ตารางการเดินทาง
วั
น
ที

โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า

เทีย
ง

คํา

พักที

JIANG TIAN DUJIACUN
กรุงเทพฯ-จางเจียเจีย(CZ606 : 06.25-10.35)ฟ่ งหวง-เมืองโบราณฟ่ งหวง-ล่ล่องเรื อลํานําถัวเจียง
HOTEL
ฟ่ งหวง-จางเจียเจีย-เขาเที
เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้
ซาน
า
VIENNA HOTEL4 ดาว
2 และรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก((รวมผ้ าหุ้มรองเท้ า)-ถํา
หรืรือระดับเทียบเท่ า
ประตูสวรรค์
จิตรกรรมภาพวาดทราย-ถนนคนเดิ
ถนนคนเดินซีป้ เจี
ู ย3 จางเจียเจีย-กรุงเทพฯ
(CZ605 : 21.50-00.15+1)
หมายเหตุ :
 ไม่ รวมค่ าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ปท่ านละ1,000
นละ
บาทหรื อ ค่ าวีซ่าจีนแบบเดียว (4 วันทําการ
การ)ท่ านละ1,500 บาท
 ไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ, ไกด์ ท้องถินและหัวหน้ าทัวร์ จาํ นวน 300 หยวน/ทริป/ท่ท่ าน
(เด็กชําระทิปเท่ าผู้ใหญ่ )
1

กําหนดการเดินทาง
วันที 30 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561
วันที 08-10 / 20-22 ธันวาคม 2561
วันที 30 ธันวาคม 2561-01 มกราคม 2562

ราคา 13,899.ราคา 13,899.ราคา 16,899.โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก
03.30น.
06.25น.
10.35น.

กรุ งเทพฯ-จางเจี
จางเจียเจีย-ฟ่
ย งหวง-เมืองโบราณฟ่ งหวง-ล่ล่ องเรื อลํานําถัวเจียง
พร้ อมกันทีท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่
ระหว่ างประเทศ
งประเทศ) ชัน 4 ประตู 9
บริ เวณ ISLAND-Uสายการบิ
สายการบินCHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)โดยมี
โดยมีเจ้ าหน้ าทีคอยอํานวยความ
สะดวกให้ กบั ท่าน
เหิรฟ้าสู่ เมืองจางเจี
จางเจียเจียประเทศจี
ย
น เทียวบินที CZ606(บริ
บริการอาหารและเครื องดืมบนเครื อง
อง)
เดินทางถึงสนามบินเหอฮัวเมื องจางเจี ยเจี ย อุทยานมรดกโลกตังอยู่ทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของ
มณฑลหูหนาน เป็ นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีนและได้ รับการประกาศให้ เป็ นมรดกโลกธรรมชาติ
ในปี ค.ศ.1992 หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมื องและรั บสัมภาระเรี ยบร้ อยแล้ ว นํ าท่านเดินทางสู่

เทียง
บ่ าย
คํา

พักที
วันทีสอง
เช้ า

เทียง
บ่ าย

เมืองฟ่ งหวง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4ชัวโมง)เมืองทีขึนอยูก่ บั เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้ อยถู
เจีย ตังอยูท่ างทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นํ าท่านชม เมื องโบราณฟ่ งหวง เป็ นเมื องแห่งการท่องเที ยวระดับ5A ตังอยู่ริมแม่นําถัวสร้ างใน
ราชวงศ์ถงั จุดเด่นคือกําแพงโบราณ นอกจากนียังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้ านวัฒนธรรม
อันลําค่าทีตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้ อยแห่ง
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (2)
นําท่านล่ องเรื อลํานําถัวเจียงชมบ้ านเรื อนสองฟากฝั งแม่นําทีมีลกั ษณะการก่อสร้ างแบบจีนโบราณ
สร้ างในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง
(หมายเหตุ : ในกรณี ทีไม่ สามารถล่ องเรื อตามลํานําถัวเจียงได้ อันเนื องมาจากการเปิ ดปิ ด
ฝายทดนําจึงทําให้ ไม่ มีนําเพียงพอสําหรั บการล่ องเรื อได้ หรื อภัยทางธรรมชาติทางบริ ษัทฯ
ไม่ มีการคืนค่ าบริการใดๆ ทังสิน)
JIANG TIAN DUJIACUN HOTEL 4 ดาวหรื อระดับเทียบเท่ า
ฟ่ งหวง-จางเจียเจีย-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้ าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวมผ้ า
หุ้มรองเท้ า)-ถําประตูสวรรค์
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม(3)
นํ าท่านเดินทางสู่ จางเจี ยเจี ย (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั วโมง) อุทยานมรดกโลกตังอยู่ทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็ นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้ รับการประกาศให้
เป็ นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)เมนูพเิ ศษ !! สุกีเห็ด
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ เขาเที ย นเหมิ น ซานโดยกระเช้ า (ใช้ เ วลา
ประมาณ40นาที)เป็ นกระเช้ าทีมีความยาวทีสุดในโลกนําท่านท้ า
ทายความสู ง สุ ด หวาดเสี ย วกั บ ทางเดิ น กระจก(รวมผ้ าหุ้ ม
รองเท้ า) มี ระยะทาง 60 เมตรถื อเป็ นการท้ าทายนักท่องเที ยวที
อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อนั งดงามบนเขาเทียนเหมินซานจากนันนํา
ท่านลงบันไดเลือนสูถ่ าประตู
ํ
สวรรค์ อิสระให้ ท่านถ่ายรู ปชมความ
งามซึงเคยมีชาวรัสเซียได้ ขบั เครื องบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาแห่งนี
มาแล้ วสมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางลงจากเขาด้ วยรถอุทยาน
(หมายเหตุ : อาจจะเปลี ยนแปลงเป็ นนั งรถอุ ท ยาน + ขึ น
บั นไดเลื อน + ลงกระเช้ าเพือความสะดวกแก่ ลูก ค้ า ทีจะไม่ ต้อ งรอคิว นานหรื อหากบั นได
เลือนประกาศปิ ดการเทียวต้ องเป็ นขึน+ลงกระเช้ าทังนีทางบริ ษัทจะเปลียนแปลงตามความ
เหมาะสมอย่ างใดอย่ างหนึง //และในส่ วนการนังรถของอุทยานขึนไปบนถําประตูสวรรค์ หาก
รถของอุ ท ยานไม่ ส ามารถขึ นไปที ถําประตู ส วรรค์ ไ ด้ ท างบริ ษั ทฯจะไม่ คื น เงิ น และไม่ จั ด
โปรแกรมอื นมาทดแทนให้ ทังนี ขึนอยู่กับสภาวะอากาศและการรั กษาความปลอดภัยของ
นั ก ท่ อ งเทียวขอสงวนสิท ธิ ยึ ด ตามประกาศอุ ทยานเป็ นสํ า คั ญโดยที ไม่ ต้ อ งแจ้ ง ให้ ทราบ
ล่ วงหน้ า)

คํา

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (5)
ท่ านสามารถซือOption เสริมทีน่ าสนใจได้ ดังนี..
• โชว์ นางจิงจอกขาวการแสดงทีถือว่าครบครันด้ วยอารมณ์ตา่ งๆชวนให้ เคลิบเคลิมไปกับการแสดง
เป็ นการแสดงบทเกียวกับความรักของนางพญาจิงจอกขาวทีมีตอ่ ชายผู้เป็ นทีรัก
**ค่ าใช้ จ่าย ท่ านละ 400 หยวน ติดต่ อสอบถามข้ อมูลและรายละเอียดเพิมเติมได้ ทเจ้
ี าหน้ าที
และชําระเงินกับไกด์ ท้องถิน**
โปรดทราบ!!:โชว์ นางจิงจอกขาวนีทําการแสดงทีโรงละครกลางแจ้ งหากมีการปิ ดการแสดงใน
วันนันๆหรื อปิ ดการแสดงในช่ วงฤดูหนาวท่ านสามารถเลือกซือOptionเสริมเป็ น..
•โชว์ เหมยลีเซียงซีซงเป็
ึ นโชว์เกียวกับประเพณีวฒ
ั นธรรมวิถีชีวิตของแต่ละเผ่าซึงเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะของชาวจางเจียเจียในมณฑลหูหนานและทีมีความอลังการสวยงามด้ วยแสงสีเสียง
**ค่ าใช้ จ่าย ท่ านละ 400 หยวน ติดต่ อสอบถามข้ อมูลและรายละเอียดเพิมเติมได้ ทเจ้
ี าหน้ าที
และชําระเงินกับไกด์ ท้องถิน**
พักที
VIENNA HOTEL 4 ดาว หรื อระดับเทียบเท่ า
วันทีสาม
จิตรกรรมภาพวาดทราย-ถนนคนเดินซีป้ ูเจีย-จางเจียเจีย-กรุ งเทพฯ
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม(6)
นําท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย สถานทีซึงจัดแสดงภาพวาดของหลีจวินเซิง ซึงเป็ นผู้ทีริ เริ มศิลปะ
แบบใหม่ จิตรกรรมทีรังสรรค์ขนมา
ึ ล้ วนได้ รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปี จนเป็ นทีเลือง
ลือไปทัวโลกจากนันนําท่านสูถ่ นนคนเดินซีป้ ูเจียเป็ นถนนคนเดินทีสร้ างใหม่ได้ ไม่นาน อีกทังเป็ น
สถานทีช้ อปปิ งของนักท่องเทียวทีมาจางเจียเจีย บรรยากาศทีนีออกแบบให้ เป็ นบ้ านเรื อนโบราณสมัย
ราชวงศ์ชิง
ท่ านสามารถซือOption เสริมทีน่ าสนใจได้ ดังนี..
•ล่ องเรื อชมทะเลสาบเป่ าเฟิ งหูซงเป็
ึ นทะเลสาบบนเขาสูงทีหาได้ ยากรายล้ อมด้ วยยอดเขาและ
พรรณไม้ นานาชนิด ยากทีจะแยกได้ ว่านําอยูใ่ นภูเขาหรื อภูเขากันแน่
**ค่ าใช้ จ่าย ท่ านละ 400 หยวน ติดต่ อสอบถามข้ อมูลและรายละเอียดเพิมเติมได้ ทเจ้
ี าหน้ าที
และชําระเงินกับไกด์ ท้องถิน**
เทียง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)เมนูพเิ ศษ !! เมนูปิงย่ างสไตล์ เกาหลี
บ่ ายท่ านสามารถซือOption เสริมทีน่ าสนใจได้ ดังนี..
•สะพานแก้ วจางเจียเจีย ทียาวและสูงทีสุดในโลกสามารถรองรับคนได้ มากถึง 800 คน อีกทัง
สะพานแห่งนีมีความยาว 430 เมตร กว้ าง 6 เมตร สูง 300 เมตร เชือมสองหน้ าผา
**ค่ าใช้ จ่าย ท่ านละ 500 หยวน ติดต่ อสอบถามข้ อมูลและรายละเอียดเพิมเติมได้ ทเจ้
ี าหน้ าที
และชําระเงินกับไกด์ ท้องถิน**

คํา
21.50น.
00.15+1 น.

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร(8)
สมควรแก่เวลา นําท่านสูส่ นามบินเหอฮัวเมืองจางเจียเจีย
กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินCHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)เทียวบินที CZ605
(บริการอาหารและเครื องดืมบนเครื อง)
เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
*** ขอบพระคุณทุกท่ านทีใช้ บริการ ***

ข้ อสําคัญควรทราบ (กรุ ณาอ่ านให้ ละเอียดทุกข้ อ)
 ทัวร์ นีสําหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
 โปรดตรวจสอบพาสปอร์ ตของท่าน จะต้ องมี อายุคงเหลื อ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึนไปและเหลื อ
หน้ ากระดาษอย่างตํา 2 หน้ า หากไม่มนใจโปรดสอบถาม
ั
 ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ทีมีนกั ท่องเทียวร่ วมเดินทางน้ อยกว่า 10 ท่าน โดย
จะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่มีวีซ่าและอย่างน้ อย 10 วัน
ก่อนการเดินทางสํ าหรั บประเทศที มี วีซ่า(หากผู้เ ดินทางทุกท่านยินดีทีจะชํ าระค่าบริ การเพิ มเพื อให้ คณะ
เดินทางได้ ทางบริ ษัทฯ ยินดีทีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์)
 หากท่านทีต้ องออกตัวภายใน (เครื องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯเพือเช็คว่ากรุ๊ ปมี
การคอนเฟริ มเดินทาง หรื อ สายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครัง มิฉะนันทางบริ ษัท
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน
 โรงแรมที พัก และโปรแกรมท่ องเที ยวอาจมี การสลับปรั บเปลี ยนขึ นอยู่กับ ความเหมาะสม และคํานึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้ าเป็ นหลัก
 บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ ในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั ทีทาง บริ ษัทฯ
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้ าหรื อยกเลิกของเทียวบินรวมถึงกรณีทีกองตรวจคน
เข้ าเมืองไม่อนุญาตให้ เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้ เข้ าเมือง รวมทัง
ในกรณี ทีท่านจะใช้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนําเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิ เสธการเดินทางเข้ าหรื อ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึง
 บริ ษัทฯสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียวโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 บริ ษัทฯสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริ การโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานําหน้ าชือ
เลขทีหนังสือเดินทางและอืนๆ เพือใช้ ในการจองตัวเครื องบิน ในกรณีทีท่านมิได้ ส่งหน้ าหนังสือเดินทางให้ กับ
ทางบริ ษัทพร้ อมการชําระเงินมัดจํา
 บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้ แก่ลูกค้ าทีไม่ร้ ู จกั กัน กรณี ทีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้ องจ่ายค่าพัก
เดียวเพิมตามราคาทีระบุไว้ ในรายการทัวร์ เท่านัน
 ท่านทีมีวีซา่ จีนและสามารถใช้ เดินทาง เข้ า-ออก ได้ ตามวันเดินทางทีระบุ กรุ ณาแจ้ งเจ้ าหน้ าทีให้ รับทราบก่อน
การทําจองทัวร์

 ท่านทีประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการทําวีซ่าท่าน
จะต้ องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้ า-ออกเมื องด้ วยตนเอง เนื องจากบริ ษัททัวร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้ นวี ซ่าในรายละเอี ยด / ผู้ใช้ บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทํ าบัตรหายใน
ระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้ อย 2 อาทิตย์
 ตัวเครื องบินทีใช้ เป็ นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกทีนังล่วงหน้ าได้ (ท่านจะได้ รับทีนังแบบสุม่ เท่านัน)
 หลังจากทีท่านได้ ชําระค่ามัดจําและค่าทัวร์ สว่ นทีเหลือเรี ยบร้ อยแล้ วนัน
3 วัน ก่ อนเดินทาง ท่านจะได้ รับใบนัดหมายเพือเตรี ยมตัวการเดินทาง
1 วัน ก่ อนเดินทาง หัวหน้ าทัวร์ จะโทรให้ ข้อมูลเตรี ยมตัวเดินทางแก่ผ้ เู ดินทางอีกครัง
 เมือท่านทําการซือโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขของหมายเหตุทกุ ข้ อแล้ ว
อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่
(พักห้ องละ 2-3
ท่ าน)

เด็ก
2-18 ปี

วันที30 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม2561

13,899

13,899

3,000

7,899

วันที 08-10 ธันวาคม2561

13,899

13,899

3,000

7,899

วันที 20-22 ธันวาคม2561

13,899

13,899

3,000

7,899

กําหนดการเดินทาง

พักเดียว
ราคา
(จ่ ายเพิม) ไม่ รวมตัว

วันที 30 ธันวาคม 2561-01 มกราคม 2562
16,899
16,899
3,000
9,899
อัตราค่ าบริการ *รวม*
1. ตัวเครื องบินชันประหยัด ไป – กลับ พร้ อมกรุ๊ปเท่านัน
2. ทีพักโรงแรม 4 ดาวตามโปรแกรม (จัดให้ พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)
** ในกรณีทีท่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีนอนเสริ ม] แล้ วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้ องพักแบบ
TRIPLE ได้ ทางบริ ษัทอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร 8 มือ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมือใด จะไม่สามารถคืนเงินได้ )
4. ค่าเข้ าชมสถานทีต่างๆ ตามโปรแกรม
5. ค่ารถโค้ ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานทีท่องเทียวตามรายการระบุ
6. ค่าภาษี นํามันเชื อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที มีการเรี ยกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็ นอัตราเรี ยกเก็บ ณ
วันที 09 ต.ค. 61 (หากมีการเรี ยกเก็บเพิมจากสายการบินท่านต้ องชําระเพิม)
7. ค่าระวางนําหนักกระเป๋ า โหลดใต้ ท้องเครื อง 1 ใบ จํากัดไม่เกิน 23 กิโลกรัมสัมภาระติดตัวขึนเครื องได้ 1ชินต่อท่าน
นําหนักต้ องไม่เกิน5 กิโลกรัม
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทางในท้ องถิน คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี
เกิดอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือนไขของกรมธรรม์) ** คุ้ ม ครองตั งแต่ อายุ 16–69 ปี
เท่ านัน **

หมายเหตุ:
กรณี ผ้ ูเ ดินทางมี อายุ 1 เดือน-15 ปี และผู้เดินทาง อายุ 70 ปี ขึนไป คุ้ม ครองเพี ยง 50%
ของวงเงินคุ้มครอง และ สําหรับผู้เดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรม์ไม่รับคุ้มครองใดๆ ทังสิน **
ลู ก ค้ า ท่ านใดสนใจ...ซื อประกั นการเดินทางสํา หรั บ ครอบคลุ มเรื องสุ ข ภาพสามารถสอบถามข้ อ มู ล
เพิมเติมกับทางบริษัทได้ **ทังนีอัตราเบียประกันเริมต้ นที 330 บาท ขึนอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง**
การประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณีทีเสียชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้ วยโรคประจําตัว, การติดเชือ, ไวรัส, ไส้ เลือน, ไส้ ติง, อาการทีเกียวข้ อง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตก
อยู่ภายใต้ อํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้ งบุตร, การบาดเจ็บเนืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้ าย การยึดพาหนะ และ การปล้ นอากาศยาน (Terrorism,
Hijack, Skyjack) และ อืนๆตามเงือนไขในกรมธรรม์
อัตราค่ าบริการ *ไม่ รวม*
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที ระบุ เช่น ค่าทําหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่า
อินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื องดืมทีสังเพิมนอกเหนือรายการ(กรุ ณาสอบถาม
จากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริ การ)
2. ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7% และภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3%(กรณีต้องการใบกํากับภาษี )
3. ค่ าทิปคนขับรถ, ไกด์ ท้องถินและหัวหน้ าทัวร์ จาํ นวน300 หยวน/ทริป/ท่ าน
(เด็กชําระทิปเท่ าผู้ใหญ่ )
4. ค่าทําวีซ่าชาวต่างชาติ ซึงไม่ได้ รับการยกเว้ นยืนวีซ่ากรุ๊ ป (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิมจากค่าทัวร์ 800 หยวน และผู้
เดินทางเป็ นผู้ดําเนินการยืนวีซา่ เอง)
5. ค่ าวีซ่ากรุ๊ ปท่ องเทียวเข้ าประเทศจีน ท่ านละ 1,000 บาทใช้ เพียงสําเนาหนั งสือเดินทาง (สําหรั บผู้ ถือ
พาสปอร์ ตไทยและเดินทางไป-กลับพร้ อมกรุ๊ ปเท่ านัน) หรื อค่ าวีซ่าจีนท่ องเทียวแบบเดียว (4วันทําการ)
ท่ านละ 1,500 บาท (สําหรั บผู้ถอื พาสปอร์ ตไทย)
หมายเหตุ
 หากยกเลิกเดินทาง วี ซ่ากรุ๊ ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่ส ามารถนํ าไปใช้ กับการเดินทางครั งอื นๆได้ รวมทังไม่
สามารถคืนเงินค่าวีซา่ ได้ ทกุ กรณี
 กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี เดินทางพร้ อมผู้ปกครอง ในเส้ นทางทีบินลงปั กกิง / ปั กกิง+เซียงไฮ้ (เทียว 2 เมือง)
ต้ องยืนวีซา่ เดียวเท่านัน
 ในกรณี รัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ ป ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดๆทังสิน ทําให้ ไม่สามารถยื นวีซ่ากรุ๊ ปได้ หรื อ
ท่านมีความประสงค์จะยืนวีซ่าเดียว ผู้เดินทางจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการทําวีซ่าเดียวยืนปกติ 4 วัน ทําการ
ท่านละ 1,500 บาท หรื อ วี ซ่าด่วน 2 วัน ทํ าการ ท่านละ 2,550 บาท (อัตราดังกล่าวข้ างต้ น สํ าหรับผู้ถือ
หนังสือเดินทางไทยเท่านัน)
 สําหรับผู้ทีเคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังต่อไปนี1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน
5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่ าน 10.อียิปต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรี ย 13.
เลบานอน 14.อินเดีย15.ศรี ลงั กา16.ลิเบีย17.ซูดาน 18.แอลจีเรี ย 19.ไนจีเรี ย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน
23.จอร์ แดน 24.โซมาเรี ย
(ตังแต่ปี 2014เป็ นต้ นมา ไม่สามารถยืนขอวีซา่ กรุ๊ปได้ ต้ องทําวีซา่ เดียวเท่านัน)

เงือนไขการสํารองทีนังและการชําระค่ าบริการ
 กรุ ณาชําระทังหมดเนืองจากเป็ นราคาโปรโมชัน
(ภายใน 48 ชัวโมง หรื อ 2 วันนับจากวันทีทําการจอง)
(กรณี ไม่ชําระเงิ น หรื อชําระเงินไม่ครบภายในกํ าหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่า
กรณีใดๆให้ ถือว่าท่านสละสิทธิ)
หมายเหตุหากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ ว กรุณาส่งสําเนาการโอนเงิน ให้ เจ้ าหน้ าทีทุกครัง
 รบกวนสแกนหน้ าพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน ส่งภายใน 5 วันหลังจากการหลังจาการชําระมัดจํา
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้ งยกเลิกก่ อนเดินทาง 30 วันขึนไป
คืนค่าใช้ จา่ ยทังหมด
 แจ้ งยกเลิกก่ อนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บค่าใช้ จา่ ยท่านละ 10,000 บาท
 แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่ า1-14วันก่ อนเดินทาง
ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิเก็บค่าใช้ จา่ ยทังหมด
 บริ ษั ทขอสงวนสิทธิ ในการเก็ บค่ าใช้ จ่ ายทังหมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมี ผ ลทําให้ ค น
เดินทางไม่ ครบตามจํานวนทีบริษัทฯกําหนดไว้ (10ท่ านขึนไป)เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัท
และผู้เดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกันบริ ษัทต้ องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของ
ท่าน
 กรณี เ จ็ บ ป่ วยจนไม่ ส ามารถเดิน ทางได้ ซึงจะต้ อ งมี ใ บรั บ รองแพทย์ จ ากโรงพยาบาลรั บ รองบริ ษัท ฯจะ
พิจารณาเลือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายทีไม่สามารถเรี ยกคืนได้
เช่นค่าตัวเครื องบิน ค่าห้ อง ค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามทีสถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้ จ่ายอืนๆทีเกิดขึนตามจริ ง
ในกรณีทีไม่สามารถเดินทางได้
 ยกเว้ นกรุ๊ ปทีออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการัน
ตีมดั จําทีนังกับสายการบินและค่ามัดจําทีพัก รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่ มีการคืน
เงินมัดจําหรื อค่ าทัวร์ ทงหมด
ั
ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
 กรณี ทีกองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ า
ประเทศทีระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่ คืนค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
 เมื อท่ า นออกเดิน ทางไปกั บ คณะแล้ ว ถ้ า ท่ า นงดการใช้ บ ริ ก ารรายการใดรายการหนึ ง หรื อ ไม่
เดินทาง พร้ อมคณะถือว่ าท่ านสละสิทธิ ไม่ อาจเรี ยกร้ องค่ าบริ การและเงินมัดจําคืน ไม่ ว่ากรณีใดๆ
ทังสิน
ข้ อแนะนําก่ อนการเดินทาง
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนําติดตัวขึนเครื องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน
และรวมกันทุกชินไม่เกิ น 1,000 มิล ลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึงมี ซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนํ า
ออกมาให้ เจ้ าหน้ าที ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์ เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ท่านละ 1 ใบเท่านัน ถ้ าสิงของ
ดัง กล่าวมี ข นาดบรรจุภัณ ฑ์ ม ากกว่ าที กํ าหนดจะต้ อ งใส่กระเป๋ าใบใหญ่ แ ละฝากเจ้ าหน้ าที โหลดใต้ ท้อ ง
เครื องบินเท่านัน
 สิงของทีมีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่
และฝากเจ้ าหน้ าทีโหลดใต้ ท้องเครื องบินเท่านัน

 กรุ ณาเตรี ยมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนืองจากรัฐบาลท้ องถิน
ต้ องการรักษาสิงแวดล้ อมและลดการทิงขยะ จึงไม่มีบริ การทีโรงแรม
 ห้ ามนําแบตเตอรี สํารองใส่กระเป๋ าเดินทางโหลดใต้ เครื องในทุกกรณี
เอกสารประกอบการยืนวีซ่าท่ องเทียวประเทศจีนแบบกรุ๊ ป(เฉพาะพาสปอร์ ตไทยเท่ านัน)
 สําเนาหนังสือเดินทาง ทีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
(ต้ องชัดเจนเท่านัน ลูกค้ าไม่ต้องส่งเล่มพาสปอร์ ตตัวจริ งมา และต้ องถ่ายให้ ตดิ ทัง 2 หน้ า ดังตัวอย่าง)
 ยกเว้ นเส้ นทางทีบินลงเทียนสิน ใช้ สําเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่าย 2 นิว จํานวน 2 รูป
ตัวอย่ างการถ่ ายรูปหน้ าพาสปอร์ ตกรณียืนวีซ่าแบบกรุ๊ ปท่ องเทียว

ต้ องถ่ ายให้ ตดิ ทัง 2 หน้ าแบบตัวอย่ าง
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรั บหนังสือเดินทางไทย (กรณีทท่ี านมีความประสงค์ จะยืนวีซ่าเดียว)
1. หนังสือเดินทางทีมีอายุการใช้ งานไม่ตํากว่า 6 เดือน สัญชาติไทย(หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้ องไม่ มีการ
ชํารุ ดใดๆ ทังสิน ถ้ าเกิดการชํารุ ด เจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศ
ของท่ านได้ )
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย2 หน้ าเต็ม

3. รู ปถ่ ายหน้ าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิว พืนหลังสีขาวเท่ านัน ยิมห้ ามเห็นฟั น มองเห็นทังใบหน้ าและใบหู
ทังสองข้ างชั ดเจน และห้ ามสวมเสื อสี ขาว เช่ น เสื อยืดสี ขาว ชุ ดนั กศึกษา หรื อชุ ดข้ าราชการ ไม่ สวม
เครื องประดับ สร้ อย ต่ างหู เเว่ นตาเเฟชัน เเว่ นสายตา รู ปถ่ ายมีอายุไม่ เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้ องไม่ ใช่
สติกเกอร์ หรื อรูปพรินจากคอมพิวเตอร์
4. เอกสารทีให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้ อมูลจริ งให้ ครบเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตากว่
ํ า 18 ปี เดินทางใช้ เอกสารเพิมเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี
5.1 เดินทางพร้ อมพ่ อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่ อ หรื อ แม่
5.1.1 สําเนาสูตบิ ตั ร(ใบเกิด) ทังนีกรณีเด็กอายุตากว่
ํ า 6 ปี ต้ องใช้ สูตบิ ัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
5.1.4 กรณีชือไม่ตรงกับสูตบิ ตั ร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลียนชือ
5.2 เดินทางพร้ อมญาติ
5.2.1 สําเนาสูตบิ ตั ร(ใบเกิด) ทังนีกรณีเด็กอายุตากว่
ํ า 6 ปี ต้ องใช้ สูตบิ ัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
5.2.4 กรณีชือไม่ตรงกับสูตบิ ตั ร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลียนชือ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําทีเขตหรื ออําเภอเท่านัน
6. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่ างชาติ ใช้ เอกสารเพิมเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี
6.1 ใบอนุญาติการทํางานตัวจริ งเท่านัน ! ! ต่ออายุการทํางานแล้ วไม่ตํากว่า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3สําเนาตัว + ใบจองโรงแรม
6.4สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขันตํา 100,000 บาท
6.5กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
หมายเหตุ :
 ทางบริ ษัทฯ สามารถขอวี ซ่าให้ ไ ด้ เฉพาะชาวต่างชาติทีทํ างานในประเทศไทย และมี ใบอนุญ าติการ
ทํางานในประเทศไทยเท่านัน หากไม่ได้ ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวี ซ่าเข้ า
ประเทศจีนด้ วยตนเอง
 กรณี หนังสือเดินทางต่างด้ าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
เนืองจากผู้เดินทางจะต้ องไปแสดงตนทีสถานทูตจีน
 สําหรับผู้ทีถือหนังสือเดินทางต่างด้ าว จะต้ องทําเรื องแจ้ ง เข้ า-ออก หรื อ Re-Entry ด้ วยตนเองเท่านันก่อน
การส่งเอกสารยืนวีซา่
 เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยืนวีซ่า ดังนันกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริ ษัท
ทัวร์ อย่างน้ อย 7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
 โปรดทําความเข้ าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยืนวีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิมเติม
หรื อเปลียนระเบียบการยืนเอกสาร เป็ นเอกสิทธิของสถานทูต และบางครังบริ ษัททัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้ า
ค่ าธรรมเนียมการยืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติ(ในกรณีททางบริ
ี
ษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้ )

 หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั
ท่านละ5,060 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอืนๆ (กรุ ณาสอบถามรายละเอียดได้ ทเจ้
ี าหน้ าทีฝ่ ายขาย)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี
 ชือเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายทีดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรื อแต่งหน้ าทาปาก
 นํารูปถ่ายเก่า ทีถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 นํารูปถ่ายทีมีวิวด้ านหลัง ทีถ่ายเล่น หรื อรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพือยืนทําวีซา่
 นํารูปถ่ายทีเป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรูปทีพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่ างชาติฝรั งเศสและประเทศยุโรปทีเข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยียม
สาธารณรั ฐเช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลีลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้ า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์ เอสโทเนียไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ )
**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลียนกฎเกณฑ์ การยืนวีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**

ผู้เดินทางกรุ ณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี!!!!
**เนืองจากสถานทูตจีนมีการเปลียนแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี**
เอกสารทีใช้ ประกอบการยืนขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทังหมดให้ ครบถ้ วน เพือประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
( MISS. / MRS. / MR.)
NAME..........................................................SURNAME..................................................
สถานภาพ โสด
 แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชือคู่สมรส
............................................................................................
ทีอยู่ตามทะเบียนบ้ าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...........................................................................................................................................................................
.... รหัสไปรษณีย์.............................................. โทรศัพท์ บ้าน.......................................มือถือ
.................................
ทีอยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...........................................................................................................................................................................
............................................... รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์ บ้าน
.......................................................
ชือสถานทีทํางาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)............................................................................
ตําแหน่ งงาน
.........................................................................................................................................................
ทีอยู่สถานทีทํางาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ......................................................................
............................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร
.............................................
(สําคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ทถูี กต้ องทีสามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนืองจากทางสถานทูตจะมีการโทร
เช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมือวันที........... เดือน...................ปี .................... ถึง วันที.......................เดือน.......................ปี
........................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
เมือวันที........... เดือน..................ปี ..................... ถึง วันที.......................เดือน.......................ปี
........................
รายชือบุคคลในครอบครั วของท่ านพร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)

1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME....................................................................SURNAME..........................................................................
......
RELATION.........................................................................................................................................................
......
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME....................................................................SURNAME..........................................................................
......
RELATION.........................................................................................................................................................
......
หมายเหตุ
** กรุ ณาระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ทีทํางาน มือถือ บ้ าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความ
เป็ นจริง เพือใช้ ในการขอยืนวีซ่า
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริ ษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริ ษัทอาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิมเติม อาจทําให้ ท่านเกิด
ความไม่ สะดวกภายหลัง ทังนีเพือประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีนี (โปรดทําตามระเบียบ
อย่ างเคร่ งครั ด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

