


1 เมืองฉางซา	-	สนามบินสุวรรณภูมิ
พักที่	CHANG	DE
WANSHOU	CHANG
LONG	HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ	4	ดาว	

2 สะพานแกว	-	เมืองจางเจียเจี้ย
พักที่	JIN	HUA	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ	4
ดาว

3 เขาเทียนเหมินซาน	-	น่ังกระเชาขึ้น+ลงบันไดเขาเทียนเหมิน
ซาน	-	รานใบชาจีน	-	พิพิธภัณฑภาพหินทราย	จวินเซิงฮวา
เยียน	-	รานหยก	-	ระเบียงแกว

พักที่	JIN	HUA	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ	4
ดาว

4 เมืองฉางซา	-	ถนนคนเดินหวงซิง	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

24	ธ.ค.	60	-	27	ธ.ค.	60 ฿12,799 ฿15,799 ฿12,799 ฿3,500



หมายเหตุ	:	สําหรับกรุปที่เดินทาง	ตั้งแตวันที่	29	ตุลาคม	2560	เป็นตนไป	เที่ยวบิน	WE616	เปลี่ยนเป็นเวลา
14.30-18.45	น.

ชวงเทีย่ง	-	คํ่า	

13.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	(ระหวางประเทศ)	ชั้น	4	ประตู	3	บริเวณ
ISLAND-E	สายการบิน	THAI	SMILE	(WE)	โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน

16.05	น.	เหิน	ฟาสู	เมืองฉางซา	โดยสายการบิน	THAI	SMILE	เทีย่วบินที	่WE616	(บริการอาหารและเครื่อง
ดื่มบนเครื่อง)

18.42	น.	เดินทางถึง	“ฉางซา”	ตั้งอยูทางตอนใตของแมน้ําเซียง	ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง	ตะวันออกติดภู
เขาลัวเซียว	ตะวันตกติดภูเขาอูหลิง	ทิศใตติดภูเขาเฮิงชาน	มีพื้นที่ประมาณ	12,500	ตร.กม.แบงเขตการปกครอง
ออกเป็น	5	เขต	และ	4	อําเภอนําทานเดินทางสู	จางเจียเจี้ย	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชัว่โมง)	อุทยาน
มรดกโลกตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน	เป็นอุทยานแหงชาติแหงแรกของจีน	และไดรับการ
ประกาศใหเป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี	ค.ศ.1992

20.20	น.	เดินทางถึง	“ฉางซา”	ตั้งอยูทางตอนใตของแมน้ําเซียง	ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง	ตะวันออกติดภู
เขาลัวเซียว	ตะวันตกติดภูเขาอูหลิง	ทิศใตติดภูเขาเฮิงชาน	มีพื้นที่ประมาณ	12,500	ตร.กม.แบงเขตการปกครอง
ออกเป็น	5	เขต	และ	4	อําเภอ
นําทานเดินทางสู	ฉางเตอ	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชัว่โมง)	ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ

มณฑลหูหนาน	เป็นแหลงถลุงเหมืองแรที่สําคัญ	และมีผลิตผลทางการเกษตรที่มีชื่อของประเทศจีน	

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เมืองฉางซา	เป็นเหมืองหลวงของมณฑลหูหนาน	ประเทศจีน	เป็นเมืองใหญที่มี
ประชากรหนาแนน	เมืองฉางซา	เป็นเมืองที่มีความสําคัญทั้งทาง
ประวัติศาสตร	และความเป็นเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจอยางมาก	เมืองฉาง
ซาแหงน้ีเคยเป็นฐานที่มันของกวนอู	ซึ่งตั้งตนเป็นใหญที่น่ีนานนับสิบปี	และยัง
มีประวัติศาสตรคูชาติจีนมายาวนาน	กวา	3,000	ปี	ตั้งแตสมัยราชวงศฉิน

	พักที่	CHANG	DE	WANSHOU	CHANG	LONG	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว	

ชวงเชา	
นําทานเดินทางสู	จางเจียเจี้ย	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชัว่โมง)	อุทยานมรดกโลกตั้งอยูทางตะวันตก



หมายเหตุ	:	หากสะพานแกวปิด	ไมสามารถเขาไปเที่ยวชมได	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการใดๆ
ทั้งสิ้น	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา	**

เฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน	เป็นอุทยานแหงชาติแหงแรกของจีน	และไดรับการประกาศใหเป็นมรดก
โลกธรรมชาติในปี	ค.ศ.1992

นําทานแวะ	รานผาไหม	ที่ขึน้ชื่อของประเทศของจีน	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทําจากผาไหม	เชน	ผาหม
เสื้อผา	รองเทา	เป็นตน
นําทานพิสจูนความกลากับ	สะพานแกวจางเจียเจี้ย	สะพานแกวที่ยาวและสูงที่สุดในโลก	สามารถรองรับ

คนไดมากถึง	800	คน	อีกทั้งสะพานแหงน้ีมีความยาว	430	เมตร	กวาง	6	เมตร	สูง	300	เมตร	เชื่อมสองหนาผา
ชวงบาย
	นําทาน	ผานชมหุบเขาป ายจาง	ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติที่งดงามของหุบเขา
จากน้ัน	นําทานเลือกซื้อผลิตภัณฑ	รานยางพารา	แปรรูปทางการเกษตรและอุตสาหกรรมจากยางพารา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

สะพานแกวที่ยาวที่สุดในโลก	มีความสูงเหนือพื้น	980	ฟุต	และความยาวกวา
400	เมตร	เชื่อมสองหนาผา	ถือเป็นการทําลายสถิติ	สะพานแกวที่ยาวที่สุด
เน่ืองจากอันเดิม	อยางสะพานแกรนดแคนยอนของอเมริกา	สูงเพียงแค	718
ฟุต

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟตป้ิงยางเกาหลี

เมืองจางเจียเจี้ย	ซึ่งตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน	ตอน
กลางคอนมาทางใตของประเทศจีน	เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษและมี
ทัศนียภาพที่งดงาม	คลอบคลุมพื้นที่มากกวา	264	ตารางกิโลเมตร	และ
97.7%	ของพื้นที่เป็นป าไม	จางเจียเจี้ยไดถูกประกาศใหเป็นเขตอนุรักษ
วนอุทยานแหงชาติในปี	ค.ศ.	1982	ซึ่งแบงออกเป็น	3	สวน	ไดแก	วนอุทยาน
แหงชาติ	หุบเขาซูยี่	และภูเขาเทียนจื่อ	ความโดดเดนของที่น้ี	คือ	ยอดเขาและ
เสาหินทรายที่ตั้งตระหงานกวา	3,000	ยอด	และสูงกวา	200	เมตร	นอกจากน้ี
ยังมีชองแคบ	ลําธาร	สระน้ํา	และน้ําตกมากมาย	รวมทั้งมีถํ้ ากวา	40	ถํ้า	ซึ่ง
ทําใหสถานที่แหงน้ี	มีภูมิทัศนที่งดงามจนไดรับการประกาศใหเป็นมรดกโลกปี
1992	จาก	UNESCO

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	JIN	HUA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
นําทานแวะ	รานนวดเทา	ชมการสาธิต	การนวดเทา	ซึ่งเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผอนคลายความเครียด	ปรับ

สมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ
นําทานเดินทางสู	เขาเทียนเหมินซาน	อยูหางจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง	6	กิโลเมตร	อยูสูงจาก

ระดับน้ําทะเล	1,518.6	เมตร	เป็นภูเขาลือชื่อแหงแรกที่ไดบันทึกไวในจดหมายเหตุประวัติศาสตรของเมืองจาง
เจียเจี้ย	เน่ืองจากหนาผาสูงชันมีชองโพรงลักษณะคลายประตูซึ่ง	ก็คือชองหินเทียนเหมิน	(ประตูสวรรค)	ที่มี
ทัศนียภาพแปลกมหัศจรรยและพบเห็นไดนอยมากในโลกปัจจุบัน
นําทานขึน้สูเขาโดย	นัง่กระเชาขึ้น+ลงบันไดเลื่อน	ใหทานไดชมความงามของภูเขานับรอยยอดที่สูงเสียด

ฟา	และชมเสนทางขึน้เขาที่มีโคงถึง	99	โคง	นําทานเดินชมหนาผาลอยฟาใหทานพิสูจนความสวยงามของ
หนาผาที่งดงามที่สุดแหงหน่ึงพรอมกับความเสียวของ	ระเบียงแกว	(รวมผาหุมรองเทา)	ที่มีระยะทาง



ประมาณ	60	เมตร	สรางอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง	1.4	กิโลเมตร
นําทานลงบันไดเลื่อนมาจนถึง	ถํ้าเทียนเหมินซาน	หรือเรียกวา	ถํ้าประตูสวรรค	เป็น	1	ใน	4	ภูเขาที่สวย

ของจีน	เหตุที่เรียกวาประตูสวรรคเพราะภูเขาเกิดระเบิดขึน้เองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นชองประตูขึน้	ชอง
ประตูน้ีสูง	131.5	เมตร	กวาง	57	เมตร	ลึก	60	เมตร	สมควรแกเวลาเดินทางลงจากเขา
ชวงบาย	
นําทานชม	ภาพเขียนทราย	สถานที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง	ซึ่งเป็นผูที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม
นําทานชม	รานหยก	ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค	ใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากลํ้าคา
นําทานแวะ	รานใบชา	ชิมชาอวูหลงของปักกิ่ง	และชาที่มีชื่อเสียงตางๆ	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

หรือ	ประตูสวรรค	เป็น	1	ใน	4	ของภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน	"มีคํา
กลาววา	หากใครมาจางเจียเจี้ยแลวไมไดมาขึน้เขาเทียนเหมินซานแหงน้ี
เหมือนมาไมถึงจางเจียเจี้ย"	ตั้งอยูมณฑลหูหนาน	สาเหตุที่เรียกวาเทียนเหมิน
ซานเพราะวา	ภูเขาเกิดระเบิดขึน้เองโดยธรรมชาติ	จนกลายเป็นถํ้าหรือประตู
สวรรค	ประตูน้ีมีความสูง	131.5	เมตร	ความกวาง	57	เมตร	ความลึก	60	เมตร
เราจะไดเดินชมวิวทิวทัศนลัดเลาะริมหนาผาชมความสวยงามของทะเลภูเขาที่
มีรูปรางตางๆแปลกตา	และวิวทิวทัศนที่สวยงาม

น่ังกระเชาขึน้+ลงบันไดเลื่อน	(หมายเหตุ	:	รายการน้ีไกดจะดูความเหมาะสม
ของเวลา	โดยการเลือกน่ังกระเชาขึน้และลงบันไดเลื่อน	หรือเลือกขึน้บันได
เลื่อนและลงกระเชา	กระเชามีความยาวถึง	7.5	กิโลเมตร	ใชเวลาเพียง	40
นาที)ใหทานไดชมความงามของภูเขานับรอยยอดที่สูงเสียดฟา	และชมเสน
ทางขึน้เขาที่มีโคงถึง	99	โคง	นําทานเดินชมหนาผาลอยฟาใหทานพิสูจนความ
สวยงามของหนาผาที่งดงามที่สุดแหงหน่ึง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ซุปเห็ด

ชม	ระเบียงกระจกใส	ขนาดใหญ	กวาง	26	ตารางเมตร	ยื่นออกมาจากหนาผา
ของภูเขาลูกหน่ึงในอุทยานหลุมฟา	3	สะพานสวรรค	เป็นจุดชมวิวแหงใหมใน
อุทยาน	ดวยความสูงถึง	1,200	เมตรเหนือระดับน้ําทะเล

ชาจีน	เป็น	เครื่องดื่มที่ทํามาจากใบไมจากแหลงปลูกชา	(คาเมลเลีย	ไซเนน
ซิส)	และผานน้ํารอน.	ใบชาใชกรรมวิธีดั้งเดิมของจีน	ชาจีนมักจะใชดื่ม
สมํ่าเสมอตลอดวัน	รวมถึงระหวางมื้ออาหาร	บางครั้งใชดื่มแทนน้ําเปลาเพื่อ
สุขภาพ	หรือเพื่อความพอใจแบบเรียบงาย

ภายในพิพิธภัณฑเป็นที่รวบรวมและจัดแสดงผลงานที่มีคุณคาทางศิลปะของ
ศิลปินแหงชาตินาม	"หลี่จวินเซิง"	ซึ่งผลงานของเขาทุกชิ้นเป็นภาพเขียนดวย
มือที่ใชหินทรายและสีธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกไมใบไมเป็นวัตถุดิบในการ
เขียน	ภาพเขียนเหลาน้ีนอกจากจะทรงคุณคาทางศิลปะมีเอกลักษณเฉพาะ	ยัง
เป็นภาพเขียนที่สวยงาม	คมชัดและมีมิติสมจริงอีกดวย



(หมายเหตุ	:	รายการน้ีไกดจะดูความเหมาะสมของเวลา	โดยการเลือกน่ังกระเชาขึน้และลงบันไดเลื่อน	หรือ
เลือกขึน้บันไดเลื่อนและลงกระเชา	กระเชามีความยาวถึง	7.5	กิโลเมตร	ใชเวลาเพียง	40	นาที)

(หมายเหตุ	:	การน่ังกระเชาขึน้-ลง	เขาเทียนเหมินซาน	หากกระเชาปิดซอมบํารุง	ทางบริษทัฯ	จะจัดโปรแกรม
อื่นมาทดแทนให	/	การน่ังรถของอุทยานขึน้ไปบนถํ้าเทียนเหมินซาน	หากรถของอุทยานไมสามารถขึน้ไปที่ถํ้ า
เทียนเหมินซานได	ทางบริษทัฯ	จะไมคืนเงิน	หรือหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให	ทั้งน้ี	ขึน้อยูกับสภาวะอากาศ
และการรักษาความปลอดภัยของนักทองเที่ยว	โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ	โดยที่ไมแจงให
ทราบลวงหนา)

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารไทย
	พักที่	JIN	HUA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
นําทานเดินทางกลับสู	เมืองฉางซา	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ชัว่โมง)	ระหวางทางใหทานไดพักผอน

ชมวิวธรรมชาติอันสวยงาม
ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	ถนนคนเดินหวงซิงลู	ใหทานไดอิสระชอปป้ิงเพื่อเลือกซื้อสินคาหลากหลายสําหรับเป็น

ของฝากและที่ระลึกแกคนที่รักทางบาน
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบิน	เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
19.40	น.	กลับสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	THAI	SMILE	เทีย่วบิน	WE617
22.35	น.	ถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ...............

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เมืองฉางซา	เป็นเหมืองหลวงของมณฑลหูหนาน	ประเทศจีน	เป็นเมืองใหญที่มี
ประชากรหนาแนน	เมืองฉางซา	เป็นเมืองที่มีความสําคัญทั้งทาง
ประวัติศาสตร	และความเป็นเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจอยางมาก	เมืองฉาง
ซาแหงน้ีเคยเป็นฐานที่มันของกวนอู	ซึ่งตั้งตนเป็นใหญที่น่ีนานนับสิบปี	และยัง
มีประวัติศาสตรคูชาติจีนมายาวนาน	กวา	3,000	ปี	ตั้งแตสมัยราชวงศฉิน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นถนนคนเดินในใจกลางเมืองฉางซา	เป็นศูนยรวมของการชอปป้ิง	แหลง
รวมสิ้นคา	แบรนดเนมมากมาย	จนกระทั้งสิ้นคาราคาประหยัดมีใหไดเลือกซื้อ
เลือกชม	ถนนคนเดินน้ียาวประมาณ	1,218	เมตร



อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
หมายเหตุ	:	สําหรับกรุปที่เดินทาง	ตั้งแตวันที่	29	ตุลาคม	2560	เป็นตนไป	เที่ยวบิน	WE617	เปลี่ยนเป็นเวลา

19.40	-	22.30	น.	

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน	ทุกเมือง	กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทอง
เที่ยวทั่วไปไดรูจักคือ	รานยางพารา,	รานหยก,	รานนวดเทา,	รานผาไหม	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย
เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่ง
จะใชเวลารานละประมาณ	45-90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น
ทานใดที่ตองออกตัว๋ภายในประเทศ	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทุกครั้ง
กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	จะอิง

ตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก
ราคาทัวรน้ี	ไมมีราคาเด็ก	/	ไมแจกกระเปา	ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มี

การปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บ
คาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
บริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีขึน้อยูกับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน

สภาพทางการเมือง	ภัยทางธรรมชาติ	แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผูเดินทาง
เป็นสําคัญ	(ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะคาเงินบาทที่ไม
คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว)
คณะทัวรครบ	10	ทานออกเดินทาง	มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ	พรอมกับคณะ	
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวา

ทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจาย
ที่เกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	400	หยวน	/	คน	/	วัน	

กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง	บริษทัฯ	ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	

ในการจองครั้งแรกมัดจําทานละ	10,000	บาท	หรือทั้งหมด	สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง	15	วัน
ราคาเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี	จะเสียคาใชจายเพิ่มอีก	3000	บาท	/	ทาน

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจร	ไป-กลับ	ตามที่ระบุไวในรายการ	รวมถึงคาภาษีสนามบินทุกแหง
2.	คาโรงแรมระดับมาตรฐาน	(พักหองละ	2	ทาน)	,	อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ	ตามที่ระบุไวในรายการ
3.	คายานพาหนะ	และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุไวในรายการ
4.	น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	20	กิโลกรัม,คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มี

การเรียกเก็บ
5.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	ทานละไมเกิน	1,000,000	บาท	(คารักษาพยาบาล	500,000	บาท)

คุมครองผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต	1	เดือนขึน้ไป	และผูเอาประกันอายุระหวาง	1	เดือน	ถึง	15	ปี	และผูที่มีอายุสูงกวา
70	ปี	ขึน้ไป	คาชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรรมธรรมทั้งน้ี
ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษทัประกันชีวิต	ทุกกรณี	ตองมีใบเสร็จ	และมีเอกสารรับรองทางการแพทย
หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ	ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ	ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ	ทานสามารถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	***ทั้งน้ีอัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่	330	บาท	ขึน้อยูกับระยะ
เวลาการเดินทาง
การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต	หรือ	เจ็บป วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว,	การติดเชื้อ,	ไวรัส,	ไสเลื่อน,	ไสติ่ง,	อาการที่เกี่ยวของ

กับการติดยา,	โรคติดตอทางเพศสัมพันธ,	การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,	การฆาตัวตาย,	เสียสติ,	ตกอยู
ภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด,	บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท	การแทงบุตร,	การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม,	จลาจล,	นัดหยุดงาน,	การกอการราย	การยึดพาหนะ	และ	การปลนอากาศยาน	(Terrorism,	Hijack,
Skyjack)	และ	อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม

1.	คาหนังสือเดินทาง	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	เครื่องดื่ม	คาอาหาร	คาโทรศัพท	คาซักรีด	ฯลฯ



3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)

4.	คา	VAT	7	%	หักภาษี	ณ	ที่จาย	3	%	ในกรณีที่ลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง	จะตองบวกคาภาษีมูลคาเพิ่ม
และหัก	ณ	ที่จาย	จากยอดขายจริงทั้งหมดเทาน้ัน	และโปรดแจงทางบริษทัฯ	จะออกใหภายหลัง	ขอสงวนสิทธิอ์อกใบ
เสร็จที่ถูกใหกับบริษทัทัวรเทาน้ัน

5.	คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ	ทานละ	160	หยวน	/ทริป/ตอทาน	ในสวนคาทิปหัวหนาทัวร	ขึน้อยูกับความพึง
พอใจของทาน	(เด็กเก็บเทาผูใหญ)***

6.	คาวีซาจีนแบบกรุปทองเที่ยว	ราคา	1,000	บาท	(ซึ่งตองเดินทางไปและกลับพรอมหมูคณะเทาน้ัน)	หรือ	หาก
ตองการยื่นวีซาแบบเดี่ยว	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาเดี่ยว	ราคา	1,500	บาท
หมายเหตุ	:	อัตราคาวีซาดังกลาว	สําหรับผูถือพาสปอรตไทยเทาน้ัน

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	สัญชาติไทย	(หมายเหตุ	:	หนังสือเดินทางตองไมมีการ	ชํา

รุดใดๆ	ทั้งสิ้น	ถาเกิดการชํารุด	เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง	จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	2	น้ิว	2	ใบ	พื้นหลังสีขาวเทาน้ัน	อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิเทาน้ัน	และตองไมใช

สติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นซ	จากคอมพิวเตอร	และไมสวมเสื้อแขนกุดโชวไหล	**รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน	**	ทานที่
ประสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซา	กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสง
หนังสือเดินทาง

4.	สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประชาชน	ของผูเดินทาง
5.	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี
-	เด็กอายุตํ่ ากวา18ปี	เดินทางพรอมพอและแม	ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	และสําเนาทะเบียนสมรส	(ในกรณีที่จด

ทะเบียน)

-	เด็กอายุตํ่ ากวา18ปี	เดินทางพรอมพอหรือแม	ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	,สําเนาทะเบียนสมรส	(ในกรณีที่จด
ทะเบียน)	,สําเนาบัตรประชาชน	,	สําเนาทะเบียนบาน	ของพอและแม,หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ	โดยแสดง
ความสัมพันธวา	เกี่ยวของกับผูเดินทางอยางไร	และตองมีลายเซ็นตของพอหรือแม	ออกโดยที่อําเภอหรือเขตเทาน้ัน
และ

-	เด็กอายุตํ่ ากวา18ปี	เดินทางพรอมญาติ	ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด),สําเนาทะเบียนสมรส	(ในกรณีที่จดทะเบียน)
,สําเนาบัตรประชาชน	,	สําเนาทะเบียนบาน	ของพอและแม	,	หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ	โดยแสดงความ
สัมพันธวา	เกี่ยวของกับผูเดินทางอยางไร	ตองมีลายเซ็นตของพอหรือแม	ออกโดยที่อําเภอหรือเขตเทาน้ัน

-	สําเนาทะเบียนบาน
-	ใบเปลี่ยนชื่อ	หรือ	เปลี่ยนนามสกุล	(ถามี)
-	ในกรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	5	ปี	ขอสูติบัตร(ใบเกิด)ตัวจริง
6.เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
7.	ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา	สถานที่ทํางาน	ตําแหนงงาน	ที่อยูปัจจุบัน	ที่อยูที่ทํางาน	ญาติที่ติดตอไดในกรณี

ฉุกเฉิน	หมายเลขโทรศัพทบาน	ที่ทํางาน	และของญาติ	โปรดรับทราบวา	หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ
อาจมีการระงับการออกวีซา	เลมที่มีปัญหา	(สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)

8.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร
อยางนอย	7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)

9.โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา

10.	ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน	ทานจะ
ตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัฯ	ไมทราบกฎกติกาในรายระเอียดการ
ยกเวนวีซา	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเอง	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	สัปดาห

11.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	(กรุณาสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับทางบริษทัฯ)

-	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเทาน้ัน

-	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
-	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	เน่ืองจาก



ผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิ่ม	3,560	บาท
หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิ่ม	100	บาท

เอกสารทีต่องเตรียม
1.พาสปอรต	ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	ตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซา	และตราเขา-ออกอยาง

นอย	2	หนาเต็ม
2.รูปถายสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือวาจางในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรานที่แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
2.	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
3.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติคเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร

อัตราคาวีซาดวน	ทีต่องจายเพิม่ใหสถานฑูตจีน	เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา
ยื่นวีซาดวน	2	วัน	เสียคาใชจายเพิ่มทานละ	1,050	บาท

(ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ	:	ออสเตรีย	เบลเยีย่ม	สา
ธารณรัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวียลัก
เซมเบิรก	มอลตา	เนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอ
แลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)
พาสปอรต	ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน	6	เดือนมิฉะน้ันบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการ

เดินทางของทาน

หมายเหตุ
1.	จํานวนผูเดินทางขั้นตํ่ าผูใหญ	15	ทานขึน้ไป	เที่ยวบิน,	ราคา	และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสม
2.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
3.	รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น

สําคัญ
4.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่ม	เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

5.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,
การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ

6.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด
พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

7.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา
ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว

8.	หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทอง
เที่ยวเทาน้ัน

9.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม
ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว

10.ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง

11.เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	เมื่อออกตัว๋ไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวา
ดวยเหตุผลใดก็ตาม	ตัว๋เครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได



12.เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด

13.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทา
งบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น	ตัว๋เครื่องบินตองเดินทางตามวันที่	ที่ระบุบนหนาตัว๋เทาน้ัน	จึงไมสามารถ
ยกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ	ทั้งสิ้น	ถากรณียกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง	ทางบริษทัฯ	ขอสงวน
สิทธิใ์นการคืนเงิน		ทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน		

ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป	เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึน้จริง
ยกเลิกกอนการเดินทาง	15	วันขึน้ไป	เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึน้จริง
ยกเลิกกอนการเดินทาง	7	–	14	วัน	เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึน้จริง
	ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1	–	6	วัน	เก็บคาใชจายทั้งหมด	100	%	ของราคาทัวร
ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจํา

ที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน
EXTRA	FLIGHT	และ	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวร	ทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมา
จายในเที่ยวบินน้ันๆ


