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อุทยานแห่งแรกของประเทศจีน และมรดกโลกทางธรรมชาติขององค์การยูเนสโก้
ตระการตาป่าเสาหินควอตซ์ สงู ตระหง่านเสียดฟ้ากว่า 3,000 ต้น
แกรนด์แคนยอน จุดชมสะพานแก้วข้ามเขายาวที่สดุ ในโลก
ประตูสวรรค์ แห่งเทียนเหมินซาน ภูเขาสวยติดอั นดับ 1 ใน 4 ของจีน
เที่ยวเมืองโบราณเฟิ่ งหวง ย้อนอดีตกว่า 300 ปี
อาหารพิเศษ สุก้ ีเห็ด, หมูย่างเกาหลี และอาหารหูหนาน
พักโรงแรม 4 ดาว 4 คืน

กาหนดการเดิ นทาง
ตุลาคม – ธันวาคม 2560
วันแรก กรุงเทพฯ – ฉางซา – ยี่หยาง
11.30./13.30น. พร้อมกันทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 3 แถว D เคาน์เตอร์สาย
การบิน การบินไทยสมายล์ โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางแก่ท่าน
14.30/16.05 น. ออกเดินทางไปยังนครฉางซา มณฑลหูหนานโดยเทีย่ วบินที่ WE 616
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18.45/20.20 น.เดินทางถึงสถามบินฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน อยูต่ อนกลางของแม่น้ําแยงซีเกียง ทางตอน
เหนือติดกับมณฑลหูเป่ ย ทิศใต้ตดิ กับมณฑลกวางสีและกวางตุง้
ทิศตะวันตก ติดกับมณฑลเสฉวนและกุย้ โจวเป็ นเมืองทีม่ ี
ความสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีน มี
ประชากรประมาณ 64 ล้านคน และเป็ นบ้านเกิดของผูน้ ําคนสําคัญ
ของประเทศ จีน หลายคน เช่น ประธานเหมาเจ๋อตุง, หลิวเส้า
เฉียน, จูหรงจี ในสมัยสามก๊กเป็ นเมืองทีก่ วนอูตงั ้ ตัวเป็ นใหญ่อยู่
นานหลายสิบปี หลังรับกระเป๋ าสัมภาระแล้ว .....นําท่านเดินทางสู่เมืองยีห่ ยาง และเช็คอินเข้าทีพ่ กั
YIYANG HUA TIAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สอง ยี่หยาง – วัดไป่ ลู่ – เฟิ่ งหวง – ชมบรรยากาศเมืองเฟิ่ งหวง – แม่น้าถูเจียง - จี๋โส่ว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (1) นําท่านไหว้พระเพื่อเป็ นสิรมิ งคล ณ วัดไป่ ลู่ วัดใหญ่ทส่ี ุดของ
เมืองยีห่ ยาง ......นําท่านเดินทางไปยัง เมืองโบราณเฟิ่ งหวง (เมืองหงส์) (ใช้เวลาประมาณ 4 ชัวโมง)
่
เป็ นเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจียง ซึง่ อยูท่ างทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงส์
ตัง้ อยูร่ มิ นํ้าแม่น้ําถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบเขาทีเ่ ด่นตระหง่าน
มียอดเขาติดต่อกันเป็ นแนวแม่น้ําลําธารทีใ่ สสะอาดจนเป็ นเห็นก้นบึง้ รวมถึงบ้านช่องทีย่ กพืน้ สูงเรียงราย
กันบนริมนํ้า ช่างเป็ นทัศนียภาพทีส่ วยงดงามราวกับเมืองมนุษย์และเมืองสวรรค์ประกอบกันก็ไม่ ปาน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บ่าย
นําท่านล่องเรือเทีย่ วชมบ้านเรือนสองฟากฝั ง่ แม่น้ําถูเจียง เจดียว์ นหมิ
ั ่ ง หอตั ๋วชุ่ย ฯลฯ ทีอ่ วดความเป็ น
ธรรมชาติให้ท่านได้สมั ผัส พร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็ นทีร่ ะลึก (หมายเหตุ การล่องเรือขึน้ อยูก่ บั ระดับ
นํ้าในแม่น้ําถูเจียงว่าจะสามารถล่องได้หรือไม่ กรณีทไ่ี ม่สามารถล่องเรือได้ จะนําท่านเทีย่ วชมสถานที่
ท่องเทีย่ วอื่นในเฟิ่ งหวงทดแทน).......

นําท่านเทีย่ วชม เมืองโบราณเฟิ่ งหวง ทีม่ โี บราณสถานและ โบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันลํ้าค่าทีต่ ก
ทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง 120 แห่ง มีถนนทีป่ ดู ว้ ยหินเขียว 20 กว่าสาย สิง่ ก่อสร้าง 68 แห่ง วัตถุ
โบราณ 116 แห่ง ท่านยังมีโอกาสได้เยีย่ มชมเมืองโบราณทีส่ ร้างในราชวงศ์ถงั ซึง่ เป็ นเมืองทีก่ ่อขึน้ ด้วยหิน
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ทัง้ นัน้ มีช่อื ว่า “หวงซือเฉียวกู่เฉิง” เดิมเป็ นทีว่ ่าการอําเภอ จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งคือกําแพงโบราณซึง่ สร้าง
ขึน้ ในสมัยราชวงศ์หมิง เป็ นทีน่ ิยมชื่นชอบ เป็ นสถานศึกษาค้นคว้าประวัตคิ วามเป็ นมาทัง้ ชาวจีนแล
ต่างชาติ ชม หงเฉี ยว สะพานไม้โบราณมีหลังคาคลุม เหมือนสะพานข้ามคลองทีเ่ วนิส ชมบ้านไม้โบราณ
อายุกว่า 300 ปี ทย่ี งั คงรักษาไว้เป็ นอย่างดี …..อิสระเดินช้อปปิ้ งในเมืองโบราณเฟิ่ งหวง ได้เวลาสมควรนํา
ท่านเดินทางไปยังเมืองจีโ๋ ส่ว
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (3)
นําท่านเข้าทีพ่ กั JISHOU VIENNA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สาม จี๋โส่ว – จางเจียเจี้ย – ถนนคนเดิ นซี ป้ ู – แกรนด์แคนย่อน – สะพานแก้ว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (4) นําท่านเดินทางสู่เมือง จางเจียเจี้ย (ใช้เวลาประมาณ 3
ชัวโมง)
่
เป็ นเมืองทีม่ อี ุทยานแห่งชาติซง่ึ ขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก้
ตัง้ อยูท่ างตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็ นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชน
จีน ตัง้ ขึน้ ในปี ค.ศ. 1982 แบ่งออกเป็ นสามส่วน คือส่วนวนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูย่ี และภูเขาเทียนจือ่
และได้รบั การประกาศให้เป็ นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992
อุทยานจางเจียเจีย้ มีเนื้อทีก่ ว่า 369 ตารางกิโลเมตร ความโดดเด่น
ของสถานทีท่ ่องเทีย่ วแห่งนี้คอื ยอดเขาและเสาหินควอตซ์สงู
ประมาณ 200 เมตร ตัง้ ตระหง่านกว่า 3,000 ยอด มีช่องแคบ ลําธาร
และถํ้ากว่า 40 แห่ง ระหว่างเส้นทางจากฉางซาไปจางเจียเจีย้
ทางผ่านขุนเขาน้อยใหญ่สองข้างทางเขียวชะอุ่มด้วยต้นไม้นานา
พันธุ์ เดินทางถึงจางเจียเจีย้ ..... นําท่านแวะร้านจําหน่ าย ยาสมุนไพรจีน ซึง่ บํารุงและรักษาอาการของ
โรคต่างๆ ให้ท่านได้นวดฝ่ าเท้าเพื่อผ่อนคลายความเมือ่ ยล้าพร้อมรับคําแนะนําจากแพทย์จนี เรือ่ งยา
สมุนไพร สําหรับบํารุงสุขภาพของทุกท่าน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) เมนูสุกเ้ี ห็ด
บ่าย
นําท่านเดินเทีย่ วชม ถนนคนเดิ นซีป้ ู เป็ นแหล่งรวมร้านอาหารพืน้ เมือง เช่น อาหารเฉิงตู อาหารกวางตุง้
อาหารพืน้ เมืองให้นกั ท่องเทีย่ วได้ล้มิ รสชาติของ อาหารจีนได้เกือบทุกเมือง และยังเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งสิน้ ค้า
พืน้ เมืองและงานฝีมอื ต่างๆ ….. นําท่านชม ร้านผ้าไหม ซึง่ ผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์จากไหมจีน ซึง่ มี
คุณสมบัตแิ ตกต่างไปจากไหมไทย และนิยมนํามาผลิตเป็ นอุปกรณ์เครือ่ งนอน เช่นผ้าปูทน่ี อน ปลอก
หมอน และทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากๆ คือ ผ้านวมไหม รวมทัง้ เสือ้ ผ้า เครือ่ งแต่งกายบุรษุ และสุภาพสตรี ให้
ท่านได้เลือกซือ้ เป็ นของฝาก .....จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ แกรนด์แคนยอน แห่ง จางเจียเจีย้ จุดทีต่ งั ้ ของ
สะพานแก้วข้ามเขาทีย่ าวทีส่ ุดในโลก สถานทีท่ ่องเทีย่ วแห่งใหม่ล่าสุด ในจางเจียเจีย้ สะพานแก้วแห่งนี้ม ี
ความยาวถึง 430 เมตร กว้าง 6 เมตรสูงถึง 300 เมตร ....นําท่านไปยังจุดชมทัศนียภาพสะพานแก้ว ให้
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ท่านได้ถ่ายภาพทิวทัศน์ของแกรนด์แคนย่อน
…..

1.
2.
3.
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4
วัดใจและความกล้าของท่าน ด้วยการเดินบนสะพานแก้ว

ข้อกําหนดของการเดินชมทัศนียภาพบนสะพานแก้ว
ไม่อนุญาตให้ท่านทีเ่ ป็ น, โรคหัวใจ, ความดันสูง , โรคกลัว ความสูงไปเดินบนสะพานแก้ว เพื่อสุขภาพและ
ความปลอดภัยในการเดินทางท่องเทีย่ วของท่านเอง
ไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าส้นสูงเดินบนสะพาน และต้องเปลีย่ นใส่ถุงผ้าทีจ่ ดั ไว้ให้สวมใส่ก่อน
อนุญาตให้นกั ท่องเทีย่ วนํากระเป๋ าสตางค์และโทรศัพท์มอื ถือติดตัวไปได้เท่านัน้
ระหว่างการเดินบนสะพานแก้ว อย่าพิงราวสะพาน, หยอกล้อ หรือวิง่ เล่น หรือกระทําการอื่นใดทีส่ ่ง
ผลกระทบต่อความปลอดภัยของตนเองและผูอ้ ่นื
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (6) เมนูหมูย่างเกาหลี
นําท่านเข้าทีพ่ กั TIANZI ตึก B HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
จางเจียเจี้ย – พิ พิธภัณฑ์ภาพวาดหิ นทราย – เทียนเหมิ นซาน – ทางเดิ นกระจกลอยฟ้ า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (7) นําท่านสู่ ร้านหยก ชมและเลือกซือ้ หยกและเครือ่ งประดับที่
ทําจากหยกคุณภาพดี เป็ นของฝากของทีร่ ะลึก.....จากนัน้ นําท่านเยีย่ มชม พิ พิธภัณฑ์ภาพวาดหิ นทราย
จิตรกรรมภาพเม็ดทราย ทีใ่ ช้วสั ดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิง่ ไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็ นภาพ
ทิวทัศน์ สวยงาม .....นําท่านแวะชม ร้านผลิ ตภัณฑ์ยางพารา ชมและเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์และเครือ่ งนอน
เพื่อสุภาพจากยางพาราซึง่ กําลังได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก เช่น หมอนยางพารา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
นําท่านไปชม เทียนเหมิ นซาน เดิมเทียนเหมินซานเป็ นชื่อของถํ้าตัง้ แต่สมัยสามก๊ก และใช้เรียกเป็ นชื่อ
ของภูเขาด้วยในภายหลัง ปี ค.ศ.1999 เทียนเหมินซานมีช่อื เสียงเป็ นทีร่ จู้ กั ทัวโลก
่
จากการเชิญนักบินมา
ใช้เครือ่ งบินเล็กทดสอบฝีมอื บินลอดประตูสวรรค์ซง่ึ เป็ นช่องเขา คล้ายช่องประตูสงู 13.15 เมตร กว้าง 57
เมตร ลึก 60 เมตร มีบนั ได 999 ขัน้ .....
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นําท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้ าจากตัวเมืองจางเจียเจีย้ ขึน้ สู่ยอด เขาเทียนเหมิ นซาน ระยะทาง 7.5
กิโลเมตร ระหว่างเส้นทางทีก่ ระเช้าผ่าน ท่านจะได้ชมทัศนียภาพมุมกว้างของเทียนเหมินซาน และ
เส้นทางเขาคดโค้งถึง 99 โค้งดูคล้ายกับกําแพงเมืองจีน ....จากนัน้ นําท่านออกเดินเท้าไปยัง ทางเดิ น
กระจกลอยฟ้ า (ระยะทางประมาณ 60 เมตร) ณ ความสูงจากระดับนํ้าทะเล 1,400 เมตร พิสจู น์ความกล้า
และชมความสวยงาม ทัศนียภาพเบือ้ งล่างและ หุบเหวของเทียนเหมินซาน ผ่านกระจกใสใต้ฝ่าเท้าของ
ท่าน (ทัง้ นี้การชมทางเดินกระจกขึน้ กับสภาพอากาศเป็ นสําคัญ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของ
นักท่องเทีย่ วเป็ นหลัก) .....นําท่านลงจากยอดเขาด้วยบันไดเลื่อน สู่ช่องประตูสวรรค์ ให้ท่านเดินชม
บันได 999ขัน้ (หากท่านใดเดินไม่ไหว สามารถนังพั
่ กรอและถ่ายรูปบริเวณโดยรอบได้)
หมายเหตุ : 1. รายการนี้ไกด์จะดูความเหมาะสมของเวลา โดยการเลือกนังกระเช้
่
าขึน้ และลงบันไดเลื่อน
หรือเลือกขึน้ บันไดเลื่อนและลงกระเช้า
2. กรณีทไ่ี ม่สามารถขึน้ ไปสู่จดุ ชมช่องเขาเทียนเหมินซานได้ อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ
และและเหตุผลเรือ่ งความปลอดภัยของทุกท่าน เป็ นสําคัญตามประกาศของทางอุทยาน ซึง่ อาจจะไม่มกี าร
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าบริษทั ไม่มกี าร คืน เงินหรือจัดรายการอื่นทดแทน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (9)
นําท่านเข้าทีพ่ กั TONG DA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
จางเจียเจี้ย – ฉางซา – ถนนคนเดิ นหวงซิ งลู่ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (10)
นําท่านเดินทางกลับฉางซา (ใช้เวลาประมาณ 4 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
อิสระช้อปปิ้ ง ณ ถนนคนเดิ นหวงซิ ง ซึง่ เป็ นแหล่งจําหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด เพื่อให้ท่านอิสระเลือก
ซือ้ สินค้านานาชนิดตามอัธยาศัย สําหรับเป็ นของฝากของทีร่ ะลึกแก่คนทางบ้านหรือญาติมติ รสหาย
*****อิสระอาหารคํ่าไม่รวมอยูใ่ นรายการ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง *****
นําท่านไปยังสนามบิน
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ตารางบิ นมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบเวลาบิ นตามตารางด้านล่างนี้
ตารางบิ น เดือน ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561
วันเดินทาง
วันในสัปดาห์
กรุงเทพฯ – ฉางซา
ฉางซา – กรุงเทพฯ
1-25 ตุลาคม
ทุกวัน
WE 616 16.05-20.20
WE 617 21.20-23.55
29 ตุลาคม – 31
มกราคม 2561

จันทร์,พุธ,ศุกร์,
WE 616 14.30-18.45
อาทิตย์
อังคาร,พฤหัส,เสาร์ WE 616 15.30 – 19.45

WE 617 19.40 – 22.35
WE 617 20.40-23.15

รายการทัวร์นี้มีการเข้าชมร้านสิ นค้าพื้นเมืองต่ างๆ 4 ร้าน คือร้านหยก , ผ้าไหม, บัวหิ มะ และร้านผลิ ตภัณฑ์
จากยางพารา ซึ่งระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ด้วย และมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบ
ว่า ทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม โดยใช้เวลาแต่ละร้านประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กบั
ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้ สิ้ น
เพื่อเป็ นการรักษาและรณรงค์สิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของรัฐบาลท้องถิ่ น (บางมณฑล) สิ่ งของใช้ครังเดี
้ ยวทิ้ ง เช่น
สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน แชมพู หมวกอาบน้า ในโรงแรมต่างๆ งดให้บริการฟรี
ขอความกรุณานักท่องเที่ยวทุกท่านจัดเตรียมของใช้ดงั กล่าว พกใส่กระเป๋าเดิ นทางไปใช้เอง
กรณี ต้องการใช้ของโรงแรม มีค่าบริการเพิ่ มตามที่โรงแรมกาหนด

อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
วันเดิ นทาง

ตุลาคม – ธันวาคม 2560
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตงั ้ แต่ 2 -11 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริ ม

เด็กอายุตงั ้ แต่ 2 -11 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริ ม

พัก
เดี่ยว
เพิ่ ม

11-15 ตุลาคม 2560

18,999

18,999

18,999

3,000

18-22 ตุลาคม

18,999

18,999

18,999

3,000

25-29 ตุลาคม

18,999

18,999

18,999

3,000
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1-5, 8-12 พฤศจิ กายน

18,999

18,999

18,999
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3,000

15-19, 22-26 พฤศจิ กายน

18,999

18,999

18,999

3,000

1-5, 7-11, 13-17 ธันวาคม

18,999

18,999

18,999

3,000

อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ –ฉางซา - กรุงเทพฯ โดยสายการบิน การบินไทยสมายล์
2.
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ตามทีส่ ายการบินกําหนด (กระเป๋ าสัมภาระท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20
กิโลกรัม, สําหรับโหลดใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน และ กระเป๋ าถือขึน้ เครือ่ งบินท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม )
3.
ค่าทีพ่ กั โรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว 4 คืน
4.
ค่าอาหาร 11 มือ้ ตามรายการ
5.
ค่ารถโค้ชนําเทีย่ วตามรายการ
6.
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
7.
ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน, ค่าธรรมเนียมเชือ้ เพลิง
8.
ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทําการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
9.
ค่าประกันภัยอุบตั เิ หตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท
*** ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***
อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีก่ ําหนด
2.
ค่านํ้าหนักส่วนเกิน 20 ก.ก.
3.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิตบิ ุคคล)
4.
ค่าภาษีนกั ท่องเทีย่ ว (ถ้ามี)
5.
ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและคนขับรถคนละ 10 หยวนต่อวัน ต่อคน (5 วัน x 10 หยวน x 2 วัน = 100 หยวน)
หัวหน้ าทัวร์ 50 บาทต่อวันต่อคน (5 วัน x 50 บาท = 250 บาท)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า (แก้ไข 2 ธ.ค.2559)
1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ํากว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่านัน้
,หน้ าตรง, เห็นใบหู, ห้ามยิ้ ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,
ไม่สวมแว่นตาดา และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิ มต้องเปิ ดให้เห็น
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ใบหน้ า *** ห้ามใช้คลิ ป หรือ ลวดเย็บติ ดกับรูป หรือ ทาให้ รปู ถ่ายเป็ นรอย สถานฑูตจะปฎิ เสธไม่รบั ยื่นวี
ซ่าโดยเด็ดขาด ***
4. สําหรับผูท้ เ่ี คยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสําเนาหน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุด
(กรณีวซี ่าจีนอยูใ่ นหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสําเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้
ล่าสุดแนบมาด้วย)
5. สําหรับผูท้ ถ่ี อื หนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรือ่ งแจ้ง เข้า -ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านัน้ ก่อนการ
ส่งเอกสารยืน่ วีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
ด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนทีส่ ถานทูตจีน
6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตาม
ความเป็ นจริงเกีย่ วกับ สถานทีศ่ กึ ษา สถานทีทาํ งาน ตําแหน่งงาน ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีอ่ ยูท่ ท่ี าํ งาน ญาติทต่ี ดิ ต่อได้ใน
กรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บา้ น หมายเลขโทรศัพท์ทท่ี าํ งาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ
หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการ
โทรศัพท์ส่มุ ตรวจทุกวัน)
7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ( อายุต่าํ กว่า 20 ปี ) ต้องแนบสําเนาสูตบิ ตั ร
8. กรณีทเ่ี ด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มบี ดิ า
มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็ นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ท่ี เขต หรือ อําเภอ ทีท่ ่านอาศัยอยู่
9. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือ
เปลีย่ นระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ ์ของสถานทูต และ บางครัง้ บริษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
10. ผูท้ ป่ี ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่า
ในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างการเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
11. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติทท่ี ํางานในประเทศไทย
และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน้ หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการ
ขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เอกสารทีต่ อ้ งเตรียมสําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 พาสปอร์ตตัวจริง ทีม่ อี ายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 ใบอนุญาตการทํางาน
 หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
 สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
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12. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รบั ทําวีซ่าให้ท่านในกรณีดงั ต้องไปนี้
 ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีด่ ูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 นํารูปถ่ายเก่า ทีถ่ ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 นํารูปถ่าย ทีม่ วี วิ ด้วยหลัง ทีถ่ ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทําวีซ่า รูปถ่ายทีเ่ ป็ นกระดาษสติค
เกอร์ หรือ รูปทีพ่ ริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
13. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยูใ่ นค่าทัวร์แล้วซึง่ เป็ นการขอปกติ 4 วันทําการ หากท่านใดยืน่ ขอวีซ่า
ล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิม่ 1,000 บาท หากกรณีด่วนทีส่ ุด 1 วัน 1,400
บาทต่อท่าน
14. กรณีวซี ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ต้องชําระค่าธรรมเนียมการดําเนินการเล่ มละ
500 บาท สําหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สําหรับการยืน่ ด่วน ให้กบั ศูนย์บริการยืน่ ขอวีซ่าของสถานทูตจีน
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาวางเงิ นมัดจาท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล) โดยการโอนเข้าบัญชี
ชื่อ บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จากัด *** บัญชีกระแสรายวัน ***
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733-1-01222-4
2. หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-514 9027
3. ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 15 วัน
4. กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1. สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 32 ท่าน (ผูใ้ หญ่) มีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ
1. รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยูก่ บั ประกาศเปลีย่ น
แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
2. เมือ่ ท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
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เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยูน่ อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทัง้ หมดหรือ
บางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และ
ปั ญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
4. ค่าบริการทีท่ ่านชําระเป็ นการชําระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาํ ระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
5. กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจําคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืน
เงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก่อน
6. สาหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบิ นภายในประเทศ เช่ น เชี ยงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณา
แจ้งบริ ษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ ท่านจองไว้สามารถออกเดิ นทางได้หรือไม่ หากท่ านออกบัตร
โดยสารโดยไม่ได้ รบั การยื นยันจากบริ ษัทฯ แล้ วปรากฏว่ าทัวร์คณะนั น้ ยกเลิ ก บริ ษัทฯไม่รบั ผิ ดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
1. ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งั ่ ของกรุป๊ เป็ นไปโดยสาย
การบินเป็ นผูก้ ําหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้
ดําเนินการ ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสาย
การบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
2. กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักอาจเต็ม
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการ ปรับเปลีย่ นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดิ นทางเป็ นครอบครัว
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 หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วาม
จําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด

