CCSX1 บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย เฟงหวง 5 วัน 4 คืน (WE)

หนา 1 จาก 11

CCSX1 บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย เฟงหวง 5 วัน 4 คืน (WE)

หนา 2 จาก 11

กําหนดการเดินทาง
วันที่ 21 – 25 กันยายน 2559
วันที่ 12 – 16 , 19 – 23 , 20 – 24 , 21 – 25 ตุลาคม 2559
วันที่ 9 – 13 , 23 – 27 พฤศจิกายน 2559
วันที่ 1 – 5 , 8 – 12 ธันวาคม 2559
เทศกาลปใหม วันที่ 30 ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560
จุดเดนของทัวร







เดินทางโดย สายการบินไทยสไมล บินตรงฉางซา สะดวกสบาย ไมเสียเวลา
โรงแรม ระดับ 5 ดาว มาตรฐานสากล
ไมลงรานชอปปงของรัฐบาล
รถโคช 37 ที่นั่ง สะดวก สบาย ฟรี WIFI บนรถ
อาหารอัพเกรดทุกมื้อ , บริการดี , รวมทิปไกดทองถิ่น+คนขับรถแลว
ไกดดี, ผูรวมเดินทางดี

วันแรก

สุวรรณภูมิ – ฉางซา

13.30 น.

พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ E สายการบิน
ไทยสไมล แอรไลน โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหที่สนามบิน

16.20 น.

ออกเดินทางสุ ฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน โดยเที่ยวบินที่ WE 616 (บริการอาหารบนเครื่อง)

20.20 น.

เดินทางถึง สนามบินฉางซา ตั้งอยูทางตอนใตของแมน้ําเซียง มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบง
เขตการปกครองออกเปน 5 เขตและ 4 อําเภอ อีกทั้งยังเปนเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมมากวา 3,000 ป ในปจจุบนั เปนศูนยกลางดานการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน เปนแหลง
ผลิตขาวระดับ 1 ใน 4 ของจีน
นําทานเขาสูทพี่ ัก Crowne Plaza City Centre - Changsha / http://www.crowneplazachangsha.com/columns.aspx?id=1 หรือระดับใกลเคียง
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หนา 3 จาก 11

วันที่สอง

ฉางซา – เมืองโบราณเฟงหวง – นั่งเรือแจวเฟงหวง – ลองเรือแมน้ําถัวเจียง – สะพานหงส –
กําแพงเมืองโบราณ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นําทานเดินทางสู เมืองโบราณเฟงหวง ซึ่งมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางดานวัฒนธรรมอันล้ําคาที่ตก
ทอดมาจากราชวงศ หมิงและราชวงศชิง มีถนนที่ปูดวยหินเขียวกวา 20 สาย สิ่งกอสราง 68 แหง วัตถุโบราณ
116 แหง ทานยังไดชมเมืองที่สรางขึ้นสมัยราชวงศถัง ซึ่งเมืองสรางขึ้นดวยหินมีชื่อวา “หวงซือเฉียวกูเฉิง”
เดิมเปนที่วาการอําเภอ มีจุดเดน คือ กําแพงโบราณซึ่งสรางในสมัยราชวงศหมิง เปนสถานที่ไดรับความนิยม
และเปนสถานศึกษาคนควาประวัติความเปนมาทั้งชาว จีนและตางชาติ จากการจดบันทึกประวัติของทาน
เสิ่นฉงเหวินทําใหผูคนไดรูจักที่มาที่ไปของ เมืองเฟงหวงนั่นเอง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ ัตตาคาร
นําทาน ลองเรือแมน้ําถัวเจียง ที่จะทําใหทานสนุก ตื่นเตน
แต ไ ม มี อั น ตราย ชมบ า นเรื อ นสองฟากฝ ง แม น้ํ า สะพาน
โบราณอวดความเปนธรรมชาติใหทานไดสัมผัสพรอมเก็บ
ภาพประทับใจไวเปนที่ระลึกเขาชมบานกวีสมัยราชวงศชิง
“เสิ่นฉงเหวิน” ชม หงเฉียวสะพานไมโบราณ ที่มีหลังคา
คลุมเหมือนสะพานขามคลองในเวนีส จุดเดนอีกแหงหนึ่งของ เฟงหวาง คือบานที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบน
ริ ม น้ํ า ที่ ใ สสะอาจจนเห็ น ก น บึ ง เป น ทั ศ นี ย ภาพที่ ส วยงามและเป น ที่ นิ ย มชื่ น ชอบทั้ ง ชาวจี น และชาว
ตางประเทศ ชมสะพานหงส หลังจากนั้นนําทานชม กําแพงเมืองโบราณ ใหทานเก็บบันทึกภาพเพื่อ เก็บไว
เปนความทรงจํา

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร
**เฟ ง หวางยามค่ํ า ขาลุ ย แบบท า นต อ งชวนกั น เรี ย ก TAXI

(ราคา 5-15 หยวน / คั น /

3-4 คน) ไปเมืองเกา เพื่อชมบรรยากาศยามค่ําที่เต็มไปดวยแสงสีแบบตื่นตาตื่นใจ ชมผับบารที่คึกคักริม
แมน้ําถัว ตกแตงแบบแนวแนวสุดฤทธิ์สุดเดช ชมและเลือกซื้อสินคา HANDMADE ทําเองกับมือ มีเสื้อยืด
รองเท า แตะ รองเท าผ า ใบ เขีย นสีลงลายสดใส แบบนั่งวาดกัน จะๆ มี เ สื้อผาพื้น เมื องปกลาย และของ
พื้นเมือง ตางๆ ฯลฯ
นําทานเขาสูทพี่ ัก PHOENIX GRAND HOTEL ตึก 8
http://www.zjj-cts.com/fhjd/21.html หรือระดับใกลเคียง
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วันที่สาม

เฟงหวง – จางเจียเจี้ย – ภูเขาเทียนเหมินซาน ภูเขาประตูสวรรค (รวมกระเชา+บันไดเลื่อน+รถ
เหมาอุทยาน)– หนาผาลอยฟา – ภาพวาดทราย – ชมโชวนางพญาจิ้งจอกขาว

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นําทานเดินทางสู จางเจียเจี้ย ใชเวลาประมาณ 3.5 ชั่วโมง (ทางดวน) เดินทางถึง จางเจียเจี้ย อุทยานมรดกโลก
ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เปนอุทยานแหงชาติแหงแรกของจีน และไดรับการประกาศ
ใหเปนมรดกโลกธรรมชาติในป ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจี้ยมีเนื้อที่กวา 369 ตารางกิโลเมตร อุดมดวยขุนเขา
นอยใหญและตนไมนานาพันธุ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เขาเทียนเหมินซาน (ผูเดินทางรับทราบวาความ
เสี่ ย งวา ไมว ากรณีใดๆหากขึ้ นเขาเทียนเหมินซานไมไ ด บริษัท
รั บ ผิ ด ชอบเพี ย งคื น ค า บั ต รให เ ท า นั้ น / หากบั ต รได ถู ก ใช ไ ป
บางสวนแลว จะไมมีการคืนคาบริการใดๆ) เทียนเหมินซาน ตั้งอยู
ทางตอนใตของจางเจียเจี้ย หางจากตัวเมืองไป 8 กม. เทียนเหมิน
ซานเดิมเปนชื่อถ้ํา ตั้งชื่อมาแตสมัยสามกก ภายหลังใชเรียกเปนชื่อ
ภูเขาดวย ในป ค.ศ. 1999 เทียนเหมินซานมีชื่อเสียงเปนที่รูจักไปทั่ว
โลก ไม ใ ช ใ นฐานะเป น สถานที่ท องเที่ย ว แตเ ปน ที่ วั ด ฝมือ ของ
นั ก บิ น ชั้ น เยี่ ย ม ในการบิ น ลอดผา นช อ งเขาประตู ส วรรค แ ห ง นี้
เทียนเหมินซานมียอดสูงสุด สูง 1,518 เมตรจากระดับน้ําทะเล มี
พื้นที่ 190 ตารางกิโลเมตร บนยอดเขายังเปนพื้นที่ปาดิบที่สมบูรณอยางที่สุด ตนไมใหญแตละตนมีอายุนับ
รอยป ในระหวางป ค.ศ. 2002-2005 การทองเที่ยวเทียนเห
มิ นซาน ไดใ ช เ งิ น ลงทุน ประมาณ 550 ลา นหยวน พัฒ นา
พื้นที่บางสวนใหเปนสถานที่ทองเที่ยว นําทาน นั่งกระเชา
กอนโดลา ที่มีความยาว 7.5 กิโลเมตร ขึ้นสูจุดสูงสุด “เซี่ย
จาน” ชมความงามของภูผานับรอยนับพันยอด จากนั้นนั่ง
กระเชาลงมาที่สถานี “จงจาน” นั่งรถของการทองเที่ยวทองถิ่นนําทานเดินทางสูทางขึ้น ประตูสวรรค ถึงทาง
ขึ้นจุดธูปใหญไหวฟาขอพรเทพสวรรค แลวทาทายความสมบูรณของรางกาย ออกกําลังกายขึ้นบันได 999
ชั้น ขึ้นสูชองเขา ประตูสวรรค นําทานสู หนาผาลอยฟา ทาประลองความเสียวที่ระเบียงกระจกใสมองเห็น
ไปไดถึงพื้นดานลาง เปน 1ที่สูงที่สุดในโลก สูงกวาระดับน้ําทะเล 4,700 ฟุต ระยะทาง 200 ฟุต รอบหนาผา
โดยทางอุทยานมีกฏใหนักทองเที่ยวจําตองใสรองเทากันลื่น ซึ่งมีคุณสมบัติชวยเช็ดฝุนบนพื้นผิวกระจกไป
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ดวยในเวลาเดียวกัน **คําเตือน: ใจไมกลาพอ ควรหลีกเลี่ยง! นําทานชม และ นําชม จวินเซิงฮวาเยี้ยน
สถานที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ผูริเริ่มศิลปะแบบใหมที่วา "จิตรกรรมภาพเม็ดทราย" ที่ใชวัสดุ
ธรรมชาติ เชน กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม หิน ฯลฯ มาจัดแตงเปนภาพทิวทัศน จิตรกรรมที่รังสรรคขึ้นมาลวน
ไดรับรางวัลและยกยองมากมายหลายปซอนจนเปนที่เลื่องลือไปทั่วโลกทั่วโลก สมควรแกเวลาเดินทางลง
จาก ยอดเขาเทียนเหมินซาน
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานไปชมโชวอลังการหวานหยด The Love Syory Of A
Woodenman Aand A Fairy Fox ฟงเพลงรักไพเราะเพราะ
จับใจ นักแสดงกวา 500 ชีวิตโลดแลนอยูบนเวทีกลางแจง
แบบอลังการตระการตา มีฉากหลังเปนภูเขาทอดยาวแบบพา
โนรามา ทึ่งอี้งกับเทคนิคการเปลี่ยนรางเปนมนุษยของนาง
จิ้งจอกขาว ซาบซึ้งตรึงดวงใจในความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวยและชายหนุมตัดฟนที่ฝาฟนอุปสรรคตอสู
เพื่อความรักจนทายที่สุดก็สมหวังในชีวิตคูและจบแบบ HAPPY ENDING ใหผูชมกลับไปนอนฝนดี
โปรดทราบ โชวนี้แสดงทีโรงละครกลางแจง หากมีการปดการแสดงในวันนี้ไมวา จะดวยกรณีใดๆ ทําใหเขา
ชมไมได ผูจัดรับผิดชอบเพียงจัดโชวพนื้ เมืองชุดอืน่ (โชวมนตเสนเซียงซี“เหมยลี่เซี่ยงซี”) ทดแทนให
เทานั้นหากบัตรไดถูกใชไปแลวจะไมมีการคืนคาบริการใดๆ
นําทานเขาสูทพี่ ัก Pullman International Hotel / www.pullmanhotels.com.cn หรือระดับใกลเคียง

วันที่สี่
เชา

จางเจียเจี้ย – ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง) – เขาอวตาร (ขึ้น-ลงลิฟแกว) – สะพานหนึ่งในใตหลา
– เทียนจื่อซาน
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นําทาน นั่งรถรางชมภาพเขียน 10 ลี้ คือชองเขาแคบๆ ดานลางของเทียนจื่อซานที่ถูกบีบดวยภูเขาและแทง
หินขนาดใหญประมาณ 200 แทง เรียงรายเปนแนวทิวเขาที่ประกอบดวยยอดเขารูปรางแปลกตาเรียงรายกัน
โดยมีลําธารเล็กๆ ไหลผานตามแนวทิวเขากอใหเกิดเปนภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทาน ขึ้นเขาดวยลิฟทแกวไปหลง ลิฟทแกวแหงแรก
ของเอเชียที่สูง 326 เมตรซึ่งถูกบันทึกลง Guinness world
Records ในดานเปนลิฟทแกวแบบ outdoor ที่สูงที่สุดใน
โลก (World’s tallest full-exposure outdoor elevator)
และเร็วที่สุดในโลก นําทานเดินทางสู เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว
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(สะพานใตฟาอันดับ 1) ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายลอมดวยหมูขุนเขา ซึ่งภาพยนตรชื่อดัง อวตาร ได
นํามาเปนฉากในการถายทํา ทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนอันสวยงาม นําทานสู เขาเทียนจื่อซาน (เขา
จักรพรรดิ์) เขตเอี๋ย นเจี ยเจี้ ย มี เ นื้อที่ 65 ตารางกิโลเมตร ยอดเขาสูงสุด วัด ได 1,250 เมตร ทางด า นทิ ศ
ตะวันออก ทิศใตและทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซาน เต็มไปดวยชะงอนผาอันสูงชัน ลําหวยลึก และปาหิน
ซึ่งมีหินยักษในรูปลักษณะตางๆ ยืนตระหงานค้ําฟา เสมือนหนึ่งรี้พลมากมายกําลังเคลื่อนทัพใกลเขามา
อยางรวดเร็ว
หมายเหตุ (ผู เ ดิ นทางรั บทราบว า ความเสี่ ย งวา ไมว า กรณีใ ดๆ หากขึ้ น เขาเที ย นจื่อ ซานไมไ ด บริษัท ฯ
รับผิดชอบเพียงคืนคาบัตรใหเทานั้น / หากบัตรไดถูกใชไปบางสวนแลว จะไมมีการคืนคาบริการ) สมควร
แกเวลานําพาทานลงจากเขาเทียนจื่อซาน
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก Pullman International Hotel / www.pullmanhotels.com.cn หรือระดับใกลเคียง

วันที่หา

ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู – กรุงเทพฯ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
เดินทางกลับสู เมืองฉางซา ระหวางทางใหทานไดพักผอนชมวิวธรรมชาติอันสวยงาม (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินเลน ชม ถนนคนเดินหวงซิงลู ซึ่งเปนแหลงจําหนายสินคาหลากหลายชนิด เพื่อใหทานอิสระ
เลือกซื้อสินคานานาชนิดตามอัธยาศัย สําหรับเปนของฝากของที่ระลึกแกคนทางบานหรือญาติมิตรสหาย
อิสระเดินเที่ยวหรือชอบปงที่ถนนคนเดินตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ไดเวลานัดหมาย นําทุกทานเดินทางสูสนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ กรุงเทพ
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบิน ไทยสไมล เที่ยวบินที่ WE 617
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กลางวัน
บาย

ค่ํา
21.20 น.
23.55 น.

 
** รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรบั การยืนยันจากผูจัดอีกครั้งหนึ่ง
ผูจัดขอสงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยจะยึดถือประโยชนของทานเปนสําคัญ ***
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จางเจียเจี้ย เฟงหวง 5 วัน 4 คืน
ทั ว ร VIP , พั ก โรงแรม 5 ดาว , ไม ล งร า นช อ ป
อัตราคาบริการ
21 – 25 กันยายน 2559
12-16, 19-23, 20-24, 21-25
ตุลาคม 2559
9-13, 23-27 พฤศจิกายน 2559
1-5, 8-12 ธันวาคม 2559
ปใหม 30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 60

ผูใหญ
พักหองคู

เด็กต่ํากวา 12 ป
พักกับ 1 ผูใหญ
หองคู

38,900

38,900

41,900

เด็กต่ํากวา 12 ป
พักกับ 2 ผูใหญ
มีเตียงเสริม

เด็กต่ํากวา 5 ป
พักกับ 2 ผูใหญ
ไมมีเตียงเสริม

พักเดี่ยว
จายเพิ่ม

37,900

36,900

4,000

41,900

40,900

39,900

4,000

37,900

37,900

36,900

35,900

4,000

43,900

43,900

42,900

41,900

5,000

Tax-Insurance-Fuel Charge ที่เรียกเก็บโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2559
หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกลาว
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากทานตามความเปนจริง
อัตราคาบริการรวม
 คาตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด
 คาที่พัก 2 ทาน ตอ หนึ่งหองคู
 คาภาษีสนามบินไทย
 คาภาษีสนามบินจีน
 คาวีซาประเทศจีน 1,500 บาท
 คาธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 คาประกันภัยทางอากาศ
 คาอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 คารถรับสงตามสถานที่ทองเที่ยวระบุตามรายการ
 คาบัตรผานประตูเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ตามรายการ
 คาระวางน้ําหนักกระเปาเดินทางทานละ 1 ใบ ที่มน
ี ้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม
 คาประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม
 คาทิปคนขับรถทองถิ่น 60 หยวน/คน
 คาทิปไกดทองถิ่น 60 หยวน /คน
คาบริการไมรวม
 คาใชจายสวนตัว เชน คาโทรศัพท คาซักรีด คาเครือ
่ งดื่ม นอกจากรายการ
 คาทําหนังสือเดินทาง
 คาทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถือหนังสือตางดาว
 คาวีซาดวน / คาวีซาของชาวตางชาติ
 คาภาษี 7 % และ ภาษี 3% (กรณีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ กรุณาแจงลวงหนา)
 คาทิปหัวหนาทัวร ขึ้นอยูก
 ับความพึงพอใจในการบริการ
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ระเบียบการสํารองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท

(หากยังไมชําระคามัดจํา ยังไมถือวาการสํารองที่นั่งนั้นสมบูรณบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ รับผูที่พรอม
ชําระคามัดจํากอน)

2. แฟกซสลิปการโอนเงิน และ สําเนาพาสปอรตของผูเดินทางทุกทาน พรอมทั้งแจงรหัส
สะสมไมล รอยัลออรคิดพลัส มายังบริษัทฯ ที่เบอร 02-4337178-9
3. คาทัวรสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทาง 20 วัน
4. เมื่ อ ท า นสํ า รองที่ นั่ ง ในทั ว ร เ รี ย บร อ ยแล ว ในกรณี ที่ ท า นไม ส ามารถรั บ ประทานอาหารบาง
ประเภท หรือ ถือศีล มังสวิรัติ กรุณาแจงใหแผนกขายทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการ
เดินทาง
ในกรณีที่ลก
ู คาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ
กอนทุกครัง
้ มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการขอวีซาจีน (ขอมูล 13 มกราคม 2559)
1. เอกสารการเดินทาง
1.1 หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใชไดจนถึงวันเดินทางไมต่ํากวา 6 เดือน
1.2 หนังสือเดินทางตองมีหนาวางสําหรับประทับตราเขาออกอยางนอย 2 หนาเต็ม
2. รูปถาย รูปสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (ฉากหลัง ขาว) * รูปถายไมเกิน 6 เดือน *
- ทานที่ประสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัด แนบมาดวย
- สถานทูตจีนอาจปฏิเสธการยื่นวีซาของทาน หากทานเปนชาย แตใชรูปถายที่ดูเปนหญิง
แตงหนาทาปาก หรือไวผมยาว
3. เอกสารเพิ่มเติม สําหรับเด็กต่า
ํ กวา 18 ป เดินทางกับพอ และ แม
3.1 สําเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ํากวา 5 ป ตองยื่นสูติบัตรตัวจริงดวย)
3.2 สําเนาบัตรประชาชน (เด็ก 7 ปขึ้นไป)
3.3 สําเนาทะเบียนบาน (เด็ก)
3.4 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถามี)
3.5 นักเรียน นักศึกษา อาจตองใชหนังสือรับรองจากสถานศึกษา ถาสถานทูตรองขอ
กรณีเดินทางกับพอ หรือ แม นอกจากขางตนแลวใหเพิ่ม
3.6 สําเนาทะเบียนบานของ พอ และ แม
3.7 หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไป ตางประเทศกับพอ หรือแมฝายหนึ่ง ตองเปนหนังสือที่
ออกโดยหนวยงานราชการ เทานั้น
กรณีไมไดเดินทางกับพอ หรือ แม นอกจากขางตนแลวใหเพิ่ม
3.8 หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไป ตางประเทศ กับผูอื่น ระบุความสัมพันธ ตองเปนหนังสือ
ที่ออกโดยหนวยงานราชการ เทานั้น
4. เอกสารเพิ่มเติม สําหรับผูที่ไมมีอาชีพ แมบาน และผูเกษียณอายุ
4.1 สําเนาสมุดเงินฝากยอนหลัง 6 เดือน
4.2 สาวประเภทสอง แตงกายเปนสตรี ตองใชหนังสือรับรองการทํางาน+สมุดบัญชีเงินฝากตัว
จริงเทานั้น
5. เอกสารเพิ่มเติม สําหรับพระภิกษุ
5.1 พระภิกษุ ตองใชสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย ตัวจริง เทานั้น ไมมีขอยกเวน
6. ขอมูลสําคัญ * กรุณากรอกขอมูลจริงในเอกสารที่ทางบริษัทจัดให
4.1 นักเรียน นักศึกษา........แจงชื่อสถานที่ศึกษา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท
4.2 ผูที่ทํางาน.......แจงชื่อสถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพท
4.3 ที่อยูปจจุบันของผูเดินทาง และหมายเลขโทรศัพทที่บานที่ติดตอได
4.4 ผูที่แตงงานแลว ตองใหรายละเอียดของสามี หรือ ภรรยา หรือบุตรธิดา พรอมหมายเลขโทรศัพท
4.5 ผูที่เปนโสด ตองแจงชื่อบิดาหรือมารดา หรือ พี่นอง หรือญาติ พรอมหมายเลขโทรศัพท
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4.6 ผูเดินทาง ตองแจงชื่อญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน พรอมหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดจริง
โปรดรับทราบวา
- ผูถือเอกสารเดินทางเลมสีเหลือง ตองยื่นวีซาดวยตนเอง เพราะทางสถานทูตตองการดูตัว
- กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานใน
ประเทศไทยและมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทานั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุดบัญชี
ธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน ** ตองปรับยอด UP BOOK ถึงปจจุบัน
- กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติที่ไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง
- ขอมูลทีท
่ านแจงกับทางบริษัทฯ จะใชสําหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอรมวีซา หากสถานทูต
ตรวจสอบไดวาขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซาเลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุก
วัน)
- เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัท
ทัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง)
- โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนระเบียบการยืน
่ เอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัทฯ ไมทราบลวงหนา หรือ
ทราบในเวลากระชั้นชิด
-ทานที่ถือหนังสือเดินทางราชการ ถาจะไปทองเที่ยวทิเบต ตองใชหนังสือเดินทางแบบปกติ
-ทานที่ถือบัตร APEX ตองทําวีซาจีนถาตองการไปทิเบต ไมสามารถใชบัตร APEX แทนวีซาจีนได
-ทานที่ถือบัตร APEX หรือ ถือหนังสือเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิทธิการเขา-ออกประเทศจีนเพื่อ
การท อ งเที่ ย วโดยไม มี วี ซ า เพราะว า บริ ษั ท ทั ว ร ฯ ไม ท ราบในรายละเอี ย ดข อ ตกลงการผ า นเข า ออก
ประเทศของผูถือเอกสารนั้นๆ
ประเทศที่ไมสามารถทําวีซาจีน (* แบบยื่นดวนพิเศษ *) ได
ประเทศในกลุม Schengen มี ออสเตรีย เบลเยียม เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมนี ไอรแลนด
อิตาลี ลักเซมเบอรก เนเธอรแลนด โปรตุเกส สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร กรีซ บัลแกเรีย ไซปรัส เช
ครีพับบลิค เอสโตเนีย ฮังการี ลัตเวีย ลิทัวเนีย มอลตา โรมาเนีย สโลวัก สโลวีเนีย โปแลนด (ยกเวน
ประเทศ อิตาลี ที่สามารถยื่นดวนได) * นอกเหนือจากประเทศเหลานี้ สามารถยื่นวีซาดวนไดตามปรกติ *
อัตราคาธรรมเนียมวีซาจีนและคาบริการศูนยรับยื่น
- ยื่นวีซาทั่วไป
4 วัน
อัตราทานละ 1,500 บาท
- ยื่นวีซาเรงดวน
2-3 วัน
อัตราทานละ 2,550 บาท
- ยื่นวีซาเรงดวนพิเศษ 1 วัน
อัตราทานละ 3,150 บาท

ทานที่ถอ
ื บัตร APEX
- ทานที่ถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบดวยตนเอง ถึงสิทธิการเขา-ออกประเทศจีนเพื่อการทองเที่ยว โดยไม
มีวีซา กับองคกรฯ ที่ออกบัตรนี้ใหกับทาน เพราะวาบริษัททัวรฯ ไมทราบในรายละเอียดขอตกลงการผานเขา
ออกประเทศของผูถือเอกสารนี้
- ทานที่ถือบัตร APEX จะตองระมัดระวังรักษาบัตรของทานไมใหสูญหาย เพราะหากสูญหายหมายถึงวา
1. สายการบินอาจจะไมใหทาน CHECK-IN หากทานไมสามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
2. ดานตรวจคนเขาเมือง อาจะไมอนุญาตใหทานผานเขา-ออกเมือง หากทานไมสามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
3. หากบัตรสูญหาย ทานอาจไมไดเดินทางตอกับคณะทัวร และอาจตองติดคางอยูประเทศจีนอยางนอย 1-2
อาทิตย
4. หากบัตรสูญหาย ทานตองจายคาที่พัก อาหาร ยานพาหนะ คาซื้อตั๋วเครื่องบินใบใหม ฯลฯ ในขณะที่ทาน
อยูตอ เพื่อทําเรื่องการออกบัตรใหม หรือขอทําวีซาใหมดวยตนเอง
5. ทางบริ ษั ท ฯ มี น โยบายให เ จ า หน า ที่ ข องบริ ษั ท ฯ ทุ ก แผนก เช น หั ว หน า ทั ว ร พนั ก งานเก็ บ เอกสาร
พนักงานขาย ฯลฯ ไมรับ ไมรับฝาก ไมถือแทน หรือไมเก็บรักษาแทน ดังนั้นหากทานฝากบัตร APEX และ/
หรือสงบัตรติดมากับเอกสาร หากมีการสูญหายทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
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การยกเลิก
1. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทยและทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด
2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายทานละ 15,000 บาท
4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร
5. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 - 6 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร
6. ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําทีพ่ ักโดยตรงหรือโดยการ
ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter
Flight จะไมมกี ารคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมือ่ เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิม่ เติมที่เกิดขึน้ ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย,
การสูญหาย, ความลาชาหรือจากอุบัติเหตุตางๆ
3. หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่
ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองที่นงั่ บนเครื่อง และ
โรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานทีเ่ กี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษทั ฯขนสง หรือ หนวยงานทีใ่ หบริการ บริษทั ฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่น
ทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสทิ ธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น
9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทัง้ สิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเทีย่ วสถานที่อื่นๆมาให โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา
หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวา
ทานและคณะไดยอมรับในขอตกลงและเงือ
่ นไข ที่บริษท
ั ฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ
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กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงเพือ
่ ความสะดวกสําหรับยื่นวีซาจีน
1 ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง)________________________________________________
2 เพศ □ หญิง □ ชาย หนังสือเดินทางเลขที่ ______________ วันที่ออก____________ วันหมดอายุ___________
3 สถานภาพ □ โสด □ แตงงานจดทะเบียน □ แตงงานไมจดทะเบียน □ หมาย □ หยาราง
4 สัญชาติ_____________________________________________
5 วัน/เดือน/ปเกิด________________________________________
6 หมายเลขบัตรประชาชน __________________________________________________
7 ที่อยูปจจุบนั ___________________________________________________________________________________
8 เบอรโทรบาน_____________________ เบอรมือถือ_________________ E MAIL ___________________________
9 ชื่อที่ทํางาน หรือ สถานศึกษา ______________________________________________________________________
10 ที่อยูที่ทํางาน หรือ สถานศึกษา _____________________________________________________________________
11 เบอรโทรศัพทที่ทํางาน หรือ สถานศึกษา __________________________________________
12 สมาชิกในครอบครัว
12.1 ชื่อ_______________________________ สัญชาติ____________อาชีพ_______________
ความสัมพันธ_______________
12.2 ชื่อ_______________________________ สัญชาติ____________อาชีพ_______________
ความสัมพันธ_______________
12.3 ชื่อ_______________________________ สัญชาติ____________อาชีพ_______________
ความสัมพันธ_______________
13. บุคคลที่สามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน__________________________ เบอร
ติดตอ____________________________
14. ในระยะเวลา 1 ป คุณเคยเดินทางไปประเทศไหนมาบาง ถาไปใหระบุชื่อประเทศ และระบุวันทีเ่ ดินทางเขา /ออกดวย
14.1 ประเทศ______________________ วันที่เดินทางเขา/ออก __________________จุดประสงค__________________
14.2 ประเทศ______________________ วันที่เดินทางเขา/ออก __________________จุดประสงค__________________
14.3 ประเทศ______________________ วันที่เดินทางเขา/ออก __________________จุดประสงค__________________

