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D1 : กรุงเทพ

(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ

D2 : จางเจียเจีย
้ – ร้านใบขา - แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวทีส
่ ด
ุ โลก – ร้าน
นวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
ถนนคนเดินซีปเู้ จีย
D3 : พิพิธภัณฑ์ภาพวาดเขียนทราย – ร้านหยก - เทียนเหมินซาน - ถ้้าประตู
สวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
D4 : ร้านผ้าไหม – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูมิ)

สะพานกระจกทีย
่ าวทีส
่ ด
ุ ในโลก – พิพธ
ิ ภัณฑ์ภาพเขียนทราย
มหัศจรรค์ถา้ ประตูสวรรค์ ( นัง่ กระเช้า + รถอุทธยาน )
ถนนคนเดิน ซีปเู้ จีย & ถนนคนเดินหวงชิงลู่ .
วันแรก : กรุงเทพ

(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ

13.00
น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการ

16.05
น.

บินลัดฟ้าสู่สนามบินฉางซา ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ WE616 1605 -

20.20
น.

ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติฉางชา ฮวงหัว หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า
“สนามบินฉางชา” เป็นสนามบินหลักที่ให้บริการในเขตเมืองฉางชา

บิน THAI SMILE (WE) สังเกตป้ายรับลูกค้า เพื่อท้าการรับเอกสารจาก
เจ้าหน้าที่ เช็คอินรับตั๋วเดินทาง ( เคาท์เช็คอินเตอร์ปด
ิ ก่อนเครือ
่ งออก 1
ชั่วโมง หากผู้เดินทางมาถึงช้า ทางบริษัทจะไม่สามารถรับผิดชอบในความ
เสียหายทีเ่ กิดขึน
้ )
2020 ** เวลาที่เมืองจีนจะเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง ** บริการอาหารร้อนและ
เครื่องดืม
่ บนเครือ
่ งขณะเดินทาง (มื้อที่ 1)

(Changsha) และภูมิภาคโดยรอบ
เมือง “ฉางซา” เป็นเมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ
แม่น้าเซียง ห่างออกไปทางตอนใต้ระยะทางกว่า 130 กิโลเมตรก็เป็นบ้าน
เกิดของ ท่านประธานเหมาเจ๋อตุง ผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนและเป็น
ผู้พลิกประเทศจีนให้เจริญรุ่งเรืองอย่างที่เป็นในตอนนี้ และเมืองนี้ยังถือ
เป็นเมืองแห่งอาหารของประเทศจีน เป็นเมืองที่อาหารเผ็ดร้อนเป็นที่นิยม
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มากว่าทุกๆเมือง เช่นที่ใครๆรู้จักเต้าหูเหม็นที่นี่คือแหล่งก้าเนิดของอาหาร
ชนิดนี้ ในปัจจุบันยังเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจอีกด้วย
หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

ค่า้

จากนั้นน้าท่านเดินสู่ เมืองฉางเต๋อ (Changde) ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
บริการอาหารค่า้ แบบเซทเพื่อความสะดวกในการเดินทาง ( มื้อที่ 2 )
น้าท่านเดินทางสู่ที่พัก HUAJING HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับ
เทียบเท่า

วันที2
่ จางเจียเจี้ย – ร้านใบชา - แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวทีส
่ ด
ุ โลก –
ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - ถนนคนเดินซีปเู้ จีย
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
หลังอาหารเช้า ท้าการเช็คเอาท์ และทางคณะจะน้าท่านเดินทางสู่ เมืองจาง
เจียเจีย
้ เมืองนี้เคยถูกเรียกว่า ต้ายง และมีประวัติยาวนานตั้งแต่ 221 ปี
ก่อนประวัติศาสตร์ ผู้คนได้อาศัยอยู่ทั้งสองฝากของ แม่น้าหลีฉุย (แม่น้า
หลักในจางเจียเจีย) ซึ่งตอนนี้อยู่ในเขตของเมืองจางเจียเจีย มานานตั้งแต่
สมัยยุคหิน การตั้งรกรากของมนุษย์ในบริเวณนี้นั้นย้อนไปกว่าหนึ่งแสนปี
เทียบได้กับเขตที่เป็นที่รู้จักอย่างซีอาน ปักกิ่ง และอื่นๆ
จางเจียเจีย
้ เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ส้าคัญที่สุดของจีน ซึ่งลือชื่อด้วย
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง แหล่งท่องเที่ยวส้าคัญใน
เมืองจางเจียเจี้ย เป็นพื้นที่ป่าไม้ถึง 98% นอกจากภูเขา สายน้้า และพันธุ์
พืชพันธุ์สัตว์แล้ว ถ้้าในบริเวณ จางเจียเจี้ย มีจ้านวนมาก และขนาดใหญ่
ต่างมีเอกลักษณ์ และชื่อเรียกต่างกัน ซึ่งนับเป็นออกชิเจนทางธรรมชาติ
ชาวจางเจียเจี้ย ผู้ซึ่งรักในธรรมชาติ ได้ด้าเนินนโยบายอนุรักษ์ธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิผล เมืองจางเจียเจี้ยจึงประดุจดั่งดินแดนบริสุทธิ์ของโลก ณ
ที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งชุมชนของ 33 ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋
และชนเผ่าเหมียว สภาพภูมิศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์ท้าให้วัฒนธรรมของชน
เผ่าต่างๆ ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี
น้าทุกท่านสู่ ร้านใบชา สวรรค์ของคนรักชา ให้ท่านได้รับฟังความรู้เรื่อง
ของชา ชิมชาที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน เช่นชาอู่หลงของปักกิ่ง ชาผู๋เอ๋
อจากหยุนหนาน และชาอื่นๆที่มีชื่อเสียงต่างๆหลากหลายชนิด ให้ท่าน
ได้ชมกระบวนการผลิตของใบชาแห้งและให้ท่านได้ลิ้มรสชาติของชาชนิด
ต่างๆอีกด้วย
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เทีย
่ ง
บ่าย

ค่า้

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนู อาหาร
ไทย ( มื้อที่ 4 )
จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ แกรนด์แคนยอน แห่งจางเจียเจีย
้ ที่สุดในโลกกับ
สะพานแก้วข้ามเขาแห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดในจาง
เจียเจี้ย ที่มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และมีความยาวกว่า 400 เมตร
ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชื่อดังจากอิสราเอล น้าท่านพิสจูน์
ความกล้ากับ สะพานแก้วจางเจียเจีย
้ เหนือแคนยอน ซึ่งสะพานแก้วแห่งนี้
ท้าหน้าที่เป็นทางเชื่อมสองหน้าผาเข้าด้วยกัน
(** ขอสงวนสิทธิในการให้บริการ หากสะพานแก้วยังไม่ผา่ นการตรวจ
ความปลอดภัย หรือไม่สามารถเข้าไปเทีย
่ วชมได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิไ
์ ม่คน
ื ค่าบริการใดๆทัง้ สิน
้ ให้ทา่ น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**)
จากนั้นน้าท่านแวะ ร้านนวดฝ่าเท้า ให้ท่านได้ผ่อนคลายจากความเหนื่อย
ล้ากับการนวดเท้า และแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนโบราณ ชมการสาธิต การ
นวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การ
ไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ
น้าท่านสู่ ถนนคนเดินซีปเู้ จีย เป็นถนนคนเดินที่พึ่งสร้างใหม่ได้ไม่นานโดย
เป็นการลงทุนของรัฐบาลท้องถิ่นที่นี่ให้เป็นสถานที่ช๊อปปิ้งของ
นักท่องเที่ยวที่มาจางเจียเจี้ยและเป็นสถานที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านใน
พื้นที่ให้มีงานท้ากัน
บริการอาหารค่า้ ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 5 )
น้าท่านเดินทางสู่ที่พัก STATEGUEST HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือระดับ
เทียบเท่า

วันที่ 3 : พิพธ
ิ ภัณฑ์ภาพวาดเขียนทราย – ร้านหยก - เทียนเหมินซาน - ถ้า้ ประตู
สวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 6 )
น้าทุกท่านเดินทางสู่ พิพธ
ิ ภัณฑ์ภาพวาดเขียนทราย "จวินเซิงฮว่าเยียน"
เมืองจางเจียเจี้ย หรือที่เรียกกันว่า จิตรกรรมภาพเม็ดทราย ภายใน
พิพิธภัณฑ์เป็นที่รวบรวมและจัดแสดงผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะของศิลปิน
แห่งชาตินาม "หลี่จวินเซิง" ซึ่งผลงานของเขาทุกชิ้นเป็นภาพเขียนด้วยมือ
ที่ใช้หินทรายและสีธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกไม้ใบไม้เป็นวัตถุดิบในการ
เขียน ภาพเขียนเหล่านี้นอกจากจะทรงคุณค่าทางศิลปะมีเอกลักษณ์เฉพาะ
เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรม
ที่รังสรรค์ขึ้นมาล้วนได้รับรางวัลและยกย่องมากมาย หลายปีซ้อนจนเป็นที่
เลื่องลือไปทั่วโลก
น้าท่านชมของขึ้นชื่อเมืองจีน ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับน้าโชค ให้
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เทีย
่ ง
บ่าย

ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูสุกเี้ ห็ด (
มื้อที่ 7 )
หลังอาหารกลางวัน น้าทุกท่านนั่งกระเช้าที่มค
ี วามยาวทีส
่ ด
ุ ในโลก การ
จัดระบบการขนส่งนักท่องเที่ยวด้วยระบบเคเบิ้ลคาร์ ซึ่งมีความยาวมาก
ที่สุดในโลกประมาณ 7,455 เมตร ท้าให้นักท่องเที่ยวได้ห้อยต่องแต่งอยู่บน
ความสูงระดับนั้น โดยใช้เวลานั่งประมาณ 40 นาที 1 กระเช้านั่งได้
ประมาณ 8 ท่าน และกระเช้าแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นกระเช้าที่มีความทันสมัย
มากที่สุดแห่งหนึ่ง ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามของภูเขานับร้อยลูก
สลับซับซ้อนกันดูสวยงามแปลกตา
เมื่อทุกท่านได้ลงจากกระเช้าแล้ว ก็จะน้าทุกท่าน เดินลัดเลาะขอบหน้าผา
ซึ่งก็เป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวผู้กล้าไม่ควรพลาด ทางการได้จัดท้าทางเดิน
เลาะขอบผาเพื่อให้นักท่องเที่ยวสัมผัสความหวาดเสียวของ ระเบียงแก้ว ไว้
ด้วย ซึ่งเป็นทางเดินแบบกระจกใสที่มีระดับความสูงจากระดับน้้าทะเลถึง
1,433 เมตร ให้ทุกท่านได้เดินทางสูดอากาศบริสุทธิ์ แหล่งโอโซนที่ส้าคัญ
ของโลกสู่ เทียนเหมินซาน หรือเรียกขานกันว่า “ประตูสวรรค์” (The
Heaven’s Gate of Tianmen Shan) ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกตามลักษณะคือ
โพรงหินธรรมชาติที่อยู่สูงบนภูเขาขนาดใหญ่ มีความสูงของช่องถึง 131.5
เมตร กว้าง 57 เมตร เมื่อมองจากด้านล่างดูคล้ายประตูขนาดใหญ่ที่เปิด
ทางเข้าสู่เบื้องบน โดยเฉพาะที่แสงอาทิตย์รอดผ่านโพรงหิน ซึ่งดูตระกาตา
ให้ความรู้สึกว่า ประตูจากสวรรค์ก้าลังเปิดต้อนรับทุกท่าน
(**หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการเดินางสู่เทียนเหมิน
ซาน อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเป็นนั่งรถอุทยาน + ขึ้นบันไดเลื่อน + ลงกระเช้า
เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าที่จะไม่ต้องรอคิวนานเนื่องจากมีนักท่องเที่ยว
จ้านวนมาก หรือหากบันไดเลื่อนประกาศปิด การเที่ยวต้องเป็นขึ้น+ลง
กระเช้า ทั้งนี้ทางบริษัทจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่าง
หนึ่ง // และในส่วนการนั่งรถของอุทยานขึ้นไปบนถ้้าประตูสวรรค์ หากรถ
ของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้าประตูสวรรค์ได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน
และไม่จัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และการ
รักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ยึดตามประกาศจาก
ทางอุทยานเป็นส้าคัญ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**)
จากนั้นน้าท่านชม “ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา” น้าท่านชมสินค้าแปรรูป
ทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมจากยางพารา ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่
ทันสมัยของประเทศจีน ได้น้าผลิตภัณฑ์ยางพารามาท้าเป็นเครื่องนอน
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ของใช้ในบ้าน ได้อย่างลงตัว
ค่า้

บริการอาหารค่า้ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนู ปิง้ ย่างสไตล์
เกาหลี ( มื้อที่ 8 )
น้าท่านเดินทางสู่ที่พัก STATEGUEST HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือระดับ
เทียบเท่า

วันที่ 4 : ร้านผ้าไหม – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 9 )
ท้าท่านสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้รับฟังความรู้เรื่องการเลี้ยงไหมจนถึง
ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์จากไหมธรรมชาติอันน่าทึ่ง เลือกชม เลือกซื้อ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตด้วยผ้าไหมจากโรงงานคุณภาพในท้องถิ่นตาม
อัธยาศัย
จากนั้นน้าท่านเข้าสู่ เมืองฉางซา เป็นอีกหนึ่งเมืองที่น่าสนใจ ด้วยเป็นเมือง
เอกของมณฑลหูหนาน (Hunan Province) ตั้งอยู่ในเขตลุ่มแม่น้า Xiang
จึงท้าให้ที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่ส้าคัญยัง
เป็นบ้านเกิดของ เหมา เจ๋อตุง อดีตผู้น้าของจีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 10 )
เทีย
่ ง
บ่าย

หลังอาหารเที่ยง น้าทุกท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงหลู่ แหล่งช็อปปิ้ง
ที่เมืองฉางซาคล้ายๆกับสยามบ้านเรามีสินค้าแบรนด์แนมของจีน อาทิเช่น
เสื้อผ้่า รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ ราคาไม่แพง

21.20
น.

บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบิน THAI SMILE

23.55
น.

คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
บริการอาหารและเครื่องดืม
่ บนเครื่อง (มื้อที่ 11 )

(WE) เทีย
่ วบินที่ WE617

เพื่อสิทธิและประโยชน์ของท่านเอง กรุณาอ่านข้อตกลงและเงือ
่ นไข
ก่อนท้าการจอง
ถ้าท่านท้าการจองใดๆ กับบริษท
ั แล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ
่ นไข
ทัง้ หมด
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** ผู้เดินทางทีม
่ อ
ี ายุตงั้ แต่ 2 – 18 ปี คิดเป็นราคาเด็ก **
ทารก คิดเฉพาะค่าธรรมเนียมจากสายการบิน คนละ 8,900 บาท
ขอสงวนสิทธิใ
์ นการปรับราคาทารก ตามค่าธรรมเนียมของสายการ
บิน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
หมายเหตุ
1.

ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้า

พื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล เช่น บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก·
ยางพารา ,
ราคาทัวร์

ร้านจิวเวลรี่ กังหัน ซึ่งจ้าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับ
ทางบริษัทฯ

จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า

ร้านรัฐบาลทุกร้าน

จ้าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
ทางบริษัทและไกด์ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้า
ร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
ท่านเป็นจ้านวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน
2.

ทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาตามจริง

อันเนื่องมาจากค่าภาษี

น้้ามันที่เพิ่มขึ้นตามอัตราของสายการบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ราคา Promotions ไม่สามารถใช้ได้กับกรุ๊ปเหมา .. กรณีตัดกรุ๊ปจะใช้ราคาเต็ม
เท่านั้น
4. ณ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ้าหน่ายในวันสุดท้าย ลูก
ทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับ
ลูกทัวร์ทั้งสิ้น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า
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ก้าหนดการเดินทาง & อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่

ก้าหนดการเดินทาง
2561

รายละเอียดเทีย
่ วบิน

09-12 พฤศจิกายน 2561

23-26 พฤศจิกายน 2561

30 พ.ย. – 03 ธ.ค.61

7-10 ธ ันวาคม 2561

21-24 ธันวาคม 2561

BKK-CSX WE616
18.45
CSX-BKK WE617
22.45
BKK-CSX WE616
18.45
CSX-BKK WE617
22.45
BKK-CSX WE616
18.45
CSX-BKK WE617
22.45
BKK-CSX WE616
18.45
CSX-BKK WE617
22.45
BKK-CSX WE616
18.45
CSX-BKK WE617
22.45

พัก

ราคาเด็ก

ราคากรุป
๊ เหมา

2-18 ปี

ส่วนตัว

11,555

14,555

14,555

3,500

21

11,555

14,555

14,555

3,500

21

11,555

14,555

14,555

3,500

21

14,555

17,555

17,555

3,500

21

12,555

15,555

15,555

3,500

21

Promotion

เดีย
่ ว

กรุ้ป
ไซด์

14.30 –
19.50 –
14.30 –
19.50 –
14.30 –
19.50 –
14.30 –
19.50 –
14.30 –
19.50 –

1. อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ สายการบินตามโปรแกรม
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าน้้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และน้าเที่ยวตามรายการ
ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
**

กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง

TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin
ให้กับผู้เข้าพัก
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ เมนูพิเศษ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี + สุกี้เห็ด ชาบู +
อาหารไทย
ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม์)
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2. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไ ทย
เท่านั้น !!
 วีซ่าเดี่ยว ในกรณีที่ทางการจีนมีการยกเลิกวีซ่ากรุ้ป 144 อันเนื่องมาจากมีการ
ประชุ ม หรื อ เหตุ ใ ดใดก็ ต าม ทางผู้ เ ดิ น ทางต้ อ งเป็ น ผู้ ช้ า ระค่ า วี ซ่ า เองท่ า นละ
1,800 บาท ** ส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 อาทิตย์ หากล่าช่าผู้เดินทาง
ต้องรับผิดชอบส่วนต่างค่ายื่นวีซ่าด่วนเอง
 วีซ่าเดี่ยวส้าหรับชาวต่างชาติผู้เดินทางต้องท้าเองที่สถานฑูตจีน
 ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 250 หยวน /ทริป/ต่อท่าน ( เด็ก –
ผู้ใหญ่ เท่ากัน )
 ค่าทิป คนหัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม ไม่บัง คับ ขึ้น อยู่กับความพอใจในการ
ตอบแทนการบริการ
 ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นตั ว นอกเหนื อ จากรายการที่ ร ะบุ เช่ น ค่ า ท้ า หนั ง สื อ เดิ น ทาง ค่ า
โทรศั พท์ ค่าโทรศั พท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ ใ นห้อง รวมถึง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้า
ทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลั บปรั บเปลี่ ยนขึ้น อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลั กโดย
ค้านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก
 กรณีชาวต่างชาติ ไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทย มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ในกรณีที่ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว ... เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าจีนมีดังนี้
1.

พาสปอร์ ตเล่ มจริ ง อายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นั บถึง วัน เดิน ทางกลั บ และ
ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมส้าเนา 1 ชุด

2.

รูปถ่ายสี 2 รูป ต้องเป็นรูปถ่ายปัจจุบัน (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง พื้น
หลังสีขาว ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว (48 มม. X 33 มม.) เสื้อสุภาพไม่โป๊
เปลือย ห้ามใส่เสื้อสีขาว เพราะฉากหลังสีขาวแล้ว ห้ามใส่แว่น และ/หรือ
เครื่องประดับ ต้องเห็นใบหูชัดเจน ไม่อนุญาตให้ใส่ เครื่องแบบถ่ายรูป เช่น
เครื่องแบบทหาร ต้ารวจ ข้าราชการ เป็นต้น
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3.

เด็กต่้ากว่า 18 ปี เดินทางกับพ่อ และ แม่ เพิ่ม
3.1 ส้าเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่้ากว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย) เขียนชื่อ

ภาษาอังกฤษต่อท้ายชื่อ พ่อ, แม่, ลูก
3.2 ส้าเนาบัตรประชาชน (เด็ก)
3.3 ส้าเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก)
3.4 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)
กรณีเดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม
ส้าเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ และ แม่
หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ายหนึ่ง ต้อง
เป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น
กรณีไม่ได้เดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม
หนั ง สื อ ยิ น ยอมให้ บุ ต รเดิ น ทางไป ต่ า งประเทศ กั บ ผู้ อื่ น ระบุ ค วามสั ม พั น ธ์ ต้ อ งเป็ น
หนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น
3. การช้าระค่าบริการ
3.2 ส้าหรับราคาเต็มหรือกรุ๊ปเหมา ช้าระมัดจ้า ท่านละ 10,000.- บาทเพื่อเป็นการ
ส้ารองที่นั่งอย่างช้า 2 วันหลังท้าการจอง
3.2 ส้าหรับราคาเต็มหรือกรุ๊ปเหมา กรุณาช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออก
เดินทาง
3.3 กรณีไม่ช้าระเงิน หรือช้าระเงินไม่ครบภายในก้าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทาง
ในทัวร์นั้นๆ
4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจ้า
4.1 กรณีราคา Promotion

ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หากมีการ

ยกเลิก จะไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี
4.2 ส้าหรับราคาเต็มหรือกรุ๊ปเหมา แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันขึ้นไป สามารถ
ท้าเรื่องขอคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้
4.2 ส้าหรั บ ราคาเต็มหรื อกรุ๊ ปเหมา แจ้ง ยกเลิ กก่อนเดิน ทาง 15
ค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินมัดจ้าทั้งหมด
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4.3 ส้าหรับราคาเต็มหรือกรุ๊ปเหมา แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4.4 ทางบริ ษั ทขอสงวนลิ ขสิทธิใ นการคืน เงิ น กรณีกรุ๊ปเหมาหรื อกรุ๊ ปที่เดิน ทาง
ช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบิน หรือค่ามัดจ้าที่พักโดยตรง
หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงิ นได้ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้า หรือค่า
ทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
5. กรณีคณะออกเดินทางได้
5.1. คณะจองจ้านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
5.2 คณะจองจ้านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
5.3 คณะจองไม่ถึงจ้านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
5.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการ
หนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัด
จ้าคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.5 กรณี ที่ ก องตรวจคนเข้ า เมื อ งทั้ ง ที่ ก รุ ง เทพ และในต่ า งประเทศปฏิ เ สธมิ ใ ห้
เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน
ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ
6.1

ทัวร์นี้ส้าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

6.2 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน ผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไปกา
รันตีออกเดินทางแบบไม่มีหัวหน้าทัวร์ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิ ก
หรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทาง (บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป)
ไม่ครบ 10 ท่าน
6.3 ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุ
ไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วย
เหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่าน

รหัสทัวร์ : THH13-WE-CN-9NOV-21DEC18
6.4 ทางบริ ษั ทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิ กการเดิน ทางในกรณีที่มีนั กท่องเที่ยว
ร่ ว มเดิ น ทางน้ อยกว่ า 10 ท่า น โดยจะแจ้ ง ให้ กับ นั ก ท่อ งเที่ย วหรื อ เอเจนซี่
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส้าหรั บประเทศที่ไม่มีวีซ่า
และอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทางส้าหรั บประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทาง
นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช้าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก้าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่
จะให้บริการต่อไป
6.5 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไ ม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการ
สะกดชื่อ นามสกุล ค้าน้าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ใน
การจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช้าระเงินมัดจ้า
6.6 ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ใ นการเปลี่ ยนแปลงรายการการเดิน ทางตามความ
เหมาะสม เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ภู มิ อ ากาศ และเวลา ณ วั น ที่
เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค้านึงถึงความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นส้าคัญทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รั บผิดชอบใดๆ
ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การ
ปฏิวัติ
6.7 ในกรณี ที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งการออกตั๋ ว โดยสารภายในประเทศ กรุ ณ าติ ด ต่ อ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการ
ทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัท
ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
6.8 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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7.ตัวอย่างหน้าพาสปอร์ตทีถ
่ ก
ู ต้องส้าหรับส่งจองทัวร์

