CCSX 3_บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานกระจก เฟงหวง 6 วัน 5 คืน WE

กําหนดการเดินทาง

หนา 1 จาก 12
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หนา 2 จาก 12

วันที่ 20 – 25 กันยายน 2559
วันที่ 18 – 23 , 20 – 25 ตุลาคม 2559
วันที่ 22 – 27 พฤศจิกายน 2559
วันที่ 7 – 12 ธันวาคม 2559
ปใหม 28 ธ.ค. – 2 ม.ค. 60 / 29 ธ.ค. – 3 ม.ค. 60
30 ธ.ค. – 4 ม.ค. 60 / 31 ธ.ค. – 5 ม.ค. 60
จุดเดนของทัวร








เดินทางโดย สายการบินไทยสไมล บินตรงฉางซา สะดวกสบาย ไมเสียเวลา
เที่ยวครบทุกไฮไลท
โรงแรม ระดับ 5 ดาว มาตรฐานสากล
ไมลงรานชอปปงของรัฐบาล
รถโคช 45 ที่นั่ง สะดวก สบาย ฟรี WIFI บนรถ
อาหารอัพเกรดทุกมื้อ , บริการดี
ไกดดี, ผูรวมทางดี

วันแรก

สุวรรณภูมิ – ฉางซา

13.30 น.

พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ E สายการบิน
ไทยสไมล แอรไลน โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกเรื่องเอกสารใหที่สนามบิน
ออกเดินทางสุ ฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน โดยเที่ยวบินที่ WE 616 (บริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินฉางซา ตั้งอยูทางตอนใตของแมน้ําเซียง มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบง
เขตการปกครองออกเปน 5 เขตและ 4 อําเภอ อีกทั้งยังเปนเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมมากวา 3,000 ป ในปจจุบันเปนศูนยกลางดานการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน เปนแหลง
ผลิตขาวระดับ 1 ใน 4 ของจีน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทพี่ ัก Crowne Plaza City Centre - Changsha / http://www.crowneplazachangsha.com/columns.aspx?id=1 หรือระดับใกลเคียง

16.20 น.
20.20 น.

ค่ํา
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วันที่สอง

ฉางซา – เมืองโบราณเฟงหวง – นั่งเรือแจวเฟงหวง – ลองเรือแมน้ําถัวเจียง – สะพานหงส –
กําแพงเมืองโบราณ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นําทานเดินทางสู เมืองโบราณเฟงหวง ซึ่งมีโบราณสถานและ
โบราณวั ต ถุ ท างด า นวั ฒ นธรรมอั น ล้ํ า ค า ที่ ต กทอดมาจาก
ราชวงศ หมิงและราชวงศชิง มีถนนที่ปูดวยหินเขียวกวา 20
สาย สิ่งกอสราง 68 แหง วัตถุโบราณ 116 แหง ทานยังไดชม
เมืองที่สรางขึ้นสมัยราชวงศถัง ซึ่งเมืองสรางขึ้นดวยหินมีชื่อ
วา “หวงซือเฉียวกูเฉิง” เดิมเปนที่วาการอําเภอ มีจุดเดนคือ
กําพงโบราณซึ่งสรางในสมัยราชวงศหมิง เปนสถานที่ไดรับความนิยมและเปนสถานศึกษาคนควาประวัติ
ความเปนมาทั้งชาว จีนและตางชาติ จากการจดบันทึกประวัติของทานเสิ่นฉงเหวินทําใหผูคนไดรูจักที่มาที่ไป
ของ เมือเฟงหวงนั่นเอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทาน ลองเรือแมน้ําถัวเจียง ที่จะทําใหทานสนุก ตื่นเตน แตไมมีอันตราย ชมบานเรือนสองฟากฝงแมน้ํา
สะพานโบราณอวดความเปนธรรมชาติใหทานไดสัมผัสพรอมเก็บภาพประทับใจไวเปนที่ระลึกเขาชมบานกวี
สมัยราชวงศชิง “เสิ่นฉงเหวิน” ชม หงเฉียวสะพานไมโบราณ
ที่มีหลั งคาคลุมเหมือนสะพานข ามคลองในเวนีส จุด เดน อีก
แหงหนึ่งของ เฟงหวาง คือบานที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบน
ริมน้ําที่ใสสะอาจจนเห็นกนบึง เปนทัศนียภาพที่สวยงามและ
เปนที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวตางประเทศ ชมสะพาน
หงส หลังจากนั้นนําทานชม กําแพงเมืองโบราณ ใหทานเก็บ
บันทึกภาพเพื่อ เก็บไวเปนความทรงจํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
(ราคา 5-15 หยวน / คั น /
**เฟ ง หวางยามค่ํ า ** ขาลุ ย แบบท า นต อ งชวนกั น เรี ย ก TAXI
3-4 คน) ไปเมืองเกา เพื่อชมบรรยากาศยามค่ําที่เต็มไปดวยแสงสีแบบตื่นตาตื่นใจ ชมผับบารที่คึกคักริมแมน้ํา
ถัว ตกแตงแบบแนวแนวสุดฤทธิ์สุดเดช ชมและเลือกซื้อสินคา HANDMADE ทําเองกับมือ มีเสื้อยืด รองเทา
แตะ รองเทาผาใบ เขียนสีลงลายสดใส แบบนั่งวาดกันจะๆ มีเสื้อผาพื้นเมืองปกลาย และของพื้นเมือง ตางๆ
ฯลฯ
นําทานเขาสูท ี่พัก PHOENIX GRAND HOTEL ตึก 8
http://www.zjj-cts.com/fhjd/21.html หรือระดับใกลเคียง

กลางวัน
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วันที่สาม

เฟงหวง – จางเจียเจี้ย – ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเชา + บันไดเลื่อน + รถเหมาอุทยาน)
(หรือประตูสวรรค) – หนาผาลอยฟา – ภาพวาดทราย – ชมโชวนางพญาจิ้งจอกขาว

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นํ า ท า นเดิ น ทางสู จางเจี ย เจี้ ย ใช เ วลาประมาณ 3.5 ชั่ ว โมง
(ทางดวน) เดิ น ทางถึ ง จางเจี ย เจี้ ย อุ ท ยานมรดกโลกตั้ ง อยู ท าง
ตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนานเปนอุทยานแหงชาติ แหง
แรกของจีน และไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกธรรมชาติใน
ป ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจี้ยมีเนื้อที่กวา 369 ตารางกิโลเมตร
อุดมดวยขุนเขานอยใหญและตนไมนานาพันธุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เขาเทียนเหมินซาน (ผูเดินทางรับทราบวาความ
เสี่ยงวา ไมวากรณีใดๆหากขึ้นเขาเทียนเหมินซานไมได 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
ตั้งอยูทางตอนใตของจางเจียเจี้ย หางจากตัวเมืองไป 8 กม. เทียน
เหมินซานเดิมเปนชื่อถ้ํา ตั้งชื่อมาแตสมัยสามกก ภายหลังใชเรียกเปนชื่อภูเขาดวย ในป ค.ศ. 1999 เทียน
เหมินซานมีชื่อเสียงเปนที่รูจักไปทั่วโลก ไมใชในฐานะเปนสถานที่ทองเที่ยว แตเปนที่วัดฝมือของนักบิน
ชั้นเยี่ยม ในการบินลอดผานชองเขาประตูสวรรคแหงนี้ เทียนเหมินซานมียอดสูงสุด สูง 1,518 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล มีพื้นที่ 190 ตารางกิโลเมตร บนยอดเขายังเปนพื้นที่ปาดิบที่สมบูรณอยางที่สุด ตนไมใหญ
แตละตนมีอายุนับรอยป ในระหวางป ค.ศ. 2002-2005 การทองเที่ยวเทียนเหมินซาน ไดใชเงินลงทุน
ประมาณ 550 ลานหยวน พัฒนาพื้นที่บางสวนใหเปนสถานที่ทองเที่ยว นําทาน นั่งกระเชากอนโดลา ที่มี
ความยาว 7.5 กิโลเมตร ขึ้นสูจุดสูงสุด “เซี่ยจาน” ชมความงามของภูผานับรอยนับพันยอด จากนั้นนั่ง
กระเช า ลงมาที่ ส ถานี “จงจ า น” นั่ ง รถของการท อ งเที่ ย ว
ทองถิ่นนําทานเดินทางสูทางขึ้น ประตูสวรรค ถึงทางขึ้นจุด
ธูปใหญไหวฟาขอพรเทพสวรรค แลวทาทายความสมบูรณ
ของรางกาย ออกกําลังกายขึ้นบันได 999 ชั้น ขึ้นสูชองเขา
ประตูสวรรค นําทานสู หนาผาลอยฟา ทาประลองความ
เสียวที่ระเบียงกระจกใสมองเห็นไปไดถึงพื้นดานลาง เปน
1ที่สูงที่สุดในโลก สูงกวาระดับน้ําทะเล 4,700 ฟุต ระยะทาง 200 ฟุต รอบหนาผา โดยทางอุทยานมีกฎให
นักทองเที่ยวจําตองใสรองเทากันลื่น ซึ่งมีคุณสมบัติชวยเช็ดฝุนบนพื้นผิวกระจกไปดวยในเวลาเดียวกัน **
คําเตือน: ใจไมกลาพอ ควรหลีกเลี่ยง! นําทานชม และ นําชม จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่จัดแสดงภาพวาด
ของหลี่จวินเซิง ผูริเริ่มศิลปะแบบใหมที่วา "จิตรกรรมภาพเม็ดทราย" ที่ใชวัสดุธรรมชาติ เชน กรวดสี เม็ด

กลางวัน
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วันที่สี่
เชา

หนา 5 จาก 12

ทราย กิ่งไม หิน ฯลฯ มาจัดแตงเปนภาพทิวทัศน จิตรกรรมที่รังสรรคขึ้นมาลวนไดรับรางวัลและยกยอง
มากมายหลายปซอนจนเปนที่เลื่องลือไปทั่วโลกทั่วโลก สมควรแกเวลาเดินทางลงจาก ยอดเขาเทียนเหมิน
ซาน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานไปชมโชวอลังการหวานหยด The Love Syory Of A
Woodenman Aand A Fairy Fox ฟงเพลงรักไพเราะเพราะ
จับใจ นักแสดงกวา 500 ชีวิตโลดแลนอยูบนเวทีกลางแจง
แบบอลังการตระการตา มีฉากหลังเปนภูเขาทอดยาวแบบ
พาโนรามา ทึ่งอี้งกับเทคนิคการเปลี่ยนรางเปนมนุษยของ
นางจิ้งจอกขาว ซาบซึ้งตรึงดวงใจในความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวยและชายหนุมตัดฟนที่ฝาฟนอุปสรรค
ตอสูเพื่อความรักจนทายที่สุดก็สมหวังในชีวิตคูและจบแบบ HAPPY ENDING ใหผูชมกลับไปนอนฝนดี
โปรดทราบ โชวนี้แสดงทีโรงละครกลางแจง หากมีการปดการแสดงในวันนี้ไมวา จะดวยกรณีใดๆ ทําใหเขาชม
ไมได ผูจัดรับผิดชอบเพียงจัดโชวพนื้ เมืองชุดอื่น (โชวมนตเสนเซียงซี “เหมยลี่เซี่ซี”) ทดแทนใหเทานั้นหาก
บัตรไดถูกใชไปแลวจะไมมีการคืนคาบริการใดๆ
นําทานเขาสูทพี่ ัก Pullman International Hotel / www.pullmanhotels.com.cn หรือระดับใกลเคียง

จางเจียเจี้ย – เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงลิฟแกว) – เขาอวตาร – สะพานหนึ่งในใตหลา –
ลําธารแสทอง – ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง)
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นําทาน ขึ้นเขาดวยลิฟทแกวไปหลง ลิฟทแกวแหงแรกของเอเชียที่สูง 326 เมตรซึ่งถูกบันทึกลง Guinness
world Records ในดานเปนลิฟทแกวแบบ outdoor ที่สูงที่สุดในโลก (World’s tallest full-exposure outdoor
elevator) และเร็วที่สุดในโลก นําทานสู เขาเทียนจื่อซาน
(เขาจั ก รพรรดิ์ ) เขตเอี๋ ย นเจี ย เจี้ ย มี เ นื้ อ ที่ 65 ตาราง
กิโลเมตร ยอดเขาสูงสุดวัดได 1,250 เมตร ทางดานทิศ
ตะวันออก ทิศใตและทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซาน
เต็มไปดวยชะงอนผาอันสูงชัน ลําหวยลึก และปาหินซึ่งมี
หินยักษในรูปลักษณะตางๆ ยืนตระหงานค้ําฟา เสมือน
หนึ่งรี้พลมากมายกําลังเคลื่อนทัพใกลเขามาอยางรวดเร็ว
เดินทางสู เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (สะพานใตฟาอันดับ 1) ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายลอมดวยหมูขุนเขา ซึ่ง
ภาพยนตรชื่อดัง อวตาร ไดนํามาเปนฉากในการถายทํา ทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนอันสวยงาม
หมายเหตุ (ผูเ ดินทางรับทราบวาความเสี่ยงวา ไมวากรณีใดๆ หากขึ้นเขาเทียนจื่ อซานไมได บริษัทฯ
รับผิดชอบเพียงคืนคาบัตรใหเทานั้น / หากบัตรไดถูกใชไปบางสวนแลว จะไมมีการคืนคาบริการ) สมควร
แกเวลานําพาทานลงจากเขาเทียนจื่อซาน
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเที่ยวชม ลําธารจินเปยนซี หรือ ลําธารแสทอง เปนลําธารที่ไหลวนไปตามชองเขาและชะงอนผาสูง
ชันเขาไปกลางภูเขาวงกตระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตรตั้งอยูทางดานตะวันออกของอุทยานแหงชาติจาง
เจียเจี้ย โดยลําธารแหงนี้จะไปบรรจบรวมกับแมน้ําหลีของมณฑลหูหนาน เมื่อเขาสูเขตของลําธารทาน
สามารถสัมผัสไดถึงความเย็นสบายและรมรื่นของตนไมและลําธาร เสมือนทาน เดินเขาสูถนนปาหิน สอง
ขางทางมีเทือกเขาที่สวยงามและแปลกตาและแวะชมจุดชมวิวตางๆนานา เชน ผาแสมาทอง อรหันตเมา
เหลา ผาเขาชวยมารดา น้ําลอดสี่ทวาร และหนาผาตางๆ เหมือนวิวของลําธารมีมนตสะกดใหทานหลงเขาไป
อยูในเทพนิยายคลายรอนและความออนลาไดเปนอยางดีงามดั่งทะเลบนฟา นําทาน นั่งรถรางชมภาพเขียน
10 ลี้ คือชองเขาแคบๆ ดานลางของเทียนจื่อซานที่ถูกบีบดวยภูเขาและแทงหินขนาดใหญประมาณ 200 แทง
เรียงรายเปนแนวทิวเขาที่ประกอบดวยยอดเขารูปรางแปลกตาเรียงรายกัน โดยมีลําธารเล็กๆ ไหลผานตาม
แนวทิวเขากอใหเกิดเปนภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก Pullman International Hotel / www.pullmanhotels.com.cn หรือระดับใกลเคียง

ถ้ํามังกรเหลือง(ลองเรือ) – แกรนดแคนยอนจางเจียเจี้ย (สะพานกระจก ใหมลาสุด)
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นํ า ท า นสู ถ้ํ า หวงหลงต ง หรื อ ถ้ํ า วั ง มั ง กรเหลื อ ง ถ้ํ า แห ง นี้ มี
ความสูง 160 เมตร มีความลึก 1.5 กิโลเมตร ถ้ําแบงออกเปน 4
ชั้น ภายในถ้ํามีอางเก็บน้ํา 1 แหง ลําธารใตดิน 2 สาย บึง 4 บึง
หองโถง 13 หอง และระเบีย งเดิ น เที่ย ว 90 กวา แห ง นํา ทา น
ลองเรือ ไปตามธารน้ําใตดิน ชมถ้ําวังมังกร ชมวังแกวผลึก วังซื
อหงอคง ชมประตูแหงความสุข ชมประตูอายุยืน ฯลฯ ทานจะตื่นตาตื่นใจกับหินงอกหินยอนที่มีรูปราง
แปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เชน หินดาบทอง หินหอกเงิน หินเครื่องดนตรีจีน ชมน้ําตกเทวดาสวรรค
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานสู หนาผาลอยฟา (Zhangjiajie Grand Canyon) สถานที่
ทองเที่ยวแหงใหมในจางเจียเจี้ย นําทานเดินชมหนาผาลอยฟาให
ทานพิสูจนความสวยงามของหนาผาที่งดงามที่สุดแหงหนึ่ง โลก
ตะลึงอีกครั้งกับผลงานสุดนาประทับใจของอุทยานแหงชาติจาง
เจียเจี้ย ในจังหวัดหูหนาน ของประเทศจีน เพราะที่นี่นอกจากจะ
เปนอุทยานฯที่สวยงามแลวยังมีสะพานแกวยาวที่สุดและสูงสุด
ในสะพานนี้จะทอดยาวสองฝงหนาผาโดยในบริเวณ Zhangjiajie Grand Canyon ซึ่งจะมีความยาวถึง 430 เมตร
กวาง 6 เมตร และสูง 300 เมตร สะพานแหงนี้ไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิสราเอล Haim Dotan ซึ่ง
เคยออกแบบ Expo 2010 Shanghai’s Israel มากอนไฮไลท พบกับความเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทาง
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อันนาตื่นเตนประมาณ 60 เมตร ทานจะไดเห็นทุกสิ่งทุกอยางที่อยูภายใตทางเดินกระจกทั้งหมด ซึ่งเปนสะพาน
กระจก ลอมรอบผาสูงชันความกวางของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเปน
การทาทายนักทองเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศนอันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฎอยูวาผูมาเยือน สะพาน
กระจก ตองสวมผาหุมรองเทาขณะเดิน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ทานเขาสูที่พัก Pullman International Hotel /
www.pullmanhotels.com.cn หรือระดับใกลเคียง

ค่ํา

วันที่หก
เชา

กลางวัน

ค่ํา
21.20 น.
23.55น.

จางเจียเจี้ย – ถนนคนเดินหวงซิงลู – ฉางชา – กรุงเทพ
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
เดิ น ท า ง ก ลั บ สู เ มื อ ง ฉ า ง ซ า ร ะ ห ว า ง ท า ง ใ ห ท า น ไ ด พั ก ผ อ น ช ม วิ ว ธ ร ร ม ช า ติ อั น ส ว ย ง า ม
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร เดินเลน ชม ถนนคนเดินหวงซิงลู ซึ่งเปนแหลงจําหนายสินคาหลากหลาชนิด ทั้งเสื้อผา กระเปา
รองเทา ของที่ระลึก ตามอัธยาศัย สําหรับเปนของฝากของที่ระลึกแกคนทางบานหรือญาติมิตรสหาย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ไดเวลานัดหมาย นําทุกทานเดินทางสูสนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ กรุงเทพ
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบิน ไทยสไมล เที่ยวบินที่ WE 617
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 
** รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรบั การยืนยันจากผูจัดอีกครั้งหนึ่ง
ผูจัดขอสงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยจะยึดถือประโยชนของทานเปนสําคัญ ***
ในกรณีที่ลก
ู คาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ
กอนทุกครัง
้ มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
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สะพานกระจก
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จางเจียเจี้ย เฟงหวง 6 วัน 5 คืน
ทั ว ร VIP , พั ก โรงแรม 5 ดาว , ไม ล งร า นช อ ป

อัตราคาบริการ

ผูใหญ
พักหองคู

เด็กต่ํากวา 12 ป
พักกับ 1 ผูใหญ
หองคู

เด็กต่ํากวา 12 ป
พักกับ 2 ผูใหญ
มีเตียงเสริม

เด็กต่ํากวา 5 ป
พักกับ 2 ผูใหญ
ไมมีเตียงเสริม

20 – 25 กันยายน 2559
18-23, 20-25 ตุลาคม 2559
22 – 27 พฤศจิกายน 2559
7 – 12 ธันวาคม 2559
ปใหม 28 ธ.ค. – 2 ม.ค. 60
29 ธ.ค. – 3 ม.ค. 60
30 ธ.ค. – 4 ม.ค. 60
31 ธ.ค. – 5 ม.ค. 60

40,900

40,900

39,900

38,900

5,000

41,900

41,900

40,900

39,900

5,000

39,900

39,900

38,900

37,900

5,000

45,900

45,900

44,900

43,900

5,000

พักเดี่ยว
จายเพิ่ม

Tax-Insurance-Fuel Charge ที่เรียกเก็บโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 31 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
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คาบริการไมรวม

คาใชจายสวนตัว เชน คาโทรศัพท คาซักรีด คาเครือ
่ งดื่ม นอกจากรายการ

คาทําหนังสือเดินทาง

คาทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถือหนังสือตางดาว

คาวีซาดวน / คาวีซาของชาวตางชาติ

คาภาษี 7 % และ ภาษี 3% (กรณีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ กรุณาแจงลวงหนา)

คาทิปหัวหนาทัวร ขึ้นอยูก
 ับความพึงพอใจในการบริการ
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท (หากยังไมชําระคามัดจํา ยังไมถือวาการสํารองที่นั่งนั้น
สมบูรณบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ รับผูที่พรอมชําระคามัดจํากอน)

2. แฟกซสลิปการโอนเงิน และ สําเนาพาสปอรตของผูเดินทางทุกทาน พรอมทั้งแจงรหัส
สะสมไมล รอยัลออรคิดพลัส มายังบริษัทฯ ที่เบอร 02-4337178-9
3. คาทัวรสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทาง 20 วัน
4. เมื่อทานสํารองที่นั่ง ในทัวรเรียบรอยแลว ในกรณีที่ทานไมสามารถรับประทานอาหารบางประเภท
หรือ ถือศีล มังสวิรัติ กรุณาแจงใหแผนกขายทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง

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 แตใชรูปถายที่ดูเปนหญิงแตงหนา
ทาปาก 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 ตองเปนหนังสือที่ออก
โดยหนวยงานราชการ เทานั้น
กรณีไมไดเดินทางกับพอ หรือ แม นอกจากขางตนแลวใหเพิ่ม
3.8 หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไป ตางประเทศ กับผูอื่น ระบุความสัมพันธ ตองเปนหนังสือที่
ออกโดยหนวยงานราชการ เทานั้น
4. เอกสารเพิ่มเติม สําหรับผูที่ไมมีอาชีพ แมบาน และผูเกษียณอายุ
4.1 สําเนาสมุดเงินฝากยอนหลัง 6 เดือน
4.2 สาวประเภทสอง แตงกายเปนสตรี ตองใชหนังสือรับรองการทํางาน+สมุดบัญชีเงินฝาก
ตัวจริงเทานั้น
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
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4.4 ผูที่แตงงานแลว ตองใหรายละเอียดของสามี หรือ ภรรยา หรือบุตรธิดา พรอมหมายเลขโทรศัพท
4.5 ผูที่เปนโสด ตองแจงชื่อบิดาหรือมารดา หรือ พี่นอง หรือญาติ พรอมหมายเลขโทรศัพท
4.6 ผูเดินทาง ตองแจงชื่อญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน พรอมหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดจริง
โปรดรับทราบวา
- ผูถือเอกสารเดินทางเลมสีเหลือง ตองยื่นวีซาดวยตนเอง เพราะทางสถานทูตตองการดูตัว
- กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางาน
ในประเทศไทยและมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทานั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุด
บัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน ** ตองปรับยอด UP BOOK ถึงปจจุบัน
- กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติที่ไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซา
เขาประเทศจีนดวยตนเอง
- ขอมูลที่ทานแจงกับทางบริษัทฯ จะใชสําหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอรมวีซา หากสถานทูต
ตรวจสอบไดวาขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซาเลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจ
ทุกวัน)
- เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัท
ทัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง)
- โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนระเบียบการยืน
่ เอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัทฯ ไมทราบลวงหนา
หรือทราบในเวลากระชั้นชิด
- ทานที่ถือหนังสือเดินทางราชการ ถาจะไปทองเที่ยวทิเบต ตองใชหนังสือเดินทางแบบปกติ
- ทานที่ถือบัตร APEX ตองทําวีซาจีนถาตองการไปทิเบต ไมสามารถใชบัตร APEX แทนวีซาจีนได
- ทานที่ถือบัตร APEX หรือ ถือหนังสือเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิทธิการเขา-ออกประเทศจีน
เพื่อการทองเที่ยวโดยไมมีวีซา เพราะวาบริษัททัวรฯ ไมทราบในรายละเอียดขอตกลงการผานเขาออก
ประเทศของผูถือเอกสารนั้นๆ
ประเทศที่ไมสามารถทําวีซาจีน (* แบบยื่นดวนพิเศษ *) ได
ประเทศในกลุม Schengen มี ออสเตรีย เบลเยียม เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมนี ไอรแลนด อิตาลี
ลักเซมเบอรก เนเธอรแลนด โปรตุเกส สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร กรีซ บัลแกเรีย ไซปรัส เชครีพับบ
ลิค 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
โดยไมมีวีซา กับองคกรฯ ที่ออกบัตรนี้ใหกับทาน เพราะวาบริษท
ั ทัวรฯ ไมทราบในรายละเอียดขอตกลง
การผานเขาออกประเทศของผูถือเอกสารนี้
- 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
ในขณะที่ทานอยูตอ
เพื่อทําเรื่องการออกบัตรใหม หรือขอทําวีซาใหมดวยตนเอง
5. ทางบริษท
ั ฯ มีนโยบายใหเจาหนาที่ของบริษัทฯ ทุกแผนก เชน หัวหนาทัวร พนักงานเก็บเอกสาร
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
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กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงเพื่อความสะดวกสําหรับยื่นวีซา
 จีน
1 ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง)________________________________________________
2 เพศ □ หญิง □ ชาย หนังสือเดินทางเลขที่ ______________ วันที่ออก____________ วันหมดอายุ___________
3 สถานภาพ □ โสด □ แตงงานจดทะเบียน □ แตงงานไมจดทะเบียน □ หมาย □ หยาราง
4 สัญชาติ____________วัน/เดือน/ปเกิด_____________หมายเลขบัตรประชาชน ________________________________
5 ที่อยูปจจุบนั ___________________________________________________________________________________
6 เบอรโทรบาน_____________________ เบอรมือถือ_________________ E MAIL ___________________________
7 ชื่อที่ทํางาน หรือ สถานศึกษา ______________________________________________________________________
8 ที่อยูที่ทํางาน หรือ สถานศึกษา _____________________________________________________________________
9 เบอรโทรศัพทที่ทํางาน หรือ สถานศึกษา __________________________________________
10 สมาชิกในครอบครัว
12.1 ชื่อ___________________________สัญชาติ__________อาชีพ_____________ความสัมพันธ_______________
12.2 ชื่อ___________________________สัญชาติ__________อาชีพ_____________ความสัมพันธ_______________
12.3 ชื่อ___________________________สัญชาติ__________อาชีพ_____________ความสัมพันธ_______________
13. บุคคลที่สามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน__________________________ เบอรติดตอ_________________________
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__________________

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวา
ทานและคณะไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ
 

