


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินฉางซา พักที่	XIANG	RONG	HOTEL	4	ดาว
หรือระดับเทียบเทา

2 เมืองโบราณฟงหวง	-	ลําน้ําถัวเจียง JIANG	TIAN	DUJIACUN	HOTEL	4
ดาว	หรือระดับเทียบเทา

3 เมืองจางเจียเจี้ย	-	ถนนคนเดิน	ซีป ูเจีย	-
สะพานแกว

พักที่	JIN	HUA	HOTEL	4	ดาว	หรือระดับ
เทียบเทา	

4 เขาเทียนเหมินซาน	-	รานหยก	-	สะพานกระจก
เทียนเหมินซาน

พักที่	VIENNA	HOTEL	4	ดาว	หรือระดับ
เทียบเทา

5 ถนนคนเดินหวงซิง	-	สนามบินฉางซา	-	สนาม
บินสุวรรณภูมิ

4	พ.ค.	61	-	8	พ.ค.	61 ฿14,899 ฿17,899 ฿17,899 ฿4,000

19	พ.ค.	61	-	23	พ.ค.	61 ฿14,899 ฿17,899 ฿17,899 ฿4,000



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ชวงบาย	
13.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	(ระหวางประเทศ)	ชั้น	4	ประตู	3	บริเวณ

ISLAND-E	สายการบิน	THAI	SMILE	(WE)	โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน
16.05	น.	เหินฟาสู	เมืองฉางซา	ประเทศจีน	เที่ยวบินที่	WE616	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
20.20	น.	เดินทางถึง	สนามบินหวงฮัว	นครฉางซา	ประเทศจีน	ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับ

สัมภาระเรียบรอยแลว	นําทานเดินทางสูที่พัก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

	พักที่	XIANG	RONG	HOTEL	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

สนามบินเมือง	ฉางซา	ประเทศจีน

ชวงเชา	
นําทานเดินทางสู	เมืองฟ งหวง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	6	ชัว่โมง)	เมืองที่ขึน้อยูกับเขตปกครองตนเอง

ของชนเผานอยถูเจีย	ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน
ชวงบาย	
นําทานชม	เมืองโบราณฟ งหวง	เป็นเมืองแหงการทองเที่ยวระดับ	5A	ตั้งอยูริมแมน้ําถัว	สรางในราชวงศถัง

จุดเดนคือ	กําแพงโบราณ	นอกจากน้ียังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางดานวัฒนธรรมอันลํ้าคาที่ตกทอด
มาจากราชวงศหมิงและชิงหลายรอยแหง
นําทาน	ลองเรือลําน้ําถัวเจียง	ชมบานเรือนสองฟากฝ่ังแมน้ํา	ที่มีลักษณะการกอสรางแบบจีนโบราณ

สรางในสมัยราชวงศหมิงและชิง

	เชา	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



หมายเหตุ	:	ในกรณีที่ไมสามารถ	ลองเรือลําน้ําถัวเจียได	อันเน่ืองมาจากการเปิด-ปิด	ฝายทดน้ํา	จึงทําใหไมมี
น้ําเพียงพอสําหรับการลองเรือไดหรือภัยทางธรรมชาติทางบริษทัฯไมมีการคืนคาบริการใดๆ	ทั้งสิ้น)

เขตปกครองตนเองของชนเผานอยถูเจียง	ซึ่งอยูทางทิศตะวันตกของมณฑลหู
หนาน	เมืองโบราณหงสตั้งอยูกลางหุบเขาและมีแมน้ําถั่วเจียง	แมน้ําที่ใส
สะอาดไหลผาน	สองฝ่ังแมน้ํามีบานแบบโบราณที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริม
แมน้ํา	ถามองจากริมแมน้ําจะเห็นบานเรือนยกสูงสรางติดริมแมน้ําเป็นแนว
ยาว	กลางเมืองฟ งหวงจะมีสะพานเกาที่คาดวาสรางในสมัยราชวงศชิง	เชื่อม
โยงชีวิตสองฟากแมน้ําเป็นหน่ึงเดียว	หากตองการน่ังกินลมพรอมชมเมืองไป
ดวย	นักทองเที่ยวก็สามารถเชาเรือแจวชมเมืองตลอดลําน้ําได

	เที่ยง	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

การน่ังเรือพายลองแมน้ําถัวเจียง	ชมบรรยากาศเมืองโบราณริมน้ํา	จุดเดน
ของการเที่ยวชมภายในเมืองโบราณฟงหวง	สัมผัสบรรยากาศไปพรอมๆ	กับ
ฟังเสียงของนักรองสาวชาวมงที่มาคอยลอยเรือรองเพลงขับกลอมในลําน้ําเป็น
ระยะๆ	(เป็นโชวของเมืองน้ี)	ซึ่งนับเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมเดนที่ชาวจีนชื่นชอบ
กันมาก	ในชวงวันหยุดจะมีการมายืนเขาคิวตอแถวรอขึน้เรือกันยาวเหยียด
เพื่อขึน้เรือพื้นบานลองชมบรรยากาศริมน้ํา

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	JIANG	TIAN	DUJIACUN	HOTEL	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
นําทานเดินทางสู	รานนวดเทา	ชมการสาธิต	การนวดเทา	ซึ่งเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผอนคลาย

ความเครียด	ปรับสมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ
นําทานพิสจูนความกลากับ	สะพานแกวจางเจียเจี้ย	ที่ยาวและสูงที่สุดในโลก	สามารถรองรับคนไดมากถึง

800	คน	อีกทั้งสะพานแหงน้ีมีความยาว	430	เมตร	กวาง	6	เมตร	สูง	300	เมตร	เชื่อมสองหนาผา
ชวงบาย
นําทานสู	ถนนคนเดินซีป ูเจีย	เป็นถนนคนเดินที่สรางใหมไดไมนาน	อีกทั้งเป็นสถานที่ชอปป้ิงของนักทอง

เที่ยวที่มาจางเจียเจี้ย	บรรยากาศที่น่ีออกแบบใหเป็นบานเรือนโบราณสมัยราชวงศชิง

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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



(หมายเหตุ	:	หากสะพานแกวปิด	ไมสามารถเขาไปเที่ยวชมได	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการใดๆ
ทั้งสิ้น	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา)

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	!!	สุกี้เห็ด

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

ถนนคนเดิน	"ซีป ูเจีย"	ณ	เขตอูหลิงหยวน	ที่ถนนคนเดิน	"ซีป ูเจีย"	นอกเหนือจะ
เป็นถนนที่มีรานคาขายสินคาพื้นเมืองของที่น่ีแลวยังมีอีกสถานที่อีกแหงหน่ึง
ซึ่งนาสนใจอยากใหไปชมกัน	น่ันก็คือ	พิพิธพัณฑภาพวาดทรายกี่เป็นภาพวาด
แฮนเมทชื่อดังของที่น่ี	ภาพวาดทรายถือเป็นสินคายอดนิยมอีกสิ่งหน่ึงที่หมูนัก
ทองเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวตางชาตินิยมซื้อเป็นของฝากที่เป็นเอกลักษณที่
ควรคาแกการประดับบนกําแพงบาน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	!!	อาหารไทย
	พักที่	JIN	HUA	HOTEL	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา	

ชวงเชา	
นําทานเดินทางสู	เขาเทียนเหมินซาน	โดยกระเชา	(ใชเวลาประมาณ	40	นาที)	เป็นกระเชาที่มีความ

ยาวที่สุดในโลก
นําทานทาทายความสูงสุดหวาดเสียวกับ	ทางเดินกระจก	(รวมผาหุมรองเทา)	มีระยะทาง	60	เมตร	ถือ

เป็นการทาทายนักทองเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศนอันงดงามบนเขาเทียนเหมินซาน
จากน้ันนําทานลงบันไดเลื่อนสู	ถํ้าประตูสวรรค	อิสระใหทานถายรูปชมความงาม	ซึ่งเคยมีชาวรัสเซียได

ขับเครื่องบินเล็ก	ลอดผานชองภูเขาแหงน้ีมาแลวสมควรแกเวลา
นําทานเดินทางลงจากเขาดวย	รถอุทยาน

ชวงบาย	
นําทานเลือก	ซื้อผลิตภัณฑ	รานยางพารา	แปรรูปทางการเกษตรและอุตสาหกรรมจากยางพารา
นําทานชม	รานหยก	ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค	ใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากลํ้าคา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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



(หมายเหตุ	:	อาจจะเปลี่ยนแปลง	เป็นน่ังรถอุทยาน	+	ขึน้บันไดเลื่อน	+	ลงกระเชา	เพื่อความสะดวกแกลูกคาที่
จะไมตองรอคิวนาน	หรือหากบันไดเลื่อนประกาศปิด	การเที่ยวตองเป็นขึน้+ลงกระเชา	ทั้งน้ีทางบริษทัจะ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอยางใดอยางหน่ึง	//และในสวนการน่ังรถของอุทยานขึน้ไปบนถํ้าประตูสวรรค
หากรถของอุทยานไมสามารถขึน้ไปที่ถํ้ าประตูสวรรคได	ทางบริษทัฯ	จะไมคืนเงิน	และไมจัดโปรแกรมอื่นมา
ทดแทนให	ทั้งน้ี	ขึน้อยูกับสภาวะอากาศ	และการรักษาความปลอดภัยของนักทองเที่ยว	ขอสงวนสิทธิย์ึดตาม
ประกาศอุทยานเป็นสําคัญ	โดยที่ไมตองแจงใหทราบลวงหนา)

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

สะพานกระจก	มีระยะทางอันหวาดผวาอยูที่	60	เมตร	ลอมรอบผาสูงชัน	ความ
กวางของ	สะพานกระจก	วัดจากขอบผาได	3	ฟุต	มีความหนา	2.5	น้ิว	ถือ
เป็นการทาทายนักทองเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศนอันงดงามบน	เขาเทียน
เหมินซาน	มีกฏอยูวาผูมาเยือน	สะพานกระจก	ตองสวมผาหุมรองเทาขณะเดิน
สันนิษฐานวานาจะชวยลดความสกปรก	งายตอการทําความสะอาด	สะพาน
กระจก	แหงน้ี	ระยะทางอาจไมไกลมากนัก

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	VIENNA	HOTEL	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
นําทานเดินทางกลับสู	เมืองฉางชา	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ชั่วโมง)	ระหวางทางใหทานไดพักผอนชมวิว

ธรรมชาติอันสวยงาม
ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	ถนนคนเดินหวงซิงลู	ใหทานไดอิสระชอปป้ิงเพื่อเลือกซื้อสินคาหลากหลาย

สําหรับเป็นของฝาก	ของระลึกแกคนทีร่ักทางบาน
21.20	น.	กลับสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	THAI	SMILE	เทีย่วบินที	่WE617	(บริการอาหารและเครื่อง

ดื่มบนเครื่อง)
23.55	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ	

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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



อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

สนามบินเมือง	ฉางซา	ประเทศจีน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
โปรดตรวจสอบพาสปอรตของทาน	จะตองมีอายุคงเหลือ	ณ	วันเดินทางมากกวา	6	เดือนขึน้ไปและเหลือหนา

กระดาษอยางตํ่ า	2	หนา	หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง	ในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	10	ทาน	โดย

จะแจงใหทานทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซาและอยางนอย	10	วันกอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	(หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางบ
ริษทัฯ	ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค)
หากทานที่ตองออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	เพื่อเช็ควากรุปมีการ

คอนเฟริมเดินทาง	หรือ	สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	และ	เวลาบิน	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
โรงแรมที่พัก	และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้อยูกับความเหมาะสม	และคํานึงถึงผลประโยชน

และความปลอดภัยของลูกคาเป็นหลัก
บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม

สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง
บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน	ทุกเมือง	กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทอง

เที่ยวทั่วไปไดรูจักคือ	รานผาไหม,	รานยางพารา,	รานหยก,	รานนวดเทา	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย
เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซึ่ง
จะใชเวลารานละประมาณ	45-90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น
และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจาย
ที่เกิดขึน้จากทาน	เป็นจํานวนเงิน	400	หยวน	/	ทาน	/	ราน
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลขที่

หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่ทานมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษทั
พรอมการชําระเงินมัดจํา
บริษทัฯ	ไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาที่ไมรูจักกัน	กรณีที่ทานเดินทาง	1	ทาน	จะตองจายคาพักเดี่ยว

เพิ่มตามราคาที่ระบุไวในรายการทัวรเทาน้ัน
ทานที่มีวีซาจีนและสามารถใชเดินทาง	เขา-ออก	ไดตามวันเดินทางที่ระบุ	กรุณาแจงเจาหนาที่ใหรับทราบกอนการ

ทําจองทัวร
ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตอง

รับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัทัวรฯ	ไมทราบกฎกติกา	การยกเวนวีซาในราย
ละเอียด	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเป็นอยางดี	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย
ตัว๋เครื่องบินที่ใชเป็นแบบกรุปไมสามารถเลือกที่น่ังลวงหนาได	(ทานจะไดรับที่น่ังแบบสุมเทาน้ัน)
หลังจากที่ทานไดชําระคามัดจําและคาทัวรสวนที่เหลือเรียบรอยแลวน้ัน3	วัน	กอนเดินทาง	ทานจะไดรับใบนัด

หมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง	1	วัน	กอนเดินทาง	หัวหนาทัวรจะโทรใหขอมูลเตรียมตัวเดินทางแกผูเดินทางอีกครั้ง
เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว

กรุณาชําระเงินมัดจํา	ทานละ	10,000	บาท	หรือ	ทั้งหมดกรณีเป็นราคาโปรโมชั่น	(ภายใน	48	ชั่วโมง	หรือ	2	วัน	นับ
จากวันที่ทําการจอง)
กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	15	วัน	กอนการเดินทาง
(กรณีไมชําระเงิน	หรือ	ชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึง	กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณี

ใดๆ	ใหถือวาทานสละสิทธิ)์
หมายเหตุ	หากชําระเงินในแตละสวนแลว	กรุณาสงสําเนาการโอนเงิน	ใหเจาหนาที่ทุกครั้ง



รบกวนสแกนหนาพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน	สงภายใน	5	วันหลังจากการหลังจาการชําระมัดจํา

1.	ตัว๋เครื่องบินชั้นประหยัด	ไป	–	กลับ	พรอมกรุปเทาน้ัน
2.	ที่พักโรงแรม	4	ดาว	4	คืน	ตามโปรแกรม	(จัดใหพักหองละ	2-3	ทาน	ตามเหมาะสม)
**	ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ที่นอนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ

TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**
3.	คาอาหาร	11	มื้อ	ตามโปรแกรม	(หากทานไมทานอาหารมื้อใด	จะไมสามารถคืนเงินได)
4.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามโปรแกรม
5.	คารถโคชปรับอากาศ	รับ-สง	สถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
6.	คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน	ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ	ณ

วันที่	28	ธันวาคม	2560	(หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน	ทานตองชําระเพิ่ม)
7.	คาระวางน้ําหนักกระเปา	โหลดใตทองเครื่อง	1	ใบ	จํากัดไมเกิน	20	กิโลกรัม
8.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทางในทองถิ่น	คุมครองในวงเงินไมเกิน	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่อนไขของกรมธรรม)	**	คุมครองตั้งแต	อายุ	16	–	69	ปี	เทาน้ัน	**
หมายเหตุ:	กรณีผูเดินทางมีอายุ	1	เดือน-15	ปี	และผูเดินทาง	อายุ	70	ปี	ขึน้ไป	คุมครองเพียง	50%	ของวงเงิน

คุมครอง	และ	สําหรับผูเดินทาง	อายุไมถึง	1	เดือน	กรมธรรมไมรับคุมครองใดๆ	ทั้งสิ้น	**

1.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถามจาก
หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
2.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	(กรณีตองการใบกํากับภาษี)
3.	คาทิปคนขับรถและมัคคุเทศกทองถิ่น	ทานละ	200	หยวน/ทริป/ตอทาน	(เด็กชําระทิปเทาผูใหญ	,	ในสวนคาทิป

หัวหนาทัวร	ขึน้อยูกับความพึงพอใจของทาน)
4.	คาทําวีซาชาวตางชาติ	ซึ่งไมไดรับการยกเวนยื่นวีซากรุป	(กรณีตางชาติ	จายเพิ่มจากคาทัวร	950	หยวน	และผู

เดินทางเป็นผูดําเนินการยื่นวีซาเอง)
5.	คาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน	ทานละ	1,000	บาท	ใชเพียงสําเนาหนังสือเดินทาง	(สําหรับผูถือพาสสปอต

ไทยและเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน)
6.ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล	เพิ่มเติมกับ

ทางบริษทัได	**ทั้งน้ีอัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่	330	บาท	ขึน้อยูกับระยะเวลาการเดินทาง**
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

เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเทีย่วประเทศจีนแบบกรุป	(เฉพาะพาสสปอตไทยเทานัน้)
สําเนาหนังสือเดินทาง	ที่มีอายุเหลือมากกวา	6	เดือน	

(ตองชัดเจนเทาน้ัน	ลูกคาไมตองสงเลมพาสสปอตตัวจริงมา	และตองถายใหติดทั้ง	2	หนา	ดังตัวอยาง)
ยกเวนเสนทางที่บินลงเทียนสิน	ใชสําเนาหนังสือเดินทาง	และรูปถาย	2	น้ิว	จํานวน	2	รูป

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย	(กรณีทีท่านมีความประสงคจะยื่นวีซาเดีย่ว)
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	สัญชาติไทย	(หมายเหตุ	:	หนังสือเดินทางตองไมมีการ	ชํา

รุดใดๆ	ทั้งสิ้น	ถาเกิดการชํารุด	เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง	จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทาน้ัน	ยิ้มหามเห็นฟัน	มองเห็นทั้งใบหนาและใบหูทั้งสอง

ขางชัดเจน	และหามสวมเสื้อสีขาว	เชน	เสื้อยืดสีขาว	ชุดนักศึกษา	หรือชุดขาราชการ	ไมสวมเครื่องประดับ	สรอย	ตาง
หู	เเวนตาเเฟชั่น	เเวนสายตา	รูปถายมีอายุไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร



4.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	(กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง)
5.	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี	เดินทาง	ใชเอกสารเพิ่มเติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี
5.1	เดินทางพรอมพอแม	/	เดินทางพรอมพอ	หรือ	แม
5.1.1	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
5.1.2	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม
5.1.3	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม
5.1.4	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2	เดินทางพรอมญาติ
5.2.1	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
5.2.2	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม
5.2.3	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม
5.2.4	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3	ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม	ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน
6.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	ใชเอกสารเพิ่มเติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี
6.1	ใบอนุญาติการทํางาน	ตัวจริงเทาน้ัน	!	!	ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ ากวา	3	–	6	เดือน
6.2	หนังสือรับรองการทํางาน	เป็นภาษาอังกฤษ	ตัวจริง	มีตราประทับและลายเซ็นต
6.3	สําเนาตัว๋	+	ใบจองโรงแรม
6.4	สําเนาบุคแบงค	อัพเดทยอดปัจจุบัน	ขั้นตํ่ า	100,000	บาท
6.5	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส

หมายเหตุ	:
ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาติการทํางานใน

ประเทศไทยเทาน้ัน	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
กรณีหนังสือเดินทางตางดาว	(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	เน่ืองจาก

ผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทําเรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง

เอกสารยื่นวีซา
เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร	อยาง

นอย	7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)
โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติ	(ในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได)
หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	ทานละ	5,060	บาท
หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	(กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝ ายขาย)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติคเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร

(ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ	:	ออสเตรีย	เบลเยีย่มสาธารณ
รัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวียลักเซมเบิรก
มอลตา	เนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอแลนดเอส
โทเนีย	ไมสามารถขอวีซาดวนได)

ยังไมรวมคาวีซาจีนแบบกรุปทองเที่ยว	ทานละ	1,000	บาท
เด็กอายุตั้งแต	2-18	ปี	เก็บคาทัวรเพิ่ม	ทานละ	3,000	บาท
กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี	เดินทางพรอมผูปกครอง	ในเสนทางที่บินลงปักกิ่ง	/	ปักกิ่ง+เซี่ยงไฮ	(เที่ยว	2	เมือง)	ตอง

ยื่นวีซาเดี่ยวเทาน้ัน
ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป	ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น	ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปได	หรือ	ทานมี



ความประสงคจะยื่นวีซาเดี่ยว	ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทํา	วีซาเดี่ยวยื่นปกติ	4	วัน	ทําการ	ทานละ	1,500
บาท	หรือ	วีซาดวน	2	วัน	ทําการ	ทานละ	2,550	บาท	(อัตราดังกลาวขางตน	สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน)
สําหรับผูที่เคยเดินทางไปในประเทศ	24	ดังตอไปน้ี	1.อิสราเอล	2.อัฟกานิสถาน	3.ปากีสถาน	4.อุซเบกิสถาน	5.ทา

จิกิสถาน	6.เติรกเมนิสถาน	7.คาซัคสถาน	8.อิรัก	9.อิหราน	10.อียิปต	11.ซาอุดีอาระเบีย	12.ซีเรีย	13.เลบานอน
14.อินเดีย	15.ศรีลังกา	16.ลิเบีย	17.ซูดาน	18.แอลจีเรีย	19.ไนจีเรีย	20.ตุรกี	21.เยเมน	22.โอมาน	23.จอรแดน	24.โซ
มาเรีย	(ตั้งแตปี	2014	เป็นตนมา	ไมสามารถยื่นขอวีซากรุปได	ตองทําวีซาเดี่ยวเทาน้ัน)
กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น	และ

รวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
กรุณาเตรียมของใชสวนตัว	เชน	แปรงสีฟัน	ยาสีฟัน	สบูแชมพู	ของตัวสวนตัวไปเอง	เน่ืองจากรัฐบาลทองถิ่น

ตองการรักษาสิ่งแวดลอมและลดการทิ้งขยะ	จึงไมมีบริการที่โรงแรม
หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	ขึน้ไป	คืนคาใชจายทั้งหมด	
แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
แจงยกเลิกนอยกวา	1-14	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคนเดินทางไมครบตาม

จํานวนที่บริษทัฯกําหนดไว	(10	ทานขึน้ไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผูเดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน	บริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน	
	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯ	จะพิจารณา

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชน	คาตัว๋เครื่อง
บิน	คาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ		และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไมสามารถ
เดินทางได
ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่

น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคา
ทัวรทั้งหมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไวใน

รายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง		พรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
หากยกเลิกเดินทาง	วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที	ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางครั้งอื่นๆได	รวมทั้งไมสามารถ

คืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี		


