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รายละเอียดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง (1)
สนามบินสุวรรณภูมิ – ฉงชิ่ง – อูหลง
08.30 น.
คณะเดินทางกรุณาพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคานเตอร D สายการบิน
THAI SMILE AIRWAY เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
11.10 น.
ออกเดินทางสู เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบิน THAI SMILE AIRWAY เที่ยวบินที่ TG 2600
15.15 น.
ถึงทาอากาศยาน เมืองฉงชิ่ง (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) มหานครที่ใหญที่สุดของประเทศจีน มีขนาด
ใหญเปนอันดับ 8 ของจีน เปนเมืองเขตปกครองพิเศษ จึงทําใหฉงชิ่งเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก ทางน้าํ
และทางอากาศ หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทางสู เมืองอูหลง (ระยะทาง 130 กม. เดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง) เปนเมืองทีโ่ อบลอมดวยภูเขาสูง มีแมน้ําอูเจียงตัดผานเปนแมน้ําสายหลักในเมืองอูหลง เปนเมือง
ที่มีอากาศดีและอุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติที่งดงาม ถนนเปนทางดวนพิเศษตลอดเสนทาง เปนเมืองที่อยู
ทามกลางหุบเขาโอบลอมดวยภูเขาสูง ทําใหเมืองนี้มปี าไมและพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี มีแมน้ําอูเจียงไหลตัด
ผานกลางเมือง
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที่ WU LONG YU JU HUA YUAN HOTEL หรือเทียบเทา
วันที่สองของการเดินทาง (2)
ถ้ําฝูหยงตง – อุทยานหลุมบอฟา สะพานสวรรค – IMPRESSION WULONG SHOW
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู ถ้ําฝูหยงตง ที่จัดไดวาสวยที่สุดในแดนมังกร ตั้งอยูใ นเมืองอูหลง บริเวณปากแมน้ําอูหลงเจียง ถูก
คนพบเมื่อเดือนพฤษภาคม 1993 จากการสํารวจรวมกันของประเทศจีนและออสเตรเลีย เปนการประเมินผลอยูใน
ระดับที่เปนถ้ํามหัศจรรยของโลก ภายในถ้ํามีแหลงทองเที่ยวงดงามและยิ่งใหญเสมือนวังใตดินของราชามังกร มี
อุโมงคหลักภายในถ้ํายาว 2.7 กิโลเมตร มีพื้นที่ทงั้ หมด 37,000 ตาราง
กิโลเมตร มีพื้นทีห่ องโถงภายในถ้ํากวา 11,000 ตารางกิโลเมตร ที่
งดงามที่สุด มีหินงอกหินยอยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จุดชมวิว
ทั้งหมดภายในถ้ําแบงออกเปน 30 กวาฉากที่สําคัญ มีน้ําตกยักษอัน
งดงามตระการตา และมีหินงอกออกมาลักษณะคลายกับปะการังที่อยู
ภายใตทะเล เบื้องลางเปนแหลงกัลปงหา เปนถ้ําหินปูนที่ซงึ่ เปรียบดั่ง
มีจติ รกรฝมือเอกมาบรรจงแกะสลักลวดลายวิจิตรเอาไว
1
773/65-66 ถนนประชาราษฎรบําเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร.+66(0)2 691-7100 แฟกซ.+66(0)2 275-6342
773/65-66 PRACHARASBAMPHEN ROAD.,SAMSANENNOK,HUAYKWANG,BANGKOK 10310 TEL.+66(0)2 691-7100 FAX.+66(0)2 275-6342
E-Mail:info@worldplanetinter.com , www.worldplanetinter.com

เที่ยง

ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานสู อุทยานหลุมบอฟา สะพานสวรรค บนพื้นทีย่ าว 8 กม. กวาง 10-200 เมตร แผนดินมีการยุบตัวลง
เนื่องมาจากการกัดเซาะของน้ํา ทําใหเกิดสะพานภูเขาธรรมชาติ 3 สะพาน ที่มีความสูง 280 เมตร หนา 167 เมตร
และเกิดหลุมฟาลึก 2 หลุม ทีม่ หี นาผาแคนยอนใหญ สูงชัน 200-400 เมตร เกิดโตรกผาลึก 1 แหง ถ้ํา 4 แหง และเกิด
ธารน้ําใตดินอีกหลายสาย ทานจะไดชมมหัศจรรยแหงภูผาที่นาอัศจรรยเปนอยางมาก ชมหลุมที่ลอยอยูบนอากาศ แต
เมื่อทานไดมองจากดานบนนั้นจะเหมือนภูเขาที่มีรู มองไกลๆเหมือนดั่งมีแองน้ําที่อยูกลางหุบเขา แตเมื่อไดเดินไป
ใกลๆ ทานจะไดเห็นหลุมอวกาศขนาดใหญที่ลอยอยูทามกลางภูเขา มองลง
สูเบื้องลางทานจะไดพบ บานโบราณที่งดงาม มีแสงจากหลุมบอฟาดานบน
สาดสองเขามาใจกลางบาน ทําใหภาพที่เห็นเสมือนแสงไฟจากฟาสองลงมา
ใหผมู าเยือนไดเห็นภาพที่สวยงามเหมือนจัดฉากไวรอตอนรับทุกทานที่มา
ชม ซึ่งเปนสถานทีถ่ ายทําภาพยนตรเรื่อง “ศึกโคนบัลลังควังทอง” และกําลัง
ถายทําภาพยนตรชื่อดังระดับโลกเรื่อง TRANSFORMERS 4 ที่เขาฉายเมื่อ
กลางป 2014 นี้ (รวมรถอุทยานและรถแบตเตอรี่)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําทานชมโชว IMPRESSION WULONG ผลงานของผูกํากับจางอวี้โหมว ซึง่ เนรมิตหุบเขาของเมืองอูหลง
ใหเปนฉาก โดยบอกเลาเรื่องราววิถชี ีวติ และประวัตศาสตรของผูคนเมืองฉงชิง่
ผานการแสดงโชว มีผแู สดงกวา 500 คนและชมระบบแสง สี เสียง อันยิ่งใหญ
ตระการตา (การแสดงนี้ เปนการแสดงกลางแจง หากไมสามารถชมการ
แสดงใด ทางบริษัทฯ คืนเงินใหทาน 150 หยวน) จบการแสดง นําทานเดินทาง
กลับโรงแรมที่พัก
พักที่ WU LONG YU JU HUA YUAN HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง (3)
อูหลง – ฉงชิ่ง – เมืองโบราณฉือชีโขว – สวนสาธารณะเออหลิง
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางกลับสู เมืองฉงชิ่ง แลวนําทานเดินทางสู เมืองโบราณฉือชีโขว ขึ้นชื่อมากในเรื่องเครื่องปนดินเผา
ชาวบานทุกคนยึดเปนอาชีพหลัก ตัวบานแตละหลังสรางดวยไมไผ ประตู
หนาบานจะตกแตงดวยเครื่องปน ดินเผา นําชมทาเรือขนถายสินคานานา
ชนิด ทาเรือ นี้คึกคักรุงเรืองมากในสมัยราชวงศหมิงและชิง ที่นยี่ ังเปนปาก
ทางลําเลียงเครื่องปนดินเผาสงขายกระจาย ไปทั่วจีน อิสระใหทา นเดินเลน
เลือกซื้อสินคาหัตถกรรม ชิมอาหารพื้นเมืองนานาชนิด
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางสู สวนสาธารณะเออหลิง สวนแหงนีต้ งั้ อยูที่ชองแคบเขาซันหลิ่ง ซึ่งมีลักษณะเหมือนคอหาน
จึงไดถูกขนานนามวา “สวนเออหลิ่ง” (สวนคอหาน) และถือไดวาเปนชอง
แคบทีม่ ีระยะใกลนครฉงชิ่งมากที่สุด
ภายในบริเวณสวนประกอบดวย
สะพานเชือก ศาลาชมวิว ฯลฯ ซึ่งเปนสวนที่มีบรรยากาศรมรืน่ ธรรมชาติ
อันงดงาม ใหทานเก็บภาพประทับใจไวเปนที่ระลึก
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที่ CHONG QING LA FEI WANG TING HOTEL หรือเทียบเทา
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วันที่สี่ของการเดินทาง (4)
ฉงชิ่ง – ตาจู – พระพุทธรูปแกะสลักหินตาจู – หงหยาตง
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองตาจู หางจากเมืองฉงชิ่งประมาณ 184 กิโลเมตร เปนแหลงมรดกโลกทีโ่ ดดเดนในดานความ
งดงามของงานแกะสลักทั้งทางพุทธศาสนาขงจื๊อ เตา และชีวิตผูคนบนผาแคบๆ ที่เริม่ แกะสลักเรื่อยมาตั้งแต
คริสตศตวรรษที่ 9 จนถึงคริสตศตวรรษที่ 13 นําทานเที่ยวชมมรดกโลกที่อลังการแหลงที่สอง พระพุทธรูปแกะสลัก
หินตาจู ซึ่งไดลงทะเบียนเปนมรดกโลก ปพ.ศ. 2542 เปน 1 ใน 40 กวาแหลงมรดกโลกของจีน มีความสําคัญทาง
วัฒนธรรม โดยเฉพาะดาน ศาสนา ซึ่งไมเพียงแตมงี านศิลปะของพุทธศาสนาเทานั้น ยังเปนศูนยรวมงานศิลปะของ
ศาสนาเตา และแนวคิดสํานักปรัชญา ‘หยูเจียเสียว’ ของขงจือ๊ รวมอยูดวย หินสลักที่ตาจู นับไดวาเปนตัวแทนของ
ศิลปะถ้ําในยุคหลัง ซึ่งไดรวบรวมผลงานศิลปะการแกะสลักหินของจีนในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 9 ถึงยุคกลาง
คริสตศตวรรษที่ 13 ตลอดจนสะทอนแนวคิดความเชื่อทางศาสนา และ
รสนิยมในสังคมสามัญชน หินสลักสําคัญที่อําเภอตาจูอยูใ นอาณาบริเวณ
ของ ‘เทือกเขาทัง้ 5’ ไดแก เขาเปยซัน, เปาติ่งซัน, หนันซัน, สือจวนซัน
และเขาสือเหมินซัน ซึง่ ประกอบดวยหินสลักที่กระจายอยูต ามเขาตางๆนี้
กวา 75 จุด รวมรูปหินสลักทั้งหมดมากกวา 100,000 ชิ้น ใหทานชมพระ
แกะสลักที่งดงามติดอันดับ 1 ใน 4 ของถ้ําแกะสลักหินริมภูเขา
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู แหลงชอปปง หงหยาตง ถนนประวัติศาสตรและวัฒนธรรมแหลงรวบรวมความบันเทิง รานอาหาร
พื้นเมืองเกาแก โรงละครสไตลพนื้ เมือง จุดชมวิวมองจากมุมสูงจะเห็นแมน้ําสองสายเจียหลิงและแยงซีมาบรรจบกัน
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที่ CHONG QING LA FEI WANG TING HOTEL หรือเทียบเทา
วันที่หาของการเดินทาง (5)
มหาศาลาประชาคม – พิพิธภัณฑซานเสีย – กรุงเทพฯ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานชม มหาศาลาประชาคม (ชมและเก็บภาพบรรยากาศดานนอก) ซึ่งนาย
เฮดหล
งแหงกองทัพคอมมิวนิสตริเริ่มสรางขึ้นภายหลังการปฏิวัติสําเร็จในป
พ.ศ. 2494 จุคนไดกวา 4,000 คน ใชเปนที่ประชุมสภาผูแ ทนและโรงละครของ
ประชาชน โดยการสรางจําลองแบบมาจากหอเทียนถานที่เมืองปกกิ่ง นําทานชม
พิพิธภัณฑซานเสีย สถานที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของเขา
สามโตรก นําทานแวะชมโรงงานผลิตผาไหมอันลือชื่อของจีน วิธีการนําเสนไหมออกมาผลิตเปนสินคาทั้งใชเครื่องจักร
และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแตจริง) เพื่อมาทําไสนวมผาหมไหม
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางสู สนามบินฉงชิ่ง
16.10 น.
เหิรฟากลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 2601
21.00 น.
เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ.....
Ulong-Transformer4-5D-TG
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อัตราคาบริการ
ฉงชิ่ง-อูหลง 5 วัน (TG)
กําหนดการเดินทาง
ธ.ค. 2557 17-21/24-28
ม.ค. 2558 14-18/21-25
ก.พ. 2558 11-15/18-22

ผูใหญ
1 ผูใหญ+1 เด็ก
พักหองคู/คน
31,900.30,900.-

1 เด็ก+ 2 ผูใหญ 1 เด็ก+ 2 ผูใหญ พักเดี่ยวเพิม่
เด็กมีเตียง/คน เด็กไมมีเตียง/คน
ทานละ
28,900.25,900.8,000.-

อัตราคาบริการรวม
คาตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-ฉางซา-กรุงเทพ, ภาษีสนามบิน คาธรรมเนียมภาษีน้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ / คาธรรมเนียมวีซา จีน,
คาที่พักระดับมาตรฐานตามรายการ, คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยวตามโปรแกรม, คารถโคชปรับอากาศเดินทางตามรายการ,
คาอาหารทุกมื้อตามรายการ / คาน้ําหนักสัมภาระตามที่สายการบินกําหนดทานละ 20 กิโลกรัม / ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่ง
ลานบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) / มัคคุเทศกบริการตลอดการเดินทาง
อัตราคาบริการไมรวม
คาทิปกระเปาขึ้นหองพัก / คาทําหนังสือเดินทาง / คาธรรมเนียมวีซาที่ไมใชพาสปอรตไทย / คาน้ําหนักเกินพิกัดที่สายการบินกําหนด /
คาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาโทรศัพท คาอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ / คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %
*รบกวนทุกทานเตรียมคาทิปไกดและคนขับรถ วันละ 30 หยวนตอวัน รวม 150 หยวนตลอดการเดินทาง*
หมายเหตุ:

-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทน
รายการทองเที่ยวบางรายการและจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทาง
-ราคาทัวรนี้ ไมมีราคาเด็ก / ไมแจกกระเปา ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกทีม่ ี
การปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนา้ํ มันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคา
ภาษีน้ํามันเพิม่ ตามความเปนจริง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยูกับการ
เปลี่ยนแปลงของสายการบินสภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือ
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ (ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับ
สภาวะคาเงินบาทที่ไมคงทีแ่ ละกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิม่ เติมจากราคาที่กาํ หนดไว)

ขอควรทราบ:

ตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมือง
ใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก ในนามของรานรัฐบาล คือ รานผาไหม, ศูนยวิจยั ทางการแพทยแผนโบราณ, รานชา,
รานไขมุก, รานหยก ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุก
ทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปน
หลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ทานไมไดลงรานของรัฐบาลตามที่รายการกําหนดไว ทางบริษทั ใครขอเก็บ
คาใชจาย รานละ 300 หยวน / คน
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รางวัลจรรยาบรรณ ดีเดน หอการคาไทย

การสํารองที่นั่ง
1.ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท หรือทัง้ หมด สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100% ซึ่งเมือ่ จองและจายมัดจําแลว ถาผูจ องยกเลิก
จะไมมีการคืนคามัดจําใดๆ ทั้งสิน้ และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผูจองจะไมสามารถ
ทําเรื่องขอคืนคาตัว๋ หรือขอคืนคาทัวรทั้งหมดหรือบางสวนได เวนแต
2.1 ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไมหักคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ถา
ยังไมมีการยื่นวีซา หรือมีการเสียคาใชจายอื่นใด
2.2 ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเครื่องบิน แตมีการยื่นวีซาไปแลวหรือมีคาใชจายอื่น
ใด บริษัทฯ จะหักคาใชจายเฉพาะเทาที่จายไปลวงหนาตามจริงเทานั้น
2.3 ผูจองยกเลิกการเดินทาง ตัว๋ เครื่องบินไดออกไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดในวันเดิม ผูย กเลิกตองรับผิดชอบชําระ
คาธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว + คาตัว๋ เครื่องบินใหมทั้งหมดในโปรแกรม และวันเดินทางนั้นๆ + สวนตางของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง / ตั๋ว
1 ใบ และบริษทั ฯ จะหักคาใชจายอื่นๆ เฉพาะเทาทีไ่ ดจายไปลวงหนาตามจริงเชน คาวีซา เปนตน (คาตั๋วเครื่องบินของผูที่ไมเดินทางที่
ออกตั๋วไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดในวันเดิม ตองรอทางสายการบินทําเงินคืน ซึ่งอาจจะใชเวลาประมาณ 3 เดือน)
3. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทาน สละสิทธิ์ ไม
อาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืนไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษทั จะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 200
หยวน/คน/วัน
4. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ทจี่ ะไมคนื คาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิน้
5. การยกเลิก
5.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
5.2 ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
5.3 ยกเลิกกอนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร
5.4 ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 – 6 วัน เก็บคาใชจา ยทัง้ หมด 100 % ของราคาทัวร
5.5 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ทจี่ ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอืน่ ๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯหรือคาใชจายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชาหรือจาก
อุบัติเหตุ
3.หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการทีท่ านไดชําระไว
แลวไมวากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
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4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอทีต่ องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน
ตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่ นแปลงไดตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ทจี่ ะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานทีใ่ หบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์ นการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานัน้
9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนือ่ งมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน
จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงให
ทราบลวงหนา
10. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไม
อาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
11.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง มิเชนนั้นทางบริษัท ฯ จะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม
3. รูปถายหนาตรง รูปสี 2 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
4. ยื่นวีซาดวน 1 วัน เสียคาใชจา ยเพิ่มทานละ 1,500 บาท
5. ยื่นวีซาดวน 2-3 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ 1,200 บาท
6. กรณีหนังสือเดินทางของคนตางชาติ
6.1 หนังสือเดินทางของคนตางชาติ จายเพิม่ 100 บาท (ยกเวน ไตหวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอรตพรอมรูปถาย 2 ใบ, ที่อยูที่
สามารถติดตอได และใบอนุญาตการทํางาน (ถามี)
6.2 หนังสือเดินทางคนไตหวัน (ตองกรอกเอกสารเปนภาษาจีนรายละเอียดที่อยู)
6.3 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิม่ 3,560 บาท
7. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวยตนเองเทานั้นกอนการสงเอกสาร ยื่นวีซา
8. สําเนาบัตรประชาชน
9. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
10. กรณีเปนแมบาน หรือ เกษียนแลว ขอหนาบุคแบงคบัญชีออมทรัพย, ฝากประจํา หรือสเตทเมนทจากธนาคาร ยอนหลัง 6 เดือน
11. นักเรียน นักศึกษา และผูท ี่ไมมีอาชีพ สถานทูตอาจขอเอกสารเพิ่มเติม เชน หนังสือรับรองจากสถานศึกษา และ/ หรือ หลักฐาน
การเงิน
12. ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศกึ ษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่ทาํ งาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน หมายเลข
โทรศัพทบาน ทีท่ ํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการ ระงับการออกวีซา เลมที่มี
ปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)
13. ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศกึ ษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่ทาํ งาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน หมายเลข
โทรศัพทบาน ทีท่ ํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการ ระงับการออกวีซา เลมที่มี
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ปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)
14. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5- 7 วันทํา
การ (กอนออกเดินทาง)
15. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูใ นระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน ระเบียบการยื่น
เอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา
16. กรณีหนังสือเดินทางคนตางชาติ บริษัทฯ ไมสามารถยื่นวีซาจีนใหไดกับหนังสือเดินทางตางชาติทุกสัญชาติ และหนังสือ เดินทางตาง
ดาว (เลมเหลือง) ได เนื่องจากผูเ ดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
17. ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซา ทานจะตอง รับผิดชอบในการ
อนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนื่องจากบริษทั ทัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาใน รายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณา
ดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตอง ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย
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