CODE FD511: ทัวร์ฉางซา-จางเจียเจี้ย 5วัน 3คืน
จางเจียเจี้ย เมืองมรดกโลก ภูเขาเทียนเหมินซาน ”ถ้้าประตูสวรรค์”
แกรนด์แคนยอน สะพานกระจกยาวที่สุดในโลก
ฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน ช้อปปิ้งถนนคนเดินไท่ผง
ิ
เมนูพิเศษ: สุกี้เห็ด +ปิ้งย่างบาร์บีคิวเกาหลี+อาหารถู่เจีย
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว โดยสายการบิน Thai Air Asia
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท
ราคาเด็ก
อายุ 1-18 ปี
12,888

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ที่นั่ง

4,500

20

12,888

4,500

20

10,888

13,888

4,500

20

9-13 มี.ค.62

10,888

13,888

4,500

20

14-18 มี.ค.62

11,888

14,888

4,500

20

16-20 มี.ค.62

11,888

14,888

4,500

20

21-25 มี.ค.62

8,888

14,888

4,500

20

23-27 มี.ค.62

9,988

14,888

4,500

20

28 มี.ค.-1เม.ย.62

11,888

14,888

4,500

20

30 มี.ค.-3เม.ย.62

11,888

14,888

4,500

20

4-8 เม.ย.62

11,888

14,888

4,500

20

6-10 เม.ย.62

12,888

15,888

4,500

20

13-17 เม.ย.62

18,888

21,888

4,500

20

18-22 เม.ย.62

11,888

14,888

4,500

20

20-24 เม.ย.62

11,888

14,888

4,500

20

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

28 ก.พ.-4มี.ค.62
2-6 มี.ค.62

9,888
9,888

7-11 มี.ค.62
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25-29 เม.ย.62

11,888

14,888

4,500

20

27 เม.ย-1 พ.ค.62

11,888

14,888

4,500

20

2-6 พ.ค.62

11,888

14,888

4,500

20

4-8 พ.ค.62

11,888

14,888

4,500

20

9-13 พ.ค.62

10,888

13,888

4,500

20

11-15 พ.ค.62

10,888

13,888

4,500

20

16-20 พ.ค.62

12,888

15,888

4,500

20

18-22 พ.ค.62

13,888

16,888

4,500

20

30 พ.ค.-3 มิ.ย.62

10,888

13,888

4,500

20

1-5 มิ.ย.62

9,888

12,888

4,500

20

6-10 มิ.ย.62

9,888

12,888

4,500

20

8-12 มิ.ย.62

9,888

12,888

4,500

20

13-17 มิ.ย.62

9,888

12,888

4,500

20

20-24 มิ.ย.62

10,888

13,888

4,500

20

27 มิ.ย.-1 ก.ค. 62

8,988

11,988

4,500

20

29 ส.ค.-2 ก.ย.62

9,888

12,888

4,500

20

31 ส.ค.-4 ก.ย.62

9,888

12,888

4,500

20

5-9 ก.ย.62

9,888

12,888

4,500

20

7-11 ก.ย.62

9,888

12,888

4,500

20

12-16 ก.ย.62

10,888

13,888

4,500

20

14-18 ก.ย.62

10,888

13,888

4,500

20

19-23 ก.ย.62

10,888

13,888

4,500

20

21-25 ก.ย.62

11,888

14,888

4,500

20

3-7 ต.ค.62

12,888

15,888

4,500

20

5-9 ต.ค.62

16,888

19,888

4,500

20

10-14 ต.ค.62

11,888

14,888

4,500

20

12-16 ต.ค.62

12,888

15,888

4,500

20

17-21 ต.ค.62

11,888

14,888

4,500

20

19-23 ต.ค.62

11,888

14,888

4,500

20

วันแรก:

สนามบินดอนเมือง-ฉางซา

15.30 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร1 ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น3 ประตู 3
เคาเตอร์เช็คอินสายการบิน Thai Air Asia (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนาขั้นตอน
จากเจ้าหน้าที่ ) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับ ทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเอง
ตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
บินลัดฟ้าสู่ ฉางซา ประเทศจีน โดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD540
*ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึง ฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน (Hunan Province) ตั้งอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ าเซียง(Xiang) จึงทา
ให้ที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่สาคั ญยังเป็นบ้านเกิดของ เหมา เจ๋อตุง อดีต
ผู้ น าของจี น อี ก ด้ วย หลั ง ผ่ านพิ ธี ก ารตรวจคนเข้ าเมื อ งและรั บ สั ม ภาระเรี ยบร้อ ยแล้ ว น าท่ า นเดิ น ทางสู่
โรงแรมที่พัก
เข้าสู่ที่พัก HUA TIAN HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

18.10 น.
22.25 น.
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วันที่สอง:

ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ภูเขาเทียนเหมินซานถ้้าประตูสวรรค์(กระเช้า+บันไดเลื่อน+
รถอุทยาน)-ระเบียงกระจก-OPTION: โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว
อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เที่ยง

ค่้า

นาท่านเดินทางสู่ จางเจียเจี้ย (ใช้ระยะเวาในการเดินทางประมาณ 5ชั่วโมง) เมืองมรดกโลกที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ.1992
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ถึ ง จางเจี ย เจี้ ย น าท่ า น แวะร้ า นชา เพื่ อ ชิ ม ชารสเลิ ศ และ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับใบชา จากนั้นนา
ท่ า นเดิ น ทางสู่ ภู เ ขาเที ย นเหมิ น
ซ า น อ ยู่ สู ง จ า ก ร ะดั บ น้ า ท ะเล
1 ,518.6 เ ม ต ร น า ท่ า น นั่ ง
กระเช้ า +บั น ไดเลื่ อ น ขึ้ น สู่ เขา
เที ย นเหมิ น ซาน ซึ่ ง มี ค วามยาวถึ ง
7.5 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 40
นาที ) ชมความมหั ศ จรรย์ ห น้ า ผา
ลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่ของ
การท่องเที่ยว ชมต้นไม้ออกมาจาก
ซอกหิ น หลากหลายพั น ธุ์ ดอกไม้
ป่าตามฤดู กาล ท่ านจะได้ชมความงามของภู เขา ภูผ า นั บร้อ ย
ยอดสู งเสี ย ดฟ้ า งามแปลกตา น าท่ านเดิ น พิ สูจ น์ วั ด ใจ ความ
หวาดเสียวของ ระเบียงกระจก (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) มีความ
ยาวประมาณ 60 เมตร สู ง กว่ า ระดั บ น้ าทะเล 1.4 กิ โ ลเมตร
จากนั้นน้ าท่ านชมความงามของ ถ้้าเทีย นเหมินซาน หรือ
ถ้้าประตูสวรรค์ เป็น 1 ใน 4 ภู เขาที่ สวยที่สุดของประเทศ
จีน สาเหตุที่เรียกว่าเที ยนเหมิน ซานเพราะว่า ภู เขาเกิ ดระเบิ ด
ขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ้าประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร
เมื่อ ท่านมาถึงถ้าประตูสวรรค์ ท่านจะได้ ลงบัน ได 999 ขั้น ถ่ายรูปชมความงามซึ่ งเคยมีชาวรัสเซี ยได้ขั บ
เครื่องบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้วเป็นสถานที่ที่น่าสนใจ จากชาวต่างชาติอีกแห่งหนึ่ ง
สมควรแก่เวลานาท่าน ลงจากเขา เปลี่ยนขึ้นรถท้องถิ่น ผ่านชมเส้นทางที่มีความคดโค้ง 99 โค้ง
*หมายเหตุ:การนั่งกระเช้าขึ้น-ลงเขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้าปิดซ่อมบารุง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
พานั่งรถอุทยาน+บันไดเลื่อนขึ้นไปบนถ้าเทียนเหมินซาน หากรถ+บันไดลื่อนของอุทยานไม่สามารถขึ้น
ไปที่ ถ้าเทียนเหมินซานได้ ทางบริษั ทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสาคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า*
OPTION: โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว (ราคา 380 หยวน/ท่าน ติดต่อได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์)
บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก TIAN ZI HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่สาม:

สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-OPTION:เขาอวตาร
 อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลกเหนือแกรนแคนยอน
สูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาว กว่า 400 เมตร เชื่อมสองหน้าผาถือเป็นการทาลายสถิติสะพานแก้วที่
ยาวและสู ง ที่ สุ ด ในโลกอั น เดิ ม อย่ า งสะพานเหนื อ แคนยอนของอเมริ ก า หรื อ The Grand Canyon
skywalk ที่ สู ง เพี ย งแค่ 718 ฟุ ต น าท่ า นเดิ น วั ด ใจกั น ด้ ว ยทางเดิ น ทางกระจกคริ สตั ล กั บ วิ วทิ ว ทั ศ น์ ที่
สวยงามเกิน กว่าค าบรรยายใดๆ ให้ ท่านเก็บ ภาพความประทั บ ใจ **หมายเหตุ : หากสะพานแก้ว ปิด ไม่
สามารถเข้าเที่ยวชมได้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

แวะชมอั ญ มณี ที่ป ระเทศจีน ยกย่ อ งว่า มีค่ าอย่ างล้ าเลิ ศ ยิ่ง กว่ าทองและเพชรนั่ น ก็ คือ หยกจี น ชาวจี น มี
ความเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีล้าค่า เป็น สิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครองทาให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้
เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาวให้ ท่านได้เลือ กซื้อกาไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่ าเย้า
ซึ่งเป็นเครื่องประดับนาโชค
เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ถนนคนเดิ น ซี ปู้ เ จี ย แหล่ ง สิ น ค้ า พื้ น เมื อ ง อิ ส ระให้ ท่ า นได้ เ ลื อ กซื้ อ ของฝาก ตาม
อัธยาศัย นาท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้า โดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวด

ผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึง
ปั จ จุ บั น การส่ ง เสริ ม การใช้ ส มุ น ไพรจี น ที่ มี ม านานนั บ พั น ปี พ ร้ อ มรั บ ฟั ง การวิ นิ จ ฉั ย โรคโดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ
OPTION: เที่ ยวชม เขาอวตาร (เขาเที ยนจื่อซาน หรือ เขา
จักรพรรดิ์) เขาเที ยนจื่อซาน หรื อที่ คนไทยรู้จั กกั นในนาม
หุบเขาอวตาร น้าท่านขึ้นลงเขาเทียนจื่อซาน โดย ลิฟท์แก้ว
ไป่ ห ลง ลิ ฟ ท์ แ ก้ วภายนอกอาคารที่ มี ค วามสู ง ที่ สุด และเร็ ว
ที่สุด ในโลกเมื่ อ ลิฟ ท์ ขึ้นถึง ยอดเขาแล้วท่ า นจะได้ช มความ
งามของทิ วทั ศ น์ที่ สุด แสนประทั บใจ ท่ านจะได้ ตื่ นตาตื่ นใจ
กั บ ยอดเขาสู ง ชั น และป่ า หิ น หิ น ยั ก ษ์ ในรู ป ลั ก ษณ ะต่ า งๆ
มากมาย เขาเทีย นจื่อซานแห่งนี้ยังเป็นที่ ถ่ายท้าภาพยนตร์
ชื่ อ ดั ง หลายต่ อ หลายเรื่ อ งโดยภาพยนตร์ ข องฮอลลี วู้ ด ชื่ อ ดั ง ที่ ค นไทยเรารู้ จั ก กั น ก็ คื อ คื อ
ภาพยนตร์เรื่องอวตาร(AVATAR) นั่นเอง (ราคาบัตรเข้าชมหุบเขาอวตาร รวมบัตรขึ้น -ลงลิฟ ท์
แก้ว 680 หยวน/ท่าน สามารถติดต่อได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์)
บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก TONG DA HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

ค่้า

วันที่สี่:

พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย-ฉางซา-ถนนคนเดินไท่ผิง-สนามบินฉางซา-กรุงเทพฯ
 อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย “จวินเซิงฮว่าเยี่ยน” ภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงผลงาน
ที่มีคุณค่าทางศิลปะของศิลปินแห่งชาตินามว่า ลี่จวินเซิง ซึ่งผลงานข องเขาทุกชิ้นเป็นภาพเขียนด้วยมือที่
ใช้ หิ น ทราย และสี ธ รรมชาติ ที่ ส กั ด จากเปลื อ กไม้ ใบไม้ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในการเขี ย น ซึ่ ง ภาพเขี ย นเหล่ า นี้
นอกจากจะทรงคุณค่าทางศิลปะมีเอกลักษณ์เฉพาะยังเป็นภาพเขียนที่สวยงามคมชัดและมี มิติสมจริงอีก
ด้ วย เดิ น ทางสู่ ร้า นยางพารา เลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ผ ลิ ต มาจากยางพารา อาทิ หมอน ผ้ าห่ ม ที่ น อน

กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ
เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

23.45 น.

เดิ น ทางกลั บ สู่ ฉางซา (ใช้ ร ะยะเวลาในการเดิ น ทางประมาณ 5 ชั๋ ว โมง) ถึ ง ฉางซา น าท่ า นเดิ น ทางสู่
ถนนคนเดิ นไท่ ผิ ง (Taiping Street) ถนนคนเดิ น ยาวประมาณ 500 เมตร ซึ่ งเต็ม ไปด้ วยร้า นที่ ขาย
สินค้าน่ารักๆ ของฝากจากเมืองจีนที่น่าซื้อ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา
บินลัดฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD541

วันที่ห้า:

กรุงเทพฯ

01.51 น.

ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ค่้า

****************************

สิ่งที่ลูกค้าจ้าเป็นต้องรับทราบก่อนเดินทาง
- เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง
กาหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล อาทิเช่น บัวหิมะ, หยก,
ใบชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ผีชิว ซึ่งจาเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์
ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้าน
รัฐบาลทุกร้านจาเป็นต้องให้ทุกท่านแวะเข้าไปชม แต่จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับ
ความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น
*** หากลู ก ค้ า ท่ า นใดไม่ ร่ ว มเดิ น ทางตามรายการ หรื อ ไม่ เข้ า ร้ า นสิ น ค้ า
พื้ น เมื อ งหรื อ ร้า นของรั ฐ บาลร้ า นใดๆก็ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว้ ในรายการทั ว ร์ ไม่ ว่ า จะ
สาเหตุใดก็ ตาม ลูก ค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ ม ร้านละ 3,500 บาท ต่ อลูกค้า 1
ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง ***
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิท ธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดและต้องออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร์, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ก่อนทาการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะ
อิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก
หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทาง
มาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนท้าการจอง กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน
(ความล่ า ช้ าของเที่ ยวบิ น การยกเลิ ก เที่ ย วบิ น มี ก ารยุ บ เที่ ย วบิ น รวมกั น ตารางการการเดิ น ทางมี ก าร
เปลี่ ย นแปลง เนื่ อ งจากสายการบิ นพิ จ ารณาสถานการณ์ แ ล้ วว่ า อยู่ นอกเหนื อ ความควบคุ ม หรือ เหตุ ผ ลเชิ ง
พาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น ) โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิด ชอบและไม่
สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี
เอกสารในการท้าวีซ่าจีนส้าหรับเดินทาง
เอกสารในการท้าวีซ่าจีนส้าหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย (กรณีท้าวีซ่าแบบกรุ๊ป*ไม่รวมค่าวีซ่า *)
1. ส้าเนาหน้าพาสปอร์ต *ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ ต้องมีหน้าว่าง อย่าง
น้อย 2 หน้า สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของ
ท่าน* โดยท่า นถ่า ยรูป หรื อ สแกนสี ห น้ าหนั งสื อเดิ น ทาง (หน้า ที่ มีรู ปท่ าน) แบบเต็ ม หน้ า รายละเอี ยดครบถ้ ว น

ชัดเจน ไม่ด้า ไม่เบลอ ห้ามขีดเขียดลงบนหน้าพาสปอร์ตโดยเด็ดขาด ส่งมาทาง E-mail เมื่อท่านตกลงท้าการ
จอง (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า -ออกเมือง จะปฏิเสธการขอ
ออกนอกประเทศของท่านได้)

2. พาสปอร์ตเล่ มจริ ง ต้องมีห น้าว่าง สาหรับ ประทั บตราวีซ่าและตราเข้า -ออก อย่ างน้อ ย 2 หน้าเต็ ม ลูกค้ าถือ ไปที่
สนามบินเอง ณ วันเดินทาง (หนังสือเดินทางต้องเป็นเล่มที่ส่งชื่อให้เราท้าวีซ่าเท่านั้น!!

ตัวอย่างหน้าพาสปอร์ต

สาคัญมาก: กรุณานาหนังสือเดินทาง(PASSPORT)มาในวันเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
กรณีที่ท่านลืมนาหนังสือเดินทางมา หรือ นาหนังสือเดินทางมาผิดเล่ม

(กรณีท้าวีซ่าแบบเดี่ยว *ไม่รวมค่าวีซ่า* ลูกค้าต้องด้าเนินการยื่นด้วยตนเอง )
1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานไม่ตากว่
่
า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ มิฉะนั้นบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
2.หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิท ธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จาก
คอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เท่านั้น )
4.สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน,ใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล(ถ้ามี) ของผู้เดินทาง
หมายเหตุ : การขอวีซ่าจีนใช้เวลาประมาณ 4 วันทาการ
กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรุณาสอบถามข้อมูลกับทางบริษัท
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้
เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
**ออกเดินทางขั้นต่้า 15 ท่าน หากเดินทางต่้ากว่าก้าหนด มีความจ้าเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน
***การนับอายุเด็ก ใช้วัน เดือน ปีเกิด ตามหน้าพาสปอร์ต และวันที่เดินทาง เป็นเกณฑ์ในการนับอายุ***
อัตราค่าบริการรวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – ฉางซา(CSX) – กรุงเทพฯ(DMK)
2.ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคูแ
่ ละเสริมเตียงสปริง )
3.ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่าตามที่ระบุไว้ในรายการ)
4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์
5.ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระได้จานวน1ใบต่อท่าน น้าหนักไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกาหนด
6.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททา
ไว้(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบ
ั บริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี
ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตราค่าบริการไม่รวม
1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกากับภาษี)
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร
ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ
3.ค่าทาหนังสือเดินทาง (Passport)
4.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ป 1,500 บาท ส้าหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทย
(ต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น)
5.ค่าทาหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว
6.ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีนาหนั
้
กกระเป๋าเกินท่านต้องชาระค่า
น้าหนักกระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ
7.(7.1)ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน
(7.2)ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 400 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)
เงื่อนไขในการจอง มัดจ้าท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน และช้าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า
(การไม่ชาระเงินค่ามัดจาหรือชาระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสท
ิ ธิยกเลิกการจัดหรือ
ยกเลิกการเดินทาง)
การยกเลิก การจอง เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อ ขาด ต้องเดิ นทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋ ว
เท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการ
เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่
ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

หมายเหตุ :
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่ อ การจลาจล, ภั ย ธรรมชาติ , การนาสิ่ ง ของผิ ด กฎหมาย ซึ่ ง อยู่ น อกเหนื อ ความรั บ ผิ ด ชอบของบริ ษั ท ฯ
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิท ธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. รายการท่ องเที่ ยวสามารถสลับปรับเปลี่ย นได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดิ นทางเป็นสาคั ญ
6. บริษั ทฯ จะไม่ รับ ผิ ดชอบใดๆ ทั้ ง สิ้น หากเกิด สิ่ งของสูญ หาย อั น เนื่อ งเกิ ดจากความประมาทของท่ าน, เกิด จากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด
บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่ เข้าพัก ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของแต่ละ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณี ผู้ เดิ น ทางต้ อ งการความช่ วยเหลื อ เป็ น พิ เ ศษ อาทิ เช่ น ใช้ วิ ว แชร์ กรุณ าแจ้ ง บริ ษั ทฯ อย่ า งน้ อ ย 7 วั น ก่ อ นการ
เดินทาง และอาจมีค่าบริการเพิ่มเติมของแต่ละสนามบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จด
ั ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอานาจของผู้จด
ั กากับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอน
ื่ ๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการต่างๆไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
12. บริการน้าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
13. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทาไว้สาหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเ หตุจากการเดินทาง
ท่องเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไข
กรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ (ท่าน
สามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้
ละเอียด)
14. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั้ หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด
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