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วันที่

กําหนดการ

เช้ า เที่ยง

เย็น

โรงแรม
QINGHE HOTEL
หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

1

สนามบินดอนเมือง-จางเจียเจีย้
(E3 XXXX : 17.10-21.10)

X

X

X

2

ร้ านหยก-สะพานแก้ วทีย่ าวที่สุด-ร้ านนวดเท้ า

 



QINGHE HOTEL
หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

3

ทะเลสาบเป่ าเฟิ งหู (นั่งรถ VIP+ล่ องเรือ)
ร้ านใบชา-อุทยานจางเจียเจีย้ (ขึน้ ลิฟท์ แก้ ว+ลง
กระเช้ าหยางเจียเจีย้ )-สะพานใต้ หล้ าอันดับหนึ่ง
เขาอวตาร-ร้ านผ้ าไหม-โชว์ นางจิง้ จอกขาว

 



BLUE BAY HOTEL
หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

4

เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้ า+บันไดเลือ่ น
+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ ว (รวมผ้ าหุ้มรองเท้ า)
ประตูสวรรค์ -ร้ านผลิตภัณฑ์ ยางพารา-จางเจียเจีย้
สนามบินดอนเมือง (E3 XXXX : 22.00-00.45+1)
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หมายเหตุ
*** กรุณาเตรียม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ 1,000 บาท/ท่ าน/ทริป ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์
ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของท่ าน ***
ประกาศ : ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็ นต้ นไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจีย้ และ เมืองฟ่ งหวง มณฑลหูหนาน ได้ มีการ
ออกกฎระเบียบ กําหนดนโยบายให้ โรงแรม ยกเลิกการให้ บริการ สิ่ งของที่ใช้ ครั้งเดียวแล้ วทิง้ เช่ น แปรงสี ฟัน ยาสีฟัน แชมพู
หมวกอาบนํา้ รองเท้ าแตะฯลฯ เพื่อเป็ นการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้ อนและรักษาสิ่ งแวดล้ อม **ดังนั้นกรุณานําสิ่ งของใช้
เหล่ านี้ติดตัวมาด้ วยตัวเอง****หากท่ านเข้ าพักแล้ วต้ องการใช้ สิ่งของดังกล่ าว ท่ านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มเองตามราคาที่
โรงแรมกําหนดไว้ (กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่ งอาจวางไว้ ด้านนอกหรือวางไว้ ในห้ องนํ้า แล้ วคิดค่าบริการเมื่อท่ านเช็ค
เอ้ าท์ )

กําหนดการเดินทาง 13-16 เมษายน 2560
วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-จางเจียเจีย้

14.00 น.

 คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ น 3 สายการบิน NEWGEN AIRWAYS
โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่ อง
เหิรฟ้ าสู่ เมืองจางเจียเจีย้ โดยสายการบิน NEWGEN AIRWAYS เที่ยวบินที่ E3 XXXX 
เดินทางถึง จางเจียเจีย้ อุทยานมรดกโลกตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็ นอุทยานแห่งชาติ
แห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 หลังผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองและรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่ที่พกั
 พักที่ QINGHE HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

17.10 น.
21.10 น.

วันทีส่ อง

ร้ านหยก-สะพานแก้วทีย่ าวทีส่ ุ ด-ร้ านนวดเท้า

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านชม ร้ านหยก ซึ่งเป็ นเครื่ องประดับนําโชค ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากลํ้าค่า จากนั้นนําท่านพิสจูน์
ความกล้ากับ สะพานแก้ วจางเจียเจี้ย สะพานแก้ วที่ยาวและสู งที่สุดในโลก สามารถรองรับคนได้มากถึง 800
คน อีกทั้งสะพานแห่งนี้มีความยาว 430 เมตร กว้าง 6 เมตร สูง 300 เมตร เชื่อมสองหน้าผา
หมายเหตุ : หากสะพานแก้ วปิ ด ไม่ สามารถเข้ าไปเที่ยวชมได้ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าบริ การใดๆ
ทั้งสิ้น โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า **
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านแวะ ร้ านนวดเท้ า ชมการสาธิต การนวดเท้ า ซึ่งเป็ นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครี ยด ปรับสมดุล
ให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร

เที่ยง
บ่ าย
คํา่

OSAMU INTERNATIONAL CO.,LTD
7/90 Watcharapol road, Tarang, Bangkhen, Bangkok 10220 Thailand
Tel : +66-029455920-1 Fax : +66-029455922 Mobile : +66-0903366963
E-mail : osamutravel@gmail.com www.osamutravel.com
License No.11/06112

 พักที่ QINGHE HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว
วันทีส่ าม

ทะเลสาบเป่ าเฟิ งหู (นั่งรถ VIP+ล่องเรือ)-ร้ านใบชา-อุทยานจางเจียเจีย้ (ขึน้ ลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้ า
หยางเจียเจีย้ )-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่งเขาอวตาร--ร้ านผ้ าไหม-โชว์นางจิง้ จอกขาว

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเป่ าเฟิ งหู นําท่าน นั่งรถ VIP ของอุทยานฯ สู่ จุดล่องเรื อ นําท่าน ล่ องเรื อทะเลสาบ
เป่ าเฟิ งหู ซึ่งเป็ นทะเลสาบบนเขาสูงที่หาได้ยาก เนื้อที่ผิวนํ้ารวม 30 เฮกดาร์ นํ้าลึก ถึง 72 เมตร มีความยาวถึง
2.5 กิโลเมตร รายล้อมด้วยยอดเขา “ ยากที่จะแยกได้วา่ นํ้าอยูใ่ นภูเขาหรื อภูเขากันแน่ จากนั้นนําท่านแวะ ร้ าน
ใบชา ชิมชาอวูห่ ลงของปั กกิ่ง และชาที่มีชื่อเสียงต่างๆ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านขึ้น เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ) อยูใ่ นเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ย ลิฟท์ แก้ วไป่ หลง ลิฟท์แก้วแห่ ง
แรกของเอเชียสูง 326 เมตร นําท่าน สะพานใต้ ฟ้าอันดับ 1 ที่มีทศั นี ยภาพสวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่ ง
ภาพยนตร์ฮอลลีวูด้ ชื่อดังเรื่ อง “อวตาร” ได้นําวิวบางส่ วนของขุนเขามาเป็ นฉากในการถ่ ายทํา ท่านจะได้
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั สวยงามที่แสนประทับใจมิรู้ลืมและยากที่จะหาคํามาบรรยายได้ สมควรแก่เวลา นํา
ท่านลงจากเขาด้วย กระเช้ าหยางเจียเจีย้
(หมายเหตุ : ขึ้น-ลงเขาด้ วยลิฟท์ และ กระเช้ า อย่ างละ 1 เที่ยวตามความเหมาะสม / ไกด์ ท้องถิ่นจะแจ้ งให้
ทราบ ในกรณีที่กระเช้ าหรือลิฟท์ ปิดซ่ อมบํารุ งทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ แจ้ งให้
ทราบล่ วงหน้ า) จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ร้ านผ้ าไหม ที่ข้ ึนชื่อของประเทศของจีนให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าที่
ทําจากผ้าไหม เช่น ผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็ นต้น
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม โชว์ นางจิ้งจอกขาว การแสดงที่ถื อ ว่าครบครันด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ชวนให้เคลิ บเคลิ้มไปกับการ
แสดง เป็ นการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผูเ้ ป็ นที่รัก
***โปรดทราบ โชว์ นี้แสดงที่โรงละครกลางแจ้ งหากมีการปิ ดการแสดงในวันนั้นๆ ไม่ ว่าจะด้ วยกรณีใดๆ ทําให้
เข้ าชมไม่ ได้ ผู้จัดรับผิดชอบเพียงจัดโชว์ พนื้ เมืองชุดอื่นทดแทน ให้ เท่ านั้นหากบัตรได้ ถูกใช้ ไปแล้ วจะไม่ มีการ
คืนค่าบริการใดๆ ***
 พักที่ BLUE BAY HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

เที่ยง
บ่ าย

คํา่

วันทีส่ ี่

เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้ า+บันไดเลือ่ น+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตู
สวรรค์ -ร้ านผลิตภัณฑ์ ยางพารา-จางเจียเจีย้ -กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยูห่ ่างจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยูส่ ู งจากระดับนํ้าทะเล
1,518.6 เมตร เป็ นภูเ ขาลื อ ชื่ อ แห่ งแรกที่ ไ ด้บ ันทึก ไว้ใ นจดหมายเหตุป ระวัติศ าสตร์ ของเมื อ งจางเจีย เจี้ ย
เนื่ อ งจากหน้า ผาสู งชันมี ช่อ งโพรงลัก ษณะคล้า ยประตู ซ่ ึ ง ก็ คือ ช่ อ งหิ น เที ยนเหมิ น (ประตูส วรรค์) ที่ มี
ทัศนี ยภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็ นได้น้อ ยมากในโลกปั จจุบนั นําท่านขึ้นสู่ เขาโดย นั่งกระเช้ าขึ้น+ลง
บันไดเลื่อน (หมายเหตุ : รายการนี้ไกด์ จะดูความเหมาะสมของเวลา โดยการเลือกนั่งกระเช้ าขึ้นและลงบันได
เลื่อน หรือเลือกขึน้ บันไดเลื่อนและลงกระเช้ า กระเช้ ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้ เวลาเพียง 40 นาที) ให้
ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้ า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้ง นําท่านเดินชม

OSAMU INTERNATIONAL CO.,LTD
7/90 Watcharapol road, Tarang, Bangkhen, Bangkok 10220 Thailand
Tel : +66-029455920-1 Fax : +66-029455922 Mobile : +66-0903366963
E-mail : osamutravel@gmail.com www.osamutravel.com
License No.11/06112

เที่ยง
บ่ าย
คํา่
22.00 น.
00.45+1 น.

หน้าผาลอยฟ้ าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งพร้อมกับความเสี ยวของ ระเบียง
แก้ ว (รวมผ้ าหุ้ ม รองเท้ า) ที่มี ร ะยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับนํ้าทะเลถึ ง 1.4 กิ โลเมตร
จากนั้นนําท่านลงบันไดเลื่อนมาจนถึง ถํ้าเทียนเหมินซาน หรื อเรี ยกว่า ถํ้าประตูสวรรค์ เป็ น 1 ใน 4 ภูเขาที่
สวยของจีน เหตุที่เรี ยกว่าประตูสวรรค์เพราะภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็ นช่องประตูข้ ึน
ช่องประตูน้ ีสูง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร ลึก 60 เมตร สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขา
(หมายเหตุ : การนั่งกระเช้ าขึน้ -ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้ าปิ ดซ่ อมบํารุง ทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรม
อื่นมาทดแทนให้ / การนั่งรถของอุทยานขึน้ ไปบนถํ้าเทียนเหมินซาน หากรถของอุทยานไม่ สามารถขึ้นไปที่
ถํ้าเทียนเหมินซานได้ ทางบริ ษัทฯ จะไม่ คืนเงิน หรื อหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะ
อากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่ องเที่ยว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็ นสํ าคัญ โดยที่ไม่
แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํา ท่า นแวะ ร้ านผลิ ต ภัณ ฑ์ ย างพารา ด้วยเทคโนโลยีการผลิ ต ที่ ทนั สมัยของประเทศจีน ได้นําผลิ ตภัณฑ์
ยางพารามาทําเป็ นเครื่ องนอน ของใช้ในบ้าน ได้อย่างลงตัว
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพือ่ เดินทางกลับประเทศไทย
เหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NEWGEN AIRWAYS เที่ยวบินที่ E3 XXXX 
ถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....
ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ
ซื่อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ ต้งั แต่ 20 ท่ านขึน้ ไป ***)

หมายเหตุ

ตามนโยบายร่ วมกับการท่ องเที่ยวแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้ มีการประชาสั มพันธ์ สินค้ าพื้นเมืองให้
นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ รู้ จักคือ ร้ านหยก, ร้ านนวดเท้ า, ร้ านผ้ าไหม, ร้ านใบชา, ร้ านผลิตภัณฑ์ ยางพารา ซึ่ งจําเป็ นต้ อง
บรรจุใ นโปรแกรมทัว ร์ ด้ วย เพราะมีผ ลกั บราคาทั วร์ จึ งเรี ย นให้ กั บนั กท่ องเที่ ยวทุก ท่ า นทราบว่ าร้ านทุก ร้ า น
จําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชมซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรื อไม่ ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของ
ลูกค้าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

ข้ อควรระวัง!!! ท่ านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่
เจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั้ง
*ก่อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะ
อิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็ นหลัก*
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บินตรง จางเจียเจีย้ สะพานแก้ ว เขาอวตาร โชว์ นางจิง้ จอกขาว 4 วัน 3 คืน
กําหนดการเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคา เด็กอายุ
ตํ่ากว่ า 20 ปี

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิ่ม

วันที่ 13-16 เมษายน 2560 (วันสงกรานต์ )

25,888 บาท

30,688 บาท

6,000 บาท

ราคาพิเศษ ไม่ รับจอยแลนด์
หมายเหตุ :

ราคาทัวร์ นี้ ไม่ มีราคาเด็ก / ไม่ แจกกระเป๋ า ซึ่งราคาทัวร์ ดังกล่ าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลก
ที่มีการปรับราคาสู งขึน้ ทําให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํ้ามันขึน้ ในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์เก็บค่าภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริง
บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและยึดถือผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสําคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะ
ค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณี ที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่านํ้ามันเพิม่ เติมจากราคาที่กาํ หนดไว้)
อัตราค่าบริการดังกล่ าวรวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่ องเที่ยว ราคา 800 บาท (ซึ่งต้ องเดินทางไปและกลับพร้ อมหมู่คณะเท่ านั้น)
 กรณีที่ไม่ สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่ องเที่ยวได้ บริ ษัท ฯ มีความจําเป็ นต้ องยื่นวีซ่าเดี่ยว (ปกติ 4 วันทําการ) ต้ องชํ าระค่ า
ส่ วนต่ างเพิ่ม ท่ านละ 700 บาท)
 กรณีที่ท่านต้ องการให้ ยื่นวีซ่าเดี่ยว (ปกติ 4 วันทําการ) ต้ องชําระค่าส่ วนต่ างเพิ่ม ท่ านละ 700 บาท)
หมายเหตุ : ทั้งนี้ อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น สํ าหรับผู้ถือพาสปอร์ ตไทยเท่ านั้น
3. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. นํ้าหนักสั มภาระโหลดใต้ ท้องเครื่อง ท่ านละ 20 กิโลกรัม , สั มภาระถือขึน้ เครื่อง ท่ านละ 5 กิโลกรัม
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ ม้ ครองผูเ้ อา
ประกันที่ มีอ ายุต้ งั แต่ 1 เดื อ นขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุร ะหว่าง 1 เดื อ น ถึ ง 15 ปี และผูท้ ี่มี อ ายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้ นไป
ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัด
ที่มีการตกลงไว้กับบริ ษทั ประกันชี วิต ทุกกรณี ต้องมี ใบเสร็ จ และมี เอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อ จากหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่ านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ คลอบคลุมในเรื่องของสุ ขภาพ ท่ านสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ าหน้ าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบีย้ ประกันเริ่มต้ นที่ 330 บาท ขึน้ อยู่กับระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้มุ ครอง
กรณี ที่เสียชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ ายใต้อาํ นาจของสุ รา
ยาเสพติด บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่ องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อ
การร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
1. ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)

4. ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น , คนขับรถ 1,000 บาท/ท่ าน/ทริ ป , ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ขนึ้ อยู่กับดุลยพินิจของท่ าน
5. ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้ องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้ อง จะต้ องบวกค่าภาษีมูลค่ าเพิ่ม และหัก ณ
ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่ านั้น และโปรดแจ้ งทางบริ ษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง ขอสงวนสิ ทธิ์ออกใบเสร็ จที่ถูกให้ กับ
บริษัททัวร์ เท่ านั้น
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรื อ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน
ทั้งหมดหรื อบางส่วนให้กบั ท่าน
3. คณะทัวร์ ครบ 20 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริ ษัทจะเรี ยกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
ท่ านเป็ นจํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
6. การยกเลิก
6.1
ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป
เก็บค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง
6.2
ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 15 วันขึน้ ไป
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่ านละ 10,000 บาท
6.3
ยกเลิกน้ อยกว่ า 15 วันก่ อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
6.4
ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มกี าร
การันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรง หรือโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่า
ทัวร์ ท้ังหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนั้นๆ
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หมายเหตุ
1. จํานวนผูเ้ ดินทางขั้นตํ่าผูใ้ หญ่ 20 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุม
ของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า
หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย
และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใด
ก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสื อเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน สั ญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่ มีการ ชํ ารุ ดใดๆ ทั้งสิ้ น
ถ้ าเกิดการชํารุด เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้ )
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพนื้ หลังสี ขาวเท่ านั้น อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อ
รู ปพริ้ นซ์ จากคอมพิวเตอร์ และไม่สวมเสื้ อแขนกุดโชว์ไ หล่ **รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่ านที่ประสงค์ ใช้ รูปถ่ าย
ข้ าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสื อรับรองต้ นสั งกัดจัดมาพร้ อมกับการส่ งหนังสื อเดินทาง
4. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
5. กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 18 ปี
- เด็กอายุตํ่ากว่ า18ปี เดินทางพร้ อมพ่ อและแม่ ขอสํ าเนาสู ติบัตร(ใบเกิด) และสํ าเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน)
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- เด็กอายุตํ่ากว่ า18ปี เดินทางพร้ อมพ่ อหรือแม่ ขอสํ าเนาสู ติบัตร(ใบเกิด) ,สํ าเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน) ,สํ าเนา
บัตรประชาชน , สํ าเนาทะเบียนบ้ าน ของพ่ อและแม่ ,หนังสื อยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสั มพันธ์ ว่า เกี่ยวข้ องกับผู้
เดินทางอย่ างไร และต้ องมีลายเซ็นต์ ของพ่ อหรือแม่ ออกโดยที่อําเภอหรือเขตเท่ านั้น และ
- เด็กอายุตํ่ากว่ า18ปี เดินทางพร้ อมญาติ ขอสํ าเนาสู ติบัตร(ใบเกิด),สํ าเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน) ,สํ าเนาบัตร
ประชาชน , สํ าเนาทะเบียนบ้ าน ของพ่ อและแม่ , หนังสื อยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสั มพันธ์ ว่า เกี่ยวข้ องกับผู้
เดินทางอย่ างไร ต้ องมีลายเซ็นต์ ของพ่ อหรือแม่ ออกโดยที่อําเภอหรือเขตเท่ านั้น
- สํ าเนาทะเบียนบ้ าน
- ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ ามี)
- ในกรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 5 ปี ขอสู ติบัตร(ใบเกิด)ตัวจริง
6.เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ ครบเพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง
7. ข้อ มูล จริ งเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํ งาน ตําแหน่ งงาน ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่อยู่ที่ทาํ งาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น
หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ที่ทาํ งาน และของญาติ โปรดรับทราบว่ า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับ
การออกวีซ่า เล่ มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ ส่ ุ มตรวจทุกวัน)
8. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย 7 วัน
ทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
9.โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
10. ผู้ ที่ป ระสงค์ จะใช้ หนั งสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดิ นทางและยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่านจะต้อ ง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า /
ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดู แลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีน
อย่างน้อย 2 สัปดาห์
11. กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่ างชาติ (กรุณาสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ)
 ทางบริ ษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเท่านั้น
 หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
 กรณี หนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู ้
เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสื อเดินทางของคนอเมริกัน จ่ ายเพิ่ม 3,560 บาท
 หนังสื อเดินทางของคนต่ างชาติอื่นๆ จ่ ายเพิ่ม 100 บาท
เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออกอย่าง
น้อย 2 หน้าเต็ม
2.รู ปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
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5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่
แปล)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
2. นํารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพือ่ ยืน่ ทําวีซ่า
4. นํารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิ่มให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่าช้ า
 ยื่นวีซ่าด่ วน 2 วัน เสี ยค่าใช้ จ่ายเพิ่มท่ านละ 1,050 บาท
(ต่ างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก
ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์ เอสโทเนีย
ไม่ สามารถขอวีซ่าด่วนได้ )
**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**
พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนัน้ บริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่ าน
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่างนี้!!!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................................SURNAME............................................................
สถานภาพ  โสด  แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................................................................
.......................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์ บ้าน.............................มือถือ............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................................................................
............................... รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์ บ้าน.....................................................
ชื่อสถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)....................................................................................
ตําแหน่ งงาน............................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)…………………...….....……………………………
.........................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร...................................
(สํ าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่................ เดือน.........................ปี ...................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี ........................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่................ เดือน.........................ปี ..................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี ........................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
กรุณาระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ทที่ าํ งาน มือถือ บ้ าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริง เพื่อใช้ ในการขอยืน่ วีซ่า
** ถ้ าเอกสารส่ ง ถึ งบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ ท่านเกิด ความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้ง นี้เพื่ อ
ประโยชน์ ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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