กําหนดการเดินทาง

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

15-20 / 26-31 กรกฎาคม 2559
12-17 สิงหาคม 2559
13-18 / 27 กันยายน – 02 ตุลาคม 2559
11-16 / 15-20 / 20-25 / 25-30 / 29 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน

***กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์,หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ จานวน 180 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง ***

ประกาศ : ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2553 เป็ นต้นไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจี้ย และ เมืองฟ่ งหวง มณฑลหู หนาน ได้มีการ
ออกกฎระเบียบ กําหนดนโยบายให้โรงแรม ยกเลิกการให้บริ การ สิ่ งของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น แปรงสี ฟัน ยาสี ฟัน แชมพู
หมวกอาบนํ้า รองเท้าแตะฯลฯ เพื่อเป็ นการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้ อนและรักษาสิ่ งแวดล้อม **ดังนั้นกรุ ณานําสิ่ งของใช้
เหล่านี้ ติดตัวมาด้วยตัวเอง****หากท่านเข้าพักแล้วต้องการใช้สิ่งของดังกล่ าว ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มเองตามราคาที่
โรงแรมกําหนดไว้ (กรุ ณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่ งอาจวางไว้ดา้ นนอกหรื อวางไว้ในห้องนํ้า แล้วคิดค่าบริ การเมื่อท่าน
เช็คเอ้าท์ )

กําหนดการเดินทาง กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
วันแรก

กรุ งเทพฯ – ฉางซา

13.00 น.

 พร้ อมกันที่ ส นามบิ นสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่ างประเทศ) ชั้ น 4 ประตู 3 บริ เวณ
ISLAND-E สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกให้กบั ท่าน
เหิ รฟ้ าสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE616 
เดินทางถึง “ฉางซา” ตั้งอยูท่ างตอนใต้ของแม่น้ าํ เซี ยง ทิศเหนื อติดทะเลสาบตงถิง ตะวันออกติดภูเขาลัวเซี ยว
ตะวันตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใต้ติดภูเขาเฮิงชาน มีพ้ืนที่ประมาณ 12,500 ตร.กม.แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 5
เขต และ 4 อําเภอ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่ ภตั ตาคาร
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
หมายเหตุ : กรณีที่เที่ยวบินมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน หรือ เหตุอื่นใดทําให้ จัดอาหารที่ภัตตาคารไม่ ทัน จะจัด
อาหารว่ างเป็ นชุ ด KFC หรือ MAC DONALD ให้ แทน
 พักที่ XIANGRONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ฉางซา-จางเจียเจีย้ -เขาเทียนเหมินซาน-ระเบียงแก้ว-ประตูสวรรค์ -ภาพวาดทราย-โชว์ นางจิง้ จอกขาว
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ จางเจียเจี้ย (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่ วโมง) อุทยานมรดกโลกตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉี ยง
เหนื อของมณฑลหู หนาน เป็ นอุ ทยานแห่ ง ชาติ แห่ ง แรกของจี น และได้รับ การประกาศให้เป็ นมรดกโลก
ธรรมชาติในปี ค.ศ.1992
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยูห่ ่างจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยูส่ ู งจากระดับนํ้าทะเล
1,518.6 เมตร เป็ นภูเขาลื อชื่ อแห่ งแรกที่ ได้บนั ทึ กไว้ในจดหมายเหตุ ป ระวัติศ าสตร์ ข องเมื องจางเจี ย เจี้ ย
เนื่ องจากหน้า ผาสู ง ชันมี ช่องโพรงลักษณะคล้า ยประตู ซ่ ึ ง ก็ คื อช่ องหิ นเที ย นเหมิ น (ประตูส วรรค์) ที่ มี
ทัศนี ยภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปั จจุบนั นําท่านขึ้นสู่ เขาโดย นั่งกระเช้ าขึ้น+ลง
บันไดเลือ่ น (หมายเหตุ : รายการนี้ไกด์ จะดูความเหมาะสมของเวลา โดยการเลือกนั่งกระเช้ าขึน้ และลงบันได
เลือ่ น หรือเลือกขึน้ บันไดเลื่อนและลงกระเช้ า กระเช้ ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้ เวลาเพียง 40 นาที) ให้
ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสี ยดฟ้ า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึ ง 99 โค้ง นําท่านเดิ น
ชมหน้าผาลอยฟ้ าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่ งดงามที่ สุดแห่ งหนึ่ งพร้ อมกับความเสี ยวของ
ระเบียงแก้ว ที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยูส่ ู งกว่าระดับนํ้าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร จากนั้นนําท่านลง
บันไดเลื่อนมาจนถึง ถํา้ เทียนเหมินซาน หรื อเรี ยกว่า ถํ้าประตูสวรรค์ ถํ้าเทียนเหมินซาน เป็ น 1 ใน 4 ภูเขาที่
สวยของจีน เหตุที่เรี ยกว่าประตูสวรรค์เพราะภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็ นช่ องประตูข้ ึน
ช่องประตูน้ ี สูง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร ลึก 60 เมตร สมควรแก่เวลาเดิ นทางลงจากเขา จากนั้นนําท่านชม
ภาพเขียนทราย สถานที่จดั แสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิ ง ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ริเริ่ มศิลปะแบบใหม่
(หมายเหตุ : การนั่งกระเช้ าขึน้ -ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้ าปิ ดซ่ อมบํารุ ง ทางบริ ษัทฯ จะจัดโปรแกรม
อื่นมาทดแทนให้ / การนั่งรถของอุทยานขึน้ ไปบนถํา้ เทียนเหมินซาน หากรถของอุทยานไม่ สามารถขึน้ ไปที่
ถํ้าเทียนเหมินซานได้ ทางบริ ษัทฯ จะไม่ คืนเงิน หรื อหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะ
อากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่ องเที่ยว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็ นสํ าคัญ โดยที่ไม่
แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า)
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม โชว์ นางจิ้งจอกขาว การแสดงที่ ถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ ต่าง ๆ ชวนให้เคลิ บเคลิ้ มไปกับการ
แสดง เป็ นการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผูเ้ ป็ นที่รัก
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***โปรดทราบ โชว์นีแ้ สดงทีโ่ รงละครกลางแจ้ งหากมีการปิ ดการแสดงในวันนั้นๆ ไม่ ว่าจะด้ วยกรณีใดๆ ทําให้
เข้ าชมไม่ ได้ ผ้ ูจัดรั บผิดชอบเพียงจัดโชว์ พนื้ เมืองชุ ดอื่นทดแทน ให้ เท่ านั้นหากบัตรได้ ถูกใช้ ไปแล้ วจะไม่ มีการคืน
ค่ าบริการใดๆ ***
 พักที่ JIN HUA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ร้ านหยก-อุทยานจางเจียเจีย้ (ขึน้ ลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้ า)- สะพานใต้ หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร
สวนจอมพลเฮ่ อหลง-ร้ านนวดเท้า-ถนนซีป้ เจี
ู ย-การแสดงหนังตะลุง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านชม ร้ านหยก ซึ่งเป็ นเครื่ องประดับนําโชค ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากลํ้าค่า จากนั้นนําท่านขึ้น เขา
เทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ) อยูใ่ นเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ย ลิฟท์แก้วไป่ หลง ลิฟท์แก้วแห่ งแรกของเอเชี ยสู ง
326 เมตร จากนั้นนําท่าน สะพานใต้ ฟ้าอันดับ 1 ที่มีทศั นี ยภาพสวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่ งภาพยนตร์
ฮอลลีวดู้ ชื่อดังเรื่ อง “อวตาร” ได้นาํ วิวบางส่ วนของขุนเขามาเป็ นฉากในการถ่ายทํา ท่านจะได้เพลิดเพลินกับ
ทิวทัศน์อนั สวยงามที่แสนประทับใจมิรู้ลืมและยากที่จะหาคํามาบรรยายได้ จากนั้นนําท่านชม สวนจอมพลเฮ่
อหลง ได้รับการจัดตั้งเมื่อ ปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็ นเกียรติแก่นายพลเฮ่อหลง แห่ งพรรคคอมมิวนิ สต์ ซึ่ งเป็ นชาว
สี่ เจียและมีถิ่นกําเนิ ดอยูใ่ นบริ เวณนี้ (หมายเหตุ : ขึน้ -ลงเขาด้ วยลิฟท์ และ กระเช้ า อย่ างละ 1 เที่ยวตามความ
เหมาะสม / ไกด์ ท้องถิ่นจะแจ้ งให้ ทราบ ในกรณีที่กระเช้ าหรื อลิฟท์ ปิดซ่ อมบํารุ งทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ใน
การเปลีย่ นแปลงโดยทีไ่ ม่ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า) )
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านแวะ ร้ านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่ งเป็ นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครี ยด ปรับสมดุล
ให้การไหลเวียนของโลหิ ตด้วยวิธีธรรมชาติ นําท่านสู่ ถนนซี ป้ ูเจีย ตั้งอยูในเขตอุทยานอู่หลิ งเหยียนซึ่ งเป็ น
แหล่งสิ นค้าพื้นเมือง ท่านจะได้เลือกซื้ อของท่านจะได้เลือกซื้ อของราคาถูกฝากญาติมิตรสนิ ท จากนั้นนําท่าน
ชม การแสดงหนังตะลุง เป็ นเรื่ องราวเล่าขานถึงตํานาน 3 ก๊กและวัฒนธรรมพื้นเมือง
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ JIN HUA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ทะเลสาบเป่ าเฟิ งหู (ล่องเรือ+รถ)-ร้ านผ้ าไหม-ร้ านใบชา-จางเจียเจีย้ -ฟ่ งหวง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่าน ล่ องเรื อชมทะเลสาบเป่ าเฟิ งหู ซึ่ งเป็ นทะเลสาบบนเขาสู งที่หาได้ยาก เนื้ อที่ผิวนํ้ารวม 30 เฮกดาร์ นํ้า
ลึก ถึง 72 เมตร มีความยาวถึง 2.5 กิโลเมตร รายล้อมด้วยยอดเขา “ ยากที่จะแยกได้วา่ นํ้าอยูใ่ นภูเขาหรื อภูเขา
กันแน่ นําท่านแวะ ร้ านผ้าไหม ที่ข้ ึนชื่ อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าที่ทาํ จากผ้าไหม เช่น ผ้า
ห่ม เสื้ อผ้า รองเท้า เป็ นต้น จากนั้นนําท่านแวะ ร้ านใบชา ชิมชาอวูห่ ลงของปั กกิ่ง และชาที่มีชื่อเสี ยงต่างๆ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองฟ่ งหวง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3ชั่ วโมง) เป็ นเมืองที่ข้ ึนอยู่กบั เขตปกครองตนเอง
ของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าํ ถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือน
ด่าน ช่ องแคบภูเขา ที่ เด่นตระหง่านมียอดเขาติ ดต่อกันเป็ นแนว ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุ ทางด้าน
วัฒนธรรมอันลํ้าค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง มีถนนที่ปูดว้ ยหิ นเขียว 20 กว่าสาย
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ JIANGTIAN DUJIACUN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ฟ่ งหวง-ล่องเรือตามลํานํา้ ถัวเจียง-บ้ านเกิดของเสิ่ นฉงเหวิน-เมืองยีห่ ยาง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่าน ล่องเรือตามลํานํา้ ถัวเจียง ที่จะทําให้ท่านสนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอนั ตราย ชมบ้านเรื อนสองฟากฝั่งแม่น้ าํ
สะพานโบราณอวดความเป็ นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้ อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็ นที่ระลึก จากนั้นนํา
ท่านชม บ้ านเกิดของเสิ่ นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์ และนักการศึกษาอันลือชื่อของจีน บ้าน
เกิดของเสิ่ นฉงเหวินเป็ นบ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้านทั้งสี่ ดา้ น ก่อด้วยอิฐทนไฟที่มีสัญลักษณ์ประจําท้องถิ่น

เทีย่ ง
บ่ าย
คํ่า
วันที่หก
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย
คํ่า

21.20 น.
23.55 น.

หมายเหตุ : ในกรณีที่ไม่ สามารถล่ องเรือ ตามลํานํ้าถัวเจียได้ อันเนื่องมาจากการเปิ ดปิ ดฝายทดนํ้าจึงทําให้ ไม่ มี
นํา้ เพียงพอสํ าหรับการล่องเรือได้ หรือภัยทางธรรมชาติ ทางบริษัทฯไม่ มีการคืนค่ าบริการใดๆทั้งสิ้น
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองยี่หยาง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่ วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้พกั ผ่อนชมวิว
ธรรมชาติอนั สวยงาม
 รับประทานอาหารคํ่าทีภ่ ัตตาคาร
 พักที่ ROYAL LAKE ECO RESORT เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ยีห่ ยาง-ฉางซา-เกาะส้ ม (รวมรถราง)-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุ งเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่ วโมง) จากนั้นนําท่านชม เกาะส้ ม (รวมรถราง)
สวนสาธารณะกลางแม่น้ าํ ใจกลางนครฉางซา นําท่านนัง่ รถแบต ตารี่ ชมวิว ชมหิ นแกะสลักรู ปหน้าของท่าน
ประธานเหมาเจอตุง สมัยเมื่ออายุ 35 ปี
 รับประทานอาหารเทีย่ งทีภ่ ัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิ งลู่ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งเพื่อเลื อกซื้ อสิ นค้าหลากหลายสําหรับเป็ น
ของฝากและที่ระลึกแก่คนที่รักทางบ้าน
 รับประทานอาหารคํ่าทีภ่ ัตตาคาร
หมายเหตุ : กรณีที่เที่ยวบินมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน หรือ เหตุอื่นใดทําให้ จัดอาหารที่ภัตตาคารไม่ ทัน จะจัด
อาหารว่ างเป็ นชุ ด KFC หรือ MAC DONALD ให้ แทน
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
กลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบิน WE617
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...............
ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ
    ซื่อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา    
(*** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ ต้ งั แต่ 20 ท่านขึน้ ไป ***)

หมายเหตุ :ตามนโยบายร่ วมกับการท่ องเที่ยวแห่ งเมืองจี น ทุ กเมือ ง กํา หนดให้ มีการประชาสั มพันธ์ สินค้ า พื้นเมืองให้
นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ ู จักคือ ร้ านหยก, ร้ านนวดเท้ า, ร้ านผ้ าไหม, ร้ านใบชา ซึ่ งจําเป็ นต้ องบรรจุ ในโปรแกรมทัวร์
ด้ วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ กับนักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ าร้ านทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะ
ชมซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 45 นาที ซื้อหรื อไม่ ซื้อขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ
ทั้งสิ้น

ข้ อควรระวัง!!! ท่ านใดที่ต้องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั้ง

*ก่อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษทั ฯ จะ
อิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็ นหลัก*

ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้ องละ 2 ท่ าน
ราคาท่านละ
(ราคาพิเศษไม่ มีราคาเด็ก)

พักเดี่ยวจ่ ายเพิม่
ท่านละ

วันที่ 26-31 กรกฎาคม 2559
วันที่ 13-18 / 27 กันยายน – 02 ตุลาคม
วันที่ 11-16 / 15-20 / 25-30 ตุลาคม 2559
29 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 2559

21,900 บาท

4,500บาท

วันที่ 15-20 กรกฎาคม 2559
วันที่ 12-17 สิ งหาคม 2559

22,900 บาท

4,500 บาท

วันที่ 20-25 ตุลาคม 2559 ( วันหยุดปิ ยมหาราช)

24,900 บาท

5,500 บาท

กําหนดการเดินทาง

หมายเหตุ :

ราคาทัวร์ นี้ ไม่ มีราคาเด็ก / ไม่ แจกกระเป๋ า ซึ่งราคาทัวร์ ดังกล่าวอาจเปลีย่ นแปลงได้ เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลก
ที่มีการปรั บราคาสู งขึ้น ทําให้ สายการบินอาจมีการปรั บราคาภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึ่ งทางบริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าภาษีนํา้ มันเพิม่ ตามความเป็ นจริง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและยึดถือผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสําคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั สภาวะ
ค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณี ที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่านํ้ามันเพิ่มเติมจากราคาที่กาํ หนดไว้)

อัตราค่ าบริการดังกล่าวรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ปทัวร์ และภาษีสนามบินทุกแห่ งตามทีก่ าํ หนดไว้ ในรายการ
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 นํ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครองผูเ้ อา
ประกันที่มีอายุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป
ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ท้ งั นี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัด
ที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

การประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณี ที่เสี ยชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา,
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยูภ่ ายใต้อาํ นาจของสุ รายาเสพ
ติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย
การยึดพาหนะ และ การปล้น
อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่ าบริการดังกล่าวไม่ รวม
 ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
 กรุ ณาเตรียมค่ าทิปไกด์ ,หัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถ รวม 180 หยวน (เด็กชํ าระทิปเท่ าผู้ใหญ่ )
 VAT 7 % หักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย 3 %ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องการใบเสร็จรับเงินทีถ่ ูกต้ อง จะต้ องบวกค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ และหัก ณ
ทีจ่ ่ ายจากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้ งทางบริษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง ขอสงวนสิ ทธิ์ออกใบเสร็จทีถ่ ูกให้ กบั บริษัท
ทัวร์ เท่านั้น
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรกมัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด ส่ วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรื อ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน
ทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
3. คณะทัวร์ ครบ 20 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดิ นทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดิ นทางพร้ อมคณะถื อว่าท่าน
สละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้
จากท่านเป็ นจํานวนเงิน 350 หยวน / คน / วัน
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. การยกเลิก
6.1
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง
6.2
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง
6.3
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง
6.4
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
6.5
ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ ปทีม่ ีการการันตีค่ามัด
จําทีพ่ กั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทีย่ วบิน
พิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่ าทัวร์ ทั้งหมด
เนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเทีย่ วบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. จํานวนผูเ้ ดินทางขั้นตํ่าผูใ้ หญ่ 20 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุม
ของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า
หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ

5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิ ดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย
และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10.ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิ ดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11.เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ ด้วยเหตุผลใด
ก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12.เมื่อท่านตกลงชําระเงิ นไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสื อเดินทาง
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน สั ญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่ มีการ ชํ ารุ ดใดๆ ทั้งสิ้น
ถ้ าเกิดการชํ ารุ ด เจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้ )
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพ้ืนหลังสี ฟ้า หรื อสี ขาวเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสี โกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่
สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์ จากคอมพิวเตอร์ และไม่สวมเสื้ อแขนกุดโชว์ไหล่ **รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่ านที่
ประสงค์ ใช้ รูปถ่ ายข้ าราชการในการยืน่ วีซ่า กรุ ณาเตรียมหนังสื อรับรองต้ นสั งกัดจัดมาพร้ อมกับการส่ งหนังสื อเดินทาง
4. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
5. กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 18 ปี
- เด็กอายุตํ่ากว่ า18ปี เดินทางพร้ อมพ่อและแม่ ขอสํ าเนาสู ติบัตร(ใบเกิด) และสํ าเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีทจี่ ดทะเบียน)
- เด็กอายุตํ่ากว่ า18ปี เดินทางพร้ อมพ่ อหรือแม่ ขอสํ าเนาสู ติบัตร(ใบเกิด) ,สํ าเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน) ,สํ าเนา
บัตรประชาชน , สํ าเนาทะเบียนบ้ าน ของพ่ อและแม่ ,หนังสื อยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสั มพันธ์ ว่า เกี่ยวข้ องกับผู้
เดินทางอย่างไร และต้ องมีลายเซ็นต์ ของพ่อหรือแม่ ออกโดยทีอ่ าํ เภอหรือเขตเท่านั้น และ
- เด็กอายุตํ่ากว่ า18ปี เดินทางพร้ อมญาติ ขอสํ าเนาสู ติบัตร(ใบเกิด),สํ าเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน) ,สํ าเนาบัตร
ประชาชน , สํ าเนาทะเบียนบ้ าน ของพ่ อและแม่ , หนังสื อยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสั มพันธ์ ว่า เกี่ยวข้ องกับผู้
เดินทางอย่างไร ต้ องมีลายเซ็นต์ ของพ่อหรือแม่ ออกโดยทีอ่ าํ เภอหรือเขตเท่านั้น
- สํ าเนาทะเบียนบ้ าน
- ใบเปลีย่ นชื่ อ หรือ เปลีย่ นนามสกุล (ถ้ ามี)
- ในกรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 5 ปี ขอสู ติบัตร(ใบเกิด)ตัวจริง
6.เอกสารทีใ่ ห้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุ ณากรอกให้ ครบเพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง
7. ข้อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํ งาน ตําแหน่งงาน ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น
หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ที่ทาํ งาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการ
ระงับการออกวีซ่า เล่มทีม่ ีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ ส่ ุ มตรวจทุกวัน)
8. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย 7 วัน
ทําการ (ก่อนออกเดินทาง)

9.โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบ
การยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
10. ผู้ทปี่ ระสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ หรือ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า /
ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีน
อย่างน้อย 2 สัปดาห์
11. กรณี หนังสื อเดินทางชาวต่างชาติ (กรุ ณาสอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมกับทางบริษัทฯ)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
2. นํารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทําวีซ่า
4. นํารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่าช้ า
 ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 1,050 บาท
**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่ นกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**
**ก่ อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ ง กรุ ณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุ กหน้ า และทุกบรรทัด เนื่ องจากทางบริ ษัทฯ จะอิงตาม
รายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็ นหลัก**

พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่างนี!้ !!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................................SURNAME............................................................
สถานภาพ  โสด  แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส
.................................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................................
................................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้าน......................................มือถือ............................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................................
................................ รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน.....................................................
ชื่อสถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).............................................................................................
ตําแหน่ งงาน.........................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....……………………………
........................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร...................................
(สํ าคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที.่ ...................... เดือน.........................ปี ...................... ถึง วันที.่ ......................เดือน.......................ปี ........................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
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รายชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME........................................................................
RELATION...........................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................SURNAME........................................................................
RELATION...........................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
**กรุณาระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ทที่ าํ งาน มือถือ บ้ าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริง เพือ่ ใช้ ในการขอยืน่ วีซ่า
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