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ชมความงามประตูสวรรค์ เขาเทียนเหมินซาน
ชม เขาอวตาร ซึ่งถูกนําเอามาเป็ นฉากของภาพยนตร์
ประทับใจกับ โชว์ จงิ้ จอกขาว...ความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผูเ้ ป็ นที่รัก
ถํา้ มังกรเหลือง (หวงหลงต้ ง)...พร้อมล่องเรื อชมความงามภายในถํ้า
ล่องเรื อชมความงามของ...ทะเลสาบเป่ าเฟิ งหู

** ราคานีช้ ัวร์ รวม ภาษีสนามบินไทย-จีนและค่ าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ ว**
** ราคานีไ้ ม่ แจกกระเป๋ า ไม่ รวมทิปไกด์ และทิปคนขับรถ **
กําหนดการเดินทาง
วันที่ 29 เม.ย. – 03 พ.ค.
ราคา 24,900.วันแรก
สุ วรรณภูม-ิ ฉางซา-ถนนคนเดิน
09.30 น.

12.15 น.
16.10 น.

คํ่า

พร้ อ มกัน ณ สนามบิ น สุ วรรณภู มิ ประตู 4 เคาน์ เตอร์ D สายการบิ น THAI AIRWAYS
INTERNATIONAL โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรั บและอํานวยความสะดวกตรวจเช็ คสั มภาระ และ
เอกสารการเดินทางให้ กบั ทุกท่ าน
เหิ รฟ้ าสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เทีย่ วบินที่ TG616
เดิ นทางถึ ง ฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ าํ เซี ยง มี พ้ืนที่ ประมาณ 12,500 ตารางกิ โลเมตร แบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็ น 5 เขตและ 4 อําเภอ อีกทั้งยังเป็ นเมืองเอกของมณฑลหู หนาน มีประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
มากว่า 3,000 ปี ในปั จจุบนั เป็ นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหู หนาน หลังผ่านการตรวจคนเข้า
เมือง และรับสัมภาระแล้ว
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดิ นทางสู่ ถนนคนเดิน ซึ่ งเป็ นแหล่งจําหน่ายสิ นค้าหลากหลายชนิ ด เพื่อให้ท่านอิสระเลื อกซื้ อสิ นค้า
นานาชนิดตามอัธยาศัย สําหรับเป็ นของฝากของที่ระลึกแก่คนทางบ้านหรื อญาติมิตรสหาย
พักที่ DOLTON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

(GH) บินตรง ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ถํ้ามังกรเหลือง-โชว์จิ้งจอกขาว 5 วัน 4 คืน (TG) 29 เม.ย.-3 พ.ค. 24,900.-
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วันทีส่ อง

ฉางซา-จางเจียเจีย้ -เขาเทียนเหมินซาน (นั่งกระเช้ าขึน้ -ลง)-ถํา้ ประตูสวรรค์ -โชว์ จงิ้ จอกขาว

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของมณฑลหู หนาน เป็ น
อุทยานแห่งชาติแห่ งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 อุทยานจาง
เจียเจี้ยมีเนื้อที่กว่า 369 ตารางกิโลเมตร อุดมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่และต้นไม้นานาพันธุ์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ
4 ชม.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยูม่ ณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรี ยกว่า ภูเขาหวินเมิ้งซานหรื อซงเหลียว
ซาน เป็ นประวัติแรกของจางเจียเจี้ย นั่งกระเช้ าขึน้ สู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึ่ งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา
40 นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็ นกระเช้าที่ทนั สมัยที่สุด ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้ า สัมผัสความแปลก
ใหม่ของการท่องเที่ยว ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิ น หลากหลายพันธุ์ ดอกไม้ป่าตามฤดู กาล ท่านจะได้ชม
ความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยรู ป ยอดเขาสู งเสี ยดฟ้ า งามแปลกตา อิสระให้ท่านเพลิดเพลินและสัมผัสความ
งามของยอดเขา จากนั้นนําท่านโดยสารกระเช้าลงที่สถานีกลางเพื่อเปลี่ยนรถท้องถิ่นผ่านเส้นทาง ที่มีความโค้ง
99 โค้งสู่ ถํา้ เทียนเหมินต้ ง หรื อเรี ยกว่ า ถํา้ ประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน เป็ น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่
เรี ยกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิ ดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็ นถํ้า ประตูน้ ี มีความสู ง 131.5
เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึ งถํ้าประตูสวรรค์ท่านจะได้ข้ ึนขั้นบันได 999 ขั้น สู่
ภูเขาประตูสวรรค์ ถ่ายรู ปชมความงามซึ่ งเคยมีชาวรัสเซี ยได้ขบั เครื่ องบินเล็กลอดผ่านช่ องภูเขาประตูสวรรค์
มาแล้วเป็ นสถานที่ที่น่าสนใจจากชาวต่างชาติอีกแห่ งหนึ่ ง สมควรแก่เวลาเดิ นทางลงจากยอดเขาเทียนเหมิน
ซาน
(หมายเหตุ : การนั่งกระเช้ าขึน้ -ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้ าปิ ดซ่ อมบํารุ ง ทางบริ ษัทฯ จะจัดโปรแกรม
อืน่ มาทดแทนให้ / การนั่งรถของอุทยานขึน้ ไปบนถํา้ เทียนเหมินซาน หากรถของอุทยานไม่ สามารถขึน้ ไปที่ถํา้
เทียนเหมินซานได้ ทางบริ ษัทฯ จะไม่ คืนเงิน หรื อหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึน้ อยู่กับสภาวะอากาศ
และการรักษาความปลอดภัยของนักท่ องเที่ยว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็ นสํ าคัญ โดยที่ไม่ แจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ า)
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม โชว์ สุนัขจิ้งจอกขาว การแสดงที่ ถือว่าครบครั นด้วยอารมณ์ ต่าง ๆ ชวนให้เคลิ บเคลิ้มไปกับการ
แสดง เป็ นการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิง้ จอกขาวที่มีต่อชายผูเ้ ป็ นที่รัก ต้องพลัดพรากจากกันทั้ง
ที่ยงั รักกัน ถือเป็ นบทตํานานแห่งความรักที่น่ายกย่องยิ่งนัก ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงจนลืมกระพริ บ
ตา ยิ่งใหญ่กว่าโชว์หลิวซานเจี่ยที่หยางซัว่ ด้วยนักแสดงคุ ณภาพกว่า 600 คน แสดงภายใต้สะพานคู่เชื่ อมเขา
สองลูก สะพานคู่รักใต้หล้า อลังการกว่าโชว์ใดใดที่ท่านเคยสัมผัสมา
พักที่ JINHUA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

(GH) บินตรง ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ถํ้ามังกรเหลือง-โชว์จิ้งจอกขาว 5 วัน 4 คืน (TG) 29 เม.ย.-3 พ.ค. 24,900.-
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วันทีส่ าม

ภาพเขียนสิ บลี(้ รถราง)-ร้ านใบชา-อุทยานจางเจียเจีย้ (ขึน้ -ลงลิฟท์ แก้ว)-เขาอวตารสะพานใต้ หล้าอันดับหนึ่ง- ร้ านนวดฝ่ าเท้ า

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่าน นั่งรถรางไฟฟ้าชมภาพเขียน 10 ลี้ คือช่องเขาแคบๆ ด้านล่างของเทียนจื่อซานที่ถูกบีบด้วยภูเขาและ
แท่งหิ นขนาดใหญ่ประมาณ 200 แท่ง เรี ยงรายเป็ นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วยยอดเขารู ปร่ างแปลกตาเรี ยงราย
กัน โดยมีลาํ ธารเล็กๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขาก่อให้เกิ ดเป็ นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน จากนั้นนําท่าน
เดินทางสู่ ร้ านใบชา ชิมชาอวูห่ ลง และชาที่มีชื่อเสี ยง เช่น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ ฯลฯ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่ าน ขึ้ นเขาด้วยลิฟ ท์ แก้ วไป่ หลง ลิ ฟท์แก้วแห่ ง แรกของเอเชี ย ที่ สู ง 326 เมตรซึ่ งถู ก บันทึ กลง Guinness
world Records ในด้านเป็ นลิฟท์แก้วแบบ outdoor ที่สูงที่สุดในโลก (World’s tallest full-exposure outdoor
elevator) และเร็ วที่สุดในโลก นําท่านเดินทางสู่ เทียนเสี้ ยตี้อีเ้ ฉี ยว (สะพานใต้ ฟ้าอันดับ 1) ซึ่ งมีทศั นียภาพที่
สวยงามรายล้อ มด้ว ยหมู่ ขุ น เขา ซึ่ งภาพยนตร์ ชื่ อ ดัง อวตาร ได้นํา มาเป็ นฉากในการถ่ า ยทํา ท่ า นจะได้
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั สวยงาม สมควรแก่เวลานําท่าน ลงจากเขาเทียนจื่อซานด้วยลิฟต์แก้ว จากนั้นนําท่าน
สู่ ศูนย์ วจิ ัยทางการแพทย์ แผนโบราณ ฟั งเรื่ องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั การส่ งเสริ ม
การใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญ
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ JINHUA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

วันทีส่ ี่

ถํา้ มังกรเหลือง(ล่องเรือ)-ร้ านผ้ าไหม-ทะเลสาบเป่ าเฟิ งหู(ล่องเรือ)-ร้ านหยก

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ ถํา้ หวงหลงต้ ง หรือ ถํา้ วังมังกรเหลือง ถํ้าแห่ งนี้ มีความสู ง 160 เมตร มีความลึก 1.5 กิโลเมตร ถํ้าแบ่ง
ออกเป็ น 4 ชั้น ภายในถํ้ามีอ่างเก็บนํ้า 1 แห่ ง ลําธารใต้ดิน 2 สาย บึง 4 บึง ห้องโถง 13 ห้อง และระเบียงเดิ น
เที่ยว 90 กว่าแห่ ง นําท่าน ล่ องเรื อไปตามธารนํ้าใต้ ดิน ชมถํ้าวังมังกร ชมวังแก้ วผลึก วังซื อหงอคง ชมประตู
แห่ งความสุ ข ชมประตูอายุยนื ฯลฯ ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับหิ นงอกหิ นย้อนที่มีรูปร่ างแปลกๆ งดงามตระการตา
มากมาย เช่น หิ นดาบทอง หิ นหอกเงิน หิ นเครื่ องดนตรี จีน ชมนํ้าตกเทวดาสวรรค์ จากนั้นแวะชม ผ้ าไหมจีน
สิ นค้ า OTOP ขึน้ ชื่อของจีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่าน ล่ องเรือทะเลสาบเป่ าเฟิ งหู ทะเลสาบที่ต้ งั อยูบ่ นช่องเขาสู ง รายล้อมด้วยยอดขุนเขาและพรรณไม้นานา
ชนิด ชมทัศนียภาพอันสวยงามยามเช้าที่เต็มไปด้วยสายหมอกที่ตดั กับสายนํ้าที่ใสสะอาดในทะเลสาบ นําท่ าน
ชมอัญมณีลาํ้ ค่ า หยก เป็ นเครื่ องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่ หลายเพราะเชื่อว่าใส่ แล้วจะช่วยป้ องกันอันตรายได้
ให้ท่านได้เลื อกซื้ อ กําไรหยก แหวนหยก หรื อผีเซี ยะสัตว์มงคลที่ มีชื่อเสี ยง ที่ มีคุณภาพและมี ชื่อเสี ยงของ
ประเทศจีน

กลางวัน
บ่ าย

(GH) บินตรง ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ถํ้ามังกรเหลือง-โชว์จิ้งจอกขาว 5 วัน 4 คืน (TG) 29 เม.ย.-3 พ.ค. 24,900.-
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คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ JINHUA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันทีห่ ้ า

จางเจียเจีย้ -ฉางซา-กรุงเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางกลับสู่ เมืองฉางซา ระหว่างทางให้ท่านได้พกั ผ่อนชมวิวธรรมชาติอนั สวยงาม ใช้เวลาเดินทางประมาณ
4 ชัว่ โมง
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
สมควรแก่เวลา นําท่านสู่ สนามบิน
17.10 น.
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เทีย่ วบินที่ TG617
19.15 น.
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.....................
*********************************
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลีย่ นแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่ องเที่ยวบางรายการและจะต้ องมีจํานวนผู้โดยสาร
จํานวน 15 ท่ านขึน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีทมี่ ีจํานวนผู้โดยสารไม่ ถึง 15 ท่ านไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ไทย
อัตราค่ าบริการ บินตรง ฉางซา จางเจียเจีย้ ถํา้ มังกรเหลือง โชว์ สุนัขจิง้ จอก 5 วัน 4 คืน (TG)
ราคาเด็ก
ราคาเด็ก(ไม่ มีเตียง)
ราคา
พักเดี่ยว
กําหนดการเดินทาง
(มีเตียง)
นอนกับผู้ใหญ่ 2
ผู้ใหญ่
เพิม่
นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
ท่าน
4,000
วันที่ 29 เม.ย. -03 พ.ค. 58
24,900
23,900
22,900
ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน

16,900

ไม่ มีราคาเด็ก

4,000

ประกาศ : ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2553 เป็ นต้นไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจี้ย และ เมืองฟ่ งหวง มณฑลหูหนาน ได้มีการออก
กฎระเบียบ กําหนดนโยบายให้โรงแรม ยกเลิกการให้บริ การ สิ่ งของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น แปรงสี ฟัน ยาสี ฟัน แชมพู หมวก
อาบนํ้า รองเท้าแตะฯลฯ เพื่อเป็ นการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อนและรักษาสิ่ งแวดล้อม **ดังนั้นกรุ ณานําสิ่ งของใช้เหล่านี้ติดตัว
มาด้วยตัวเอง**
**หากท่านเข้าพักแล้วต้องการใช้สิ่งของดังกล่าว ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มเองตามราคาที่โรงแรมกําหนดไว้ (กรุ ณาสอบถาม
ข้เพราะโรงแรมบางแห่
อควรทราบ : ร้ านที่ระบุ
ในโปรแกรม
คือ บัวหิอมวางไว้
ะ, หยก,
ชา,องนํ
นวดฝ่
มุกก, ารเมื
ร้ านผ้่อท่าไหม
งอาจวางไว้
ดา้ นนอกหรื
ในห้
วคิาด,ค่ไข่าบริ
านเช็ซึค่งเอ้จําาท์เป็)นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์
้ า แล้าเท้
ด้ วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กบั นักท่ องเทีย่ วทุกท่ านทราบว่ า ทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซื้อหรือไม่ ซื้อ
ขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
(GH) บินตรง ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ถํ้ามังกรเหลือง-โชว์จิ้งจอกขาว 5 วัน 4 คืน (TG) 29 เม.ย.-3 พ.ค. 24,900.-
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่ งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าธรรมเนียมการยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทําการ (1,000 บาท)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ยอ่ มอยู่ ในข้อจํากัดที่
มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ
8. ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ ง + ภาษีนํา้ มัน
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. กระเป๋ าเดินทาง
2. กระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่น้ าํ หนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน ส่ วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
3. ค่าทําหนังสื อเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณี ตอ้ งการใบกํากับภาษี) และค่าภาษีบริ การหัก ณ ที่จ่าย 3%
8. ค่ าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่ อคน ต่ อวัน และ คนขับรถ วันละ 10 หยวนต่ อคน ต่ อวัน แปลว่า เดินทาง
ทั้งหมด 5 วัน จ่ ายทิปไกด์ 50 หยวน คนขับ 50 หยวน รวมเป็ น 100 หยวน ต่ อคน
การยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5. ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์ )
2. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
การสารองทีน่ ั่ง
1. กรุ ณาสารองที่ นั่ง+ชาระเงินมัดจาท่ านละ 10,000 บาท พร้ อมแจ้ งชื่ อ+สกุล เป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสื อเดินทาง
(GH) บินตรง ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ถํ้ามังกรเหลือง-โชว์จิ้งจอกขาว 5 วัน 4 คืน (TG) 29 เม.ย.-3 พ.ค. 24,900.-
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2. ส่ วนที่เหลือ ชาระทั้งหมดก่ อนการเดินทาง 15 วัน
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุม
ของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า
หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่าน
ได้ชาํ ระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
5. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั
ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษทั ฯขนส่ ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดําเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่
คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดหา
นี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากท่าน
เป็ นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
11.ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัท ฯ ก่ อนทุก
ครั้ง มิเช่ นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสื อเดินทาง
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชาํ รุ ด
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นจากคอมพิวเตอร์
4. ยืน่ วีซ่าด่วน 1 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 1,200 บาท
(GH) บินตรง ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ถํ้ามังกรเหลือง-โชว์จิ้งจอกขาว 5 วัน 4 คืน (TG) 29 เม.ย.-3 พ.ค. 24,900.-
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5. ยืน่ วีซ่าด่วน 2-3 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท
6. กรณี หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติ
6.1 หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 100 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริ กนั ) เอกสารพาสปอร์ ตพร้อมรู ปถ่าย 2 ใบ,
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ และใบอนุญาตการทํางาน (ถ้ามี)
6.2 หนังสื อเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็ นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู)่
6.3 หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
7. สําหรับผูท้ ี่ถือหนังสื อเดินทางต่างด้าวจะต้องทําเรื่ องแจ้งเข้า-ออก หรื อ Re-Entryด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ งเอกสารยืน่ วีซ่า
8. สําเนาบัตรประชาชน
9. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุ ณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
10. กรณี เป็ นแม่บา้ น หรื อ เกษียนแล้ว ขอหน้าบุค๊ แบงค์บญั ชี ออมทรัพย์, ฝากประจํา หรื อสเตทเมนท์จากธนาคาร ย้อนหลัง 6
เดือน
11. นักเรี ยน นักศึกษา และผูท้ ี่ไม่มีอาชีพ สถานทูตอาจขอเอกสารเพิ่มเติม เช่น หนังสื อรับรองจากสถานศึกษา และ/ หรื อหลักฐาน
การเงิน
12. ข้อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํ งาน ตําแหน่งงาน ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น
หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ที่ทาํ งาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้วา่ ให้ขอ้ มูลเท็จ อาจมีการระงับ
การออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
13. ข้อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํ งาน ตําแหน่งงาน ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น
หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ที่ทาํ งาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้วา่ ให้ขอ้ มูลเท็จ อาจมีการระงับ
การออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
14. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย 5-7 วัน
ทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
15. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนระเบียบ
การยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้า
16. กรณี หนังสื อเดินทางคนต่างชาติ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถยืน่ วีซ่าจีนให้ได้กบั หนังสื อเดินทางต่างชาติทุกสัญชาติ และหนังสื อ
เดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
17. ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าจท่านจะต้องรับผิดชอบ
ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่ องจากบริ ษทั ทัวร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร
APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่าง
น้อย 2 อาทิตย์
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ ท่าน ในกรณีดังต่ อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
2. นํารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
(GH) บินตรง ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ถํ้ามังกรเหลือง-โชว์จิ้งจอกขาว 5 วัน 4 คืน (TG) 29 เม.ย.-3 พ.ค. 24,900.-
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3. นํารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทําวีซ่า
4. นํารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติ๊กเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
ประกาศ
เนื่องจากสภาวะนํา้ มันโลกที่มีการปรับราคาสู งขึน้ ทําให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํา้ มันขึน้ ในอนาคต ซึ่งทาง
บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าภาษีนํา้ มันเพิม่ ตามความเป็ นจริง
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.............................................................
สถานภาพ  โสด  แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส........................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ .............................มือถือ..........................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
............................................................................................................................................
.............................รหัสไปรษณีย์ ........................................โทรศัพท์บ้าน...............................
ชื่อสถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………..
ตําแหน่ งงาน .........................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานที่ทาํ งาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...................................................โทร..............................................................
(สํ าคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องทีส่ ามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ คข้ อมูลโดยตรงกับ
ท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที.่ ..................................เดือน....................................ปี ......................................... ถึง
วันที.่ .......................................เดือน........................................ปี ...........................................
(GH) บินตรง ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ถํ้ามังกรเหลือง-โชว์จิ้งจอกขาว 5 วัน 4 คืน (TG) 29 เม.ย.-3 พ.ค. 24,900.-
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ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
...........................................................................................................................................
เมื่อวันที.่ ..................................เดือน....................................ปี ......................................... ถึง
วันที.่ .......................................เดือน........................................ปี ...........................................
รายชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME........................................................SURNAME.............................................................
RELATION.............................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME......................................................
RELATION.............................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทําให้ ท่านเกิด
ความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนีเ้ พือ่
ประโยชน์ ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970, 0-2245-7033

(GH) บินตรง ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ถํ้ามังกรเหลือง-โชว์จิ้งจอกขาว 5 วัน 4 คืน (TG) 29 เม.ย.-3 พ.ค. 24,900.-
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