โปรแกรมการเดินทาง วันที่ 14 – 18 เมษายน 2560
วันแรก กรุ งเทพฯ – เมืองฉงชิ่ง – ลงเรื อ
วันที่สอง ล่องแม่น้ ำแยงซีเกียง – ขึ้นฝั่งเที่ยว เมืองเฟิ งตู
วันที่สาม ล่องแม่น้ ำแยงซีเกียง – ชวีถงั เสี ย – เสิ นหนงซี – ช่องแคบอูเสี ย - ช่องแคบซีหลิงเสี ย –
เขื่อนยักษ์ซำนเสี ยต้ำป้ ำ
วันที่สี่
ขึ้นฝั่งชมวิวบนเขื่อนซำนเสี ยต้ำป้ ำ –– อี๋ชำง – นัง่ รถไฟด่วนสู่เมืองฉงชิ่ง
วันที่ห้า ผ่ำนชมศำลำประชำคม –หงหยำต้ง - ถนนคนเดินเจียฟั่งเป่ ย – กรุ งเทพฯ

วันแรก

กรุงเทพฯ – เมืองฉงชิ่ง – ลงเรือ

07.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ณ อำคำรผูโ้ ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชั้น 4 ประตู 3
เคำน์เตอร์ E สำยกำรบินไทยสไมล์ โดยมีเจ้ำหน้ำที่บริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกแก่
ท่ำน
10.30 น. เหินฟ้ ำสู่ เมืองฉงชิ่งโดยเที่ยวบินที่ WE 684 (บริ กำรอำหำรและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
14.50 น. ถึงท่ำอำกำศยำน เมืองฉงชิ่ง หรื อ จุงกิง เป็ นเขตเทศบำลนคร ตั้งอยูภ่ ำคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีพ้ืนที่
ติดกับมณฑลหู เป่ ย์ หู หนัน กุย้ โจว ซื่ อชวนและฉ่ ำนซี ภำยในตัวเมืองมีแม่น้ ำไหลพำดผ่ำนหลำยสำย
เป็ นเมืองขนำดใหญ่อนั ดับ 8 ของจีน ประชำกรส่ วนใหญ่เป็ นชำวฮัน่
คา่
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จำกนั้ นน ำท่ ำ นขึ้ นเรื อ ส ำรำญ YANGTZE GOLD CRUISES ที่ พ รั่ ง พร้ อ มด้ว ยสิ่ งอ ำนวยควำม
สะดวกสบำย ให้ท่ำนได้พกั ผ่อนและชมทัศนียภำพอันงดงำมสองฟำกฝั่งแม่น้ ำแยงซีเกียง *เริ่มต้ นการ
ล่องแม่ นา้ แยง*
 ทีพ่ กั เรือสาราญ YANGTZE GOLD CRUISES 5 (เรือสาราญระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่ า
www.yangtezgoldcrises.com

วันที่สอง ล่องแม่ นา้ แยงซีเกียง – ขึน้ ฝั่งเที่ยว เมืองเฟิ งตู
เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า บนเรือ
หลังอำหำรเริ่ มต้น การล่ องแม่ น้าแยงซีเกียง (ฉางเจียง) สำยน้ ำที่มีประวัติควำมเป็ นมำยำวนำน อู่ขำ้ วอู่
น้ ำของชำวจีน ตั้งแต่ยุคสำมก๊กจนกระทัง่ ปฏิวตั ิวฒั นธรรม สำยน้ ำแยงซี เกียงยังคงมีควำมสำคัญ ผ่ำน
กำลเวลำไม่เสื่ อมคลำย เรื อแล่นเข้ำเทียบเท่ำ เมืองเฟิ งตู (เวลำประมำณ 8.00 – 10.30 น.)เมืองโบรำณซึ่ ง
มีฉำยำว่ำ “เมืองผี” บนภูเขำซวงกุย้ ซำน เพื่อชมเมืองนรกจำลองที่สร้ำงตำมคติควำมเชื่อของชำวจีนสร้ำง
ในสมัยรำชวงศ์หมิง มีประวัติศำสตร์ มำถึง 400 กว่ำปี เดิ มชื่ อปิ งตู นำท่ำนข้ำมสะพำนแห่ งควำมตำย
และกำรกลับมำเกิดใหม่ เช่น ชำติหน้ำอยำกเกิดเป็ นชำยให้เดินทำงซ้ำยของประตู อยำกเกิดเป็ นหญิงให้
เดินทำงขวำของประตูหรื อยืนหลับตำหมุนตัวสำมรอบ เอำมือแตะแผ่นหิ นสลักเป็ นตัวอักษรคำทำนำย
ว่ำอนำคตจะดี หรื อปำนกลำง พร้อมชมเหตุกำรณ์จำลองในนรกขุมต่ำง ๆ ถึง 18 ขุม ชมท้องพระโรง
ของท่ำน พญำยมและเรื่ องรำวตำมตำนำนอีกมำก นอกจำกนี้ ยงั มีสินค้ำที่ระลึกสำรพัดชนิ ดตลอดสอง
ข้ำงทำง นำท่ำนกลับสู่ เรื อสำรำญ
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ พร้อมชมวิวทิวทัศน์หลำกหลำยของแม่น้ ำแยงซีเกียง

คา่

จำกนั้นเรื อแล่นอยูใ่ นบริ เวณ สามผา ซานเสี ย ซึ่งมีทวั ร์ บนฝั่งให้ เลือกซื้อเพิม่ คือ วัดจางเฟ่ ยเมี่ยวไม่ ได้
รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ท่านใดสนใจกรุณาแจ้ งไกด์ หรือหัวหน้ าทัวร์ (เวลาประมาณ 17.00 – 18.30 น.)
 รับประทานอาหารคา่ งานเลีย้ งต้ อนรับจากคณะลูกเรือ ชมกำรแสดงจำกคณะลูกเรื อ
 ทีพ่ กั เรือสาราญ YANGTZE GOLD CRUISES 5 (เรือสาราญระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่ า

วันที่สาม ล่องแม่ นา้ แยงซีเกียง – ชวีถงั เสีย – เสินหนงซี – ช่ องแคบอูเสีย - ช่ องแคบซีหลิงเสีย –
เขือ่ นยักษ์ ซานเสียต้ าป้า
เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า บนเรือ
มีทัวร์ บนฝั่ งให้ เลือกซื้ อเพิ่ม คือ เมืองเก่ าไป๋ ตี้ เฉิ น (เวลาประมาณ 08.00-10.00 น.)ไม่ ได้ รวมอยู่ใน
โปรแกรมทัวร์ ท่านใดสนใจกรุณาแจ้ งไกด์ หรือหัวหน้ าทัวร์
จำกนั้นเรื อแล่นเข้ำสู่ ช่ องแคบชวีถังเสี ย (QU TANG GORGE) (เวลำประมำณ 11.00-12.00 น.) เป็ น
ช่ องแคบที่ส้ ันที่สุดยำวเพียง 8 กม.แล้วยังเป็ นจุดยุทธศำสตร์ ในกำรต่อสู่ กบั กองทัพผูร้ ุ กรำนสมัยสำม
ก๊ก เมื่อมองขึ้นไปตำมริ มหน้ำผำทั้งสองฝั่งของชวีถงั เสี ย จะมองเห็นช่ องหิ นขนำดเท่ำตัวคนเหมือน
เข็มขัดคำดเป็ นแนวยำว กล่ำวกันว่ำเป็ นทำงเดินทัพสมัยสำมก๊กที่ทิ้งร่ องรอยไว้ให้เห็น เรื อผ่ำนประตู
ขุ่ยเหมินซึ่ งเป็ นจุดที่แคบที่สุดของสำยน้ ำแยงซี มีควำมกว้ำงไม่ถึง 100 เมตรและทำงกำรไม่อนุญำตให้
เรื อแล่นสวนกันต้องรอผ่ำนทีละลำเท่ำนั้น
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ
บ่ำย
นาท่ านลงเรือเล็กชมควำมงำมของ ธารน้าเสิ นหนงซี (ล่ องเรือเสี่ ยวซานเสี ย) ซึ่ งอยูท่ ี่ อำเภอปำตงแห่ ง
มณฑลหู เป่ ย มีตน้ น้ ำอยู่ที่ป่ำเขำดึกดำบรรพ์และเป็ นเขตอนุ รักษ์ธรรมชำติที่เรี ยกว่ำ “เสิ นหนงเจี้ย” มี
ควำมยำวรวม 60 ก.ม. น้ ำในลำธำรใสและเชี่ ยวกรำกพอสมควรให้ท่ำนชมควำมงำมของสำมผำน้อย
(เวลำประมำณ 12.00-16.00 น.)
ตอนพลบค่ำ เรื อจะแล่นผ่ำนเข้ำสู่ ช่ องแคบอูเสี ย (WU GORGE) ซึ่ งมีควำมยำว 44 กิโลเมตร เป็ น
ช่องแคบใหญ่อนั ดับหนึ่งในบรรดำช่องแคบในแม่น้ ำแยงซีเกียง ช่องแคบนี้เนื่องจำกอยูใ่ นอำณำบริ เวณ
ภูเขำหวูซันจึงมีทศั นี ยภำพที่โดดเด่นเป็ นพิเศษ สองฟำกฝั่งจะมีแนวหิ นผำที่มีลกั ษณะเหมือนหิ นวำง
เรี ยงซ้อนกันเป็ นชั้นอย่ำงมีระเบียบ ยอดเขำ 12 ลูกยืนเด่นตระหง่ำนสองฟำกฝั่งเสมือนหนึ่งสร้อยเพชร
มรกตอันงดงำมเม็ดหนึ่งบนตลิ่งของแม่น้ ำแยงซีเกียง
เรื อแล่ นเข้ำสู่ ช่ องแคบซี หลิงเสี ย (XILING GORGE) ที่ มีควำมยำวถึ ง 76 ก.ม. เป็ นช่ องแคบที่ ยำว
ที่สุดของต้ำซันเสี ย มีลกั ษณะเป็ นหน้ำผำสู งชัน ภูเขำสลับซับซ้ อนให้ควำมรู ้สึกยิ่งใหญ่ ชวนให้คิด
จินตนำกำรไปได้ต่ำงๆ นำนำ ในอดีตช่องแคบซี หลิงเสี ย ถือได้ว่ำเป็ นช่องแคบที่มีอตั รำควำมเสี่ ยงมำก

คา่

วันที่สี่

ที่ สุดในกำรแล่ น เรื อ เนื่ องจำกมี ท้ งั หิ นแก่ งและหิ นโสโครกที่ นับไม่ ถว้ นและผุดโผล่ อยู่ตำมน้ ำ แต่
ปั จจุบนั นี้ ช่องแคบแห่ งนี้ ส่วนใหญ่ได้ถูกทำลำย อีกทั้งระดับน้ ำได้เพิ่มสู งกว่ำเดิ มมำก(เวลำประมำณ
18.00-19.00น.)
 รับประทานอาหารคา่ งานเลีย้ งส่ งจากคณะกัปตัน ชมกำรแสดงจำกคณะลูกเรื อ
 ทีพ่ กั เรือสาราญ YANGTZE GOLD CRUISES 5 (เรือสาราญระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่ า
จำกนั้นเรื อแล่นผ่ำนประตูน้ ำ 5 ชั้น 6 ประตูของ เขื่อนยักษ์ ซานเสี ยต้ าป้ า โดยแต่ละประตูจะมีควำมสู ง
ของน้ ำ 20 เมตร เมื่อผ่ำนทั้ง 5 ประตูแล้วจะมีควำมแตกต่ำงของระดับน้ ำประมำณ 100 เมตร ท่ำนที่
ต้องกำรชมควรตั้งเวลำตื่นมำชมนะคะ
(อยู่ในช่ วงเวลาประมาณ 24.00- 03.00 น.ใช้ เวลาประมาณ 3.00 ชม.)

ขึน้ ฝั่งชมวิวบนเขือ่ นซานเสียต้ าป้า –เมืองอีช๋ าง – นั่งรถไฟด่ วนสู่ ฉงชิ่ง

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า บนเรือ
จำกนั้นเรื อค่อย ๆ พำท่ำนเข้ำเทียบท่ำ เมืองอีช๋ าง (เวลำประมำณ 08.00 – 10.00 น.) ซึ่งเป็ นกำรบ่งบอก
ให้รู้ว่ำกำรล่ องแม่ น้ ำแยงซี เกี ยงกำลังจะสิ้ นสุ ดลง สำยน้ ำชื่ อก้องที่ คนกว่ำครึ่ งโลกอยำกเห็ นด้วยตำ
ตนเอง คงจะประทับอยูใ่ นใจท่ำนนำนแสนนำน ขึ้นจำกเรื อสำรำญ เพื่อชมวิวบนเขื่อนยักษ์ซำนเสี ยต้ำ
ป้ ำ
จำกนั้นนำท่ำน สู่ ภตั ตำคำร
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บนฝั่ง)
........น. นาท่ านนั่งรถไฟด่ วนความเร็วสู ง เพื่อเดินทำงสู่ เมือง ฉงชิ่ง
........น. เดินทำงถึงเมืองฉงชิ่ งนำท่ำนเดินทำงสู่ ภตั ตำคำรเพื่อรับประทำน
อำหำรเย็น
เย็น
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 พักที่ RADISSON BLU PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ า ( 5 ดาว)

วันที่ห้า

ผ่านชมศาลาประชาคม –หงหยาต้ ง - ถนนคนเดินเจียฟั่งเป่ ย – กรุงเทพ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จำกนั้นเดินทำงสู่ มหาศาลาประชาคม (ผ่ านชม)ซึ่งนำยเฮดหลงแห่ งกองทัพคอมมิวนิสต์ริเริ่ มสร้ำงขึ้น
ภำยหลังกำรปฏิวตั ิสำเร็จในปี พ.ศ.2494จุคนได้กว่ำ4,000คน ใช้เป็ นที่ประชุมสภำผูแ้ ทนและโรงละคร
ของประชำชนสร้ำงโดยจำลองแบบมำจำกหอเทียนถำนที่ปักกิ่งพร้อมเก็บภำพประทับใจแล้วเดินทำง

กลางวัน
15.30 น.
17.40 น.

สู่ หงเหยียนต้ งถนนประวัติศำสตร์ และวัฒนธรรม แหล่งรวมควำมบันเทิงอำหำรพื้นเมืองโรงละคร
สไตล์พ้นื เมือง เมื่อขึ้นไปจุดชมวิวมองจำกมุมสู งจะเห็นแม่น้ ำสองสำยเจียหลิงและแยงซีมำบรรจบกัน
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ ถนนเจี่ยฟ่ างเปย เชิญท่ำนอิสระช้อปปิ้ ง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอันเลือ่ งชื่อ สุ กฉี้ งชิ่ง
ออกเดินทำงกลับสู่ ประเทศไทยโดยเที่ยวบินที่ WE685
เดินทางถึงสนำมบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ
รำยกำรท่องเที่ยวนี้อำจเปลี่ยนแปลงหรื อสลับกันได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ถือเป็ นเอกสิ ทธิ์ ของ
ผูจ้ ดั โดยยึดถือตำมสภำพกำรณ์และประโยชน์ของท่ำนเป็ นสำคัญ

“คุ้มค่ า รู้จริง เราดีทสี่ ุ ด สาหรับคุณเลือก”
วันที่ 14 – 18 เมษายน 2560
อัตราค่าบริการ
โรงแรมที่พกั
รายการทัวร์ นี้

ผู้ใหญ่
ราคาท่ านละ
39,900
บาท (พักห้ องละ 2 ท่ าน)
พักเดีย่ ว ชาระเพิม่ ท่ านละ 12,000
บาท
5 ดาว  (ไม่ เข้ าร้ านรัฐบาลจีน)
รวมทิปบนเรือ, ไม่ รวมทิปไกด์ และ คนขับรถ 20 หยวน/วัน/คน

เงื่อนไข รำยกำรและรำคำทัวร์ น้ ี เป็ นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับกำรยืนยัน จำกบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจำกที่บริ ษทั ฯ ได้รับ
กำรสำรอง ที่นงั่ จำกสำยกำรบินและโรงแรมที่พกั เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับเปลี่ ยนรำคำตัว๋ เครื่ องบิน
หำกรำคำตัว๋ เครื่ องบิ นมี ก ำรปรั บ สู งขึ้ นจำกรำคำปั จจุ บ นั และในกรณี ที่ ไม่ส ำมำรถไปเที่ ยวตำมสถำนที่ ที่ ระบุ ในรำยกำร อัน
เนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ และควำมผิดพลำดของทำงสำยกำรบิน ทำงบริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใดๆทั้งสิ้ น รำยกำรและ
รำคำทัวร์ ขำ้ งต้นนี้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
อัตราค่ าบริการนี้รวม
1. ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไปกลับเที่ยวบินตำมรำยกำร
2. ค่ำอำหำร-โรงแรมตำมที่รำยกำรกำหนด
3. ค่ำวีซ่ำจีน และภำษีสนำมบินไทย-จีน
4. ค่ำประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์)
5. ค่ำรถรับส่ งตำมสถำนท่องเที่ยวที่ระบุตำมรำยกำร
6. ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำง ๆ ตำมรำยกำร
7. น้ ำดื่มวันละ1 ขวด/ท่ำน
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม

1. ค่ำระวำงกระเป๋ ำน้ ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
2. ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัว เช่น ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักผ้ำ รี ดผ้ำ ค่ำอำหำร และเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ
3. ค่ำธรรมเนียมเดินทำงแจ้งเข้ำ-แจ้งออกของคนต่ำงด้ำว
4. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% (กรณี ตอ้ งกำรใบกำกับภำษี)
5. ทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ
เงื่อนไขการจองวำงเงินมัดจำท่ำนละ 15,000 บำท โดยโอนเข้ำบัญชี
การโอนเงินเข้ า บัญชี
ชื่อบัญชี
ธนาคาร
สาขา
ประเภท
กสิ กรไทย
เซ็นทรัล ปิ่ นเกล้ำ
ออมทรัพย์
MR. ZHOU ZHIHONG
ไทยพำณิ ชย์ เดอะวอล์ค รำชพฤกษ์
ออมทรัพย์
MR.ZHIHONG ZHOU

เลขทีบ่ ัญชี
758-2-42304-5
403-422090-1

เงื่อนไขยกเลิก
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วัน คืนค่ำทัวร์ หลังหักค่ำใช้จ่ำยตำมควำมเป็ นจริ ง
 ยกเลิกกำรเดินทำงภำยใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรคืนค่ำมัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกกำรเดินทำงภำยใน 7 – 14 วัน คิดค่ำใช้จ่ำย 80 เปอร์ เซ็นต์ ของรำคำทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกกำรเดินทำงภำยใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ ท้ งั หมดในทุกกรณี
เอกสารการขอวีซ่าจีน
1. เอกสารการเดินทาง
1.1 หนังสื อเดินทำงที่ยงั มีอำยุใช้ได้จนถึงวันเดินทำงไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน
1.2 หนังสื อเดินทำงต้องมีหน้ำว่ำงสำหรับประทับตรำเข้ำออกอย่ำงน้อย 2 หน้ำเต็ม
1.3 รู ปสี ขนำด 2 นิ้ว 1 ใบ (ฉำกหลังพื้นสี ขำว / ต้องใส่ เสื้ อมีแขนเท่ำนั้น / รู ปถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน / ใช้กระดำษฟูจิหรื อ โกดัก
- ท่ำนที่ประสงค์ใช้รูปถ่ำยข้ำรำชกำรในกำรยื่นวีซ่ำ กรุ ณำเตรี ยมหนังสื อรับรองต้นสังกัด จัดมำพร้ อมกับกำรส่ งหนังสื อ
เดินทำง
- สถำนทูตจีนอำจปฏิเสธกำรยืน่ วีซ่ำของท่ำน หำกท่ำนเป็ นชำย แต่ใช้รูปถ่ำยที่ดูเป็ นหญิง แต่งหน้ำทำปำก หรื อไว้ผมยำว
1.4 สำเนำบัตรประชำชน
1.5 สำเนำทะเบียนบ้ำน
1.6 สำเนำตัว๋ เครื่ องบิน และใบจองโรงแรม * ถ้ำยืน่ เดินทำงกับกรุ๊ ปทัวร์ ทำงบริ ษทั จัดกำรให้
2. เอกสารการเงิน ** ไม่ ต้องใช้ เอกสารการเงินสาหรับหนังสื อเดินทางไทย
3. เอกสารเพิม่ เติม
3.1 สำหรับผูเ้ ดินทำงที่ยงั เป็ นเด็กอำยุ 6-18 ปี ต้องใช้สูติบตั ร (ใบเกิด-ถ่ ายสาเนา )
3.2 สำหรับผูเ้ ดินทำงที่ยงั เป็ นเด็กอำยุ ต่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบตั ร (ใบเกิด-ตัวจริง)
3.3 สำหรับผูเ้ ดิ นทำงที่ยงั เป็ นเด็กอำยุไม่เกิ น 18 ปี และ บิดำ มำรดำ ไม่ได้เดิ นทำงไปต่ำงประเทศด้วย บิดำและมำรดำทั้ง 2
คน ต้องไปทำหนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทำงไปต่ำงประเทศกับผูอ้ ื่นที่อำเภอที่มีทะเบียนบ้ำนของบิดำมำรดำอยู่ ถ้ำบิดำ

มำรดำแยกกันอยูค่ นละทะเบียน ทั้งบิดำและมำรดำให้ไปทำเรื่ องที่อำเภอที่มีที่อยูข่ องบิดำเป็ นหลัก พร้อมลงลำยมือชื่อใน
หนังสื อต่อหน้ำเจ้ำพนักงำนทั้ง 2 คน
3.4 สำวประเภทสองแต่งกำยเป็ นสตรี ต้องใช้หนังสื อรับรองกำรทำงำน+สมุดบัญชีเงินฝำกตัวจริ งเท่ำนั้น
(กฎใหม่ * 22 ธ.ค. 57 สำวประเภทสอง (แบบชัดเจน ในรู ปถ่ำย) หรื อ ผูช้ ำยจริ ง (แบบคลุมเครื อ ไว้ผมยำว
หน้ำตำสะสวย) จะต้องไปดำเนินกำรทำวีซ่ำจีนเองในทุกขั้นตอน
3.5 พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ ตัวจริ ง (อำจมีกำรยกเลิกชัว่ ครำว แล้วแต่สถำนกำรณ์)
4. ข้ อมูลสาคัญ * กรุ ณากรอกข้ อมูลจริงในเอกสารทีท่ างบริษัทจัดให้
4.1 นักเรี ยน นักศึกษำ........แจ้งชื่อสถำนที่ศึกษำ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์
4.2 ผูท้ ี่ทำงำน.......แจ้งชื่อสถำนที่ทำงำน ตำแหน่งงำน ที่อยูท่ ี่ทำงำน หมำยเลขโทรศัพท์
4.3 ที่อยูป่ ั จจุบนั ของผูเ้ ดินทำง และหมำยเลขโทรศัพท์ที่บำ้ นที่ติดต่อได้
4.4 ผูท้ ี่แต่งงำนแล้ว ต้องให้รำยละเอียดของสำมี หรื อ ภรรยำ หรื อบุตรธิ ดำ พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์
4.5 ผูท้ ี่เป็ นโสด ต้องแจ้งชื่อบิดำหรื อมำรดำ หรื อ พี่นอ้ ง หรื อญำติ พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์
4.6 ผูเ้ ดินทำง ต้องแจ้งชื่ อญำติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริ ง
โปรดรับทราบว่า
 ผูถ้ ือเอกสำรเดินทำงเล่มสี เหลือง ต้องยืน่ วีซ่ำด้วยตนเอง เพรำะทำงสถำนทูตต้องกำรดูตวั
 ผูถ้ ือเอกสำรเดินทำงเล่มสี เหลือง ต้องเผือ่ เวลำทำวีซ่ำ ไว้ล่วงหน้ำก่อนเดินทำงประมำณ 20 วัน
 กรณี หนังสื อเดิ นทำงชำวต่ำงชำติ ทำงบริ ษ ทั ฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ เฉพำะชำวต่ำงชำติ ที่ทำงำนในประเทศไทยและมี
ใบอนุ ญ ำตกำรท ำงำนในประเทศไทยเท่ ำ นั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสำรสมุ ด บัญ ชี ธ นำคำรประเภทออมทรั พ ย์
ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้ องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน
 กรณี หนังสื อเดิ นทำงชำวต่ำงชำติ ที่ไม่ได้ท ำงำนในประเทศไทย ผูเ้ ดิ นทำงต้องไปดำเนิ นกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วย
ตนเอง
 ข้อมูลที่ท่ำนแจ้งกับทำงบริ ษทั ฯ จะใช้สำหรับกรอกรำยละเอียดในแบบฟอร์ มวีซ่ำ หำกสถำนทูตตรวจสอบได้วำ่ ข้อมูลเท็จ
อำจมีกำรระงับกำรออกวีซ่ำเล่มที่มีปัญหำ (สถำนทูตมีกำรโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 เอกสำรทุกอย่ำงต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้ำก่อนยื่นวีซ่ำ ดังนั้นกรุ ณำเตรี ยมเอกสำรพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่ำงน้อย 5-7
วันทำกำร (ก่อนออกเดินทำง)
 โปรดทำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจีน อำจเรี ยกขอเอกสำรเพิม่ เติม หรื ออำจเปลี่ยนระเบียบกำรยืน่ เอกสำร ซึ่ งเป็ นเอกสิ ทธิ์ ของ
สถำนทูต และบำงครั้งทำงบริ ษทั ฯ ไม่ทรำบล่วงหน้ำ หรื อทรำบในเวลำกระชั้นชิด
 ท่ำนที่ถือหนังสื อเดินทำงรำชกำร ถ้ำจะไปท่องเที่ยวทิเบต ต้องใช้หนังสื อเดินทำงแบบปกติ
 ท่ำนที่ถือบัตร APEX ต้องทำวีซ่ำจีนถ้ำต้องกำรไปทิเบต ไม่สำมำรถใช้บตั ร APEX แทนวีซ่ำจีนได้
 ท่ำนที่ถือบัตร APEX หรื อ ถือหนังสื อเดินทำงรำชกำร โปรดตรวจสอบสิ ทธิ กำรเข้ำประเทศจีนเพื่อกำรท่องเที่ยว โดยไม่มีวี
ซ่ำ เพรำะว่ำบริ ษทั ทัวร์ ฯ ไม่ทรำบในรำยละเอียดข้อตกลงกำรผ่ำนเข้ำออกประเทศของผูถ้ ือเอกสำรนั้นๆ
กรุ ณาส่ งเอกสารยื่นวีซ่าก่ อนเดินทาง อย่ างน้ อย 7 วันทาการ
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน 2-3 วัน จ่ำยค่ำธรรมเนียมเพิ่มท่ำนละ 800.-

อัตราค่ าวีซ่าด่ วน 1 วัน มีกำรยกเลิกระเบียบกำรยืน่ ขอวีซ่ำด่วน 1 วัน สำหรับบริ ษทั ทัวร์ แล้ว / ถ้ำท่ำนมีควำมประสงค์จะยืน่ วีซ่ำ
ด่วน 1 วัน ขอให้ท่ำนจัดเตรี ยมเอกสำรทุกอย่ำง ให้พร้อม และ ไปยืน่ เอกสำรและชี้แจงควำมจำเป็ นด้วยตนเอง แต่ดุลพินิจในกำร
พิจำรณำและกำรอนุมตั ิข้ ึนอยูก่ บั สถำนทูต
ท่านทีถ่ ือบัตร APEX
ท่ำนที่ถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิ ทธิกำรเข้ำ-ออกประเทศจีนเพื่อกำรท่องเที่ยว โดยไม่มีวซี ่ำ กับ
องค์กรฯ ที่ออกบัตรนี้ให้กบั ท่ำน เพรำะว่ำบริ ษทั ทัวร์ ฯ ไม่ทรำบในรำยละเอียดข้อตกลงกำรผ่ำนเข้ำออกประเทศของผูถ้ ือเอกสำร
นี้
ท่ำนที่ถือบัตร APEX จะต้องระมัดระวังรักษำบัตรของท่ำนไม่ให้สูญหำย เพรำะหำกสู ญหำยหมำยถึงว่ำ
1. สำยกำรบินอำจจะไม่ให้ท่ำน CHECK-IN หำกท่ำนไม่สำมำรถแสดงเอกสำร (บัตร) ตัวจริ ง
2. ด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง อำจะไม่อนุญำตให้ท่ำนผ่ำนเข้ำ-ออกเมือง หำกท่ำนไม่สำมำรถแสดงเอกสำร (บัตร) ตัวจริ ง
3. หำกบัตรสู ญหำย ท่ำนอำจไม่ได้เดินทำงต่อกับคณะทัวร์ และอำจต้องติดค้ำงอยูป่ ระเทศจีนอย่ำงน้อย 1-2 อำทิตย์
4. หำกบัตรสู ญหำย ท่ำนต้องจ่ำยค่ำที่พกั อำหำร ยำนพำหนะ ค่ำซื้ อตัว๋ เครื่ องบินใบใหม่ ฯลฯ ในขณะที่ท่ำนอยูต่ ่อ เพื่อทำเรื่ องกำร
ออกบัตรใหม่ หรื อขอทำวีซ่ำใหม่ดว้ ยตนเอง
5. ทำงบริ ษทั ฯ มีนโยบำยให้เจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั ฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้ำทัวร์ พนักงำนเก็บเอกสำร พนักงำนขำย ฯลฯ ไม่รับฝำก
ไม่ถือแทน หรื อไม่เก็บรักษำแทน ดังนั้นหำกท่ำนฝำกบัตร APEX และ/หรื อส่ งบัตรติดมำกับเอกสำร หำกมีกำรสู ญหำยทำง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น

