
 

 

 

 

ราคาขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมยื3นวซีา่จนีแบบกรุป๊  เกบ็เพิ3ม ทา่นละ 1,000 บาท พรอ้มหนา้พาสปอรต์ 

กําหนดวนัเดนิทาง:  

วนัที3 01-05/08-12/15-19/22-26 ม.ีค. 60
16,900.
-

วนัที3 05-09 เม.ย. / 19-23 เม.ย. /17-21 พ.ค. /24-28 พ.ค./31 
พ.ค.-04 ม.ิย. 60

16,900.
-

วนัที3 03-07 พ.ค. / 10-14 พ.ค. 60 (ชว่งวนัฉัตรมงคล)
17,900.
-

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที3ยง ค่าํ โรงแรมที3พัก
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SUPER SAVE จางเจยีเจีLย สะพานแกว้ 
 5 วนั 4 คนื (WE) 
โดยสายการบนิ ไทยสมายล์



วนัแรก     กรงุเทพฯ-ฉางซา 

วนัที5สอง    ฉางซา-จางเจยีเจี9ย-เขาเทยีนเหมนิซาน(กระเชา้+บนัไดเลื5อน+รถอทุยาน)-ระเบยีง 
                    แกว้(รวมผา้หุม้รองเทา้) –ถ้าํประตสูวรรค ์

1 กรงุเทพฯ – ฉางซา ✈ XIANG RONG HOTEL

2
ฉางซา-จางเจยีเจี9ย-เขาเทยีนเหมนิซาน(กระเชา้+บนัได

เลื5อน+รถอทุยาน)-ระเบยีงแกว้(รวมผา้หุม้รองเทา้) –ถ้าํ

ประตสูวรรค์

O O O JIN HUA HOTEL

3
รา้นยางพารา-อทุยานจางเจยีเจี9ย(ขึ9นลฟิตแ์กว้-ลง

กระเชา้)-เขาอวตาร-สะพานใตห้ลา้อนัดบัหนึ5ง-สวนจอม

พลเฮอ่หลง-ศนูยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ

O O O JIN HUA HOTEL

4
ภาพเขยีนสบิลี9 (รวมรถราง)-รา้นผา้ไหม-สะพานแกว้ที5

ยาวที5สดุ-รา้นหยก
O O O JIN HUA HOTEL

5
จางเจยีเจี9ย-ฉางซา-ถนนคนเดนิหวงซงิลู-่ฉางซา-

กรงุเทพฯ
O O ✈

11.30 น. คณะพรอ้มกนัที3 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั9น 4  
เคานเ์ตอร ์E สายการบนิ THAI SMILE โดยมเีจา้หนา้ที3คอยอํานวยความสะดวก 
จัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น

 

 14.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงฉางซา โดยสายการบนิไทยสมายล ์เที3ยวบนิที3 WE616 
(หากกรุป๊ที5เดนิทางต ั9งแตว่นัที5 29 ม.ีค. 60 เป็นตน้ไป เที5ยวบนิ WE616 เปลี5ยน
เป็น เวลา 16.05-20.20 น.) 

  

 18.45 น. ตั Lงอยูท่างตอนใตข้องแมน่ ้าํเซยีง มพีืLนที3ประมาณ ฉางซา ถงึ 12,500 ตาราง 
กโิลเมตร แบง่เขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อําเภอ อกีทั Lงยงัเป็นเมอืงเอก
มปีระวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมมากวา่ ของมณฑลหหูนาน 3,000 ในปัจจบุนัเป็น ปี 
เศรษฐกจิของมณฑลหหูนาน หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ศนูยก์ลางดา้นการเมอืง 

  

ที3พัก XIANG RONG HOTEL หรอืเทยีบเทา่

เชา้ ! รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที3พัก 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจางเจยีเจีLย อทุยานมรดกโลกต ั9งอยูท่างตะวนัตกเฉยีง
เหนอืของมณฑลหหูนาน เป็นอทุยานแหง่ชาตแิหง่แรกของจนี และไดร้บัการ
ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 อทุยานจางเจยีเจี9ยมเีนื9อที5
กวา่ 369 ตารางกโิลเมตร อดุมดว้ยขนุเขานอ้ยใหญแ่ละตน้ไมน้านาพนัธุ ์

ใชเ้วลเดนิทาง 

4 ช.ม. 

กลางวนั ! รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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วนัที3สาม    รา้นยางพารา-อทุยานจางเจยีเจีLย(ขึLนลฟิตแ์กว้-ลงกระเชา้)-เขาอวตาร-สะพานใตห้ลา้อนัดบัหนึ3ง-
สวนจอมพลเฮอ่หลง-ศนูยว์จัิยทางการแพทยแ์ผนโบราณ 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาเทยีนเหมนิซาน ต ั9งอยูม่ณฑลหหูนาน สมยักอ่นเรยีกวา่ 
ภเูขาหวนิเม ิ9งซานหรอืซงเหลยีวซาน เป็นประวตัแิรกของจางเจยีเจี9ย น ั5ง
กระเชา้ขึ9น สู ่เขาเทยีนเหมนิซาน ซึ5งมคีวามยาวถงึ 7.5 กโิลเมตร ใชเ้วลา 40 
นาท ีถงึเขาเทยีนเหมนิซานเป็นกระเชา้ที5ทนัสมยัที5สดุ ชมความมหศัจรรย์
หนา้ผาลอยฟ้า สมัผสัความแปลกใหมข่องการทอ่งเที5ยว ชมตน้ไมอ้อกมา
จากซอกหนิ หลากหลายพนัธุ ์ดอกไมป่้าตามฤดกูาล ทา่นจะไดช้มความงาม
ของภเูขา ภผูา นบัรอ้ยรปู ยอดเขาสงูเสยีดฟ้า งามแปลกตา อสิระใหท้า่น
เพลดิเพลนิและสมัผสัความงามของยอดเขา จากน ั9นนําทา่นชม ระเบยีงแกว้ 
ซึ5งเป็นสะพานกระจก มรีะยะทางอนัหวาดผวาอยูท่ ี5 60 เมตร ลอ้มรอบผาสงู
ชนั ความกวา้งของ สะพานกระจก วดัจากขอบผาได ้3 ฟตุ มคีวามหนา 2.5 
นิ9ว ถอืเป็นการทา้ทายนกัทอ่งเที5ยวที5อยากมาสมัผสัทวิทศันอ์นังดงามบน เขา
เทยีนเหมนิซาน มกีฏอยูว่า่ผูม้าเยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้
ขณะเดนิ สนันษิฐานวา่นา่จะชว่ยลดความสกปรก งา่ยตอ่การทาํความสะอาด 
สะพานกระจก แหง่นี9 ระยะทางอาจไมไ่กล แตค่วามใสอาจทาํใหเ้รากา้วขาไม่
ออก!!  จากน ั9นนําทา่นลงบนัไดเลื5อนสู ่ถ้าํเทยีนเหมนิตง้ หรอืเรยีกวา่ ถ ้าํประตู
สวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน เป็น 1 ใน 4 ของภเูขาที5สวย สาเหตทุี5เรยีกวา่เทยีนเห
มนิซานเพราะวา่ ภเูขาเกดิระเบดิขึ9นเองโดยธรรมชาตจินกลายเป็นถ้าํ ประตนูี9
มคีวามสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมื5อทา่นมา
ถงึถ้าํประตสูวรรคท์า่นจะไดข้ ึ9นข ั9นบนัได 999 ข ั9น สู ่ภเูขาประตสูวรรค ์ถา่ย
รปูชมความงามซึ5งเคยมชีาวรสัเซยีไดข้บัเครื5องบนิเล็กลอดผา่นชอ่งภเูขา
ประตสูวรรคม์าแลว้เป็นสถานที5ท ี5นา่สนใจจากชาวตา่งชาตอิกีแหง่หนึ5ง 
สมควรแกเ่วลาเดนิทางลงจากเขาดว้ยกระเชา้ 
**หมายเหต ุ: อาจจะมเีปลี5ยนแปลงเป็นน ั5งรถอทุยาน + ขึ9นบนัไดเลื5อน + ลง
กระเชา้ เพื5อความสะดวกแกล่กูคา้ที5จะไมต่อ้งรอควินาน หรอืหากบนัไดเลื5อน
ประกาศปิด การเที5ยวตอ้งเป็นขึ9น+ลงกระเชา้ ท ั9งนี9ทางบรษิทัจะเปลี5ยนแปลง
ตามความเหมาะสมอยา่งใดอยา่งหนึ5ง //และในสว่นการน ั5งรถของอทุยานขึ9น
ไปบนถ้าํประตสูวรรค ์หากรถของอทุยานไมส่ามารถขึ9นไปที5ถ ้าํประตสูวรรค์
ได ้ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิ และไมจ่ดัโปรแกรมอื5นมาทดแทนให ้ท ั9งนี9 ขึ9นอยู่
กบัสภาวะอากาศ และการรกัษาความปลอดภยัของนกัทอ่งเที5ยว ขอสงวน
สทิธิ]ยดึตามประกาศจากทางอทุยานเป็นสาํคญั โดยที5ไมแ่จง้ใหท้ราบลว่ง
หนา้**

ค่าํ !  รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรมที3พัก  

ที3พัก JIN HUA HOTEL หรอืเทยีบเทา่

เชา้ ! รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที3พัก 

นําทา่นชมผลติภณัฑส์นิคา้จาก ยางพารา นําทา่น เที5ยวชมอทุยานจางเจยีเจีLย 
โดยขึ9นเขาดว้ยลฟิทแ์กว้ไป่หลง ลฟิทแ์กว้แหง่แรกของเอเชยีที5สงู 326 เมตร
ซึ5งถกูบนัทกึลง Guinness world Records ในดา้นเป็นลฟิทแ์กว้แบบ outdoor ที5
สงูที5สดุในโลก (World’s tallest full-exposure outdoor elevator) และเร็วที5สดุ
ในโลก นําทา่นเดนิทางสู ่เทยีนเสี9ยตี9อ ี9เฉยีว (สะพานใตห้ลา้อนัดบั1) ซึ5งมี
ทศันยีภาพที5สวยงามรายลอ้มดว้ยหมูข่นุเขา ซึ5งภาพยนตรช์ื5อดงั อวตาร ได้
นํามาเป็นฉากในการถา่ยทาํ ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศันอ์นัสวยงาม 
หลงัจากน ั9น นําทา่นชม สวนจอมพลเฮอ่หลง สวนแหง่นี9ไดร้บัการจดัต ั9งข ึ9นเมื5อ
ปีค.ศ.1986 เพื5อเป็นเกยีรตแิกน่ายพลเฮอ่หลงแหง่พรรคคอมมวินสิตจ์นี  
ภายในบรเิวณสวนสาธารณะจะมจีดุชมววิซึ5งสามารถชมยอดเขาและหนิ
แปลกนบัไมถ่ว้น สมควรแกเ่วลานําทา่น ลงจากเขาเทยีนจื5อซานดว้ยกระเชา้
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วนัที3หา้           จางเจยีเจีLย-ฉางซา-ถนนคนเดนิหวงซงิลู-่ฉางซา-กรงุเทพฯ 

กลางวนั ! รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นสู ่ ศนูยว์จิัยทางการแพทยแ์ผนโบราณ ฟงัเร ื5องราวเกี5ยวกบัการแพทย์
โบราณต ั9งแตอ่ดตีถงึปัจจุบนั การสง่เสรมิการใชส้มุนไพรจนีที5มมีานานนบั
พนัปี พรอ้มรบัฟงัการวนิจิฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชี5ยวชาญ

ค่าํ !  รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรมที3พัก  

ที3พัก JIN HUA HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัที3สี3          ภาพเขยีนสบิลีL (รวมรถราง)-รา้นผา้ไหม-สะพานแกว้ที3ยาวที3สดุ-รา้นหยก

เชา้ ! รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที3พัก 

นําทา่น น ั5งรถรางไฟฟ้าชม ภาพเขยีน 10 ลีL  คอืชอ่งเขาแคบๆ ดา้นลา่งของ
เทยีนจื5อซานที5ถกูบบีดว้ยภเูขาและแทง่หนิขนาดใหญป่ระมาณ 200 แทง่ 
เรยีงรายเป็นแนวทวิเขาที5ประกอบดว้ยยอดเขารปูรา่งแปลกตาเรยีงรายกนั 
โดยมลีาํธารเล็กๆ ไหลผา่นตามแนวทวิเขากอ่ใหเ้กดิเป็นภาพที5สวยงาม
ราวกบัภาพเขยีน จากน ั9นใหท้า่นแวะชมและเลอืกซื9อ ผา้ไหมจนี สนิคา้ OTOP 
ขึ9นชื5อของจนี

กลางวนั ! รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นพสิจนูค์วามกลา้กบั สะพานแกว้ที3ยาวที3สดุในโลก มคีวามสงูเหนอืพื9น 
980 ฟตุ และความยาวกวา่ 400 เมตร เชื5อมสองหนา้ผา ถอืเป็นการทาํลาย
สถติ ิสะพานแกว้ที5ยาวที5สดุ เนื5องจากอนัเดมิ อยา่งสะพานแกรนดแ์คนยอ่นข
องอเมรกิา สงูเพยีงแค ่718 ฟตุ 
**หมายเหต ุหากสะพานแกว้ไมส่ามารถเขา้ไปเที5ยวชมได ้หรอื ทางเมอืงจนี
ประกาศปิด จงึไมส่ามารถเขา้ไปเที5ยวชมได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ]ในการ
เปลี5ยนใหท้า่นไปเที5ยวถ้าํมงักรเหลอืง หรอื ลอ่งเรอืทะเลสาบเป่าเฟิงห ูโดยไม่
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และไมม่กีารคนืคา่บรกิารใดๆ ท ั9งส ิ9น** และนําทา่น
ชมอญัมณีล้าํคา่ หยก เป็นเครื5องประดบัที5นยิมกนัอยา่งแพร่ หลายเพราะเชื5อ
วา่ใสแ่ลว้จะชว่ยป้องกนัอนัตรายได ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื9อ กาํไรหยก แหวนหยก 
หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลที5มชีื5อเสยีง ที5มคีณุภาพและมชีื5อเสยีงของประเทศจนี

ค่าํ !  รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรมที3พัก  

ที3พัก JIN HUA HOTEL หรอืเทยีบเทา่

เชา้ ! รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที3พัก 

นําทา่นเดนิทางกลบัไปยงั เมอืงฉางซา ต ั9งอยูท่างตอนใตข้องแมน่้าํเซยีง มี
พื9นที5ประมาณ 12,500 ตารางกโิลเมตร แบง่เขตการปกครองออกเป็น 5 เขต
และ 4 อาํเภอ อกีท ั9งยงัเป็นเมอืงเอกของมณฑลหหูนาน มปีระวตัศิาสตรแ์ละ
วฒันธรรมมากวา่ 3,000 ปี ในปจัจบุนัเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ
ของมณฑลหหูนาน

ใชเ้วลา
ประมาณ 
4ช.ม.

กลางวนั ! รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ ถนนคนเดนิ ซึ5งเป็นแหลง่จําหนา่ยสนิคา้หลากหลายชนดิ 
เพื5อใหท้า่นอสิระเลอืกซื9อสนิคา้นานาชนดิตามอธัยาศยั สาํหรบัเป็นของฝาก
ของที5ระลกึแกค่นทางบา้นหรอืญาตมิติรสหาย
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********************************* 
โปรแกรมการเดนิทางเปลี3ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี3ยนแปลงรายการทอ่งเที3ยว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเที3ยวบางรายการและจะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสาร 

จํานวน 15 ทา่นขึLนไปจงึออกเดนิทางในกรณีที3มจํีานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 

อตัราคา่บรกิาร   

 

ค่าํ !  รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรมที3พัก   
** กรณีที5เที5ยวบนิมกีารเปลี5ยนแปลงเวลาบนิ หรอืเหตอุื5นใดทาํใหจ้ดัอาหาร
ที5ภตัตาคารไมท่นั จะจดัอาหารวา่งเป็นชุด KFC หรอื MAC DONALD ใหแ้ทน 
**

19.40 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงฉางซา โดยสายการบนิไทยสมายล ์เที3ยวบนิที3 WE617 
(หากกรุป๊ที5เดนิทางต ั9งแตว่นัที5 29 ม.ีค. 60 เป็นตน้ไป เที5ยวบนิ WE617 
เปลี5ยนเป็นเวลา 21.20-23.55 น.)

22.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ.....................     

กําหนดการเดนิทาง
ราคา 
ผูใ้หญ่

ราคาเด็ก 
(มเีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่2 
ทา่น

ราคาเด็ก 
(ไมม่เีตยีง) 
นอนกบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น

พักเดี3ยว 
เพิ3ม

วนัที3 01-05/08-12/15-19/22-26 ม.ีค.  60 16,900 16,900 16,900 4,000

วนัที3 05-09 เม.ย. / 19-23 เม.ย. /17-21 พ.ค. /

24-28 พ.ค./31 พ.ค.-04 ม.ิย. 60
16,900 16,900 16,900 4,000

วนัที3 03-07 พ.ค. / 10-14 พ.ค. 60 (ชว่งวนั

ฉัตรมงคล)
17,900 17,900 17,900 4,000

ราคาขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมยื3นวซีา่จนีแบบกรุป๊  เกบ็เพิ3ม ทา่นละ 1,000 บาท พรอ้มหนา้พาสปอรต์

ไมร่บัจอยแลนด์

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ3น***  
ทา่นละ 150 หยวน /ทา่น/ตอ่ทรปิ*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี3ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล **
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ประกาศ  :  ต ั9งแตว่นัที5 1 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป รฐับาลเมอืงฉางซา จางเจยีเจี9ย และ เมอืงฟ่งหวง มณฑลหู
หนาน ไดม้กีารออกกฎระเบยีบ กาํหนดนโยบายใหโ้รงแรม ยกเลกิการใหบ้รกิาร สิ5งของที5ใชค้ร ั9งเดยีวแลว้ทิ9ง เชน่ 
แปรงสฟีนั ยาสฟีนั แชมพ ูหมวกอาบน้าํ รองเทา้แตะฯลฯ เพื5อเป็นการรณรงคช์ว่ยลดภาวะโลกรอ้นและรกัษาสิ5ง
แวดลอ้ม **ดงัน ั9นกรณุานําสิ5งของใชเ้หลา่นี9ตดิตวัมาดว้ยตวัเอง** 
**หากทา่นเขา้พกัแลว้ตอ้งการใชส้ ิ5งของดงักลา่ว ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ5มเองตามราคาที5โรงแรมกาํหนดไว ้
(กรณุาสอบถามเพราะโรงแรมบางแหง่อาจวางไวด้า้นนอกหรอืวางไวใ้นหอ้งน้าํ แลว้คดิคา่บรกิารเมื5อทา่นเช็คเอ้
าท ์) 



ขอ้ควรทราบ : รา้นที3ระบใุนโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหม ซึ3งจําเป็นตอ้งบรรจใุน
โปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเที3ยวทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่น
แวะชม ซืLอหรอืไมซ่ืLอขึLนอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทั LงสิLน 
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เงื3อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ั9งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 10 ทา่นขึ9นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ]ในการเปลี5ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีที5ลกูคา้ตอ้งออกต ัbวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที5ของบรษิทัฯเพื5อเช็ควา่กรุป๊มี

การ    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ั9ง มฉิะน ั9นทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั9งส ิ9น 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชาํระมดัจําทนัที3หลงัจากการจองภายใน 1 วนั 

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นที5เหลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจาํ 

4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยท ั9งหมด 

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ] เก็บคา้ใชจ้า่ยท ั9งหมด   

4.4 ยกเวน้กรุป๊ที5เดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลที5ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืคา่มดัจาํที5พกั

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที5ยวบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ หรอืคา่ทวัรท์ ั9งหมดเนื5องจากคา่ต ัbวเป็นการ

เหมาจา่ยในเที5ยวบนิน ั9นๆ 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึ9นไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจาํนวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนี9รวม 

1. คา่ตัว̀เครื3องบนิไป-กลบั ชั Lนประหยดั 

2. คา่โรงแรมที3พักตามรายการที3ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ3งหอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานที3ตา่งๆ ตามรายการที3ระบ ุ

4. คา่อาหารและเครื3องดื3มตามรายการที3ระบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที3ยวตามรายการที3ระบ ุ

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื3อนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื9อประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื5องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

 เพิ5มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีLยประกนัเริ3มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีLยประกนัเริ3มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]    

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที3มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื3อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที3มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี    

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื3อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]  

7. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้าํมนั   
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หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิaที3จะเปลี3ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ีL เมื3อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ี3เกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอื3นๆที3อยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ3มเตมิที3เกดิขึLนทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเที3ยวจะสิLนสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิaและจะไมรั่บผดิชอบคา่

บรกิารที3ทา่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั LงสิLน 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื3องมาจากมสีิ3งผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื3นๆ 

5. รายการนีLเป็นเพยีงขอ้เสนอที3ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครั Lงหนึ3ง หลงัจากไดสํ้ารองที3นั3งบนเครื3อง และ

โรงแรมที3พักในตา่งประเทศเป็นที3เรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนีLอาจเปลี3ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีLคดิตามราคาตัว̀เครื3องบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว̀เครื3องบนิปรับสงูขึLน บรษัิทฯ สงวนสทิธิaที3จะปรับราคาตัว̀

เครื3องบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที3เกี3ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี3ยนแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที3ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที3จะจัดบรกิารทวัรอ์ื3น

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัLนๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิaในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั LงสิLนแทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัLน 

9. หากไมส่ามารถไปเที3ยวในสถานที3ที3ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื3องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั LงสิLน แตท่ั LงนีLทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที3ยวสถานที3อื3นๆมาให ้โดยขอ

สงวนสทิธิaการจัดหานีLโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมื3อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ3ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่

ทา่นสละสทิธิa ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั LงสิLน และทางบรษัิทจะเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยที3

เกดิขึLนจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 400 หยวน / คน / วนั 

11.ในกรณีที3ลกูคา้ตอ้งออกตัว̀โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที3ของบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

     ครัLง มเิชน่นัLนทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั LงสิLน
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**กรณีลกูคา้มคีวามประสงคจ์ะยื3นวซีา่เดี3ยว** 
มคีา่บรกิารเพิ5มเตมิดงันี9 
-ยื5นธรรมดา 4 วนัทาํการ 1,500 บาท  
-ยื5นดว่น 2 วนัทาํการ 2,550 บาท  
เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรับหนังสอืเดนิทางไทย 
1. หนงัสอืเดนิทางที5มอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณไ์มชํ่ารดุ 
2. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  
3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นิ9ว พื9นหลงัสขีาวเทา่น ั9น ยิ9มหา้มเห็นฟนั มองเห็นท ั9งใบหนา้
และใบหูท ั9งสองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสื9อสขีาว เช่น เสื9อยดืสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุด
ขา้ราชการ ไมส่วมเครื5องประดบั สรอ้ย ตา่งห ู เเวน่ตาเเฟช ั5น เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6 
เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติcกเกอร ์หรอืรปูพริ9นจากคอมพวิเตอร ์ 
4. สาํหรบัผูท้ ี5ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทาํเร ื5องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเอง
เทา่น ั9นกอ่นการสง่เอกสารยื5นวซีา่ 
5. สาํเนาทะเบยีนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
6. เอกสารที5ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรณุากรอกใหค้รบเพื5อประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
7. กรณีเด็ก, นกัเรยีน, นกัศกึษา  
- กรณีเด็กอายตุ่าํกวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ ตอ้งแนบสาํเนาสตูบิตัร และสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ ี5 http://www.consular.go.th/ 
- กรณีที5เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนญุาตใหเ้ดนิทาง 
8. ขอ้มลูจรงิเกี5ยวกบัสถานที5ศกึษา สถานที5ทาํงาน ตาํแหนง่งาน (กรณีที5ประกอบธุรกจิสว่นตวั 
กรณุาแจง้ดว้ยวา่ทา่นทาํธุรกจิอะไร) ที5อยูป่จัจบุนั ที5อยูท่ ี5ทาํงาน ญาตทิี5ตดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ที5ทาํงาน และของญาต ิ โปรดรบัทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ให้
ขอ้มลูเท็จ อาจมกีารระงบัการออกวซีา่ เลม่ที5มปีญัหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 
9.เอกสารทกุอยา่งตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยื5นวซีา่ ดงัน ั9นกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ให้
บรษิทัทวัร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วนัทาํการ (กอ่นออกเดนิทาง) 
10. โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยูใ่นระหว่างจดัระเบยีบการยื5นวซี่าใหม ่ การเรยีกขอ
เอกสารเพิ5มเตมิหรอืเปลี5ยนระเบยีบการยื5นเอกสาร เป็นเอกสทิธิ]ของสถานทตู และบางคร ั9งบรษิทั
ทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้  
11. ผูท้ ี5ประสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทาํ
วซี่าทา่นจะตอ้งรบัผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื5องจากบรษิทัทวัรฯ์ ไม่
ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ี
หากทา่นทาํบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 
12. กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
- ทางบรษิทัฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้ เฉพาะชาวตา่งชาตทิี5ทาํงานในประเทศไทย และมใีบอนญุาต
การทาํงานใน 
ประเทศไทยเทา่น ั9น 
- หากไมไ่ดท้าํงานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
-กรณีหนงัสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง)ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซี่าเขา้ประเทศจนีดว้ย
ตนเอง เนื5องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที5สถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยื5นวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีที5ทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนงัสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิ5ม 3,560 บาท  
2. หนงัสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิื5นๆ จา่ยเพิ5ม 100 บาท 
- เอกสารที5ตอ้งเตรยีม  
1.พาสปอรต์ ที5มอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทบัตราวซีา่ และตรา
เขา้-ออก 
อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  
2. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นิ9ว พื9นหลงัสขีาวเทา่น ั9น ยิ 9มห้ามเห็นฟนั มองเห็นท ั9งใบหนา้
และใบห ู
ท ั9งสอง ขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสื9อสขีาว เชน่ เสื9อยดืสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ  
ไมส่วมเครื5องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟช ั5น เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ  CSX-WE004                                     Page K  of 9  9
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**เนื3องจากสถานทตูจนีมกีารเปลี3ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนีL** 
เอกสารที3ใชป้ระกอบการยื3นขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดทั Lงหมดใหค้รบถว้น เพื3อประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชื3อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ     ! โสด ! แตง่งาน           ! หมา้ย           ! หยา่    
!  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน  !  จดทะเบยีน  ชื3อคูส่มรส 
.................................................................................................................................... 
ที3อยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  
.....................................................................................................................................................
........................รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................... 
ที3อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
.....................................................................................................................................................
..........................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัท์
บา้น............................ 
ชื3อสถานที3ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่…………………………………………………….. 
ตําแหน่ง
งาน ....................................................................................................................................... 
ที3อยูส่ถานที3ทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพห์ญ)่ 
.....................................................................................................................................................
...................................................รหสั
ไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ี3ถกูตอ้งที3สามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื3องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเชค็ขอ้มลู
โดยตรงกบัทา่น) 
ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่    ! ไมเ่คย     ! เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมื3อวนัที3..................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนั
ที3..............................เดอืน............................ปี............................ 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่   ! ไมเ่คย     ! เคย  โปรด
ระบ.ุ........................................................................................... 
เมื3อวนัที3........................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนั
ที3..............................เดอืน.............................ปี................................. 
รายชื3อบคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...........................................SURNAME..................................................... 
RELATION........................................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME............................................................
........ 
RELATION........................................................ 

หมายเหต ุ
**  กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเกบ็เอกสารเพิ3มเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิ 
ความไมส่ะดวกภายหลงั  ทั LงนีLเพื3อ   

       ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ที3นีL  (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครัด) 
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