จางเจียเจีย้ เทียนเหมินซาน เขาอวตาร สะพานแก้ว
4 วัน 3 คืน
เดินทาง 27 - 30 มิถุนายน 2563
ไม่ลงร้านช้อปฯ | เขาอวตาร | เขาเทียนเหมิน | ประตูสวรรค์ | ระเบียงแก้ว |
สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สดุ ในโลก | หม้อไฟทะเลจักรพรรดิ

ราคาแนะนาเริ่มต้นเพียง

15,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ฉางซา(สนามบินฉางซา ฮวงหัว)(FD540 : 18.00-22.10)
วันที่ 2. จางเจียเจีย้ -เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถา้ ประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุม้ รองเท้า)
Option : โชว์จิง้ จอกขาว
วันที่ 3. อุทยานจางเจียเจีย้ (ขึน้ -ลงลิฟท์แก้ว) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ลาธารแส้มา้ ทอง-สะพานแก้วที่ยาวที่สดุ
วันที่ 4. จางเจียเจีย้ -ฉางเต๋อ-เมืองโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย -ฉางเต๋อ-ฉางซา(สนามบินฉางซา ฮวงหัว)-กรุ งเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
(FD541 : 23.25-01.45)
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วันที่ 1
15.00 น.
18.00 น.
22.10 น.

่ กั
ทีพ

วันที่ 2
เช้า

กลางวัน

กรุ งเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ฉางซา(สนามบินฉางซา ฮวงหัว)(FD540 :
18.00-22.10)
คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ออกชัน้ 3 ประตูทางเข้า 2-3 เคาน์เตอร์ 1-2 สายการบินแอร์
เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กบั ท่าน
ออกเดินทางสู่ สนามบินฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบินแอร์เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD540
(ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา ตัง้ อยู่ทางตอนใต้ของแม่นา้ เซียง มีพนื ้ ที่ประมาณ 12,500 ตาราง
กิ โลเมตร แบ่ ง เขตการปกครองออกเป็ น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อี ก ทั้ ง ยัง เป็ น เมื อ งเอกของมณฑลหู ห นาน มี
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปั จจุบนั เป็ นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ นาท่านสู่โรงแรมที่พกั
โรงแรม VIENNA HOTEL OR SAME 4*

จางเจีย เจี้ย -เขาเทีย นเหมิ น ซาน(กระเช้า +บั น ไดเลื่อ น+รถอุ ท ยาน)-ถ้า
ประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) Option : โชว์จงิ้ จอกขาว
่ ัก
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ
นาท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจีย้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) อุทยานมรดกโลกตัง้ อยู่ทางตะวันตกเฉียง
เหนือของมณฑลหูหนาน เป็ นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รบั การประกาศให้เป็ นมรดกโลกธรรมชาติใน
ปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจีย้ มีเนือ้ ที่กว่า 369 ตารางกิโลเมตร อุดมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่และต้นไม้นานาพันธุ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตัง้ อยู่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเมิง้ ซานหรือซงเหลียว
ซาน เป็ นประวัติแรกของจางเจียเจีย้ นั่งกระเช้าขึน้ สู่เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40
นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็ นกระเช้าที่ทนั สมัยที่สดุ ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่
ของการท่องเที่ยว ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ์ ดอกไม้ป่าตามฤดูกาล ท่านจะได้ ชมความงาม
ของภูเขา ภูผา นับร้อยรูป ยอดเขาสูงเสียดฟ้า งามแปลกตา อิสระให้ท่านเพลิดเพลินและสัมผัสความงามของยอด
เขา จากนัน้ นาท่านชม ระเบียงแก้ว ซึ่งเป็ นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ท่ี 60 เมตร ล้อมรอบผาสูง
ชัน ความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มี ความหนา 2.5 นิว้ ถือเป็ นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่
อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้ม
รองเท้าขณะเดิน สัน นิษ ฐานว่าน่ าจะช่ วยลดความสกปรก ง่ายต่ อการท าความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี ้
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ค่า

ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจทาให้เราก้าวขาไม่ออก!! จากนัน้ นาท่านลงบันไดเลื่อนสู่ ถา้ เทียนเหมินต้ง
หรือเรียกว่า ถา้ ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็ น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุท่เี รียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า
ภูเขาเกิดระเบิดขึน้ เองโดยธรรมชาติจนกลายเป็ นถา้ ประตูนมี ้ ีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก
60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถา้ ประตูสวรรค์ท่านจะได้ขนึ ้ ขัน้ บันได 999 ขัน้ สู่ ภูเขาประตูสวรรค์ ถ่ายรูปชมความงาม
ซึ่งเคยมีชาวรัสเซียได้ขบั เครื่องบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้วเป็ นสถานที่ท่นี ่าสนใจจากชาวต่างชาติ
อีกแห่งหนึ่ง สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขาด้วยกระเช้า
หมายเหตุ กรณีรอคิวขึน้ กระเช้านาน หรือรถประจาอุทยานหยุดให้บริการ ณ. ถา้ ประตูสวรรค์
1. กรณี รอคิวขึน้ กระเช้านาน อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเป็ นนั่งรถอุทยาน + ขึน้ บันไดเลื่อน + ลงกระเช้า เพื่ อความ
สะดวกรวดเร็วในการท่องเที่ยวแก่ลกู ค้า ที่จะได้ไม่ตอ้ งรอคิวนาน
2. กรณีหากบันไดเลื่อนประกาศปิ ดเนื่องจากปิ ดซ่อมแซม หรือจากสภาพอากาศที่หนาวจัด มีหิมะเกาะพืน้ ถนน ทา
ให้รถอุทยานไม่สามารถเปิ ดให้บริการได้ ทั้งนีเ้ พื่อความปลอดภัยของลูกค้า ต้องเปลี่ยนเป็ นขึน้ +ลงกระเช้าแทน
ทัง้ นีท้ างบริษัทจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง และในส่วนการนั่งรถของอุทยานขึน้ ไปบนถา้
ประตูสวรรค์ หากรถของอุทยานไม่สามารถขึน้ ไปที่ถา้ ประตูสวรรค์ได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จดั โปรแกรม
อื่นมาทดแทนให้ ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั สภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ ยว ขอสงวนสิทธิ์ยึดตาม
ประกาศจากทางอุทยานเป็ นสาคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หม้อไฟทะเลจักรพรรดิ

่ ัก
ทีพ

ท่านสามารถเลือกซือ้ Option เสริมทีน่ ่าสนใจได้
‣ โชว์สุนัขจิง้ จอกขาว การแสดงที่ถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ชวนให้เคลิบเคลิม้ ไปกับการแสดง เป็ นการ
แสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิง้ จอกขาวที่มีต่อชายผูเ้ ป็ นที่รกั ต้องพลัดพรากจากกันทั้งที่ยังรักกัน ถือ
เป็ นบทตานานแห่งความรักที่น่ายกย่องยิ่งนัก ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงจนลืมกระพริบตา ยิ่งใหญ่กว่าโชว์
หลิวซานเจี่ยที่หยางซั่ว ด้วยนักแสดงคุณภาพกว่า 600 คน แสดงภายใต้สะพานคู่เชื่อมเขาสองลูก สะพานคู่รกั ใต้
หล้า อลังการกว่าโชว์ใดใดที่ท่านเคยสัมผัสมา (ปิ ดช่วงหน้าหนาว)
**ราคาท่านละ 380 หยวน หากท่านใดสนใจ สามารถสอบถามเพิ่มเติมและชาระเงินได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือ
หัวหน้าทัวร์ไทย**
TIANZI HOTEL OR SAME 4*
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วันที่ 3
เช้า

กลางวัน

อุทยานจางเจียเจีย้ (ขึ้น-ลงลิฟท์แก้ว) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับ
หนึ่ง-ลาธารแส้ม้าทอง-สะพานแก้วทีย่ าวทีส่ ุด
่ ัก
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ
นาท่าน เที่ยวชม อุทยานจางเจียเจีย้ โดยขึน้ เขาด้วย ลิฟท์แก้วไป่ หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่สงู 326 เมตร
ซึ่งถูกบันทึกลง Guinness world Records ในด้านเป็ นลิฟท์แก้วแบบ outdoor ที่สูงที่สุดในโลก (World’s tallest
full-exposure outdoor elevator) และเร็วที่สดุ ในโลก นาท่านเดินทางสู่ เทียนเสีย้ ตีอ้ เี้ ฉียว (สะพานใต้หล้าอันดับ
1) ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ช่ือดัง อวตาร ได้นามาเป็ นฉากในการถ่ายทา
ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั สวยงาม สมควรแก่เวลานาท่านโดยสารโดยลิฟท์แก้วลงจากยอดเขา

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

ค่า

ท่านชม ลาธารแส้ม้าทอง เป็ นลาธารที่ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกตระยะทาง
ประมาณ 7.5 กิโลเมตรตัง้ อยู่ทางด้านตะวันออกของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจีย้ โดยลาธารแห่งนีจ้ ะไปบรรจบรวม
กับแม่นา้ หลีของมณฑลหูหนาน นาท่านพิสจูนค์ วามกล้ากับ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก มีความสูงเหนือพืน้
980 ฟุต และความยาวกว่า 400 เมตร เชื่อมสองหน้าผา ถือเป็ นการทาลายสถิติ สะพานแก้วที่ยาวที่สดุ เนื่องจาก
อันเดิม อย่างสะพานแกรนด์แคนย่อนของอเมริกา สูงเพียงแค่ 718 ฟุต
หมายเหตุ หากสะพานแก้วไม่สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ หรือ ทางเมืองจีนประกาศปิ ด จึงไม่สามารถเข้าไปเที่ยวชได้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนรายการตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีการ
คืนค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิน้ ทัง้ นีย้ ึดตามประกาศจากทางสถานที่ท่องเที่ยวเป็ นสาคัญ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
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่ กั
ทีพ

วันที่ 4
เช้า

กลางวัน

ค่า
23.25 น.
01.40 น.

TIANZI HOTEL OR SAME 4*

จางเจี ย เจี้ ย -ฉางเต๋ อ -เมื อ งโบราณต้ า เสี่ ย วเหอเจี ย -ฉางเต๋ อ -ฉางซา
(สนามบิ น ฉางซา ฮวงหั ว )-กรุ ง เทพฯ(สนามบิ น ดอนเมื อ ง) (FD541 :
23.25-01.45)
่ ัก หากเวลาไม่ทันขอสงวนสิทธิ์จัดเป็ นแบบกล่อง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ
ท่านเดินทาสู่เมืองฉางเต๋อ (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นาท่านสู่ เมืองโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย เป็ นถนนที่
สร้างขึน้ ตามวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเมืองฉางเต๋อ ในสไตล์สมัยโบราณ มีอาหารพืน้ เมืองมากมาย อาทิ
เต้าหูเ้ หม็น เส้นหมี่ อิสระให้ท่านเลือกซือ้ ของตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

นาท่านเดินทางกลับไปยัง เมืองฉางซา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ตัง้ อยู่ทางตอนใต้ของแม่นา้ เซียง มี
พืน้ ที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 5 เขตและ 4 อาเภอ อีกทัง้ ยังเป็ นเมืองเอกของ
มณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปั จจุบนั เป็ นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจ
ของมณฑลหูหนาน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา ฮวงหัว
ออกเดินทางจาก สนามบินฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบินแอร์เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD541
(ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทีย่ ว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเทีย่ วบางรายการและในกรณีทมี่ ีจานวนผูโ้ ดยสารไม่ถงึ
15 ท่านไม่มหี ัวหน้าทัวร์ไทย
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อัตราค่าบริการ : บินตรงฉางซา จางเจียเจีย้ เทียนเหมินซาน เขาอวตาร สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย

กาหนดการเดินทาง
วันที่ 27-30 มิ.ย. 63

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

15,900.-

15,900.-

15,900.-

3,000.-

9,900.-

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 4,900.- ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน รวมวีซ่ากรุ๊ป

ราคานีไ้ ม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท
ราคานีไ้ ม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทถี่ ือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ **
ประกาศ : ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2553 เป็ นต้นไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจีย้ และ เมืองฟ่ งหวง มณฑลหูหนาน ได้มี
การออกกฎระเบียบ กาหนดนโยบายให้โรงแรม ยกเลิกการให้บริการ สิ่งของที่ใช้ครัง้ เดียวแล้วทิง้ เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน
แชมพู หมวกอาบนา้ รองเท้าแตะฯลฯ เพื่อเป็ นการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อนและรักษาสิ่งแวดล้อม

ดังนั้นกรุ ณานาสิ่งของใช้เหล่านีต้ ดิ ตัวมาด้วยตัวเอง
หากท่านเข้าพักแล้วต้องการใช้สิ่งของดังกล่าว ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเองตามราคาที่โรงแรมกาหนดไว้
(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไว้ดา้ นนอกหรือวางไว้ในห้องนา้ แล้วคิดค่าบริการเมื่อท่านเช็คเอ้า ท์ )

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.

3.

4.

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน 10 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีท่ีลกู ค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้อมูล
ความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทัง้ ไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รบั ผิดชอบ
ใดๆ ทัง้ สิน้
การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจา
เนื่องจากทัวร์เป็ นราคาโปรโมชั่น และตั๋วเครื่องบินเป็ นราคาแบบซือ้ ขาด ต้องเดินทางตามวันที่ท่รี ะบุบนหน้าตั๋วเท่านัน้
หากท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั้ หมดแล้ว หากท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน
6
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การเดินทาง ทางบริษั ท ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคื น เงินไม่ ว่ากรณี ใดทั้งสิ น้ และหากออกตั๋วไปแล้วในกรณี ท่ีท่านไม่
สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามตั๋วเครื่องบินไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้หรือไม่
สามารถเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทาง

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์)
คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึน้ ไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์)
คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี
เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีนา้ มัน
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
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อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

กระเป๋ าเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,500 บาท
วีซ่าแบบหมู่คณะ สาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ (ใช้สาเนาหน้าพาสปอร์ต
แบบเต็ม 2 หน้ามองเห็นข้อมูลชัดเจน + รูปถ่ายเห็นใบหน้าชัดเจนพืน้ หลังสีขาว สแกนได้หรือถ่ายรุปเองได้ และต้อง
ส่งเอกสารล่วงหน้า 10 วันก่อนเดินทาง)
หมายเหตุ หากทางเมื องจี นมี การประกาศยกเลิกหรือระงับการทาวีซ่ ากรุ๊ป ไม่ ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ น้ ทาให้ไม่
สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท พร้อมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อทา
การยื่นคาขอวีซ่าเดี่ยวผ่านศูนย์รบั ยื่น
โปรดทราบ ผูท้ ่ีมีความประสงค์ ยื่นคาขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที่เคยเดินทางไปในประเทศ ดังต่อไปนีต้ งั้ แต่ ปี 2014 เป็ นต้นมา
ไม่สามารถยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ได้ตอ้ งยื่นวีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่านัน้ และใช้เวลามากกว่ากาหนดการเดิม 4 วันทาการ
1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรก์ เมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรกั 9.อิหร่าน 10.อียิปต์
11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลงั กา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.
โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเลีย
กรณี ท่ีเจ้าหน้าที่ดาเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนาไปใช้กับการ
เดินทางครัง้ อื่นๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทกุ กรณี

3.
4.
5.
6.
7.
8.

กระเป๋ าเดินทางในกรณี ท่ีนา้ หนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด ท่านละ 1 ใบ ไม่ เกิน 20 กิโลกรัมเท่านั้น ส่วนเกิน
นา้ หนักตามสายการบินกาหนด
ค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่ส่งั เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป
หัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ดลุ พินิจและความพึงพอใจในการบริการของท่าน

หมายเหตุ
1.
2.

3.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่เี กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง,
การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ความเจ็บป่ วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความล่าช้า เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้น
หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้ สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิดชอบค่าบริการที่
ท่านได้ชาระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
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4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ
รายการนีเ้ ป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษั ทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้ส ารองที่น่ ังบนเครื่อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ราคานีค้ ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปั จจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อ่ืน
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนัน้ ๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่ มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แต่ทั้งนีท้ างบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานีโ้ ดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีท่ลี กู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิเช่นนัน้ ทางบริษัท
ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้

สาหรับผู้ทมี่ ีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว

1.
2.

3.

เอกสารในการยื่นวีซา่ จีนสาหรับผู้ทถี่ ือพาสสปอร์ตไทย
**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี ้ **
- ยื่นธรรมดา 4 วันทาการ 1,800 บาท
- ยื่นด่วน 2 วันทาการ 2,925 บาท
หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชารุด
หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้ หลังขาวเท่านัน้ **
และต้องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรือรูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสือ้ สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ ยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยมิ ้ เห็นฟั น มองเห็นทัง้ ใบหน้ารวมถึงใบหูทงั้ 2 ข้าง
- ไม่สว่ มเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
สาหรับผู้ท่ีถือหนังสื อเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่องแจ้ง เข้า -ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง
เอกสารยื่นวีซ่า
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4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณี เด็ก อายุต่ ากว่า 18 ปี บ ริบูรณ์ ต้องแนบสูติ บัต รตัวจริง , ส าเนาสูติ บัตรและสูติ บัตรของเด็ กฉบับ แปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)
- กรณีท่เี ด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทางาน ตาแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ท่ีทางาน ญาติท่ีติดต่อได้ในกรณี
ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ที่ทางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ขอ้ มูลเท็จ
อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สมุ่ ตรวจทุกวัน)
เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนัน้ กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย
5-7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่า งจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้ บริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า ผูท้ ่ีประสงค์จะใช้หนังสือ
เดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ
ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด /
ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่
ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษั ทฯ สามารถขอวีซ่ าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีทางานในประเทศไทย และมี ใบอนุญ าตการทางานใน
ประเทศไทยเท่านัน้
- หากไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณี หนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีทที่ างบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้

1.
2.

หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่นื ๆ จ่ายเพิ่ม 1,900 บาท
ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้ )
- เอกสารที่ตอ้ งเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า -ออกอย่างน้อย
2 หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้ หลังขาวเท่านัน้ ]
และต้องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรือรูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสือ้ สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ ยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
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3.
4.
5.
6.

- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยมิ ้ เห็นฟั น มองเห็นทัง้ ใบหน้ารวมถึงใบหูทงั้ 2ข้าง
- ไม่สว่ มเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
ใบอนุญาตการทางาน
หนังสือว่าจ้างในการทางาน
สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับร้านที่แปล

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1.
ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.
นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.
นารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทาวีซ่า
4.
นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ทีต่ ้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,125 บาท
[ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปทีเ่ ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้]

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซา่ โดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า**
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนา้ มันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี นา้ มันขึน้ ในอนาคต ซึ่ง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษี นา้ มันเพิ่มตามความเป็ นจริง
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุ ณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้ *
เอกสารทีใ่ ช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME...............................................................................
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
หม้าย
หย่า
ไม่ได้จดทะเบียน จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส ..............................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .............................................................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ..............................................................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.....................................................................................................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ...............................................................................................................
ตาแหน่งงาน.......................................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................................................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.......................................................................................................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้งเบอร์ทถี่ ูกต้องทีส่ ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่
ไม่เคย
เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ......................................……......................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ............................................................................
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ...................................................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................
RELATION....................................................................................................................................................................................
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................
RELATION....................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริง** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ทา่ น
เกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
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