วันแรก
วันที่สอง
วันที่สาม
วันที่สี่
วันที่ห้า

โปรแกรมการเดินทาง วันที่ 14 – 18 เมษายน 2560
กรุงเทพฯ – ฉงชิ่ง – อวู่หลง
อุทยานเขานางฟ้า (นั่งรถไฟ) – อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (นั่งรถแบตเตอร์ รี่) ชมโชว์ IMPRESSION WULONG
อวู่หลง - ถา้ ฟูหยง – เมืองฉงชิ่ง - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โขว่
ฉงชิ่ง - ต้ าจู๋ – ผาหินแกะสลักต้ าจู๋ (มรดกโลก) – ฉงชิ่ง –หงหยาต้ ง
ถนนคนเดินเจียฟั่งเป่ ย - ผ่านชมศาลาประชาคม – กรุงเทพฯ

วันแรก กรุงเทพฯ – ฉงชิ่ง – อวู่หลง
07.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 3
เคาน์เตอร์ E สายการบินไทยสไมล์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่
ท่าน

10.30 น. เหินฟ้ าสู่ เมืองฉงชิ่งโดยเที่ยวบินที่ WE 684 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
14.50 น. ถึงท่าอากาศยาน เมืองฉงชิ่ ง นาท่านเดิ นทางโดยรถโค้ชต่อ มุ่งหน้าสู่ เมืองอวู่หลง (Wulong) เมือง
ตากอากาศ โอบล้อมด้วยภูเขาสู ง มีแม่น้ าอู่เจียงไหลผ่าน ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของฉงชิ่ ง (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
คา่
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 ทีพ่ กั YU ZHU HOTEL(4 ดาว) หรือเทียบเท่ า

วันที่สอง อุทยานเขานางฟ้า (นั่งรถไฟเล็ก) – อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (นั่งรถแบตเตอร์ รี่)
ชมโชว์ IMPRESSION WULONG
เช้ า

กลางวัน

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านชม อุทยานเขานางฟ้า อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ระดับ 4 A ของประเทศจีน อยูท่ างตอนเหนื อของแม่น้ าอวู่เจียง
ที่ระดับความสู งเฉลี่ย 1900 เมตรจากระดับน้ าทะเลและมียอด
เขาสู งสุ ด ที่ 2033 เมตร อุ ท ยานเขานางฟ้ ามี ชื่ อ เสี ยงในเรื่ อ ง
ความสวยงามทางธรรมชาติ ที่แตกต่างกัน ไปในแต่ละฤดู จน
ได้รับการขนานนามว่าเป็ น ดินแดน 4 สิ่ งมหัศจรรย์ คือมีป่าไม้
หนาแน่ น, ยอดเขาประหลาด, ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และ ลานหิ มะ
ในสถานที่เดียวกันเพียงแต่ต่างฤดูกาลเท่านั้น และที่สาคัญที่สุดคือเป็ นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อนั ดับ 1 ทาง
ภาคใต้ของประเทศจีน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ าน ไปช ม อุ ท ยาน ห ลุ ม ฟ้ า ส ะพ าน ส วรรค์ (เค ยใช้ เป็ น สถ าน ที่ ถ่ ายท าห นั งเรื่ อง
TRANSFORMER 4) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสุ ดที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้
ให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี ค.ศ.2007 อุทยานหลุ มฟ้ า สะพานสวรรค์แห่ งนี้ เกิดจากการ
ยุบตัวของเปลือกโลกกลาย เป็ นหลุมธรรมชาติ ขนาดใหญ่
นาท่าน โดยสารลิฟท์ แก้วลงไปสู่ หุบเหวเบือ้ งล่างที่ระดับ ความลึกประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแล้ว
จะพบกับเส้นทางเดินเท้าเที่ยวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค์ (กลุ่มสะพาน
หิ นธรรมชาติ ที่ ใหญ่ ที่สุ ดในเอเชี ย) ซึ่ งประกอบด้วย 3 สะพาน แห่ งแรก คื อสะพานมังกรสวรรค์
ลัก ษณะเป็ นโพรงขนาดใหญ่ เมื่ อ มองทะลุ อ อกไปคล้ายกับ สะพานเชื่ อ มสวรรค์ก ับ โลกมนุ ษ ย์,
สะพานแห่ งที่สอง สะพานมังกรเขียว ลักษณะเป็ นหน้าผาทิ่มแทงไปในท้องฟ้ า และสะพานแห่ งที่

คา่

สาม หรื อ สะพานมังกรดา ลักษณะเป็ นโตรกหน้าผาอยูใ่ นส่ วนที่แคบที่สุด แสงผ่านเข้าไปน้อย ทาให้
ดูค่อนข้างมืดดา นอกจากนี้บริ เวณหุ บเหวด้านล่างยังเป็ นที่ต้ งั ของ โรงเตี๊ยมโบราณ ที่เคยเป็ นจุดแวะ
พักแรมยามค่าคืนของคนเดินทางในสมัยโบราณที่ใช้เป็ นเส้นทางลั ดจากมณฑลเสฉวนไปมณฑลเห
อหนาน นอกจากนี้ยงั เคยใช้เป็ นฉากสาคัญของภาพยนตร์จีน เรื่ องศึกโค่นบัลลังก์วงั ทอง ของผูก้ ากับ
ชื่ อดัง จาง อวี้ โหมว โดยมี 3 นักแสดงชั้นนา คือ โจว เหวิน ฟะ, เจย์ โชว์ และกงลี่ อิสระถ่ายภาพ
ความงามทางธรรมชาติตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม Impression Wulong เป็ นผลงานที่สร้างสรรค์และนาเสนอโดย จางอี้โหมว ซึ่ งทางการ
จีนทุ่มเงิน กว่า 300 ล้านหยวนเนรมิตหุ บเขาเถ้าหยวน ของอู่หลง ล้อมรอบด้วยภูเขาสู ง มีหุบเหวและ
ความเงียบสงบของธรรมชาติเป็ นฉากหลัง เป็ นเป็ นเวทีกลางแจ้งที่เล่นในหุ บเขา มีพ้ืนที่การแสดงที่
สามารถจุผชู ้ มได้กว่า 2,000 คน
 ทีพ่ กั YU ZHU HOTEL(4 ดาว) หรือเทียบเท่ า

วันที่สาม อวู่หลง - ถา้ ฟูหยง – เมืองฉงชิ่ง - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โขว่
เช้ า

กลางวัน

คา่

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านชม ถ้าฟู หยง ได้ชื่อว่าเป็ นถ้ าที่สวยที่สุดอีกแห่ งหนึ่ งของ
จีน ค้นพบเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ.1993 ถ้ าหิ นปูนอายุกว่า 1.2
ล้านปี พื้นที่ประมาณ 37,000 ตารางเมตร ความยาว 2.7 กิโลเมตร
กว้า ง 50 เมตร อุ ณ หภู มิ เฉลี่ ย ภายในถ้ า ประมาณ 16 องศา
เซลเซียสโดยมีหอ้ งโถงหลักพื้นที่ประมาณ 11,000 ตารางเมตรให้
ท่านได้เพลิดเพลินกับการ เดินเที่ยวชมความงดงามทางธรรมชาติ
ที่เต็มไปด้วย หิ นงอกหิ นย้อย ในรู ปต่างๆตามแต่จินตนาการของแต่ละคน เช่ น ม่านน้ าตก, ธง, ผล
องุ่น, ปะการังใต้ทะเล, เส้นผม, เข็ม ซึ่งมีการจัดแสงสี ภายในถ้ าช่วยเพิ่มความงดงามยิง่ นัก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านไปเที่ยวชม หมู่บ้านโบราณฉือชี่ โขว่ เป็ นหมู่ บ้านที่มีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเชื้ อ
ชาติอาศัยอยู่ อาคารบ้านเรื อนภายในหมู่บา้ นคงรู ปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้ อิสระให้ท่าน
สัมผัสกลิ่นอายย้อนยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิง เลือกซื้อของที่ระลึกหรื อของฝาก
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 ทีพ่ กั RADISSON BLU PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ า ( 5 ดาว)

วันที่สี่

ต้ าจู๋ – ผาหินแกะสลักต้ าจู๋ (มรดกโลก ) – ฉงชิ่ง –หงหยาต้ ง

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมือง ต้ าจู๋ ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ พร้อมชมทัศนียภาพสองข้างทาง
ชม ผาหินแกะสลัก ต้ าจู๋ (นั่งรถแบตเตอร์ รี่ )ได้รับการจัดเข้าเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จากยูเนส
โก้ในปี ค.ศ.1999 งานหิ นแกะสลักของต้าจู๋เป็ นศิลปะสมัยราชวงศ์ถงั และซ่ ง ล้วนแล้วแต่นาเสนอ
เรื่ องราวทางพุทธศาสนานิ กายมหายาน, หลักธรรมลัทธิ เต๋ า และปรัชญาคาสอนของขงจื๊อที่ชาวจีน
เคารพนับถือ และเป็ นอีกกลุ่มงานหิ นแกะสลักทางพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสี ยง 1 ใน 4 แห่ ง ของจีน
คือ ถ้ าผาโม่เกาคู ที่เมืองตุนหวง มณฑลกานซู , ถ้ าพระพุทธหลงเหมินที่ ลวั่ หยาง และถ้ าผาหยุนกัง
ที่ตา้ ถง มณฑลซานซี ซึ่ง 3 แห่งนั้นเป็ นศิลปะถ้ าสมัยเริ่ มต้นของจีน ส่ วนต้าจู๋เป็ นงานศิลปะถ้ ายุคหลัง
(คริ สต์ศตวรรษที่ 9-13) ที่มีความอ่อนช้อยงดงาม นาท่านชมความงดงาม งานศิลป์ หิ นแกะสลักที่ เขา
เป่ าติ่งซาน มีความสู งเหนื อระดับน้ าทะเล 527.83 เมตร ประกอบด้วยกลุ่มรู ปสลัก พระพุทธรู ป 13
กลุ่ม ซึ่ งมีรูปสลักอยู่กว่า 10,000 ชิ้น ตามแนวยาวของหน้าผากว่า 500 เมตรซึ่ งทั้งหมดเป็ นรู ปแบบ
ศิลปะการแกะสลักหิ นสมัยราชวงศ์ซ่ง เช่น พระพุทธเจ้าปาง ปริ นิพพาน, รู ปสลักเจ้าแม่กวนอิมพัน
มือ,วัฏสังสาร หรื อวงเวียนชีวิต, พระศรี อริ ยเมตตรัย อิสระเที่ยวชมและถ่ายภาพความประทับใจตาม
อัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉงชิ่ง เดินทางสู่ หงหยาต้ ง ถนนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม แหล่งรวม
ความบันเทิงอาหารพื้นเมืองโรงละครสไตล์พ้ืนเมือง เมื่อขึ้นไปจุดชมวิวมองจากมุมสู งจะเห็นแม่น้ า
สองสายเจียหลิงและแยงซีมาบรรจบกัน
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 ทีพ
่ กั RADISSON BLU PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ า ( 5 ดาว)

กลางวัน

คา่

วันที่ห้า ถนนคนเดินเจียฟั่งเป่ ย - ผ่านชม มหาศาลาประชาคม – กรุงเทพฯ
เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ถนนเจี่ยฟ่ างเปย เชิญท่านอิสระช้อป
ปิ้ งตามอัธยาศัย
จากนั้นเดิ นทางผ่านชม มหาศาลาประชาคม ซึ่ งนายเฮดหลง
แห่ ง กองทัพ คอมมิ ว นิ ส ต์ริ เริ่ ม สร้ างขึ้ น ภายหลัง การปฏิ ว ตั ิ
สาเร็จในปี พ.ศ.2494จุคนได้กว่า4,000คน ใช้เป็ นที่ประชุมสภา

กลางวัน
15.30 น.
17.40 น.

ผูแ้ ทนและโรงละครของประชาชนสร้างโดยจาลองแบบมาจากหอเทียนถานที่ปักกิ่งพร้อมเก็บภาพ
ประทับใจแล้ว
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สุ กี้ ฉงชิ่ง
ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทยโดยเที่ยวบินที่ WE685
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรื อสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็ นเอกสิ ทธิ์ ของ
ผูจ้ ดั โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ

“ค้ มุ ค่ า ร้ ูจริง เราดีทสี่ ุ ด สาหรั บคณ
ุ ”
วันที่ 14 – 18 เมษายน 2560
อัตราค่ าบริการ ผู้ใหญ่ ราคาท่ านละ
33,900 บาท (พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)
พักเดีย่ วเพิม่ ท่ านละ
5,500 บาท
รายการทัวร์ นี้

ไม่ รวมทิป // พัก 4 - 5 ดาว // ไม่ เข้ าร้ านรัฐบาลจีน

เงื่อนไข รายการและราคาทัวร์ น้ ี เป็ นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่บริ ษทั ฯ ได้รับ
การสารอง ที่นงั่ จากสายการบินและโรงแรมที่พกั เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับเปลี่ยนราคาตัว๋ เครื่ องบิน
หากราคาตัว๋ เครื่ องบินมีการปรับสู งขึ้นจากราคาปั จจุบนั และในกรณี ที่ไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในรายการ อัน
เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน ทางบริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น รายการ
และราคาทัวร์ ขา้ งต้นนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
อัตราค่ าบริการนี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ
5. ค่ารถรับส่ งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
2. ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการกาหนด
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
3. ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ
7. น้ าดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน
4. ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าระวางกระเป๋ าน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รี ดผ้า ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณี ตอ้ งการใบกากับภาษี) 5. ทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ
เงื่อนไขการจอง วางเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี
ธนาคาร
สาขา
ประเภท
เลขทีบ่ ัญชี
กสิ กรไทย
เซ็นทรัล ปิ่ นเกล้า
ออมทรัพย์
758-2-42304-5
MR. ZHOU ZHIHONG
ไทยพาณิ ชย์ เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์
ออมทรัพย์
403-422090-1
MR.ZHIHONG ZHOU
เงื่อนไขยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจาทัวร์ ในทุกกรณี
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์ เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมดในทุกกรณี
เอกสารการขอวีซ่าจีน (ข้ อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2558)
1. เอกสารการเดินทาง
1.1 หนังสื อเดินทางที่ยงั มีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ากว่า 6 เดือน
1.2 หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่างสาหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
1.3 รู ปสี ขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ (ฉากหลังพื้นสี ขาว / ต้องใส่ เสื้ อมีแขนเท่านั้น / รู ปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน / ใช้กระดาษฟูจิหรื อ โกดัก
- ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยืน่ วีซ่า กรุ ณาเตรี ยมหนังสื อรับรองต้นสังกัด จัดมาพร้อมกับการส่ งหนังสื อ
เดินทาง
- สถานทูตจีนอาจปฏิ เสธการยื่นวีซ่าของท่าน หากท่านเป็ นชาย แต่ใช้รูปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง แต่งหน้าทาปาก หรื อไว้ผม
ยาว
1.4 สาเนาบัตรประชาชน
1.5 สาเนาทะเบียนบ้าน
1.6 สาเนาตัว๋ เครื่ องบิน และใบจองโรงแรม * ถ้ายืน่ เดินทางกับกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั จัดการให้
2. เอกสารการเงิน ** ไม่ ต้องใช้ เอกสารการเงินสาหรับหนังสื อเดินทางไทย
3. เอกสารเพิม่ เติม
3.1 สาหรับผูเ้ ดินทางที่ยงั เป็ นเด็กอายุ 6-18 ปี ต้องใช้สูติบตั ร (ใบเกิด-ถ่ ายสาเนา )

3.2 สาหรับผูเ้ ดินทางที่ยงั เป็ นเด็กอายุ ต่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบตั ร (ใบเกิด-ตัวจริง)
3.3 สาหรับผูเ้ ดินทางที่ยงั เป็ นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี และ บิดา มารดา ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศด้วย บิดาและมารดาทั้ง 2
คน ต้องไปทาหนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศกับผูอ้ ื่นที่อาเภอที่มีทะเบียนบ้านของบิดามารดาอยู่ ถ้าบิดา
มารดาแยกกันอยูค่ นละทะเบียน ทั้งบิดาและมารดาให้ไปทาเรื่ องที่อาเภอที่มีที่อยูข่ องบิดาเป็ นหลัก พร้อมลงลายมือชื่อ
ในหนังสื อต่อหน้าเจ้าพนักงานทั้ง 2 คน
3.4 สาวประเภทสองแต่งกายเป็ นสตรี ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางาน+สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริ งเท่านั้น
(กฎใหม่ * 22 ธ.ค. 57 สาวประเภทสอง (แบบชัดเจน ในรู ปถ่าย) หรื อ ผูช้ ายจริ ง (แบบคลุมเครื อ ไว้ผมยาว
หน้าตาสะสวย) จะต้องไปดาเนินการทาวีซ่าจีนเองในทุกขั้นตอน
3.5 พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตัวจริ ง (อาจมีการยกเลิกชัว่ คราว แล้วแต่สถานการณ์)
4. ข้ อมูลสาคัญ * กรุ ณากรอกข้ อมูลจริงในเอกสารทีท่ างบริษัทจัดให้
4.1 นักเรี ยน นักศึกษา........แจ้งชื่ อสถานที่ศึกษา ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
4.2 ผูท้ ี่ทางาน.......แจ้งชื่อสถานที่ทางาน ตาแหน่งงาน ที่อยูท่ ี่ทางาน หมายเลขโทรศัพท์
4.3 ที่อยูป่ ั จจุบนั ของผูเ้ ดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ที่บา้ นที่ติดต่อได้
4.4 ผูท้ ี่แต่งงานแล้ว ต้องให้รายละเอียดของสามี หรื อ ภรรยา หรื อบุตรธิดา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.5 ผูท้ ี่เป็ นโสด ต้องแจ้งชื่อบิดาหรื อมารดา หรื อ พี่นอ้ ง หรื อญาติ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.6 ผูเ้ ดินทาง ต้องแจ้งชื่อญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริ ง
โปรดรับทราบว่า
 ผูถ้ ือเอกสารเดินทางเล่มสี เหลือง ต้องยืน่ วีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตวั
 ผูถ้ ือเอกสารเดินทางเล่มสี เหลือง ต้องเผือ่ เวลาทาวีซ่า ไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน
 กรณี หนังสื อเดิ นทางชาวต่างชาติ ทางบริ ษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติ ที่ทางานในประเทศไทยและมี
ใบอนุ ญ าตการท างานในประเทศไทยเท่ านั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุ ด บัญ ชี ธ นาคารประเภทออมทรั พ ย์
ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้ องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน
 กรณี หนังสื อเดิ นทางชาวต่างชาติที่ไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดิ นทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย
ตนเอง
 ข้อมูลที่ท่านแจ้งกับทางบริ ษทั ฯ จะใช้สาหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าข้อมูล
เท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)

 เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย 5-7
วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
 โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีน อาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม หรื ออาจเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร ซึ่ งเป็ นเอกสิ ทธิ์
ของสถานทูต และบางครั้งทางบริ ษทั ฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรื อทราบในเวลากระชั้นชิด
 ท่านที่ถือหนังสื อเดินทางราชการ ถ้าจะไปท่องเที่ยวทิเบต ต้องใช้หนังสื อเดินทางแบบปกติ
 ท่านที่ถือบัตร APEX ต้องทาวีซ่าจีนถ้าต้องการไปทิเบต ไม่สามารถใช้บตั ร APEX แทนวีซ่าจีนได้
 ท่านที่ถือบัตร APEX หรื อ ถือหนังสื อเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิ ทธิ การเข้าประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มี
วีซ่า เพราะว่าบริ ษทั ทัวร์ ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผูถ้ ือเอกสารนั้นๆ
กรุ ณาส่ งเอกสารยื่นวีซ่าก่ อนเดินทาง อย่ างน้ อย 7 วันทาการ
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน 2-3 วัน จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มท่านละ 1200.อัตราค่ าวีซ่าด่ วน 1 วัน มีการยกเลิกระเบียบการยื่นขอวีซ่าด่วน 1 วัน สาหรับบริ ษทั ทัวร์ แล้ว / ถ้าท่านมีความประสงค์จะยื่น วี
ซ่าด่วน 1 วัน ขอให้ท่านจัดเตรี ยมเอกสารทุกอย่าง ให้พร้อม และ ไปยื่นเอกสารและชี้ แจงความจาเป็ นด้วยตนเอง แต่ดุลพินิจใน
การพิจารณาและการอนุมตั ิข้ ึนอยูก่ บั สถานทูต
ท่านทีถ่ ือบัตร APEX
ท่านที่ถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิ ทธิ การเข้า -ออกประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีวีซ่า กับ
องค์ก รฯ ที่ ออกบัตรนี้ ให้ก ับ ท่ าน เพราะว่าบริ ษ ทั ทัวร์ ฯ ไม่ ท ราบในรายละเอี ย ดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผูถ้ ื อ
เอกสารนี้
ท่านที่ถือบัตร APEX จะต้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให้สูญหาย เพราะหากสู ญหายหมายถึงว่า
1. สายการบินอาจจะไม่ให้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริ ง
2. ด่านตรวจคนเข้าเมือง อาจะไม่อนุญาตให้ท่านผ่านเข้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริ ง
3. หากบัตรสู ญหาย ท่านอาจไม่ได้เดินทางต่อกับคณะทัวร์ และอาจต้องติดค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 1-2 อาทิตย์
4. หากบัตรสู ญหาย ท่านต้องจ่ายค่าที่พกั อาหาร ยานพาหนะ ค่าซื้ อตัว๋ เครื่ องบินใบใหม่ ฯลฯ ในขณะที่ท่านอยูต่ ่อ เพื่อทาเรื่ อง
การออกบัตรใหม่ หรื อขอทาวีซ่าใหม่ดว้ ยตนเอง
5. ทางบริ ษทั ฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย ฯลฯ ไม่รับ
ไม่รับฝาก ไม่ถือแทน หรื อไม่เก็บรักษาแทน ดังนั้นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรื อส่ งบัตรติดมากับเอกสาร หากมีการ
สู ญหายทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น

