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ค่ํา

เชียงใหม – กวางเจา
คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม ณ อาคารผูโดยสารขาออก ( ระหวางประเทศ ) เคานเตอร
สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ) เจาหนาที่บริษัทฯจะคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
แกทาน
เหิรฟาสู เมืองกวางเจา โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 3034
ถึงสนามบินไปหวิน เมืองกวางเจา เปนเมืองเอกของมณฑลกวางตุง กวางโจวเปนเมืองใหญสุดทางภาคใตของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนซึ่งเปนมณฑลซึ่งเปนที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 3 แหงของจีน คือ เซินเจิ้น จูไห และซัวเถา หลังผานพิธี
การตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากรแลว
นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟ เพื่อเดินทางสู เมืองฉางซา ดวย รถไฟหัวจรวด (บัตรโดยสารชั้นปกติ) ทานจะไดพิสูจน
ความเร็วของรถไฟดวนสายนี้ ซึ่งถือเปนความเร็วอันดับหนึ่งแบบทิ้งหางจากคูแขงหลายชวงตัว โดยบริษัท Siemens,
Bombardier และ Alstom ไดรวมกันออกแบบและสรางรถไฟระบบนี้ขึ้นมา และจากการทดลองวิ่งเมื่อตนเดือนธันวาคม
2552 ที่ผานมา สามารถทําความเร็วสูงสุดไดถึง 395 ก.ม. / ช.ม. แมความเร็วเฉลี่ยตลอดการเดินทาง 350 ก.ม. /
ช.ม. ซึ่งก็ยังเร็วกวาคูแขงอื่นๆ มาก อาทิ รถไฟหัวกระสุนของญี่ปุน (243 ก.ม. / ช.ม.), เยอรมันนี (232 ก.ม. / ช.
ม.), และฝรั่งเศสที่ (277 ก.ม. / ช.ม.) รถไฟสายใหมของจีนนี้จะเชื่อม 20 เมืองตลอดเสนทาง เพื่อเชื่อมโยงภาคกลาง
ของประเทศเขากับภูมิภาคที่ยังคงพัฒนาลาหลังอีกจํานวนมาก
บริการอาหารค่ํา

.........

ถึง สถานีรถไฟเมืองฉางซา ตั้งอยูทางตอนใตของแมน้ําเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง ตะวันออกติดภูเขาลัวเซียว
ตะวันตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใตติดภูเขาเฮิงชาน มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตร.กม.แบงเขตการปกครองออกเปน 5 เขต
และ 4 อําเภอ อีกทั้งยังเปนเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมยาวนานกวา 3,000 ป ใน
ปจจุบันเปนศูนยกลางดานการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน
นําทานเขาสูที่พัก
Changsha press resort hotel หรือเทียบเทา

วันที่สอง
เชา
จากนั้น

ฉางซา – จางเจียเจี้ย
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของที่พัก
นําทานเดินทางสู จางเจียเจี้ย ซึ่งตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนานตอนกลางคอนมาทางใตของประเทศจีน
เปนพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษและมีทัศนียภาพที่งดงาม ครอบคลุมพื้นที่มากกวา 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของ
พื้นที่เปนปาไม จางเจียเจี้ยไดถูกประกาศใหเปนเขตอนุรักษวนอุทยานแหงชาติในป ค.ศ. 1982 ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน
ไดแก วนอุทยานแหงชาติ หุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเดนของที่นี้ คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตั้งตระหงาน
กวา 3,000 ยอด และสูงกวา 200 เมตร นอกจากนี้ยังมีชองแคบ ลําธาร สระน้ํา และน้ําตกมากมาย รวมทั้งมีถ้ํากวา
40 ถ้ํา ซึ่งทําใหสถานที่แหงนี้มีภูมิทัศนที่งดงามจนไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกป 1992 จากองคการ UNESCO
จากนั้น นําทานเลือกซื้อ หยกจีน เปนของฝากล้ําคาที่ขึ้นชื่อ กําไลหยก แหวนหยก หรือ เผเยา ซึ่งเปนเครื่องประดับนํา
โชค
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานสู เทียนเหมินซาน หรือเรียกวา ถ้ําประตูสวรรค ถ้ําเทียนเหมินซาน เปน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของจีน เหตุที่
เรียกวาประตูสวรรคเพราะภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเปนชองประตูขึ้น ชองประตูนี้สูง 131.5 เมตร
กวาง 57 เมตร ลึก 60 เมตร นําทานขึ้นสูเขาโดยนั่งกระเชาขึ้น-ลง (กระเชามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช
เวลาเพียง 40 นาที) ใหทานไดชมความงามของภูเขานับรอยยอดที่สูงเสียดฟา และชมเสนทางขึ้นเขาที่มีโคงถึง 99 โคงจาก
บนกระเชา จนถึงจุดชมวิวนําทานเดินชมหนาผาลอยฟาใหทานพิสูจนความสวยงามของหนาผาที่งดงามที่สุดแหงหนึ่ง พรอม
กับความตื่นเตนของทางเดินกระจกที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สรางอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ทานจะ
ไดเห็นทุกสิ่งทุกอยางอยูภายใตทางเดินกระจกทั้งหมด (ถาหิมะตก หรือฝนตก ทางจะปด)
จากนั้นนําทานนั่งกระเชามาถึงจุดเปลี่ยนจากกระเชาไปขึ้นรถทองถิ่นเพื่อเดินทางตอไปใหถึงเทียนเหมินซาน และหากทาน
ตองการขึ้นถึงจุดสูงสุดของยอดเทียนเหมินซาน ทานตองเดินขึ้นบันไดอีก 999 ขั้น เพื่อที่จะไดเห็นชองเขาประตูสวรรค
และวิวทิวทัศนที่สวยดั่งสวรรคจากชองเขานี้ และใหทานไดถายรูปพรอมชมความงาม (หมายเหตุ : การนั่งกระเชาขึ้น-ลง
เขาเทียนเหมินซาน หากกระเชาปดซอมบํารุง ทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให / การนั่งรถของอุทยาน
ขึ้นไปบนถ้ําเทียนเหมินซาน หากรถของอุทยานไมสามารถขึ้นไปที่ถ้ําเทียนเหมินซานได ทางบริษัทฯ จะไมคืนเงิน หรือหา
โปรแกรมอื่นมาทดแทนให ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักทองเที่ยว โดยยึดตาม
ประกาศจากทางอุทยานเปนสําคัญ โดยที่ไมแจงใหทราบลวงหนา)
นําทานชมพิพิธภัณฑภาพวาดกรวดทรายชมผลงานภาพเขียนที่เขียนโดยจิตกรทองถิ่นที่มีชื่อเสียง โดยทําจากเม็ดกรวด
เม็ดทรายที่หาไดตามทองถิ่น ซึ่งหาดูไมไดจากที่อื่น
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารค่ํานําทานชมการแสดงโชวอลังการ THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX
ฟงเพลงรักอันไพเราะ มีนักแสดงกวา 500 ชีวิตโลดแลนอยูบนเวทีกลางแจงแบบอลังการตระการตา มีฉากหลังเปนภูเขา
ทอดยาวแบบพาโนรามา ทานจะจื่นตาตื่นใจกับเทคนิคการเปลี่ยนรางเปนมนุษยของนางจิ้งจอกขาว และรูสึกซาบซึ้งไปกับ
ความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวยและชายหนุมตัดฟนที่ฝาฟนอุปสรรคตอสูเพื่อความรักจนทายที่สุดก็สมหวังในชีวิต คู
(หมายหตุ : โชวนี้เปนการแสดงที่โรงละครกลางแจง ดังนั้นหากมีการปดการแสดงในวันนี้ ไมวาจะดวยกรณีใดๆ จน
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ทําใหไมสามารถเขาชมได ทางบริษัทฯ ขอใชสิทธิ์ตัดสินใจในการจัดโชวพื้นเมืองชุดอื่นทดแทนใหเทานั้น และไมมีการคืน
คาบริการใดๆ ทั้งสิ้น)
VIP Jingxi Hotel หรือเทียบเทา
นําทานเขาสูที่พัก
เทียนจื่อซาน – เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว – สวนจอมพลเฮอหลง
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของที่พัก
นําทานแวะชมโรงงานผลิตผาไหมของจีน ชมวิธีการนําเสนไหมออกมาผลิตเปนสินคาทั้งใชเครื่องจักร และแรงงานคน
ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแตจริง ) เพื่อมาทําใสนวมผาหมไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเปนทั้งของฝากและใชเอง
นําทานขึ้น เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ) อยูในเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ย ( ขึ้น-ลงเขาดวยลิฟท เนื่องจากวากระเชา
เทียนจือซานมีการปดซอมแซม ในชวงระหวางสิ้นเดือน ธันวาคม 2014 จนถึงเดือนตุลาคม 2015 ) ลิฟทแกวไป
หลง ลิฟทแกวแหงแรกของเอเชียสูง 326 เมตร พรอมกับชมทิวทัศนอันสวยงามที่สุดแสนประทับใจ ทานจะไดตื่นตาตื่น
ใจกับยอดเขาสูงซึ่งวัดไดถึง1,250 เมตร ทั้งดานทิศตะวันออก ทิศใตและทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปดวย
ชะงอนผาอันสูงชัน ลําหวยลึก และปาหิน หินยักษในรูปลักษณะตางๆยืนตระหงานค้ําฟา จากนั้นนําทานชม เทียนเสี้ยตี้อี้
เฉียว (สะพานใตฟาอันดับ 1) ที่มีทัศนียภาพสวยงามรายลอมดวยหมูขุนเขา ซึ่งภาพยนตรฮอลลีวูดชื่อดังเรื่อง“อวตาร”
ไดนําวิวบางสวนของขุนเขามาเปนฉากในการถายทํา ทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนอันสวยงามที่แสนประทับใจมิรูลืมและ
ยากที่จะหาคํามาบรรยายได
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชมทิวทัศนอันสวยงามของ สวนจอมพลเฮอหลง ไดรับการจัดตั้งเมื่อป ค.ศ. 1986 เพื่อเปนเกียรติแกนายพล
เฮอหลงแหงพรรคคอมมิวนิสต ซึ่งเปนชาวสี่เจียและมีถิ่นกําเนิดอยูในบริเวณนี้ จากจุดชมวิวบนยอดเขาของสวนสาธารณะ
แหงนี้ทานสามารถมองเห็นยอดเขาและหินแปลกนับไมถวน โดยปกคลุมไปดวยเมฆหมอกและพฤกษานานาพันธุ มีรูปราง
ตางๆตามจินตนาการ เชน พูกันจักรพรรดิ สวนสวรรค สะพานอมตะ และในบางครั้งภาพที่ปรากฏจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
ฤดูกาลอีกดวย ทําใหนักทัศนาจรเกิดความรูสึกวาตัวเองกําลังเดินเขาสูแดนสวรรค
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก พักที่ VIP Jingxi Hotel หรือเทียบเทา
จางเจียเจี้ย-ภาพเขียนสิบลี้-ลําธารแสทอง-ฉางซา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเที่ยวชมทิวทัศน ภาพเขียน 10 ลี้ (นั่งรถไฟเล็กไป-กลับ) ซึ่งตั้งอยูทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซั่วเซี่ยวี่ เปน
เขตชองแคบที่มีทัศนียภาพงดงามแหงหนึ่ง มียอดเขาแปลกพิสดาร และหินยักษที่มีรูปรางลักษณะตางๆมากกวา 200 ลูก
และใหทานไดเก็บภาพประทับใจ จากนั้นนําทานเที่ยวชมความงามของ ธารแสทองคํา (จินเปยนซี) ชวงไฮไลท ซึ่งเปนลํา
ธารที่ไหลวนตามชองเขาและชะงอนผา น้ําในลําธารมีสีเขียวใสปราศจากมลพิษ สองฟากฝงจะมีหินแปลกประหลาดตั้ง
ตระหงานเรียงรายกันอยูเปนจํานวนมาก อีกทั้งยังมีตนไมประดับประดาอยู เสมือนหนึ่งกําลังทองเที่ยวอยูในวิมานแหงเทพ
นิยาย จากนั้นนําทาน ชิมชาอวูหลง และชาผูเออ ซึ่งเปนชาที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินแวะรานยาจีน และพิพิธภัณฑถานไมไผ ชมผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพที่ผลิตจากถานไมไผ อาทิเชน สบู หมอน
เครื่องใชในบานตางๆ เชนผาเช็ดตัว ใหทานเลือกซื้อเปนของฝากกลับบาน
นําทานเดินทางกลับสู ฉางซา ซึ่งมีประวัติศาสตรความเปนมาอันยาวนานมากกวา 3,000 ป ในสมัยราชวงศฉินราชสํานัก
ไดสั่งการใหมีการจัดตั้งเขตฉางซาเปนลักษณะเขตการปกครอง ตอมาเปลี่ยนชื่อเขตฉางซาเปนรัฐฉางซา ตั้งอยูทางตอนใต

ค่ํา
วันที่หา
เชา
........... น.
......... น.
เที่ยง

16.00 น.
17.50 น.

ของแมน้ําเซียง ตอนเหนือติดกับทะเลสาบตงถิง ตะวันออกติดกับภูเขาลัวเซียว ตะวันตกติดกับภูเขาอูหลิง ทิศใตติดกับ
ภูเขาเฮิงชาน มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตรแบงเขตการปกครองออกเปน 5 เขต และ 4 อําเภอ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก
Changsha press resort Hotel หรือเทียบเทา
ฉางซา – นั่งรถไฟไปกวางเจา – เชียงใหม
รับประทานอาหารเชา หลังอาหารนําทานเดินทางสูสถานีรถไฟ เพื่อเดินทางกลับสู เมืองกวางเจา ดวย รถไฟหัว
จรวด(บัตรโดยสารชั้นปกติ)
ออกเดินทางสู เมืองกวางเจา ดวยรถไฟหัวจรวด ซึ่งวิ่งดวยความเร็วสูงถึง 350 กิโลเมตร/ชั่วโมง (กระเปาเดินทาง
ตองลากเอง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และอุนใจ )
ถึง สถานีรถไฟเมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุง ซึ่งเปนเมืองใหญที่เติบโตอยางรวดเร็วจากธุรกิจการคา
นอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เปนเอกลักษณของมณฑลนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นําทานสูแหลงชอปปงยาน ถนนปกกิ่ง ใหทานไดอิสระชอปปง ซึ่งถนนนี้ถูกตกแตงไวอยางสวยงาม เพื่อให
นักทองเที่ยวเดินชอปปงตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินเพื่อเดินทางกลับสูเชียงใหม
หมายเหตุ การจัดใหลูกคาไปชอปปงที่ “ถนนปกกิ่ง” เนื่องจากการตอเที่ยวบินมีเวลานาน แตหากขบวนรถไฟจากฉางซา
กลับมากวางเจาเกิดการลาชา (DELAY) เปนผลใหเวลารอตอเครื่องที่สนามบินลดลง เมื่อคํานวณเวลาเดินทางเขา-ออกตัว
เมืองแลว ถาเห็นวาเปนการเสีย่ งที่อาจทําใหพลาดเที่ยวบินกลับสูเชียงใหม บริษัทฯ ขอใชสิทธตัดสินใจ ที่จะใหลูกคารอตอ
เครื่องที่สนามบินไมเดินทางเขาเมือง และไมมีการคืนคาบริการใดๆเพราะไมมคี าบัตรผานประตู
ออกเดินทางกลับเชียงใหมโดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 3033
เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม โดยสวัสดิภาพ.......
************ ขอบคุณทุกทานที่ใชบริการ ************
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย จริงใจ หวงใย เนนบริการ คืองานของเรา ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
( *** กรุปออกเดินทางไดตั้งแต 20 ทานขึ้นไป *** )

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมือง
ให นักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก ในนามของรานรัฐบาล คือ ผาไหม, นวดเทา, ใบชา, หยก , ไขมุก,ยาจีน ซึ่งจําเปนตองบรรจุใน
โปรแกรมทัวร ดวยเพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา ราน รัฐบาล ทุกรานจําเปนตองรบกวนทุก
ทานแวะชม ซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ 45-60 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ
ทั้งสิ้น
**กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียด
ของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก**

กําหนดการเดินทาง 26-30 มีนาคม 2558

อัตราคาบริการ ผูใหญ ( พักหองคู )
พักหองเดี่ยวจายเพิ่ม
หมายเหตุ :

ทานละ 28,900
ทานละ 3,000

บาท
บาท

ราคาทัวรนี้ ไมมีราคาเด็ก ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงได เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคา
สูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่ม
ตามความเปนจริง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของสาย
การบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผูเดินทาง
เปนสําคัญ (ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะคาเงินบาทที่ไมคงที่และ
กรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาทีก่ ําหนดไว)

อัตราคาบริการดังกลาวรวม
☺ คาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ตามที่ระบุไวในรายการ
☺ คาวีซาและภาษีสนามบินทุกแหงตามที่กําหนดไวในรายการ
☺ คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไวในรายการ
☺ คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตา งๆ ตามที่ระบุไวในรายการ
☺ คาทิปไกด และคนขับรถที่ กวางเจา และจางเจียเจี้ย
☺ น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม , คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
☺ คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุมครองผูเอาประกันที่มี
อายุตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป และผูเอาประกันอายุระหวาง 1 เดือน ถึง 15 ป และผูที่มีอายุสูงกวา 70 ป ขึ้นไป คาชดเชยทั้งหลายตาม
กรรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของคาชดเชยที่ระบุไวในกรรมธรรม ทั้งนี้ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกัน
ชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย
การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บปวยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไสติ่ง, อาการที่เกี่ยวของกับการติดยา,
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด,
บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอการราย การยึดพาหนะ
และ การปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม
อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม
คาหนังสือเดินทาง และเอกสารตางดาวตางๆ
คาใชจา ยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน เครื่องดื่ม คาอาหาร คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
คาภาษีทกุ รายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)
คาทิปหัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแตทานจะเห็นสมควร
คา VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จาย 3 %ในกรณีที่ลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง จะตองบวกคาภาษีมูลคาเพิ่ม และหัก
ณ ที่จาย จากยอดขายจริงทั้งหมดเทานั้น และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกใหกับ
บริษัททัวรเทานั้น

เงื่อนไขการใหบริการ
1. ในการจองครั้งแรกมัดจําทานละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 20 วัน
2. เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ
เดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางสวนใหกับ
ทาน
3. คณะทัวรครบ 20 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ
4. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทาน สละสิทธิ์ ไม
อาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน
200 หยวน / คน / วัน
5. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ
ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. การยกเลิก
6.1
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
6.2
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
6.3
ยกเลิกกอนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร
6.4
ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 – 6 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร
6.5 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน
EXTRA
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร ทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายใน
เที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. จํานวนผูเดินทางขั้นต่ําผูใหญ 20 ทานขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
3. รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุ
ตางๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือ
กรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมี
การคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว
8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น
9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะ
คาใชจา ยทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว
10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
ตัวนักทองเที่ยวเอง

11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋ว
เครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได
12. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไว
แลวทั้งหมด
13.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบ
คาใชจา ยใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด
เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม
3. รูปถายหนาตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟา หรือสีขาวเทานั้น อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจเิ ทานั้น และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือ
รูปพริ้นซ จากคอมพิวเตอร **รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน ** ทานที่ประสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซา กรุณาเตรียมหนังสือ
รับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสงหนังสือเดินทาง
4. กรณีหนังสือเดินทางที่นํามาใหเปนเลมใหม (ตอจากเลมเกา) กรุณาแนบหนังสือเดินทางเลมเกามาดวย เนื่องจากสถานทูตตองการดูวา
ตั้งแตป 2010 จนถึงปปจจุบัน ผูเดินทางเคยเขาประเทศจีนมาแลวหรือไม
5. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง
6. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 15 ป, นักเรียน, นักศึกษา ตองแนบสําเนาสูติบัตรของเด็ก,
7. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
8. ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน หมายเลข
โทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา
เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)
9. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 15 วันทําการ
(กอนออกเดินทาง)
10.โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่น
เอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา
11. ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบในการ
อนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแล
บัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 สัปดาห
12. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
- ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
-กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เนื่องจากผูเดินทางจะตองไปแสดง
ตนที่สถานทูตจีน
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได
-หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 3,560 บาท และหนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิ่ม 100 บาท
-เอกสารที่ตองเตรียม
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม
2.รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือวาจางในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา
**ตางชาติตองการขอวีซาดวนกรุณาเช็คขอมูลกับทางเจาหนาที่กอน
• ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ 800 บาท
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา**
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ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางนี้!!!!
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)
( MISS./ MRS./ MR.)NAME...............................................SURNAME......................................................
สถานภาพ
โสด แตงงาน
หมาย
หยา
ไมไดจดทะเบียน
จดทะเบียน ชื่อคูสมรส
..........................................................................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ).
...................................................................................................................................................................................................
...................... รหัสไปรษณีย.......................... โทรศัพทบาน....................................มือถือ………………………...
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
...................................................................................................................................................................................................
...........................................รหัสไปรษณีย ............................โทรศัพทบาน...................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ)...................................................................................................................
ตําแหนงงาน................................................................................................................................................................

ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) ...............................................................................
...................................................................................................................................................................................................
..........................................รหัสไปรษณีย .................................โทร............................................................
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน)
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม
ไมเคย
เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว
เมื่อวันที่.......... เดือน.............................ป............. ถึง วันที่.............เดือน...............................ป..................
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม
ไมเคย
เคย โปรดระบุ
...................................................................................................
เมื่อวันที่............เดือน.............................ป................. ถึง วันที่............เดือน.............................ป...............................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
1. (MISS. / MRS. / MR.)NAME..................................................SURNAME.............................................
RELATION........................................................................................Tel:……………………………………….
.
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME.............................................SURNAME..............................................
RELATION..........................................................................................Tel:……………………………………
…
หมายเหตุ
** กรุณาระบุเบอรโทรศัพท เบอรที่ทํางาน มือถือ บาน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเปนจริง เพื่อใชในการขอ
ยื่นวีซา
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง
ทั้งนี้เพื่อ ประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได หมายเลขโทรศัพท 0-2247-8970 , 0-2245-7033 เชียงใหม 053280380

