






เขาเทียนจื่อซาน หรือ ภูเขาฮั ลเลลูย่าห์ สถานที่ใช้เป็ นฉากประกอบในภาพยนต์เรื่อง “อวตาร”
ขึ้นลิฟต์แก้วริมผาแห่งแรกของเอเซี ย-ลงเขาด้วยกระเช้า
เขาเทียนเหมินซาน “ประตูสวรรค์” ทางเดินกระจกริมผา นั่งกระเช้ายาวที่สุดในโลก
ถํ้ามังกรเหลือง “หวงหลงต้ง” ล่องเรือชมความงามหินงอกหินย้อยภายในถํ้า
ภาพเขียนสิบลี้ นั่งรถไฟเล็กชมภาพวาดแห่งขุนเขาที่ธรรมชาติแต้มภาพวาดไว้อย่างสร้างสรรค์
ชมโชว์นางพญาจิ้งจอกขาว THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX
ชมโชว์หนังตะลุง เล่าขานตํานาน 3 ก๊กที่เลื่องลือ และวัฒนธรรมพื้นเมือง

กําหนดการเดินทาง

15-20 , 17-22 , 24-29 มี.ค. // 31 มี.ค.- 5 เม.ย. 59 *** ราคา 21,999.-

วันแรก สนามบินดอนเมือง – ฉางซา – ชมวิวแม่ นํ้าเซียงเจียง – เมืองสื อลี่
05.00 คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคาน์ เตอร์ สายการบิน แอร์ เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯ คอย
อํานวยความสะดวกเรื่ องสัมภาระและที่นง่ั
07.35
เดินทางสู่ เมืองฉางซา โดยเที่ยวบินที่ FD 540 ( บริการอาหารบนเครื่อง ) เวลาที่เมืองจีนเร็วกว่าไทย 1 ชม
12.05
เดินทางถึง สนามบินฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ซึ่ งมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีน รวมทั้งเป็ นศูนย์กลางด้านการเมือง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของมณฑลหูหนานด้วย มีคาํ กล่าวว่า “หากมาจางเจียเจี้ย
แล้วไม่ได้มาฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน”หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากรแล้วนําท่าน บริการ อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) หลัง
อาหารนําท่านชม ชมวิวแม่ นํ้าเซียงเจียง ชมหิ นแกะสลักรู ปหน้าของท่านประธาน
เหมาเจ๋ อตุง สมัยเมื่ออายุ 35 ปี เมื่อสมัยก่อนท่านประธานเหมาเคยมาใช้สถานที่แห่งนี้ในการพักผ่อนและอ่านหนังสื อ อิสระ
ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ นําท่านเดินทางสู่เมืองสื อลี่ เมืองระหว่างฉางซากับจางเจียเจี้ย
คํา่
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เดินทางเข้าที่พกั
พักที่ CILI HOTEL ตึก B หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 *

วันที่สอง จางเจียเจี๊ย
เช้ า

เที่ยง

คํา่

– เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้ า) – ทางเดินกระจก – ถํา้ ประตูสวรรค์ - โชว์ นางพญาจิง้ จอกขาว

 บริการอาหารเช้ า ณ ที่พกั หลังอาหาร หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ จางเจียเจี้ย ซึ่ งตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงเหนือของ
มณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน เป็ นพื้นที่ที่มีลกั ษณะพิเศษและมีทศั นียภาพที่งดงาม คลอบคลุมพื้นที่
มากกว่า 264 ตาราง กิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นที่เป็ นป่ าไม้ จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็ นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติ
ในปี ค.ศ. 1982 ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่นของที่น้ ี คือ ยอด
เขาและเสาหิ นทรายที่ต้งั ตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากนี้ยงั มีช่องแคบ ลําธาร สระนํ้า และนํ้าตก
มากมาย รวมทั้งมีถ้ าํ กว่า 40 ถํ้า ซึ่ งทําให้สถานที่แห่งนี้ มีภูมิทศั น์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลกปี 1992 จาก
UNESCO นําท่านชม โรงงานผลิตผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็ นสิ นค้าทั้งใช้เครื่ องจักร และ โรงงาน
คน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทําใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่ งเหมาะกับการซื้ อเป็ นทั้งของฝากและใช้เอง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยูห่ ่างจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง
6 กิโลเมตร อยูส่ ูงจากระดับนํ้าทะเล 1,518.6 เมตร เป็ นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บนั ทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ ของ
เมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซ่ ึ ง ก็คือช่องหิ นเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มี
ทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้นอ้ ยมากในโลกปัจจุบนั นําท่ านขึน้ สู่ เขาโดยนั่งรถของอุทยานและต่อกระเช้ าขึน้ ลง ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสี ยดฟ้ า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้งจากบนกระเช้า ถึงจุด
ชมวิว นําท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้ าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง พร้อมกับความเสี ยวของ
ทางเดินกระจกที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยูส่ ูงกว่าระดับนํ้าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะได้เห็นทุกสิ่ งทุกอย่างที่
อยูภ่ ายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด ( ทางเดินกระจกขึน้ อยู่กับสภาพอากาศถ้ าอากาศหนาวมาก หิมะตก ทางเดินนี้จะปิ ด )
(หมายเหตุ : การนั่งกระเช้ าขึน้ -ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้ าปิ ดซ่ อมบํารุง ทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทน
ให้ / การนั่งรถของอุทยานขึน้ ไปบนถํ้าเทียนเหมินซาน หากรถของอุทยานไม่ สามารถขึน้ ไปที่ถํ้าเทียนเหมินซานได้ ทาง
บริษัทฯ จะไม่ คนื เงิน หรือหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึน้ อยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของ
นักท่ องเที่ยว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็ นสํ าคัญ โดยทีไ่ ม่ แจ้งให้ ทราบล่ วงหน้ า) จากนั้นนําท่านนัง่ กระเช้าและรถ
ท้องถิ่นเพื่อลงจากเขา นําท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ไม้ ไผ่ ให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ที่นาํ มาปรับเป็ นเครื่ องใช้ต่างๆ เช่น
เสื้ อผ้า หมอน ผ้าขนหนู สบู่ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆอีกมากมายให้ท่านเลือกซื้ อเป็ นของฝาก
 บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่าน ชมโชว์อลังการหวานหยด THE LOVE STORY OF A
WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจับใจ นักแสดงกว่า 500 ชีวิตโลดแล่นอยูบ่ นเวทีกลางแจ้ง

แบบอลังการตระการตา มีฉากหลังเป็ นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ทึ่งอี้งกับเทคนิคการเปลี่ยนร่ างเป็ นมนุษย์ของนางจิ้งจอก
ขาว ซาบซึ้ งตรึ งดวงใจในความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตัดฟื นที่ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสู้เพื่อความรักจนท้ายที่สุด
ก็สมหวังในชีวิตคู่และจบแบบ HAPPY ENDING ให้ผชู้ มกลับไปนอนฝันดี ***โปรดทราบ โชว์นี้แสดงทีโรงละครกลางแจ้ง
หากมีการปิ ดการแสดงในวันนั้นๆ ไม่ ว่าจะด้ วยกรณีใดๆ ทําให้ เข้ าชมไม่ ได้ ผ้จู ดั รับผิดชอบเพียงจัดโชว์พนื้ เมืองชุดอื่นทดแทน
ให้ เท่ านั้นหากบัตรได้ ถูกใช้ ไปแล้ วจะไม่ มีการคืนค่าบริการใดๆ***
พักที่ TIANZI HOTEL ตึก B www.tianzihotel.com/ หรือเทียบเท่ า

วันที่สาม อุทยานหยวนเจียเจีย้ เทียนจื่อซาน– ลิฟต์ แก้ –ภูเขาฮัลเลลูย่าห์–สะพานอันดับหนึ่งใต้ ฟ้า–สวนจอมพลเฮ่ อหลง
เช้ า

เที่ยง

คํา่

 บริการอาหารเช้ า ณ ที่พกั หลังอาหารเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจีย้ เขตอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติจางเจียเจีย้
ปัจจุบนั ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ เป็ นสถานที่ที่ใช้เป็ นฉากประกอบในภาพยนต์เรื่ องอวตาร อุทยานจางเจียเจี้ยตั้งอยู่
ทางตะวันตกเฉี ยงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็ นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างทางได้ผา่ น
ขุนเขาน้อยใหญ่สองข้างทางเขียวชะอุ่มด้วยหลากหลายต้นไม้นานาพันธุ์ เปลี่ยนเป็ นรถของอุทยาน นําท่านเที่ยวชม เขต
อนุรักษ์ ธรรมชาติเทียนจือ่ ซาน เป็ นเขตป่ าอนุรักษ์ต่อเนื่องมาจากทางด้านทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจื้ย เที่ยวชม
ยอดเขาที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นยอดเขาน้อยใหญ่นบั มากกว่าร้อยยอด ชม สะพาน
อันดับหนึ่งใต้ฟ้า ( เทียนเสี้ยตีอ้ เี้ ฉียว) มีทิวทัศน์ที่สวยงามและเคยเป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ ชื่อดังหลายเรื่ อง ท่านจะได้ตื่น
ตาตื่นใจกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแสนประทับใจ จากนั้นนําท่านชม สวนสาธารณะเฮ่ อหลง สวนแห่งนี้ได้รับการจัดตั้ง
ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็ นเกียรติแก่ นายพลเฮ่ อหลง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่ งเป็ นชาวสี่ เจียและมีถ่ินกําเนิดอยูใ่ นบริ เวณนี้
ภายในบริ เวณสวนสาธารณะประกอบไปด้วย จุดชมวิวบนยอดเขา เซียนหนี่ว์ซ่า ฮวา หรื อนางฟ้ าโปยดอกไม้ และ หน้ าผา
เจียงจวิน หรื อหน้าผาท่านนายพล พาท่านชมวิวที่สามารถมองเห็นจากยอดเขาเป็ นรู ปร่ างต่างๆตามจินตนาการ ( ขึน้ -ลงโดย
กระเช้ า-ลิฟท์ แก้ วไป่ หลงที่จุดสู งสุ ด 326 เมตร ลิฟท์ แก้ วริมหน้ าผาแห่ งแรกของเอเซีย ** ในกรณีที่ลิฟท์ หรือกระเช้ า ไม่
สามารถใช้ งานได้ ทางผู้จดั ขอสงวนสิ ทธิ์โดยการเปลี่ยนการขึน้ -ลงโดยการใช้ ลิฟท์ หรือกระเช้ าเพียงอย่ างใดอย่ างหนึ่งเท่ านั้น)
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเยี่ยมชม ศูนย์ สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามัญประจําบ้านที่มี
ชื่อเสี ยงของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสี ยงมากว่าพันปี พร้อมรับบริ การนวดเท้าคลายความเมื่อยล้า ฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่าย จากนั้นนําท่านสู่ พิพธิ ภัณฑ์ภาพหินทราย “จวินเซิงฮว่าเยี่ยน” ภายในพิพิธภัณฑ์ได้และจัดแสดงผลงานที่มี
คุณค่าทางศิลปะของศิลปิ นแห่งชาตินามว่า ลี่จวินเซิ ง ซึ่ งผลงานของเขาทุกชิ้นเป็ นภาพเขียนด้วยมือที่ใช้หินทราย และสี
ธรรมชาติท่ีสกัดจากเปลือกไม้ ใบไม้เป็ นวัตถุดิบในการเขียน ซึ่ งภาพเขียนเหล่านี้นอกจากจะทรงคุณค่าทางศิลปะมีเอกลักษณ์
เฉพาะ ยังเป็ นภาพเขียนที่สวยงามคมชัดและมีมิติสมจริ งอีกด้วย
 บริการอาหารคํา่ ท่ านด้ วยมือ้ สุ กที้ ้ องถิ่น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าที่พกั
พักที่จางเจียเจีย้ TIANZI HOTEL ตึก B www.tianzihotel.com/ หรือเทียบเท่ า

วันที่ส่ี ถํา้ หวงหลงต้ ง
เช้ า

เที่ยง

คํา่

– ล่ องทะเลสาบเป่ าฟ่ งหู– ช้ อปปิ้ งถนนคนเดินซีปู้เจีย – ชมหนังตะลุง

 บริการอาหารเช้ า ณ ที่พกั หลังอาหาร หลังอหารนําท่านชม ถํ้าหวงหลงต้ง (ถํ้ามังกรเหลือง) ถํ้าที่ใหญ่และสวยงามที่สุด
จางเจียเจี้ย มีความสูง 50 เมตร กว้าง 80 เมตร ยาว 30 กิโลเมตร ภายในมีหินงอกหิ นย้อยอันสวยงาม มีเสาหลักมังกรและสระ
พญามังกร อันน่าพิศวง นําท่าน ล่ องเรือชมหินงอกหินย้ อยภายในถํ้า จากนั้นนําท่าน ล่ องเรือทะเลสาบเป่ าเฟิ่ งหู ทะเลสาบที่ต้งั
อยูบ่ นช่องเขาสูง รายล้อมด้วยยอดขุนเขาและพรรณไม้นานาชนิด ชมทัศนียภาพอันสวยงามยามเช้าที่เต็มไปด้วยสายหมอกที่
ตัดกับสายนํ้าที่ใสสะอาดในทะเลสาบ ให้ท่านได้พกั ผ่อน ถ่ายรู ปกันตามอัธยาศัย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารท่านแวะเยี่ยมชม ศูนย์ วฒ
ั นธรรมชา ให้ท่านชิมชาดํา สุดยอดใบชาของ
มณฑลหูหนานที่มีสรรพคุณเรื่ องสุขภาพ ให้ท่านเลือกซื้ อเป็ นของฝาก จากนั้น มีเวลาให้ท่านเดินเล่น ช้อปปิ้ งที่ ถนนคนเดิน
ซีปู้เจีย ซึ่ งเป็ นถนนคนเดินที่ลงทุนโดยรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อให้คนท้องถิ่นมีรายได้จากการขายสิ นค้าต่างๆ จําห น่ายสิ นค้าที่
ระลึก และ สิ นค้าเสื้ อผ้าของพื้นเมืองต่างๆในราคาถูก
 บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านชม การแสดงหนังตะลุง การละเล่นพื้นบ้าน ซึ่ งจะแสดงเกี่ยวกับ
ตํานาน 3 ก๊ก และวัฒนธรรมของชาวพื้นเมือง สวยงามและได้ความรู้กลับบ้าน สมควรแก่เวลานําท่านกลับสู่ที่พกั

พักที่จางเจียเจีย้ TIANZI HOTEL ตึก B www.tianzihotel.com/ หรือเทียบเท่ า

วันที่ห้า ลําธารจินเปี ยนซี – ภาพเขียนสิ บลี้ - ฉางซา – พิพิธภัณฑ์ ผ้าปัก - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
เช้ า

เที่ยง
คํา่

 บริการอาหารเช้ า ณ ที่พกั หลังอาหารนําท่านสู่อุทยานแห่งชาติเพื่อเที่ยวชม ลําธารจินเปี ยนซี หรื อ ลําธารแส้ทอง ซึ่ งเป็ น
ลําธารที่ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกตด้วยระยะ ทางยาว 7.5 ก.ม ลําธารแซ่ทอง มีน้ าํ ในลํา
ธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะสองฝั่งนํ้าจะมีภูเขาหิ นรู ปร่ างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรี ยงรายเป็ นล้วนสวยงามอย่างที่ท่าน
ไม่เคยเห็นจากที่ใดมาก่อน นําท่าน ชมโรงงานหยกจีน ที่มีผีซ่ิ ว สัตว์นาํ โชคที่ชาวจีนเชื่อว่าหากใครมีไว้ในครอบครองแล้ว
จะรํ่ารวย และมีแต่โชคลาภ
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับ เมืองฉางซา อิสระพักผ่อนบนรถ
 บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ผ้าปัก ซึ่ งเป็ นงานฝี มือที่ละเอียด ปราณี ตและสวยงาม
มาก ...นําท่านช้อปปิ้ ง ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้ อทั้งสิ นค้าแบ
รนด์เนม ยี่ห้อจีนชื่อดัง และสิ นค้าราคาถูก รวมถึงมีของกินพื้นเมืองให้ท่านเลือกสรร และซุปเปอร์ มาเกตท้องถิ่นให้ท่านซื้ อ
ของพื้นเมืองเป็ นของฝาก สมควรแก่เวลานําท่านกลับที่พกั โรงแรม
พักทีฉ่ างซา RAMADA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก ฉางซา – กรุงเทพฯ
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ที่พกั หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่สนามบิน
12.55 น. เหิ รฟ้ ากลับสู่กรุ งเทพ โดยเที่ยวบิน FD 541 (บริการอาหารบนเครื่อง)
15.25 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจ
แล้วจึงวางมัดจําเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง ***
อัตราค่ าบริการ

*** อาจมีการเปลีย่ นแปลง ไฟ ล์ บินได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ***
กําหนดวันเดินทาง
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ผู้ใหญ่ / เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี

21,999.-

พักเดี่ยว

4,900.-

ข้ อควรระวัง ท่ านใดต้ องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่ องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั้ ง
หากไม่ มีการสอบถามเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทก่ อนทําการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่ าวไว้ ข้างต้ น
ทางบริ ษัทจะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น

รายการนีจ้ ะเข้ าร้ านสนับสนุนการท่ องเทีย่ วจีน เพือ่ โปรโมทการท่ องเทีย่ ว ร้ านสมุนไพรจีน , โรงงานผ้ าไหม
โรงงานหยก , ร้ านชา , พิพธิ ภัณฑ์ ไม้ ไผ่ แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมง
หากลูกค้ าท่ านใดไม่ ประสงค์ จะเข้ าร้ าน กรุณาชําระท่ านละ 2,000 บาทต่ อร้ านต่ อท่ าน**
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 4 วันทําการปกติ (หนังสื อเดินทางไทย)

- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

*** ค่านํ้าหนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีที่นํ้าหนักเกิน กรุณาชําระค่าใช้ จ่ายส่ วนนํ้าหนักที่เกินเอง ***

อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

-ค่าทิปไกด์ วนั ละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, ค่าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, หัวหน้ าทัวร์ ไทยวันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน

เงือ่ นไขการสารองที่นั่ง
- การจอง มัดจําท่ านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- ชําระยอดส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

@ @ เอกสารสํ าหรับยื่นวีซ่าจีน @ @

1. ใช้ พาสปอร์ ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- รูปถ่ ายต้องไม่ ใส่ ชุดข้ าราชการ, ชุดรับปริญญา, เสื้อแขนกุด โดยเด็ดขาด
2. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์ )

สํ าหรั บผู้เดินทางที่เป็ นเด็กอายุตํ่ากว่ า 18 ปี
1.
2.
3.
4.
5.

ใช้ พาสปอร์ ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
สําเนาสูติบตั ร (เด็กอายุต่าํ กว่า 6 ปี ขอสูติบตั รตัวจริ ง )
สําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาหน้าพาสปอร์ ตของบิดาและมารดา
หากมีการเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล กรุ ณาแนบเอกสารมาด้วย
หากเด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับพ่อหรื อแม่ กรุ ณาขอหนังสื อให้ความยินยอม จากทางเขตหรื ออําเภอ พร้อมระบุชื่อของ
ท่านที่พาเด็กเดินทางด้วย
6. กรณี บิดาและมารดาแยกทางกัน ต้องสําเนาทะเบียนหย่าและเอกสารขอดูแลบุตร

สํ าหรั บผู้เดินทางที่เกิดที่ประเทศจีน
1. ใช้ พาสปอร์ ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ

2. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์ )
3. หากเป็ นพาสปอร์ ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ ตเล่มเก่าที่เคยมีวีซ่าจีน
4. หากไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน แนบพาสปอร์ ตจีนเล่มเก่า

หมายเหตุ : โปรดทําความเข้ าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลีย่ นระเบียบการยืน่
เอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้ า

1.
2.
3.
4.

อัตราค่าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่ รับเล่ มของท่ านวีซ่าในกรณีดังนี้คอื
ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
นํารู ปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
นํารู ปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
นํารู ปที่เป็ นกระดาษสติกเกอร์ หรื อ รู ปที่ใช้กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์

การยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนหรื อหักค่าใช้จ่ายบางส่วนสําหรับกรุ๊ ปที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตี
ค่ามัดจําที่พกั ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ ซึ่ งไม่อาจขอคืนเงินได้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย
10,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-19 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน
เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100%
5.ยกเว้น กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํา กับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ ท้งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
เงือ่ นไขในการให้ บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเซีย
เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชั่น ตัว๋ เครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่ านจองและจ่ายมัดจําแล้ ว ถ้ าผู้จองยกเลิก
จะไม่ มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่ สามารถทํา
เรื่องขอคืนค่าตัว๋ หรือขอคืนค่าทัวร์ ท้ งั หมดหรือบางส่ วนได้ เว้นแต่
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ายัง
ไม่มีการยื่นวีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยืน่ วีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่จ่ายอื่นใด
บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบ
ชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกําหนด และ
บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
4. กรณี ที่ท่านซื้ อตัว๋ เพิ่ม เกินจากจํานวนตัว๋ ที่มีในกรุ๊ ป ทางบริ ษทั จองตัว๋ ผ่านอินเตอร์ เน็ตให้ ท่านผูเ้ ดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้
เดินทาง หรื อเปลี่ยนผูเ้ ดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกําหนด จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายตัว๋ เต็มใบ
เงือ่ นไขในการให้ บริการ
5. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ายัง
ไม่มีการยื่นวีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
6. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่จ่ายอื่นใด
บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
7. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบ
ชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกําหนด และ
บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาํ หนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่ งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหายต่างๆที่
อยูเ่ หนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรื อ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิดปัญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้

-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย หรื อสูญหายระหว่างการเดินทาง กรณี
กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของสายการบินที่
จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสยั ใดๆ ที่ทาํ ให้มิสามารถเดินทาง
ได้ รวมถึงกรณี ยื่นวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อการถูก
ปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกค่าบริ การ
-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรื อเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรื อทดแทนรายการท่องเที่ยวบาง
รายการ

บริษทั ฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท
ค่ ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

กรุณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริงเพือ่ ความสะดวกสําหรับยืน่ วีซ่าจีน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนังสื อเดินทาง)______________________________________________________
เพศ □ หญิง □ ชาย หนังสื อเดินทางเลขที่ ____________ วันที่ออก_________ วันหมดอายุ____________
สถานภาพ □ โสด □ แต่งงานจดทะเบียน □ แต่งงานไม่จดทะเบียน □ หม้าย □ หย่าร้าง
สัญชาติ______________________________________________________________________________________
วัน/เดือน/ปี เกิด________________________________________________________________________________
หมายเลขบัตรประชาชน ________________________________________________________________________
ที่อยูป่ ัจจุบนั __________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรบ้าน__________________ เบอร์ มือถือ___________________ E MAIL ___________________________
ชื่อที่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา ____________________________________________________________________
ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา ___________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ที่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา ___________________________________________________________
สมาชิกในครอบครัว
12.1 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.2 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.3 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.4 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.5 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
13. บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น__________________________ เบอร์ ติดต่อ_________________________
14. ในระยะเวลา 1 ปี คุณเคยเดินทางไปประเทศไหนมาบ้าง ถ้าไปให้ระบุชื่อประเทศ และระบุวนั ที่เดินทางเข้า /ออกด้วย
14.1 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________
14.2 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________
14.3 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________
14.4 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________

14.5 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________

