บินตรง ฉงชิ่ง ต้าจู่ อู่หลง
4 วัน 3 คืน

โดยสายการบินแอร์เอเชีย

กําหนดการเดินทาง

วันที่ 20-23 ต.ค. 60

ราคา

วันที่ 27-30 ต.ค. 60

ราคา

วันที่ 17-20 พ.ย. 60

ราคา

วันที่ 07-10 ธ.ค. 60

ราคา

วันที่ 28-31 ธ.ค. 60

ราคา

วันที่ 30 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 61

ราคา

วันที่ 31 ธ.ค. 60 – 03 ม.ค. 61

ราคา

1 : 559/10 Soi Ladprao 73, Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 02-157-4637-8, 062-782-9915, 063-232-6619 , info@bangkokasiantour.com
www.bangkokasiantour.com

19,900.19,900.20,900.21,900.22,900.23,900.23,900.-
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โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ํา

โรงแรมที่พัก

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)-ฉงชิ่ง-ต๎าจูํ -ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง-ฉงชิ่ง

✈

O

O

WELL HOTEL

O

O

O

TIANYU HOTEL

WELL HOTEL

อูํหลง-ภูเขานางฟ้า(รวมรถไฟเหล็ก)-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค๑
(รวมรถแบตเตอรี)่ -ระเบียงแก๎วอูํหลง

3

อูํหลง-ฉงชิ่ง-ยําน Choatianmen-กระเช๎าข๎ามแมํน้ําแยงซีเกียง

O

O

O

4

วัดหลัวฮั่น-เมืองโบราณฉือชีโขํว-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

O

อิสระ

✈

วันแรก

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)-ฉงชิ่ง-ต้าจู่ -ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง-ฉงชิ่ง

04.00 น.

คณะพร๎อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประตูขาอาคาร 1 ออกชั้น 3 ประตู
ทางเข๎า 2-3 เคาน๑เตอร๑ 1-2 สายการบิน Air Asia โดยมีเจ๎าหน๎าที่คอย
อํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให๎กับทําน
ออกเดินทางสูํ เมืองฉงชิ่ง โดยเที่ยวบินที่ FD556 
ไม่รวมอาหารบนเครื่อง
เดินทาง ถึง ท่าอากาศยาน เมืองฉงชิ่ง ตั้งอยูํภาคตะวันตกของประเทศจีน
ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของรัฐบาลจีนพรรคก๏กมินตั๋งในสมัยที่ญี่ปุ่น
รุกรานประเทศจีน แตํเดิมนั้นฉงชิ่งเป็นเมืองเอกที่ขึ้นกับมณฑล ซื่อชวน ตํอมา
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจีนได๎ประกาศให๎ฉงชิ่ง
เป็นเขตปกครองพิเศษ แยกออกมาเป็นมหานครฉงชิ่งขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง
จึงทําให๎ฉงชิ่งเป็นมหานครที่ใหญํที่สุดของประเทศจีน และเป็นศูนย๑กลางของ
การคมนาคมทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ จากนั้นเดินทางไปยัง เมืองต้าจู๋
ในนครฉงชิ่ง ซึ่งอยูํติดกับมณฑลเสฉวน นครฉงชิ่งเป็นเมืองใหญํ 1 ใน 4 ของ
ประเทศจีน ที่มีฐานะเทียบเทํามณฑล (อีก 3 นครคือ ปักกิ่ง เทียนจิน และ
เซี่ยงไฮ๎ ) เป็นเมืองทําริมแมํน้ําแยงซีเกียงมาแตํโบราณ ตัวเมืองตั้งอยูํระหวําง
แมํน้ําแยงซี และแมํน้ําเจียหลิงเจียง ถูกขนานนามวํา เมืองภูเขา เตาไฟ เมือง
ในหมอก ปัจจุบันเป็นเมืองอุตสาหกรรมหนัก เดินทางถึงเมืองต๎าจู๐ ซึ่งอยูํหําง
จากนครฉงชิ่งประมาณ 160 กิโลเมตร มีสมญานามวํา
“บ๎านเกิดแหํงหิน
แกะสลัก ” ทั่วทั้งเมืองมีศิลปะรูปปั้นหินแกะสลักกวํา 50 ,000 ชิ้น จารึกคํา
สอนภาษาจีนถึง 100,000 ชิ้น กระจายกันอยูํบนหน๎าผากวํา 75 จุด ในบริเวณ
5 ภูเขา คือ เป่าติ่งซาน เป่ยซาน หนันซาน สือเหมินซาน และสือจ๎วนซาน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานชม ผาหินแกะสลักต้าจู๋ (มรดกโลก) (รวมรถแบตเตอรี่) ได๎รับการ
จัดเข๎าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก๎ในปี ค.ศ.1999 งานหิน
แกะสลักของต๎าจู๐เป็นศิลปะสมัยราชวงศ๑ถังและซํง ล๎วนแล๎วแตํนําเสนอ
เรื่องราวทางพุทธศาสนานิกายมหายาน หลักธรรมลัทธิเต๐า และปรัชญาคํา
สอนของขงจื๊อที่ชาวจีนเคารพนับถือ และเป็นอีกกลุํมงานหินแกะสลักทาง
พระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียง 1 ใน 4 แหํงของจีน คือ ถ้ําผาโมํเกาคู ที่เมืองตุน
หวง มณฑลกานซู ถ้ําพระพุทธหลงเหมินที่ลั่วหยาง และถ้ําผาหยุนกัง ที่ต๎าถง
มณฑลซานซี ซึ่ง 3 แหํงนั้นเป็นศิลปะถ้ําสมัยเริ่มต๎นของจีน สํวนต๎าจู๐เป็นงาน
ศิลปะถ้ํายุคหลัง (คริสต๑ศตวรรษที่ 9-13) ที่มีความอํอนช๎อยงดงาม นําทํานชม
ความงดงาม งานศิลป์หินแกะสลักที่เขาเป่าติ่งซาน มีความสูงเหนือ
ระดับน้ําทะเล 527.83 เมตร ประกอบด๎วยกลุํมรูปสลักพระพุทธรูป 13 กลุํม ซึ่ง
มีรูปสลักอยูํกวํา 10 ,000 ชิ้น ตามแนวยาวของหน๎าผากวํา 500 เมตร ซึ่ง

06.20 น.
10.20 น.

กลางวัน
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ใช้เวลา
เดินทาง
ประมาณ
2 ชั่วโมง

ค่ํา
พักที่
วันที่สอง
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่ํา
พักที่

ทั้งหมดเป็นรูปแบบศิลปะการแกะสลักหินสมัยราชวงศ๑ซํง เชํน พระพุทธเจ๎า
ใช้เวลา
ปางปรินิพพาน รูปสลักเจ๎าแมํกวนอิมพันมือ วัฏสังสาร หรือวงเวียนชีวิต พระศรี
เดินทาง
อาริยเมตไตรย อิสระเที่ยวชมและถํายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
ได๎
ประมาณ
เวลาสมควรนําทํานเดินทางกลับ เมืองฉงชิ่ง
2 ชั่วโมง
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
WELL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
อู่หลง-ภูเขานางฟ้า(รวมรถไฟเหล็ก)-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี)่ ระเบียงแก้วอู่หลง
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําทํานออกเดินทางจากเมืองฉงชิ่ง สูํ เมืองอู่หลง
ใช้เวลา
เดินทาง
ประมาณ
3 ชั่วโมง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานชม อุทยานเขานางฟ้า ( รวมรถไฟเล็ก ) อุทยานทํองเที่ยวทาง
ธรรมชาติระดับ 4 A ของประเทศจีน อยูํทางตอนเหนือของแมํน้ําอวูํเจียงใน
ระดับความสูง 1900 เมตรจากระดับน้ําทะเล มียอดเขาสูงสุดที่ 2033 เมตร
อุทยานเขานางฟ้ามีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติที่แตกตํางกัน
ไปในแตํละฤดู จนได๎รับการขนานนามวําเป็นดินแดนแหํง 4 สิ่งมหัศจรรย๑ คือ
มีป่าไม๎หนาแนํน มียอดเขาประหลาด มีทุํงหญ๎าเลี้ยงสัตว๑ และมีลานหิมะในฤดู
หนาว ปกติภูเขานางฟ้าเป็นเขตทุํงหญ๎าเลี้ยงสัตว๑อันดับ 1 ทางภาคใต๎ของ
ประเทศจีน นําทํานชม อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ (มรดก
โลก) แหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติแหลํงใหมํลําสุดที่ได๎รับการรับรองจาก
ยูเนสโก๎ ให๎เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ.2007 อุทยานหลุมฟ้า
สะพานสวรรค๑เคยเป็นสถานีม๎าเร็วในสมัยถัง และ แหํงนี้เกิดจากการยุบตัวของ
เปลือกโลกกลายเป็นหลุมธรรมชาติขนาดใหญํ หลังจากนั้น นําทําน โดยสาร
ลิฟท์แก้ว ลงไปสูํหุบเหวเบื้องลํางที่ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร เมื่อลง
ไปถึงแล๎วจะพบกับเส๎นทางเดินเท๎าเที่ยวชมความมหัศจรรย๑ทางธรรมชาติของ
กลุํมสะพานสวรรค๑ (กลุํมสะพานหินธรรมชาติที่ใหญํที่สุดในเอเชีย) ซึ่ง
ประกอบด๎วย 3 สะพาน แหํงแรกคือสะพานมังกรสวรรค๑ ลักษณะเป็นโพรง
ขนาดใหญํ เมื่อมองทะลุออกไปคล๎ายกับสะพานเชื่อมสวรรค๑กับโลกมนุษย๑
สะพานแหํงที่สอง คือ สะพานมังกรเขียว ลักษณะเป็นหน๎าผาทิ่มแทงไปใน
ท๎องฟ้า และสะพานแหํงที่สาม คือ สะพานมังกรดํา ลักษณะเป็นโตรกหน๎าผา
อยูํในสํวนที่แคบที่สุด แสงผํานเข๎าไปน๎อย ทําให๎ดูคํอนข๎างมืดดํา นอกจากนี้
ยังสร๎างจําลองเพื่อใช๎เป็นฉากสําคัญของภาพยนตร๑จีน เรื่องศึกโคํนบัลลังก๑วัง
ทอง ของผู๎กํากับชื่อดัง จาง อวี้ โหมว โดยมี 3 นักแสดงชั้นนํา คือ โจว เหวิน
ฟะ เจย๑ โชว๑ และกงลี่ อิสระถํายภาพความงามทางธรรมชาติตามอัธยาศัย
หลังจากนั้น นําทํานพิสูจน๑ความกล๎า กับ ระเบียงแก้วอู่หลง (รวมผ๎าหุ๎ม
รองเท๎า) เป็นสะพานที่มีพื้นที่หน๎ากว๎างที่กว๎างที่สุดในโลก จุดชมวิวแหํงนี้เป็น
หน๎าผาสูง จากระดับน้ําทะเล 1200 เมตร สํวนที่ยื่นออกจากหน๎าผา 11 เมตร
ความยาว 26 เมตร ความสูงแนวตั้งจากด๎านลํางของหน๎าผาสูง 280 เมตร
วางแผนและออกแบบ โดยผู๎เชี่ยวชาญจากในและตํางประเทศกวํา 20 ทําน
ถือได๎วําเป็นจุดชมวิวสะพานแก๎วที่ติดอันดับแผํนกระจกกว๎างที่สุดในโลก
(หากกรุ๏ปที่เดินทางในชํวงเวลาที่มีการปิดปรับปรุง
เพื่อยกระดับความ
ปลอดภัยให๎มากยิ่งขึ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเข๎าชม และไมํคืนเงิน
ใดๆทั้งสิ้น)
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
TIANYU HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
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วันที่สาม

อู่หลง-ฉงชิ่ง-ย่าน Choatianmen-กระเช้าข้ามแม่น้ําแยงซีเกียง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําทํานเดินทางกลับสูํ เมืองฉงชิ่ง

กลางวัน
บ่าย

ค่ํา
พักที่
วันที่สี่
เช้า

กลางวัน
18.50 น.
20.50 น.

ใช้เวลา
เดินทาง
ประมาณ
3 ช.ม.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานอิสระช๎อปปิ้งที่ ย่าน Chaotianmen ให๎ทํานอิสระช๎อปปิ้ง เสื้อผ๎า
รองเท๎า ของฝาก นําทํานขึ้น กระเช้าข้ามแม่น้ําแยงซีเกียง เป็นการข๎าม
แมํน้ําแยงซีเกียงไปยังอีกด๎านหนึ่งของเมืองฉงชิ่ง ทํานสามารถชมวิวเมืองและ
แมํน้ําที่สวยงาม โดยเฉพาะตอนค่ําคืน จะได๎เห็นสะพานที่ตกแตํงด๎วยแสงไฟ
ชวนให๎รู๎สึกวํา นครฉงชิ่งเหมือนสาวงาม ที่มีทั้งความสวย ยังอํอนหวานนุํมนวล
และมีชีวิตชีวา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
WELL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วัดหลัวฮั่น-เมืองโบราณฉือชีโข่ว-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําทํานสูํ วัดหลัวฮั่น วัดพุทธเกําแกํอายุกวํา 1,000 ปี ตั้งอยูํทํามกลางวง
ล๎อมของอาคารสูงสมัยใหมํ ภายในมีรูปปั้นพระอรหันต๑ 500 องค๑ พระพุทธรูป
ทองคําองค๑ใหญํ จิตกรรมฝาผนังสไตล๑อินเดีย ยังมีโบราณวัตถุอีกหลายชิ้นที่
รอดพ๎นมาจากการปฏิวัติวัฒนธรรม นําทํานชม
หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
เป็นหมูํบ๎านที่มีชนเผํากลุํมน๎อยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยูํ อาคารบ๎านเรือน
ภายในหมูํบ๎านคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว๎ อิสระให๎ทํานสัมผัส
กลิ่นอายย๎อนยุคสมัยราชวงศ๑ซํง หมิง ชิง เลือกซื้อของที่ระลึกหรือของฝาก
อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
ได๎เวลาอันสมควร นําทํานเดินทางสูํสนามบิน
ออกเดินทางสูํ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD553 
ไม่รวมอาหารบนเครื่อง
เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
***********************************************

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจํานวนผู้โดยสาร
จํานวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย
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หมายเหตุ
ใช้วีซ่ากรุ๊ป VISA GROUP เอกสารต้องได้ก่อนล่วงหน้า 15 วัน ไม่เสียค่าวีซ่า หากได้เอกสารหลัง 15 วัน
ก่อนเดินทาง เสียค่าวีซ่าเพิ่ม 500 บาท กรณีที่ลูกค้ามีวีซ่าจีนอยู่แล้ว หรือ ยื่นเอง หักคืน 1,000 บาท
หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้
ทางบริษท
ั ขอสวงนสิทธิ์ เก็บค่าวีซ่าเพิ่ม 500 บาท/ท่าน จากราคาทัวร์
โปรดทราบ ผู้ที่มีความประสงค์ ยื่นคําขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที่เคยเดินทางไปในประเทศ... ดังต่อไปนี้
1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน
8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.โซมาเรีย 11.อียิปต์ 12.ซาอุดีอาระเบีย 13.ซีเรีย 14.เลบานอน 15.อินเดีย
16.ศรีลังกา 17.ลิเบีย 18.ซูดาน 19.แอลจีเรีย 20.ไนจีเรีย 21.ตุรกี 22.เยเมน 23.โอมาน 24.จอร์แดน
ไม่สามารถยื่นคําขอวีซ่าแบบหมู่คณะ(กรุ๊ป) ได้
ต้องยื่นคําขอววีซ่าจีนแบบเดี่ยว เท่านั้น และใช้เวลามากกว่ากําหนดการเดิม 4 วัน ทําการ
***เดินทางเข้าประเทศดังกล่าวตั้งแต่ ปี 2014 เป็นต้นมา***
อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ราคา
ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
(มีเตียง)
นอนกับผู้ใหญ่
2 ท่าน

ราคาเด็ก

พักเดี่ยว
เพิ่ม
นอนกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)
2 ท่าน

วันที่ 20-23 ต.ค. 60

19,900

19,900

19,900

4,800

วันที่ 27-30 ต.ค. 60

19,900

19,900

19,900

4,800

วันที่ 17-20 พ.ย. 60

20,900

20,900

20,900

4,800

วันที่ 07-10 ธ.ค. 60

21,900

21,900

21,900

4,800

วันที่ 28-31 ธ.ค. 60

22,900

22,900

22,900

4,800

วันที่ 30 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 61

23,900

23,900

23,900

5,500

วันที่ 31 ธ.ค. 60 – 03 ม.ค. 61

23,900

23,900

23,900

5,500

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น***
ท่านละ 80 หยวน /ทริป/ต่อท่าน // หัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ดุลพินิจ***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

ราคาจอยแลนด์ / ไม่มีราคาเด็ก
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เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อ
เช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัท
ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทํานละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชําระคําทัวร๑สํวนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1แจ๎งยกเลิกกํอนเดินทาง 30 วัน คืนคําใช๎จํายทั้งหมด
4.2 แจ๎งยกเลิกกํอนเดินทาง 15 วัน เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 10,000 บาท
4.3 แจ๎งยกเลิกน๎อยกวํา 15 วันกํอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค๎าใช๎จํายทั้งหมด
4.4 ยกเว๎นกรุ๏ปที่เดินทางชํวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต๎องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคํามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดย
การผํานตัวแทนในประเทศหรือตํางประเทศและไมํอาจขอคืนเงินได๎ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชํน Extra Flight และ Charter
Flight จะไมํมีการคืนเงินมัดจํา หรือคําทัวร๑ทั้งหมดเนื่องจากคําตั๋วเป็นการเหมาจํายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผู๎ใหญํ 10 ทํานออกเดินทาง (ไมํมีหัวหน๎าทัวร๑)
2. คณะจองจํานวนผู๎ใหญํ 15 ทํานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน๎าหัวหน๎าทัวร๑)
3. คณะจองไมํถึงจํานวนผู๎ใหญํ 10 ทําน ไมํออกเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. คําโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทํานตํอหนึ่งห๎อง)
3. คําเข๎าชมสถานที่ตํางๆ ตามรายการที่ระบุ
4. คําอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. คํารถรับสํงและระหวํางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. คําธรรมเนียมการยื่นขอวีซําเข๎าประเทศจีนวีซํากรุ๏ป
**เป็นวีซํากรุ๏ป ต๎องไป-กลับพร๎อมกรุ๏ป หากยกเลิกเดินทาง วีซําจะถูกยกเลิกทันที ไมํสามารถนําไปใช๎กับการเดินทางครั้ง
อื่นๆได๎ และกรณียกเลิกเดินทาง ไมํสามารถคืนเงินคําวีซําได๎ทุกกรณี กรณีที่ลูกค๎ามีวีซําจีนอยูํแล๎ว หรือ ยื่นเอง หักคืน
1,000 บาท / กรณีต๎องการยื่นเป็นวีซําเดี่ยว เก็บคําสํวนตํางเพิ่มทํานละ 500 บาท
ดังนั้น กรณีลูกค๎ามีวีซําแล๎ว กรุณาแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซํากรุ๏ป ไมํวําด๎วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําให๎ไมํสามารถยื่นวีซํากรุ๏ปได๎ ทางบริบัทขอส
วงนสิทธิ์ เก็บคําวีซําเพิ่ม 500 บาท/ทําน จากราคาทัวร๑
หมายเหตุ : อัตราคําวีซําดังกลําว สําหรับผู๎ถือพาสปอร๑ตไทยเทํานั้น
โปรดทราบ ผู้ที่มีความประสงค์ ยื่นคําขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที่เคยเดินทางไปในประเทศ... ดังต่อไปนี้
1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน
8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.โซมาเรีย 11.อียิปต์ 12.ซาอุดีอาระเบีย 13.ซีเรีย 14.เลบานอน 15.อินเดีย
16.ศรีลังกา 17.ลิเบีย 18.ซูดาน 19.แอลจีเรีย 20.ไนจีเรีย 21.ตุรกี 22.เยเมน 23.โอมาน 24.จอร์แดน
ไม่สามารถยื่นคําขอวีซ่าแบบหมู่คณะ(กรุ๊ป) ได้
ต้องยื่นคําขอววีซ่าจีนแบบเดี่ยว เท่านั้น และใช้เวลามากกว่ากําหนดการเดิม 4 วัน ทําการ
***เดินทางเข้าประเทศดังกล่าวตั้งแต่ ปี 2014 เป็นต้นมา***

7. คําประกันอุบัติเหตุคุ๎มครองในระหวํางการเดินทาง คุ๎มครองในวงเงินทํานละ 1,000,000 บาท คํารักษาพยาบาลกรณีเกิด
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อุบัติเหตุวงเงินทํานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม๑
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต๎น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต๎น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุมากกวํา 16 หรือน๎อยกวํา 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล๎านบาท]
ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุน๎อยกวํา 16 หรือมากกวํา 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล๎านบาท]
8. รวมภาษีสนามบินทุกแหํง + ภาษีน้ํามัน
9. คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทาง
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวําที่สายการบินกําหนด
20 กิโลกรัม /ท่าน สํวนเกิน น้ําหนัก เงื่อนไขตาม
สายการบินกําหนด
3. คําทําหนังสือเดินทาง
4. คําใช๎จํายสํวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชํน คําเครื่องดื่ม
, คําอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คําโทรศัพท๑, คําซักรีดฯลฯ
5. คําอาหารที่ไมํได๎ระบุไว๎ในรายการ
6. คําทําใบอนุญาตที่กลับเข๎าประเทศของคนตํางชาติหรือคนตํางด๎าว
7.
ค่าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่อคน /วัน และคนขับรถ วันละ 10 หยวนต่อคน /วัน เดินทางทั้งหมด 4 วัน
จ่ายทิปไกด์ 40 หยวน คนขับรถ 40 หยวน รวมเป็น 80 หยวน ต่อคน
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร๑นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมํอาจแก๎ไขได๎
2. บริษัทฯ ไมํรับผิดชอบคําเสียหายในเหตุการณ๑ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูํนอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือคําใช๎จํายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ๎อม เชํน การเจ็บป่วย, การถูกทําร๎าย, การสูญหาย,
ความลําช๎า หรือจากอุบัติเหตุตํางๆ
3. หากทํานถอนตัวกํอนรายการทํองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานสละสิทธิ์และจะไมํรับผิดชอบคําบริการที่
ทํานได๎ชําระไว๎แล๎วไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบตํอการห๎ามออกนอกประเทศ หรือ ห๎ามเข๎าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไมํถูกต๎อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข๎อเสนอที่ต๎องได๎รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได๎สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรม
ที่พักในตํางประเทศเป็นที่เรียบร๎อย แตํอยํางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ๑ดังกลําว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง จนมีการยกเลิก ลําช๎า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษัทฯขนสํง หรือ หนํวยงานที่ให๎บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร๑อื่นทดแทนให๎ แตํ
จะไมํคืนเงินให๎สําหรับคําบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก๑ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมํมีสิทธิ์ในการให๎คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู๎มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทํานั้น
9. หากไมํสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได๎ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลําช๎า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไมํมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตํทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให๎ โดยขอสงวนสิทธิ์
การจัดหานี้โดยไมํแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
10.ในกรณีที่ลูกค๎าต๎องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ กํอนทุกครั้ง มิเชํนนั้นทางบริษัทฯ
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จะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายใดๆ ทั้งสิ้น
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จํายเพิ่ม 3,560 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนตํางชาติอื่นๆ จํายเพิ่ม 100 บาท
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช๎งานไมํต่ํากวํา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ๑ไมํชํารุด
2. หนังสือเดินทางต๎องมีหน๎าวําง สําหรับประทับตราวีซําและตราเข๎า-ออก อยํางน๎อย 2 หน๎าเต็ม
รูปถํายหน๎าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถํายไมํเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทํานั้น**
และต๎องไมํใชํสติ๊กเกอร๑ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร๑
- ห๎ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชํน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข๎าราชการ
- ต๎องมีอายุของรูปถํายไมํเกิน 6 เดือน
- รูปต๎องหน๎าตรง ไมํยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน๎ารวมถึงใบหูทั้ง 2ข๎าง
- ไมํสํวมเครื่องประดับ สร๎อย ตํางหู เเวํนตาเเฟชั่น เเวํนสายตา
3. สําหรับผู๎ที่ถือหนังสือเดินทางตํางด๎าว จะต๎องทําเรื่องแจ๎ง เข๎า -ออก หรือ Re-Entry ด๎วยตนเองเทํานั้นกํอนการสํง
เอกสารยื่นวีซํา
4. สําเนาทะเบียนบ๎าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู๎เดินทาง
5. เอกสารที่ให๎กรอกท๎ายโปรแกรมทัวร๑ กรุณากรอกให๎ครบเพื่อประโยชน๑ของตัวทํานเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ํากวํา 18 ปีบริบูรณ๑ ต๎องแนบสูติบัตรตัวจริง , สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาว
โหลดแบบฟอร๑มได๎ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไมํได๎เดินทางพร๎อมกับบิดา มารดา ต๎องแนบหนังสืออนุญาตให๎เดินทาง
ข๎อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนํงงาน ที่อยูํปัจจุบัน ที่อยูํที่ทํางาน ญาติที่ติดตํอได๎ในกรณีฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท๑บ๎าน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมี
การระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอยํางต๎องจัดเตรียมพร๎อมลํวงหน๎ากํอนยื่นวีซํา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร๎อมสํงให๎บริษัททัวร๑ อยํางน๎อย 57 วันทําการ (กํอนออกเดินทาง)
8. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
ผู๎ที่ประสงค๑จะใช๎หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช๎บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว๎นการทําวีซําทํานจะต๎องรับผิดชอบ
9. ในการอนุญาตให๎เข๎า-ออกเมืองด๎วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร๑ฯ ไมํทราบกฎกติกา การยกเว๎นวีซําในรายละเอียด / ผู๎ใช๎
บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทํานเป็นอยํางดี หากทํานทําบัตรหายในระหวํางเดินทาง ทํานอาจต๎องตกค๎างอยูํประเทศ
จีนอยํางน๎อย 2 อาทิตย๑
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวตํางชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซําให๎ได๎ เฉพาะชาวตํางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเทํานั้น
- หากไมํได๎ทํางานในประเทศไทย ผู๎เดินทางต๎องไปดําเนินการขอวีซําเข๎าประเทศจีนด๎วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางตํางด๎าว(เลํมเหลือง) ผู๎เดินทางต๎องไปดําเนินการขอวีซําเข๎าประเทศจีนด๎วยตนเอง
เนื่องจากผู๎เดินทางจะต๎องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
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1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จํายเพิ่ม 3,560 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนตํางชาติอื่นๆ จํายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารที่ต๎องเตรียม 1.พาสปอร๑ต ที่มีอายุการใช๎งานไมํต่ํากวํา
6 เดือน ต๎องมีหน๎าวําง สําหรับประทับตราวีซํา และตราเข๎า-ออกอยําง
น๎อย 2 หน๎าเต็ม
2.รูปถํายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมํถํายมาไมํเกิน 6 เดือน **พื้นหลังขาวเทํานั้น**
และต๎องไมํใชํสติ๊กเกอร๑ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร๑
- ห๎ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชํน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข๎าราชการ
- ต๎องมีอายุของรูปถํายไมํเกิน 6 เดือน
- รูปต๎องหน๎าตรง ไมํยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน๎ารวมถึงใบหูทั้ง 2ข๎าง
- ไมํสํวมเครื่องประดับ สร๎อย ตํางหู เเวํนตาเเฟชั่น เเวํนสายตา
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือวําจ๎างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย๑ ย๎อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต๎องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร๎านที่แปล)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1.
ชื่อเป็นชาย แตํสํงรูปถํายที่ดูเป็นหญิง เชํน ไว๎ผมยาว หรือแตํงหน๎าทาปาก
2.
นํารูปถํายเกํา ที่ถํายไว๎เกินกวํา 6 เดือนมาใช๎
3.
นํารูปถํายที่มีวิวด๎านหลัง ที่ถํายเลํน หรือรูปยืนเอียงข๎าง มาตัดใช๎เพื่อยื่นทําวีซํา
4.
นํารูปถํายที่เป็นกระดาษถํายสติกเกอร๑ หรือรูปที่พริ้นซ๑จากคอมพิวเตอร๑

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
 ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยมสาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก
มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนด์
เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)

ประกาศ
เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นใน
อนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้**
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง กรอกข้อมูลให้ครบโดยเฉพาะเบอร์
ติดต่อ เเละกรณีทําลูกค้าธุรกิจส่วนตัวกรุณาระบุให้ชัดเจนด้วยว่าทําอะไร**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ๑ใหญํ ตามหน๎าพาสปอร๑ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME..........................................................
สถานภาพ
 โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
.................................................................................................................................... .................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ๑ใหญํ)
............................................................................................................................................................
.................รหัสไปรษณีย.์ ......................... โทรศัพท์............................. มือถือ
............................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไมํตรงตามทะเบียนบ๎าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ๑ใหญํ)
............................................................................................................................................................
...................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน............................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ๑ใหญํ)……………………………………………………..
ตําแหน่งงาน .......................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ๑หญํ)
............................................................................................................................................................
............................................รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..........................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่..................................เดือน.............................ปี............................. ถึง วันที่
..............................เดือน............................ปี............................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
............................................................................................
เมื่อวันที่........................เดือน.............................ปี............................. ถึง วันที่..............................เดือน
.............................ปี.................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ๑ใหญํ)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME.....................................................
RELATION........................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME....................................................................
RELATION........................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)

10 : 559/10 Soi Ladprao 73, Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 02-157-4637-8, 062-782-9915, 063-232-6619 , info@bangkokasiantour.com
www.bangkokasiantour.com

