วันที
1

2

3

4

กําหนดการ

เช้ า

กรุ งเทพฯ-จางเจียเจีย(CZ606 : 04.10-08.30 หรื อ
06.25-10.35)ฟ่ งหวง-เมืองโบราณฟ่ งหวงล่ องเรือ ✈
ลํานําถัวเจียง
ฟ่ งหวง-จางจียเจีย-ถนนซีป้ ูเจีย-สะพานแก้ วที
ยาวทีสุ ด-โชว์ นางจิงจอกขาว(***รายการทัวร์ อาจ
ไ
มีการเปลียนแปลงได้ โดยยึดตามประกาศจากทาง
อุทยานเป็ นสํ าคัญ ***)
อุทยานจางเจียเจีย (ขึนลิฟท์ แก้ ว-ลงกระเช้ า)
สะพานใต้หล้ าอันดับหนึง-เขาอวตาร-สวนจอมพล
เฮ่ อหลง-ลําธารแส้ ม้าทอง
ไ
(***รายการทัวร์ อาจมีการเปลียนแปลงได้โดยยึด
ตามประกาศจากทางอุทยานเป็ นสําคัญ ***)
ภาพวาดทราย-พิพิธภัณฑ์จางเจียเจีย-เขาเทียนเห
มินซาน(กระเช้ า+บันไดเลือน+รถอุทยาน)ระเบียง
แก้ ว(รวมผ้ าหุ้มรองเท้ า)-ประตูสวรรค์
ไ
(***รายการทัวร์ อาจมีการเปลียนแปลงได้ โดยยึด
ตามประกาศจากทางอุทยานเป็ นสํ าคัญ ***)
จางเจียเจีย-กรุ งเทพฯ (CZ605 : 21.50-00.15+1)

เทียง เย็น

โรงแรม

ไ

JIANGTIAN
ไ DUJIACUN HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

ไ

COUNTY GARDEN
ไ PHOENIX HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

ไ

COUNTY GARDEN
ไ PHOENIX HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

ไ

ไ
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กรุ ณาเตรียมค่าทิปไกด์,หัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถจํานวน 120 หยวน/คนตลอดการเดินทาง

กําหนดการเดินทาง เดือนตุลาคม 2561 –มีนาคม 2562
วันแรก
01.00 น.
04.10น.

08.30 น.

เทียง
บ่ าย

คํา

วันทีสอง
เช้ า

เทียง

กรุ งเทพฯ-จางเจียเจีย-ฟ่ งหวง-เมืองโบราณฟ่ งหวง-ล่ องเรือลํานําถัวเจียง
 พร้ อมกัน ที สนามบินสุ วรรณภู มิ อาคารผู้ โ ดยสารขาออก (ระหว่ า งประเทศ) ชัน 4 ประตู 9
บริ เวณ ISLAND-U สายการบินCHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)โดยมีเจ้าหน้าทีคอยอํานวยความ
สะดวกให้กบั ท่าน
เหิรฟ้ าสู่ เมืองจางเจียเจียโดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINEเทียวบิ นทีCZ606(
บริ การอาหารและเครืองดืมบนเครื อง)
(หมายเหตุ : สํ าหรั บกรุ๊ปทีเดินทางตังแต่วันที 29ต.ค. 61เป็ นต้ นไปเทียวบิน CZ606 เปลียนเป็ นเวลา
06.25-10.35 น.)
เดินทางถึง เมืองจางเจียเจียอุทยานมรดกโลกตังอยูท่ างตะวันตกเฉียงเหนือ ของมณฑลหู หนาน เป็ น
อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลกธรรมชาติ ในปี ค.ศ.1992
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรั บสัมภาระเรี ยบร้ อยแล้วนําท่านเดิ นทางสู่ เมืองฟ่ งหวง(ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั วโมง)เมืองทีขึนอยูก่ บั เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อ ยถู เจีย ตังอยู่ทาง
ทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน
ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม เมื องโบราณฟ่ งหวง เป็ นเมื อ งแห่ งการท่องเทียวระดับ 5A ตังอยู่ริมแม่น าถั
ํ วสร้ า งใน
ราชวงศ์ ถ งั จุ ดเด่ น คื อ กํา แพงโบราณ นอกจากนี ยัง มี โบราณสถานและโบราณวัตถุ ทางด้า น
วัฒนธรรมอันลําค่ าทีตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิ งหลายร้อยแห่ งมีถนนทีปูด้วยหินเขี ยว 20
กว่าสาย
ไ รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่า น ล่ อ งเรื อตามลํ า นํ าถัวเจียง ทีจะทําให้ท่า นสนุ ก ตืนเต้น แต่ไม่มี อนั ตราย ชม
บ้านเรื อนสองฟากฝั งแม่นาํ สะพานโบราณอวดความเป็ นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพ
ประทับใจไว้เป็ นทีระลึก
หมายเหตุ : ในกรณีทีไม่สามารถล่ องเรือตามลํานํ าถัวเจียได้ อันเนืองมาจากการเปิ ดปิ ดฝายทดนํ าจึ ง
ทําให้ ไม่ มีนําเพียงพอสํ าหรับการล่ องเรือได้ หรือภัยทางธรรมชาติ ทางบริษัทฯไม่ มีการคืนค่ าบริ การ
ใดๆทังสิ น
 พักที JIANGTIAN DUJIACUN HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว****
ฟ่ งหวง-จางจียเจีย-ถนนซีป้ ูเจีย-สะพานแก้ วทียาวทีสุ ด-โชว์นางจิงจอกขาว
ไ รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่า นเดิ นทางสู่ จางเจี ยเจีย (ใช้ เวลาเดิน ทางประมาณ 4 ชั วโมง) อุ ทยานมรดกโลกตังอยู่ทาง
ตะวันตกเฉี ยงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็ นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศ
ให้เป็ นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992
ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิมรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ ต์ ปิงย่างเกาหลี
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บ่ าย

คํา

วันทีสาม
เช้ า

เทียง
บ่ าย

คํา

นําท่านสู่ ถนนซี ป้ ูเจียตังอยูในเขตอุทยานอู่หลิงเหยียนซึ งเป็ นแหล่งสิ นค้าพืนเมือง ท่านจะได้เลือก
ซื อของท่านจะได้เลือกซื อของราคาถูกฝากญาติมิตรสนิทจากนันนําท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพาน
แก้ วจางเจียเจีย สะพานแก้ วทียาวและสู งทีสุ ดในโลก สามารถรองรั บคนได้มากถึง 800 คน อีกทัง
สะพานแห่งนีมีความยาว 430 เมตร กว้าง 6 เมตร สู ง 300 เมตร เชือมสองหน้าผา
***โปรดทราบ!!หมายเหตุ : หากสะพานแก้วปิ ด ไม่สามารถเข้าไปเทียวชมได้ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ ไม่ คืนค่ าบริการใดๆ ทังสิ น โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
ไ รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม โชว์ นางจิงจอกขาว การแสดงทีถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ชวนให้เคลิบเคลิ มไป
กับการแสดง เป็ นการแสดงบทเกี ยวกับความรักของนางพญาจิงจอกขาวทีมีต่อ ชายผูเ้ ป็ นทีรัก (โชว์
นางจิงจอกขาวจะปิ ดการแสดงในช่ วงฤดูหนาวประมาณเดื อนธั นวาคม-มีนาคมของทุ กปี ปิ ดและ
เปิ ดวันไหนขึนอยู่กับประกาศของทางผู้จัด ฉะนั นทางบริ ษั ทขอสงวนสิ ทธิในการเปลียนเป็ น โชว์
เหมยลีเซี ยงซี ซึ งเป็ นโชว์เกียวกับประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวติ ของแต่ ละเผ่ าซึ งเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของชาวจางเจียเจียในมณฑลหูหนานและทีมีความอลังการสวยงามด้ วย แสง สี เสี ยง แทนให้ ท่าน )
***โปรดทราบ!! โชว์นีแสดงทีโรงละครกลางแจ้ งหากมีการปิ ดการแสดงในวันนันๆ หรือปิ ดการ
แสดงในช่ วงฤดูหนาว ไม่ ว่าจะด้ วยกรณีใดๆ ทําให้ เข้ าชมไม่ ได้ ผ้จู ัดรับผิด ชอบเพียงจัดโชว์ พืนเมือง
ชุดอืนทดแทน ให้ เท่ านันหากบั ตรได้ ถกู ใช้ ไปแล้ วจะไม่ มีการคืนค่ าบริ การใดๆ ***
 พักทีCOUNTY GARDEN PHOENIX HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว*****
อุทยานจางเจียเจีย (ขึนลิฟท์ แก้ ว-ลงกระเช้ า)-สะพานใต้ หล้าอันดับหนึง-เขาอวตาร-สวนจอมพล
เฮ่ อหลง-ลําธารแส้ ม้าทอง
ไ รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านขึนเขาเทียนจือซาน(เขาจักรพรรดิ) อยู่ในเขตอุทยานเหยียนเจียเจียลิฟท์ แก้ วไป่ หลงลิฟท์แก้ว
แห่งแรกของเอเชี ยสู ง 326 เมตรจากนันนําท่านสะพานใต้ ฟ้าอันดับ 1ทีมีทศั นียภาพสวยงามรายล้อม
ด้วยหมู่ขนุ เขา ซึ งภาพยนตร์ ฮอลลีวดู ้ ชือดังเรื อง“อวตาร” ได้นาํ วิวบางส่ วนของขุนเขามาเป็ นฉาก
ในการถ่ายทํา ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั สวยงามทีแสนประทับใจมิรู้ลืมและยากทีจะหาคํา
มาบรรยายได้ จากนันนําท่านชมสวนจอมพลเฮ่ อหลงได้รับการจัดตังเมือ ปี ค.ศ. 1986 เพือเป็ น
เกี ยรติแก่นายพลเฮ่อหลง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ งเป็ นชาวสี เจียและมีถนกํ
ิ าเนิดอยู่ในบริ เวณนี
***โปรดทราบ!!หมายเหตุ : ขึน-ลงเขาด้ วยลิ ฟท์ และ กระเช้ า อย่ างละ 1 เทียวตามความ
เหมาะสม / ไกด์ ท้องถินจะแจ้ งให้ ทราบ ในกรณีทีกระเช้ าหรื อลิฟท์ ปิดซ่ อมบํ ารุ งทางบริ ษัทฯขอ
สงวนสิ ทธ์ ในการเปลียนแปลงโดยทีไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิมรสอาหารพิเศษ...อาหารไทย
นําท่านเดินทางสู่ ลําธารแส้ ม้าทองซึ งเป็ นลําธารทีไหลวนตามช่ อ งเขาและชะง่อ นผา ในระยะทาง
5,700 เมตรนําในลําธารมีสีเขียวใสปราศจากมลพิษสองฟากฝังจะมีหินแปลกประหลาดตังตระหง่าน
เรี ยงรายกันอยู่เป็ นจํานวนมาก เช่นหินแส้มา้ ทอง เป็ นต้นเสมือนหนึงกําลังท่องเทียวอยูใ่ นวิมานแห่ง
เทพนิยาย
ไ รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
 พักทีCOUNTY GARDEN PHOENIX HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว*****
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วันทีสี
เช้ า

เทียง
บ่ าย

คํา
21.50น.
00.15+1 น.

ภาพวาดทราย-พิพิธภัณฑ์จ างเจียเจีย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้ า+บันไดเลือน+รถอุทยาน)
ระเบียงแก้ ว(รวมผ้ าหุ้มรองเท้ า)-ประตูสวรรค์ -จางเจียเจีย-กรุ งเทพฯ
ไ รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านชม ภาพวาดทรายสถานทีจัดแสดงภาพวาดของหลีจวินเซิ ง ซึ งเป็ นผูท้ ีริ เริ มศิลปะแบบใหม่
จากนันนําท่านสู่ พิพิธภัณฑ์จ างเจียเจีย ทีรวมรวมประวัติศาสตร์ ของชนเผ่า รวมไปถึงวัฒนธรรมใน
ยุคสมัยโบราณให้ท่านได้เรี ยนรู ้ ความเป็ นมาของพืนถิ นจางเจียเจียตังแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั (ปิ ดทุก
วันจันทร์ )
ไ รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิมรสอาหารพิเศษ...สุ กีเห็ด
นําท่านเดิ นทางสู่ เขาเทียนเหมินซานอยู่ห่างจากเขตเมือ งจางเจีย เจียเพีย ง 6 กิ โลเมตรอยู่สูงจาก
ระดับนําทะเล 1,518.6 เมตร เป็ นภูเขาลื อ ชื อแห่ งแรกทีได้บนั ทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศ าสตร์
ของเมืองจางเจียเจียเนืองจากหน้าผาสู งชันมีช่องโพรงลักษณะคล้า ยประตูซึง ก็ คือช่ อ งหิ นเทียนเห
มิน (ประตูสวรรค์) ทีมีทศั นียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้นอ้ ยมากในโลกปั จจุบนั นําท่านขึน
สู่ เขาโดย นังกระเช้ าขึน+ลงบันไดเลือน(หมายเหตุ : รายการนีไกด์ จะดูความเหมาะสมของเวลา โดย
การเลือกนังกระเช้ าขึนและลงบั นไดเลือน หรื อเลือกขึนบั นไดเลือนและลงกระเช้ า กระเช้ ามีความ
ยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้ เวลาเพียง 40 นาที) ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้ อยยอดทีสู งเสี ยด
ฟ้ า และชมเส้ น ทางขึนเขาทีมีโค้งถึ ง 99 โค้ง นําท่านเดิน ชมหน้า ผาลอยฟ้ าให้ท่านพิสู จน์ ความ
สวยงามของหน้าผาทีงดงามทีสุ ดแห่งหนึงพร้อมกับความเสี ยวของระเบียงแก้ ว (รวมผ้ าหุ้มรองเท้ า)
ทีมีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้ างอยู่สูงกว่าระดับนําทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร จากนันนําท่ า นลง
บันไดเลือนมาจนถึง ถําเทียนเหมินซานหรื อเรี ยกว่าถําประตูสวรรค์ เป็ น 1 ใน 4 ภูเขาทีสวยของจีน
เหตุทีเรี ยกว่าประตูสวรรค์เพราะภูเขาเกิดระเบิดขึนเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็ นช่องประตูขนึ ช่อง
ประตูนีสู ง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร ลึก 60 เมตร สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขา
***โปรดทราบ!! หมายเหตุ:การนังกระเช้ าขึน-ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้ าปิ ดซ่ อม
บํารุ ง ทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอืนมาทดแทนให้ / การนังรถ+บันไดเลือนของอุ ทยานขึนไปบน
ถําเทียนเหมินซาน หากรถ+บั นไดลือนของอุทยานไม่ สามารถขึนไปทีถํ าเทียนเหมิน ซานได้ ทาง
บริ ษัทฯ จะไม่ คืนเงิน หรื อหาโปรแกรมอืนมาทดแทนให้ ทังนี ขึนอยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษา
ความปลอดภั ยของนั กท่ องเทียว โดยยึดตามประกาศจากทางอุ ทยานเป็ นสํ าคัญ โดยทีไม่ แจ้ งให้
ทราบล่ วงหน้ า
ไ รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารลิมรสอาหารพิเศษ...หม้ อไฟทะเล
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ สนามบิน
กลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินCHINA SOUTHERN AIRLINE เทียวบิ นทีCZ605(บริ การ
อาหารและเครื องดืมบนเครือง)
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ........
********ขอบคุณทุกท่ านทีใช้ บริการ********
ซือสั ตย์จริ งใจห่ วงใยเน้ นบริการคืองานของเรา
(*** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ ตังแต่ 10 ท่ านขึนไป ***)
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ประกาศ : ตังแต่ วนั ที 1 เมษายน 2553 เป็ นต้ นไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจีย และ เมืองฟ่ งหวง มณฑลหูหนาน ได้ มีการออก
กฎระเบียบ กําหนดนโยบายให้ โรงแรม ยกเลิกการให้ บ ริการ สิ งของทีใช้ ครังเดียวแล้ วทิง เช่ น แปรงสี ฟัน ยาสี ฟัน แชมพู หมวก
อาบนํา รองเท้าแตะฯลฯ เพือเป็ นการรณรงค์ ช่วยลดภาวะโลกร้ อนและรักษาสิงแวดล้ อม **ดังนั นกรุ ณานําสิ งของใช้ เหล่ านีติดตัว
มาด้ วยตัวเอง****หากท่ านเข้ าพักแล้ วต้องการใช้ สิงของดังกล่าว ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่า ยเพิมเองตามราคาทีโรงแรมกําหนดไว้
(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่ งอาจวางไว้ ด้านนอกหรือวางไว้ ในห้ องนํา แล้วคิดค่ าบริการเมือท่ านเช็คเอ้าท์ )

ทัวร์ คุณธรรม บินตรงจางเจียเจีย...ทองหยอด
ฟ่ งหวง เขาอวตารเทียนเหมินซาน4 วัน 3 คืน(CZ)
อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)
กําหนดการเดินทาง

เด็กอายุ 2-ปี 18
ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน พักกับผู้ใหญ่

พักเดียว
จ่ายเพิม

ราคา
ไม่รวมตัว

วันที 27-30ตุลาคม 2561

22,999บาท

22,999บาท

วันที 6-9 / 20-23 ธันวาคม 2561

24,999 บาท

24,999 บาท

15, 999
บาท
4,500 บาท 16,999 บาท

วันที 10-13 / 24-27 มกราคม 2562

24,999 บาท

24,999 บาท

4,500 บาท 16,999 บาท

วันที 14-17 กุมภาพันธ์ 2562

24,999 บาท

24,999 บาท

4,500 บาท 16,999 บาท

วันที 28 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2562

24,999 บาท

24,999 บาท

4,500 บาท 16,999 บาท

วันที 14-17 มีนาคม 2562

25,999 บาท

25,999 บาท

4,500 บาท 17,999 บาท

4,500 บาท

อัตราค่ าบริการดังกล่ าวรวม
1. ค่ าตัวเครืองบินชันทัศนาจร ไป-กลับ พร้ อมกรุ๊ ป ตามทีระบุไว้ในรายการเท่านัน
2. ค่ าภาษี สนามบิ นทุก แห่ ง หากสายการบิน มีก ารปรั บราคาภาษีนามั
ํ นขึ นทางบริ ษ ัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ เก็บ ค่าภาษี
นํามันเพิมตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นีเช็คภาษีนํามันณวันที15ต.ค. 61เป็ นเงิน1,500บาท
3. ค่ าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่ องเทียว ราคา 800 บาทสํ าหรั บผู้ถือหนังสื อเดินทางไทย(ส่ งสําเนาหนังสื อเดิ นทาง ต้อ งถ่ าย
ให้เห็นทัง 2 หน้า ตามรู ป)
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4. ค่ าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พัก ห้องละ 2-3 ท่าน), อาหารและเครื องดืมทุกมือ ตามทีระบุไว้ในรายการ
5. ค่ ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุไว้ในรายการ
6. นําหนักสั มภาระท่านละไม่ เกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 1 ใบสัมภาระติดตัวขึนเครื องได้ 1 ชิ น ต่อท่านนําหนักต้องไม่เกิ น 5
กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื องบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครอง
ผูเ้ อาประกันทีมีอายุตงแต่
ั 1 เดือนขึนไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ีมีอายุสูงกว่า 70 ปี
ขึนไป ค่าชดเชยทังหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ งหนึงของค่าชดเชยทีระบุไว้ในกรมธรรม์ทงนี
ั ย่อม
อยู่ในข้อจํากัดทีมีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์
หรื อจากหน่วยงานทีเกียวข้อง
หมายเหตุ** ในกรณีลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซื อประกันการเดินทางเพือให้ คลอบคลุมในเรื องของสุ ขภาพ ท่ านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทีเจ้ าหน้ าทีของบริษัท ฯ ***ทังนี อั ตราเบี ยประกันเริ มต้ นที 330 บาท ขึนอยู่กั บ
ระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้ มุ ครอง
กรณี ทีเสี ยชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชือ, ไวรัส, ไส้เลือน, ไส้ตง,ิ อาการทีเกี ยวข้อง
กับการติดยา,โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยู่
ภายใต้อาํ นาจของสุ รายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทการแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนืองมาจากอาชญากรรม,
จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้ าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ
อืนๆตามเงือนไขในกรมธรรม์อัต
8.ค่ าบริ การดังกล่ าว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่ าบริ การเฉพาะผู้เดินทางทีเป็ นชาวไทยเท่ านัน!!!ต
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
1. ค่ าทําหนั งสื อเดินทางทุกประเภท
2. ค่ าใช้ จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอืนๆ ฯลฯ
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3. กรุ ณาเตรี ยมค่ าทิปไกด์ , คนขับรถ และหั วหน้ าทัวร์ รวม 120 หยวนต่อคน(เด็กชําระทิปเท่ ากับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ ปออกเดินทางน้ อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่ าทิปเพิม 50 หยวน / ท่ าน / ทริ ป
4. ค่ าภาษีมูลค่าเพิมVAT 7 % และหักภาษี ณ ทีจ่าย 3 % ในกรณี ทีลูกค้าต้องการใบเสร็ จรับเงินทีถูกต้อง จะต้องบวก
ค่าภาษีมูลค่าเพิม และหัก ณ ทีจ่าย จากยอดขายจริ งทังหมดเท่านัน และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง
ขอสงวนสิ ทธิออกใบเสร็ จทีถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์เท่านัน
5. ค่ าวีซ่าจีนสํ าหรับชาวต่ างชาติ
เงือนไขการทําการจอง และชํ าระเงิน
1. ในการจองครั งแรกชําระมัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทังหมด(ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง)
2. ส่ งสําเนาหนังสื อเดินทาง ถ่ายตามรู ปข้างต้น ส่ งให้กับเจ้าหน้าทีฝ่ ายขาย
3. ชําระส่ วนทีเหลือก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
เงือนไขการให้ บริ การวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ป
 วีซ่ากรุ๊ ปทําได้เฉพาะผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทยเท่านัน!!! ชาวต่างชาติไม่สามารถยืนวีซ่ากรุ๊ ปได้
 หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนําไปใช้กบั การเดินทางครังอืนๆได้ รวมทังไม่สามารถ
คืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
 กรณี เด็กอายุตากว่
ํ า 18 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทางทีบินลงปั กกิ ง / ปักกิง+เซี ยงไฮ้ (เทียว 2 เมือง) ต้อง
ยืนวีซ่าเดียวเท่านัน
 ในกรณี รัฐบาลจีนประกาศยกเลิ กวีซ่ากรุ๊ ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทังสิ น ทําให้ไม่สามารถยืนวีซ่ ากรุ๊ ปได้ หรื อ
ท่านมีความประสงค์จะยืนวีซ่าเดียว ผูเ้ ดินทางจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการทํา วีซ่าเดียวยืนปกติ 4 วัน ทําการ ท่ าน
ละ 700 บาท หรือ วีซ่าด่ วน 2 วัน ทําการ ท่ านละ 1,750 บาท(อัตราดังกล่าวข้างต้น สํ าหรับผู้ถือหนังสื อเดินทาง
ไทยเท่านัน)
การยกเลิกการเดินทาง
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่ าใช้ จ่ายทังหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วันเก็บค่ าใช้ จ่ายท่ านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค้าใช้ จ่ายทังหมด
 กรณีเจ็ บป่ วยจนไม่ สามารถเดินทางได้ซึงจะต้อ งมีใบรั บรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริ ษ ทั ฯจะพิจารณา
เลือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่ อ ไป แต่ทงนี
ั ท่านจะต้อ งเสี ยค่า ใช้จ่ายทีไม่ส ามารถเรี ยกคืนได้ เช่ นค่าตัว
เครื องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามทีสถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกิดขึนตามจริ ง ในกรณี ทีไม่
สามารถเดินทางได้
เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น
 กรุ๊ ปทีเดินทางช่ วงวันหยุดเทศกาลทีต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ า มัดจําทีพัก รวมถึ งเทียวบินพิเ ศษเช่ น
Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีก ารคื นเงิ นมัดจํา หรื อ ค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั
องจากค่าตัวเป็ นการเหมาจ่ายใน
เทียวบินนันๆ
ข้ อควรทราบก่ อนการเดินทาง
คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
บริ ษทั ฯ มีสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเทียวสามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
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 รายการท่องเทียว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพือให้โปรแกรมการท่องเทียวเป็ นไปอย่างราบรื น
และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ทีเกิ ดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวตั ิและอืนๆทีอยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญ
หาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การ
ก่อจลาจล หรื อกรณี ทีท่านถูกปฏิ เสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าทีกรมแรงงาน
ทังจากไทย และต่างประเทศซึ งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได้อนั เนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ นแต่ทงนี
ั ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเทียวสถานทีอืนๆมาให้โดยขอ
สงวนสิ ทธิ การจัดหานี โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคานีคิดตามราคาตัวเครื องบินในปั จจุบนั หากราคาตัวเครื องบินปรั บสู งขึ น บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ ทีจะปรับราคาตัว
เครื องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ ค รบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางมือ เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่า งประเทศแบบเหมาขาดก่ อ น
ออกเดินทางแล้ว
กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศทีระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ นอัตราค่ าบ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ น หากเกิดสิ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั เิ หตุทีเกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทียวเอง
ในกรณี ทีลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที ของบริ ษทั ฯก่ อนทุกครัง มิฉะนันทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ทังสิ น
 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรั บในเงือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทีได้ระบุไว้แล้วทังหมด
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนั งสื อเดินทางไทย (กรณีท่านทีมีความประสงค์ จะยืนวีซ่าเดียว)
1. หนังสื อเดินทางทีมีอายุการใช้งานไม่ตากว่
ํ า 6 เดือน
หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่มีการ ชํ ารุดใดๆ ทังสิ น ถ้ าเกิดการชํ ารุ ด เจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ ายหน้าตรงถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว พืนหลังสี ขาวเท่ านัน!!
ข้อห้ าม: ห้ามแม็ครู ป, ห้ามรู ปเป็ นรอย, ห้ามเปื อน, ห้ามยิม, ห้ามใส่ เสื อสี อ่อนและสี ขาว (ห้ามใส่ เสื อคอกว้างแขน
กุดซี ทรู ลูกไม้สายเดียวชุดราชการชุ ดยูนิฟอร์ มชุ ดทํางานชุดนักเรี ยนนักศึ กษา), ห้ามใส่ แวนตาสี ดาํ หรื อกรอบแว่น
สี ดาํ , ห้ามสวมใส่ เครื องประดับทุกชนิดเช่นต่างหูสร้ อยกิปติดผมคาดผมเข็มกลัด เป็ นต้น
รู ปต้องเห็นคิวและใบหูทงั 2 ข้างชัดเจนห้ามผมปิ ดหน้า
รู ปต้องอัดด้วยกระดาษสี โกดัก หรื อฟูจิเท่านันและต้องไม่ใช่สติกเกอร์ หรื อรู ปพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์
รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิ น 6 เดือน
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**ท่านทีประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยืนวีซ่ากรุ ณาเตรี ยมหนังสื อรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้ อ มกับการส่ ง
หนังสื อเดินทาง
4. เอกสารทีให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตํากว่ า 18 ปี เดินทางใช้ เอกสารเพิมเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี
เดินทางพร้ อมพ่ อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่อ หรือ แม่
1. สําเนาสู ติบตั ร(ใบเกิ ด) ทังนีกรณีเด็กอายุตํากว่า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริ ง
2.สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3.สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4.กรณี ชือไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิ ด) ต้องใช้ใบเปลียนชื อ
เดินทางพร้ อมญาติ
1. สําเนาสู ติบตั ร(ใบเกิ ด) ทังนีกรณีเด็กอายุตํากว่า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริ ง
2.สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3.สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4.กรณี ชือไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิ ด) ต้องใช้ใบเปลียนชื อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําทีเขตหรื ออําเภอเท่านัน
6. ผู้เดินทางทีชือเป็ นชาย แต่ รูปร่ าง หน้ าตาเป็ นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้ เอกสารเพิมเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี
1.หนังสื อรับรองการทํางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านัน
2.หนังสื อชีแจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านัน
3. สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขันตํา 100,000 บาท
3. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผูร้ ับยืนวีซ่าทีศูนย์ยืนวีซ่าจีนในวันยืนวีซ่า
7. กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่ างชาติใช้ เอกสารเพิมเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี
1. ใบอนุ ญาตการทํางานในประเทศไทยตัวจริ งเท่านัน!! ต่ออายุการทํางานแล้วไม่ ตากว่
ํ า 3 – 6 เดือนหากไม่ ได้
ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
2.หนังสื อรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขันตํา 100,000 บาท
4. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
ค่ าธรรมเนี ยมการยืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีทีทางบริ ษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ5,060 บาท
 หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอนๆ
ื (กรุ ณาสอบถามรายละเอียดได้ ทีเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายขาย)
ประเทศทีไม่ สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติฝรังเศสและประเทศยุโรปทีเข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยียม สาธารณรั ฐ
เช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรังเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แ ลนด์ อิตาลีลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกี ย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสือเดินทางต่ างด้ าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื องจาก
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนทีสถานทูตจีน และต้องทําเรื องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ก่ อนทําการยืนวีซ่า
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9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืนวีซ่า ดังนันกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง
น้อ ย 10 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10.โปรดทําความเข้ าใจศูนย์ยืนวีซ่าจีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิมเติมหรื อเปลียนระเบียบการยืนเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ
ของสถานทูตและบางครังบริ ษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11.ผู้ทีประสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บัตร APECในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื องจากบริ ษ ทั ฯไม่ทราบกฎกติ กาในรายละเอียดการ
ยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแ ลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่ านอาจต้อง
ตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

** ก่อนทําการจองทัวร์ ทุกครัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนืองจากทาง
บริษทั ฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีขายเป็ นหลัก**

ผู้เดินทางกรุ ณากรอกเอกสารด้านล่ างนี!!!!
เอกสารทีใช้ ประกอบการยืนขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณากรอกรายละเอียดทังหมดให้ ครบถ้วน และตามความเป็ นจริ ง เพือประโยชน์ ของตัวท่านเอง**

ชือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS./ MRS./ MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถานภาพ โสด
 แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่าร้ าง
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื อคู่สมรส.........................................................................................................
ทีอยู่ตามทะเบียนบ้ าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ บ้าน..................................มือถือ...............................
ทีอยู่ปัจจุบัน(กรณีไม่ ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................. ........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ บ้าน...............................................
ชือสถานทีทํางาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).........................................................................................
ตําแหน่ งงาน...................................................................................................................................................................
ทีอยู่สถานทีทํางาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
**กรณีเกษียณอายุงาน กรุณากรอกชือสถานทีทํางาน/ ทีอยู่ ทีเคยทํางาน......................................................................
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................
.... .. .... ...

(สํ าคัญมากกรุ ณาแจ้ งเบอร์ ทีถูกต้ องทีสามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
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เมือวันที................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.......................เดือน........................ปี .....................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมือวันที................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.......................เดือน........................ปี .....................
รายชือบุคคลในครอบครั วของท่ านพร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
หมายเหตุ
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิมเติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทังนี
เพือประโยชน์ ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีนี (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
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