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วันที่

กําหนดการ

เชา

เที่ยง

เย็น

1

กรุงเทพฯ-จางเจียเจี้ย(CZ606 : 06.25-10.35)
ฟงหวง-เมืองโบราณฟงหวง-ลองเรือลําน้ําถัวเจียง

✈





SUNSHINE HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว

2

ฟงหวง-สะพานแขวนอายจายตาเฉียว-จางจียเจี้ยภาพวาดทราย-โชวนางจิ้งจอกขาว



IMMERSING HOTELS &
RESORTS
หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว

3

สะพานแกวที่ยาวทีส่ ุด-เขาเทียนเหมินซาน
(กระเชา+บันไดเลือ่ น+รถอุทยาน)-ระเบียงแกว
(รวมผาหุมรองเทา)-ประตูสวรรค
(***รายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยยึดตาม
ประกาศจากทางอุทยานเปนสําคัญ ***)

IMMERSING HOTELS &
RESORTS
หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว

4

อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึน้ ลิฟทแกว-ลงกระเชา)
สะพานใตหลาอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพล
เฮอหลง-ลําธารแสมาทอง-ถนนซีปูเจีย-จางเจีย
เจี้ย-กรุงเทพฯ(CZ605 : 21.50-00.10+1)
(***รายการทัวรอาจมีการเปลีย่ นแปลงไดโดยยึด
ตามประกาศจากทางอุทยานเปนสําคัญ ***)

















โรงแรม

กรุณาเตรียมคาทิปไกด,หัวหนาทัวร และคนขับรถจํานวน 120 หยวน/คนตลอดการเดินทาง
กําหนดการเดินทาง เดือนธันวาคม 2561 –มีนาคม 2562
วันแรก

กรุงเทพฯ-จางเจียเจี้ย-ฟงหวง-เมืองโบราณฟงหวง-ลองเรือลําน้ําถัวเจียง

03.30 น.

 พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก (ระหวางประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ
ISLAND-U สายการบินCHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน
เหิรฟาสู เมืองจางเจียเจี้ยโดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINEเที่ยวบินที่CZ606(บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

06.25น.
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10.35 น.

เที่ยง
บาย

ค่ํา

เดินทางถึง เมืองจางเจียเจี้ยอุทยานมรดกโลกตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เปนอุทยาน
แหงชาติแหงแรกของจีน และไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกธรรมชาติในป ค.ศ.1992 หลังผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลวนําทานเดินทางสู เมืองฟงหวง(ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
เมืองที่ขึ้นอยูกับเขตปกครองตนเองของชนเผานอยถูเจีย ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...หมูแดงสไตลกวางเจา
นําทานชม เมืองโบราณฟงหวง เปนเมืองแหงการทองเที่ยวระดับ 5A ตั้งอยูริมแมน้ําถัว สรางในราชวงศถัง
จุดเดนคือ กําแพงโบราณ นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางดานวัฒนธรรมอันล้ําคาที่ตกทอดมา
จากราชวงศหมิงและชิงหลายรอยแหงมีถนนที่ปูดวยหินเขียว 20 กวาสาย
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...ชาวถูเจีย
หลังอาหารนําทาน ลองเรือตามลําน้ําถัวเจียง ที่จะทําใหทานสนุก ตื่นเตน แตไมมีอันตราย ชมบานเรือนสอง
ฟากฝงแมน้ํา สะพานโบราณอวดความเปนธรรมชาติใหทานไดสัมผัสพรอมเก็บภาพประทับใจไวเปนที่ระลึก
หมายเหตุ : ในกรณีที่ไมสามารถลองเรือตามลําน้ําถัวเจียไดอันเนื่องมาจากการเปดปดฝายทดน้ําจึงทํา
ใหไมมีน้ําเพียงพอสําหรับการลองเรือไดหรือภัยทางธรรมชาติ ทางบริษัทฯไมมีการคืนคาบริการใดๆ
ทั้งสิ้น
 พักที่ SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว****

วันที่สอง

ฟงหวง-สะพานแขวนอายจายตาเฉียว-จางจียเจี้ย-ภาพวาดทราย-โชวนางจิ้งจอกขาว

เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู สะพานแขวนอายจายตาเฉียว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)จากนั้นนําทาน
โดยสารลิฟทไปยังสะพาน เพื่อใหทานไดสัมผัสความเสียวที่บริเวณพื้นกระจกและชมความสวยงามของ
หนาผาที่งดงามบริเวณดานลางทานสามารถชมสะพานแขวนขามหุบเขาที่ใหญที่สุดในโลกสะพานแหงนี้ตั้งอยู
ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนานหางจากเมืองจี๋โสวประมาณ20 กิโลเมตรตัวสะพานตั้งอยูสูงจากพื้นดิน
ประมาณ330 เมตรเปดใชงานอยางเปนทางการเมื่อวันที่31 มีนาคมค.ศ. 2012 ชวงที่เปนสะพานแขวนสรางโดย
ไมมีตอมอสะพานมีความยาว1,176 เมตรขามผานหุบเขาที่อยูใกลๆตําบลอายจายที่มีแมน้ําเตอหางเหอไหล
ผานกลางหุบเขานับวาเปนวิวทิวทัศนอันแสนงดงามตระการตาจากนั้นนําทานเดินทางสู จางเจียเจี้ย (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) อุทยานมรดกโลกตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เปนอุทยาน
แหงชาติแหงแรกของจีน และไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกธรรมชาติในป ค.ศ.1992
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...เปดยาง
นําทานชม ภาพวาดทรายสถานที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเปนผูที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...หอยเชลล

เที่ยง
บาย
ค่ํา
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นําทานชม โชวนางจิ้งจอกขาว การแสดงที่ถือวาครบครันดวยอารมณตาง ๆ ชวนใหเคลิบเคลิ้มไปกับการแสดง
เปนการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีตอชายผูเปนที่รัก (โชวนางจิ้งจอกขาวจะปดการ
แสดงในชวงฤดูหนาวประมาณเดือนธันวาคม-มีนาคมของทุกป ปดและเปดวันไหนขึ้นอยูกับประกาศ
ของทางผูจัด ฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเปน โชวเหมยลี่เซียงซี ซึ่งเปนโชวเกี่ยวกับ
ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตของแตละเผาซึ่งเปน เอกลักษณเฉพาะของชาวจางเจียเจี้ยในมณฑลหูหนาน
และที่มีความอลังการสวยงามดวย แสง สี เสียง แทนใหทาน )
***โปรดทราบ!! โชวนี้แสดงที่โรงละครกลางแจงหากมีการปดการแสดงในวันนั้นๆ หรือปดการแสดง
ในชวงฤดูหนาว ไมวาจะดวยกรณีใดๆ ทําใหเขาชมไมไดผูจัดรับผิดชอบเพียงจัดโชวพื้นเมืองชุดอื่น
ทดแทน ใหเทานั้นหากบัตรไดถูกใชไปแลวจะไมมีการคืนคาบริการใดๆ ***
 พักทีI่ MMERSING HOTELS& RESORTS หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว*****
วันที่สาม

สะพานแกวที่ยาวทีส่ ุด-เขาเทียนเหมินซาน(กระเชา+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแกว(รวมผาหุม
รองเทา)-ประตูสวรรค

เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานพิสจูนความกลากับ สะพานแกวจางเจียเจี้ย สะพานแกวที่ยาวและสูงที่สุดในโลก สามารถรองรับ
คนไดมากถึง 800 คน อีกทั้งสะพานแหงนี้มีความยาว 430 เมตร กวาง 6 เมตร สูง 300 เมตร เชื่อมสองหนาผา
(เวลาเขาชมสะพานแกว 07.30 น.- 09.30 น.ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับประกาศของทาง
อุทยานเปนสําคัญ)
***โปรดทราบ!!หมายเหตุ : หากสะพานแกวปด ไมสามารถเขาไปเที่ยวชมได ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนคาบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...กุงทอด
นําทานเดินทางสู เขาเทียนเหมินซานอยูหางจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตรอยูสูงจากระดับน้ําทะเล
1,518.6 เมตร เปนภูเขาลือชื่อแหงแรกที่ไดบันทึกไวในจดหมายเหตุประวัติศาสตรของเมืองจางเจียเจี้ยเนื่องจาก
หนาผาสูงชันมีชองโพรงลักษณะคลายประตูซึ่ง ก็คือ ชองหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค) ที่มีทัศนียภาพแปลก
มหัศจรรยและพบเห็นไดนอยมากในโลกปจจุบันนําทานขึ้นสูเขาโดย นั่งกระเชาขึ้น +ลงบันไดเลื่อน(หมาย
เหตุ : รายการนี้ไกดจะดูความเหมาะสมของเวลา โดยการเลือกนั่งกระเชาขึ้นและลงบันไดเลื่อน หรือ
เลือกขึ้นบันไดเลื่อนและลงกระเชา กระเชามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใชเวลาเพียง 40 นาที) ให
ทานไดชมความงามของภูเขานับรอยยอดที่สูงเสียดฟา และชมเสนทางขึ้นเขาที่มีโคงถึง 99 โคง นําทานเดินชม
หนาผาลอยฟาใหทานพิสูจนความสวยงามของหนาผาที่งดงามที่สุดแหงหนึ่งพรอมกับความเสียวของระเบียง
แกว (รวมผาหุมรองเทา ) ที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สรา งอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร
จากนั้นนําทานลงบันไดเลื่อนมาจนถึง ถ้ําเทียนเหมินซานหรือเรียกวาถ้ําประตูสวรรค เปน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวย

เที่ยง
บาย
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ค่ํา

ของจีน เหตุที่เรียกวาประตูสวรรคเพราะภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเปนชองประตูขึ้น ชองประตู
นี้สูง 131.5 เมตร กวาง 57 เมตร ลึก 60 เมตร สมควรแกเวลาเดินทางลงจากเขา
***โปรดทราบ!! หมายเหตุ:การนั่งกระเชาขึ้น -ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเชาปดซอมบํารุง ทาง
บริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให / การนั่งรถ+บันไดเลื่อนของอุทยานขึ้นไปบนถ้ําเทียนเหมิน
ซาน หากรถ+บันไดลื่อนของอุทยานไมสามารถขึ้นไปที่ถ้ําเทียนเหมินซานได ทางบริษัทฯ จะไมคืนเงิน
หรือหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของ
นักทองเที่ยว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเปนสําคัญ โดยที่ไมแจงใหทราบลวงหนา
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟตหมอไฟเห็ด
 พักทีI่ MMERSING HOTELS& RESORTS หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว*****

วันที่สี่

อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึน้ ลิฟทแกว-ลงกระเชา)-สะพานใตหลาอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพล
เฮอหลง-ลําธารแสมาทอง-ถนนซีปูเจีย-จางเจียเจี้ย-กรุงเทพฯ

เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานขึ้นเขาเทียนจื่อซาน(เขาจักรพรรดิ) อยูในเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ย ลิฟทแกวไปหลงลิฟทแกวแหง
แรกของเอเชียสูง 326 เมตรจากนั้นนําทานสะพานใตฟาอันดับ 1ที่มีทัศนียภาพสวยงามรายลอมดวยหมูขุนเขา
ซึ่งภาพยนตรฮอลลีวูดชื่อดังเรื่อง“อวตาร” ไดนําวิวบางสวนของขุนเขามาเปนฉากในการถายทํา ทานจะได
เพลิดเพลินกับทิวทัศนอันสวยงามที่แสนประทับใจมิรูลืมและยากที่จะหาคํามาบรรยายได จากนั้นนําทานชม
สวนจอมพลเฮอหลงไดรับการจัดตั้งเมื่อ ป ค.ศ. 1986 เพื่อเปนเกียรติแกนายพลเฮอหลง แหงพรรคคอมมิวนิสต ซึ่ง
เปนชาวสี่เจียและมีถิ่นกําเนิดอยูในบริเวณนี้
***โปรดทราบ!!หมายเหตุ : ขึ้น-ลงเขาดวยลิฟท และ กระเชา อยางละ 1 เที่ยวตามความเหมาะสม /
ไกดทองถิ่นจะแจงใหทราบ ในกรณีที่กระเชาหรือลิฟทปดซอมบํารุงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธในการ
เปลี่ยนแปลงโดยที่ไมแจงใหทราบลวงหนา
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟตปงยางเกาหลี
นําทานเดินทางสูลําธารแสมาทองซึ่งเปนลําธารที่ไหลวนตามชองเขาและชะงอนผา ในระยะทาง 5,700 เมตร
น้ําในลําธารมีสีเขียวใสปราศจากมลพิษสองฟากฝงจะมีหินแปลกประหลาดตั้งตระหงานเรียงรายกันอยูเปน
จํานวนมาก เชนหินแสมาทอง เปนตนเสมือนหนึ่งกําลังทองเที่ยวอยูในวิมานแหงเทพนิยาย จากนั้นนําทานสู
ถนนซีปูเจียตั้งอยูในเขตอุทยานอูหลิงเหยียนซึ่งเปนแหลงสินคาพื้นเมือง ทานจะไดเลือกซื้อของทานจะไดเลือก
ซื้อของราคาถูกฝากญาติมิตรสนิท
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...หมอไฟทะเลรวมมิตร
กลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินCHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่CZ605(บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ........

เที่ยง
บาย

ค่ํา
21.50น.
00.10+1 น.
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********ขอบคุณทุกทานที่ใชบริการ********
ซื่อสัตยจริงใจหวงใยเนนบริการคืองานของเรา
(*** กรุปออกเดินทางไดตั้งแต 10 ทานขึน้ ไป ***)

ประกาศ : ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2553 เปนตนไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจี้ย และ เมืองฟงหวง มณฑลหูหนาน ไดมีการออก
กฎระเบียบ กําหนดนโยบายใหโรงแรม ยกเลิกการใหบริการ สิ่งของที่ใชครั้งเดียวแลวทิ้ง เชน แปรงสีฟน ยาสีฟน แชมพู หมวก
อาบน้ํา รองเทาแตะฯลฯ เพื่อเปนการรณรงคชวยลดภาวะโลกรอนและรักษาสิ่งแวดลอม **ดังนั้นกรุณานําสิ่งของใชเหลานี้ติดตัว
มาดวยตัวเอง****หากทานเขาพักแลวตองการใชสิ่งของดังกลาว ทานจะตองเสียคาใชจายเพิ่มเองตามราคาที่โรงแรมกําหนดไว
(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแหงอาจวางไวดานนอกหรือวางไวในหองน้ํา แลวคิดคาบริการเมื่อทานเช็คเอาท )
ทัวรคุณธรรม บินตรงจางเจียเจี้ย...ทองหยอด
ฟงหวง เขาอวตารเทียนเหมินซาน4 วัน 3 คืน(CZ)
อัตราคาบริการ (ราคาตอทาน)
ผูใหญ
พักหองละ 2-3 ทาน

เด็กอายุ 2-ป 18
พักกับผูใหญ

พักเดี่ยว
จายเพิ่ม

ราคา
ไมรวมตั๋ว

วันที่ 6-9 / 20-23 ธันวาคม 2561

24,999 บาท

24,999 บาท

4,500 บาท

16,999 บาท

วันที่ 10-13 / 24-27 มกราคม 2562

24,999 บาท

24,999 บาท

4,500 บาท

16,999 บาท

วันที่ 14-17 กุมภาพันธ 2562

24,999 บาท

24,999 บาท

4,500 บาท

16,999 บาท

วันที่ 28 กุมภาพันธ-3 มีนาคม 2562

24,999 บาท

24,999 บาท

4,500 บาท

16,999 บาท

วันที่ 14-17 มีนาคม 2562

25,999 บาท

25,999 บาท

4,500 บาท

17,999 บาท

กําหนดการเดินทาง

อัตราคาบริการดังกลาวรวม

1. คาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พรอมกรุป ตามที่ระบุไวในรายการเทานั้น
2. คาภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตาม
ความเปนจริง กอนการเดินทาง**ราคาทัวรนี้เช็คภาษีน้ํามันณวันที่3พ.ย. 61เปนเงิน1,500บาท
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3. คาวีซาจีนแบบกรุปทองเที่ยว ราคา 800 บาทสําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย(สงสําเนาหนังสือเดินทาง ตองถายใหเห็น
ทั้ง 2 หนา ตามรูป)

4. คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2-3 ทาน), อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไวในรายการ
5. คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ

6. น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 1 ใบสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได 1 ชิ้น ตอทานน้ําหนักตองไมเกิน 5 กิโลกรัม,
คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
7. คาประกันอุบัติเหตุ ระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุมครองผูเอา
ประกันที่มีอายุตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป และผูเอาประกันอายุระหวาง 1 เดือน ถึง 15 ป และผูที่มีอายุสูงกวา 70 ป ขึ้นไป คาชดเชย
ทั้งหลายตามกรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของคาชดเชยที่ระบุไวในกรมธรรมทั้งนี้ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไว กับ
บริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ** ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ทานสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่ 330 บาท ขึ้นอยูกับ
ระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิตหรือ เจ็บปวยทางรางกายดวยโรคประจําตัว , การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไสติ่ง, อาการที่เกี่ยวของกับการติดยา,
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายา
เสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทการแทงบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอการ
ราย การยึดพาหนะ และการปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรมอัต
8.คาบริการดังกลาว (ขอ 1-7) เปนคาบริการเฉพาะผูเดินทางที่เปนชาวไทยเทานั้น!!!ต
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อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม
1. คาทําหนังสือเดินทางทุกประเภท
2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เชน คาใชจายสวนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุณาเตรียมคาทิปไกด, คนขับรถ และหัวหนาทัวร รวม 120 หยวนตอคน(เด็กชําระทิปเทากับผูใหญ)
กรณีกรุปออกเดินทางนอยกวา 15 ทาน ขอเก็บคาทิปเพิ่ม 50 หยวน / ทาน / ทริป
4. คาภาษีมูลคาเพิ่มVAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จาย 3 % ในกรณีที่ลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง จะตองบวกคา
ภาษีมูลคาเพิ่ม และหัก ณ ที่จาย จากยอดขายจริงทั้งหมดเทานั้น และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์
ออกใบเสร็จที่ถูกใหกับบริษัททัวรเทานั้น
5. คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ
เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน
1. ในการจองครั้งแรกชําระมัดจําทานละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด(ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง)
2. สงสําเนาหนังสือเดินทาง ถายตามรูปขางตน สงใหกับเจาหนาที่ฝายขาย
3. ชําระสวนที่เหลือกอนเดินทาง 15 วัน (ไมนับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ)
เงื่อนไขการใหบริการวีซาจีนแบบกรุป
 วีซากรุปทําไดเฉพาะผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น!!! ชาวตางชาติไมสามารถยื่นวีซากรุปได
 หากยกเลิกเดินทาง วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางครั้งอื่นๆได รวมทั้งไมสามารถคืนเงินคาวีซา
ไดทุกกรณี
 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปเดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางที่บินลงปกกิ่ง / ปกกิ่ง+เซี่ยงไฮ (เที่ยว 2 เมือง) ตองยื่นวีซาเดี่ยว
เทานั้น
 ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําให ไมสามารถยื่นวีซากรุปได หรือ ทานมีความ
ประสงคจะยื่นวีซาเดี่ยว ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทํา วีซาเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ทําการ ทานละ 700 บาท หรือ วี
ซาดวน 2 วัน ทําการ ทานละ 1,750 บาท(อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น)
การยกเลิกการเดินทาง
แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วันคืนคาใชจายทัง้ หมด
แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วันเก็บคาใชจายทานละ 10,000 บาท
แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจายทั้งหมด
 กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทาง
ของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชนคาตั๋วเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซ า
ตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได
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เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight
และ Charter Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ
ขอควรทราบกอนการเดินทาง
คณะทัวรครบ 10 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
 รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
 รายการทองเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแตละวัน เพื่อใหโปรแกรมการทองเที่ยวเปนไปอยางราบรื่น และเหมาะสม
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
 บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือ
จากอุบัติเหตุตางๆ
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน ,การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือ
กรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศ
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมไดอันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการ
บินจะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาใหโดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา
ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบันหากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ
เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้นอัตราคาบ
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักทองเที่ยวเอง
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
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 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่
ไดระบุไวแลวทั้งหมด
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาเดี่ยว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน
หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด เจาหนาที่ตรวจคนเขา -ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา -ออก อยางนอย2 หนาเต็ม
3. รูปถายหนาตรงถายจากรานถายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น!!
ขอหาม: หามแม็ครูป, หามรูปเปนรอย, หามเปอน, หามยิ้ม, หามใสเสื้อสีออนและสีขาว (หามใสเสื้อคอกวางแขนกุดซีทรูลูกไม
สายเดี่ ยวชุด ราชการชุด ยูนิ ฟอรม ชุด ทํา งานชุ ดนั กเรีย นนั กศึ กษา), ห ามใสแ วนตาสีดํ าหรือ กรอบแว นสี ดํา , ห ามสวมใส
เครื่องประดับทุกชนิดเชนตางหูสรอยกิ๊ปติดผมคาดผมเข็มกลัด เปนตน
รูปตองเห็นคิ้วและใบหูทั้ง 2 ขางชัดเจนหามผมปดหนา
รูปตองอัดดวยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเทานั้นและตองไมใชสติ๊กเกอรหรือรูปพริ้นซจากคอมพิวเตอร
รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน
**ทานที่ประสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซากรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสงหนังสือเดินทาง
4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง)
5. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปเดินทางใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังนี้
เดินทางพรอมพอแม / เดินทางพรอมพอ หรือ แม
1. สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2.สําเนาทะเบียนสมรสพอแม
3.สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม
4.กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
เดินทางพรอมญาติ
1. สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2.สําเนาทะเบียนสมรสพอแม
3.สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม
4.กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทานั้น
6. ผูเดินทางที่ชื่อเปนชาย แตรูปราง หนาตาเปนหญิง (สาวประเภทสอง) ใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังนี้
1.หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษอังกฤษตัวจริงเทานั้น
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2.หนังสือชี้แจงตัวเอง เปนภาษาอังกฤษตัวจริงเทานั้น
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นต่ํา 100,000 บาท
3. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
4. ตองไปแสดงตัวตอหนาผูรับยื่นวีซาที่ศูนยยื่นวีซาจีนในวันยื่นวีซา
7. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังนี้
1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยตัวจริงเทานั้น!! ตออายุการทํางานแลวไมต่ํากวา 3 – 6 เดือนหากไมไดทํางานใน
ประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
2.หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นต่ํา 100,000 บาท
4. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทที่ างบริษทั ฯ สามารถขอวีซาใหได
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ทานละ5,060 บาท
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอนื่ ๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝายขาย)
ประเทศที่ไมสามารถขอวีซาจีนแบบดวนได
ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก
ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลีลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โป แลนด
นอรเวย โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย
8. กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เนื่องจากผูเดินทาง
จะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry กอนทําการยื่นวีซา
9. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 10 วันทํา
การ (กอนออกเดินทาง)
10.โปรดทําความเขาใจศูนยยื่นวีซาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต
และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา
11.ผูที่ ประสงคจ ะใชห นั งสื อเดิน ทางราชการ หรื อ ใชบั ตร APECในการเดิน ทางและยกเว นการทํ าวี ซา จีน ทา นจะต อ ง
รับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใช
บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2
อาทิตย
** กอนทําการจองทัวรทกุ ครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษทั ฯ จะอิง
ตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก*
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ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางนี้!!!!
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน และตามความเปนจริง เพือ่ ประโยชนของตัวทานเอง**
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)
(MISS./ MRS./ MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถานภาพ โสด
 แตงงาน
 หมาย
 หยาราง
 ไมไดจดทะเบียน  จดทะเบียน ชือ่ คูสมรส.........................................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)........................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................รหัสไปรษณีย.......................... โทรศัพทบาน..................................มือถือ...............................
ที่อยูปจจุบนั (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ).....................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................รหัสไปรษณีย.......................โทรศัพทบาน...............................................
ชื่อสถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ).........................................................................................
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................................................
ที่อยูสถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย.........................โทร................................
**กรณีเกษียณอายุงาน กรุณากรอกชือ่ สถานทีท่ ํางาน/ ที่อยู ที่เคยทํางาน......................................................................
...............................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................โทร................................
(สําคัญมากกรุณาแจงเบอรทถี่ ูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับ
ทาน)
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม  ไมเคย  เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว
เมื่อวันที่................ เดือน........................ป........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ป.....................
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม ไมเคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมื่อวันที่................ เดือน........................ป........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ป.....................
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รายชื่อบุคคลในครอบครัวของทานพรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสัมพันธ.......................................................................................................เบอรโทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสัมพันธ.......................................................................................................เบอรโทร............................................
หมายเหตุ
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวก
ภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)

SHCZDYG1 ทัวรคุณธรรมบินตรงจางเจียเจี้ย...ทองหยอด4 วัน3คืน (CZ) ธ.ค.61-มี.ค.62/RE03111813

