
9. หากไม ส ามารถไปเที่ ย วในสถานที่ ที่ ร ะบุ ใ นโปรแกรมได อั น เนื่ อ งมาจาก
ธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมี การคื น
เงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา
10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ
บริษท
ั ฯ กอนทุกครั้ง มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิน
้

สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอยื่นวีซาเดี่ยว
เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย
**ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดังนี้ **
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,800 บาท
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,925 บาท
1. หนังสือ เดินทางที่มี อ ายุก ารใช งานไมตํ่ ากวา 6 เดื อน และมี สภาพสมบูร ณไม
ชํารุด
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยาง
นอย 2 หนาเต็ม
รูป ถ ายหนาตรง รู ป สี 1.5 X 2 นิ้ว ถ ายไม เกิ น 6 เดื อน 2 ใบ **พื้ นหลังขาว
เทานั้น**
และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน 6 เดือน
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง 2 ขาง
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ ReEntry ดวยตนเองเทานั้นกอนการสงเอกสารยื่นวีซา
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัว
ทานเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็ กอายุตํ่ากวา 18 ป บริ บูร ณ ตอ งแนบสูติ บัต รตั วจริง, สํา เนาสูติบั ต ร
และสู ติ บั ต รของเด็ ก ฉ บั บแปล(โด ยสาม ารถ ด าวโหลด แบบ ฟ อร ม ได ที่
http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่ เด็ กไมไดเดินทางพรอมกับ บิด า มารดา ตองแนบหนังสือ อนุญาตให
เดินทาง
ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยู
ที่ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และ
ของญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวา ใหขอมูลเท็จ อาจมีการ
ระงับการออกวีซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)

7.

เอกสารทุ กอยางตองจัด เตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดั งนั้นกรุณาเตรียม
เอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง)
8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การ
เรียกขอเอกสารเพิ่ มเติ มหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ ของ
สถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา
ผูที่ประสงคจะใชห นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบั ตร APEC ในการเดินทาง
และยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ
9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎ
กติ ก า การยกเว นวีซาในรายละเอียด / ผู ใชบั ต ร APEC กรุณ าดู แ ลบั ตรของ
ทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยู
ประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย
และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทานั้น
- หากไม ได ทํ า งานในประเทศไทย ผู เดิ น ทางต อ งไปดํ า เนิ น การขอวี ซ า เข า
ประเทศจีนดวยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซา
เขาประเทศจีนดวยตนเอง เนื่องจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
คาธรรมเนียมการยื่นวีซา หนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทท
ี่ างบริษัทสามารถ
ขอวีซาใหได
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,500 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิ่ม 1,900 บาท
ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง)
- เอกสารที่ตองเตรียม
1.พาสปอร ต ที่ มี อ ายุก ารใช ง านไม ตํ่ า กว า 6 เดื อ น ต อ งมี ห น า ว า ง สํ า หรั บ
ประทับตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้น
หลังขาวเทานั้น]
และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน 6 เดือน

- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง 2ขาง
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา
3. ใบอนุญาตการทํางาน
4. หนังสือวาจางในการทํางาน
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน
6. กรณี สมรสกั บ คนไทย ต องแนบสํา เนาทะเบี ยนสมรสและทะเบี ยนสมรสฉบั บ
แปลรับรองตราประทับรานที่แปล
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ 1,125 บาท

[ตางชาติฝรัง่ เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุม
 ขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ:
ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ
ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิรก
 มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด
นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไม
สามารถขอวีซาดวนได]
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซา โดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา**
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มีก ารปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีก าร
ปรับราคาภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามันเพิ่มตาม
ความเปนจริง

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซา เขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี้**
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)
(MISS
/MRS
/
MR)
NAME.................................................................SURNAME...............................................................................
สถานภาพ
โสด
แตงงาน
หมาย
หยา
ไมไดจดทะเบียน
จดทะเบียน
ชื่อคู
สมรส ..............................................................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
........................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย..............................................................................................
โทรศัพท............................................................
มือถือ
......................................................................................................................
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย...............................................................................................
โทรศัพท............................................................
มือถือ
.....................................................................................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน
/
สถานศึกษา
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ) ...............................................................................................................
ตําแหนงงาน
.......................................................................................................................................................................................
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
.........................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
................................................................................................
โทรศัพท............................................................
มือถือ
.......................................................................................................................
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรทถ
ี่ ูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ขอมูลโดยตรงกับทาน)
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม
ไมเคย
เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว
เมื่อวันที่............
เดือน.......................ป..............
ถึง
วันที่............
เดือน.......................ป
......................................……......................
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม
ไมเคย
เคย
โปรดระบุ
............................................................................
เมื่อวันที่............
เดือน.......................ป..............
ถึง
วันที่............
เดือน.......................ป
...................................................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)

1.
(MISS
/MRS
/
MR)
NAME................................................SURNAME........................................................................................
RELATION....................................................................................................................................................................................
2.
(MISS
/MRS
/
MR)
NAME................................................SURNAME........................................................................................
RELATION....................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสาร
เพิ่มเติม อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทํา
ตามระเบียบอยางเครงครัด)

