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*** จุดเด่นของไทยโมเดิร์นทราเวล *** 

* ซองใส่เอกสาร+ปกใส่หนังสือเดินทาง 

* รับคูปองส าหรับช้อปปิ้งสินค้าราคาพิเศษที่ King Power รางน  าและสนามบิน 

* ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงิน ค่ารักษาพยาบาลท่านละไม่เกิน 500,000 บาท / 

   กรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท )   

* ขนมและน  าดื่มแจกฟรีที่สนามบิน ณ วันเดินทาง 
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วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซา                     (-/-/-)  

13.00 น.   พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั น 4 ประตู 3 เคาเตอร์ D สายการบิน Thai Smile Airways  
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง 

16.20 น.    น าท่านเดินทางสู่ ฉางซา  โดยสายการบิน Thai Smile Airways เที่ยวบินที่ WE616 
 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
20.20 น. ถึง สนามบินหวางฮวา เมืองฉางซา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
 พักที่ Doltonchangsha Hotel หรือเทียบเท่า 

วันทีส่อง ฉางซา – จางเจียเจี ย – แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี ย – สะพานกระจก (รวมล่องเรือ)      (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี ย (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.)  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

แวะ ร้านนวดเท้า เพื่อให้ทุกท่านได้นวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  น าท่านเดินทางสู่ แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี ย 
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจางเจียเจ้ีย ชม สะพานกระจก ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิสราเอลที่มี
ช่ือเสียงระดับโลกอย่าง Haim Dotan ผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการจัดงาน Shanghai Expo 2010 รวมถึงร่วมสร้าง
สะพานบันจ้ีจ้ัมที่สูงที่สุดในโลก สะพานนี้มีทางเดินเป็นกระจกใสมองเห็นธรรมชาติข้างล่างอย่างชัดแจ๋ว โดย 
สร้างขึ้นเพื่อเช่ือมระหว่าง 2 หน้าผาในเขตอุทยานแห่งชาติจางเจียเจ้ีย เข้าด้วยกันด้วยความสูงที่  300 เมตร 
ทางเดินสะพานกว้าง 6 เมตร และทอดยาวออกไปถึง 430 เมตรด้วยกัน สามารถรองรับนักท่องเที่ยวบนสะพาน
ได้ 800 คน ด้วยสถิตินี้จะส่งผลมันกลายเป็นสะพานท้องกระจกที่สูงและยาวที่สุดในโลกและนับได้ว่านี่จะเป็น
สะพานส าหรับการชมวิวหน้าผาที่ตระการตาและย่ิงใหญ่มาก ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสอง
ข้างทางให้ท่านได้ ล่องเรือ ชมความงามของธรรมชาติสถานที่แห่งนี้ มีภูมิทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศ
ให้เป็นมรดกโลกปี 1992 จากองค์การ UNESCO  น าท่านแวะ ร้านผ้าไหม อันลือช่ือของจีน วิธีการน าเส้นไหม
ออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เคร่ืองจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เพื่อมาท าไส้
นวมผ้าห่มไหม 
 
 
 
 
 

 

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ  ภัตตาคาร 
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พักที่ Jinxiudongdu Hotel หรือเทียบเท่า 

วันทีส่าม อุทยานจางเจียเจี ย (ขึ น-ลงลิฟท์แก้วไป่หลง) – สะพานอันดับ 1 ในใต้หล้า   
 ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ (เขาอวตาร) – ภาพวาดสิบลี  (รวมรถราง) – โชว์นางจิ งจอกขาว         (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านแวะชมอัญมณีล้ าค่าที่ ร้านหยก เป็นเคร่ืองประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเช่ือว่าใส่แล้วจะช่วย

ป้องกันอันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีช่ือเสียง ที่มีคุณภาพ
และมีช่ือเสียงของประเทศจีน น าท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี ย น าท่านขึ้นเขาด้วยด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง
ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่สูง 326 เมตร ซึ่งถูกบันทึกลง Guinness world Records ในด้านเป็นลิฟท์แก้ว
แบบ outdoor ที่สูงที่สุดในโลก (World's tallest full-exposure outdoor elevator) และเร็วที่สุดในโลกน าท่าน
เดินทางสู่ เทียนเสี ยตี  อี เฉียว (สะพานอันดับ 1 ในใต้หล้า) ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา 
ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงาม ของภูเขาฮัลเลลูย่าห์ ซึ่งภาพยนตร์ช่ือดัง อวตาร ได้น ามาเป็นฉาก
ในการถ่ายท า ลงจากเขาหยวนเจียเจ้ียด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง 

 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านสู่สถานที่อีกหนึ่งของ อุทยานจางเจียเจี ย เปลี่ยนนั่ง รถรางไฟฟ้า ชมความสวยงามของ ระเบียง
ภาพวาดสิบลี  (รวมรถราง) ซ่ึงเป็นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วยยอดเขารูปร่างแปลกพิสดารเรียงรายกัน  
200 ยอด  โดยมีล าธารเล็กๆไหลผ่านตามแนวทิวเขาก่อให้เกิดเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน  แวะ
ร้านยางพารา    

 ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ  ภัตตาคาร 
น าท่านชม โชว์นางจิ งจอกขาว (THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX) ฟัง
เพลงรักไพเราะเพราะจับใจ เป็นเร่ืองราวที่ซาบซึ้งตรึงดวงใจในความรักของจ้ิงจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่ม
ตัดฟืนที่ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสู้เพื่อความรักจนท้ายที่สุดก็สมหวังในชีวิตคู่ให้ผู้ชมย้ิมหวานกับตอนจบแบบ 
HAPPY ENDING นักแสดงกว่า 500 ชีวิตโลดแล่นอยู่บนเวทีกลางแจ้งแบบอลังการตระการตา มีฉากหลังเป็น
ภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ทึ่งอี้งกับเทคนิคการเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ของนางจ้ิงจอกขาว 

 หมายเหตุ **เนื่องจากช่วงเดือนธันวาคม - กลางเดือนมีนาคมของทุกป ีโชว์สุนัขจิ งจอกจะปิดการแสดงช่วงฤดู
หนาวหากกรุ๊ปที่เดินทางตรงกับช่วงเวลาดังกล่าว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นโชว์เสน่ห์เซียงซี 
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 พักที่ Shanshuizhongtiang Hotel หรือเทียบเท่า 

วันทีส่ี่ ภูเขาเทียนเหมินซาน(กระเช้าขึ น-ลง) –ระเบียงแก้ว (รวมถุงเท้า) –  ถ  าประตูสวรรค์ 
 เมืองโบราณเฟ่ิงหวง – ถนนชิงสือป่าน  – สะพานหงเฉียว – หนานหัวเหมิน                  (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยู่มณฑลหูหนานสมัยก่อนเรียกว่าภูเขาหวินเมิ้งซาน หรือ ซงเหลียว

ซานเป็นประวัติแรกของจางเจียเจ้ีย โดยการนั่งกระเช้าจากตัวเมืองจางเจียเจี ย  มีความยาวที่สุดในโลก คือ 7.5 
กิโลเมตรเมตร เป็นกระเช้าที่ทันสมัยที่สุด ขึ้นสู่ เขาเทียนเหมินซาน ใช้เวลาในการนั่งกระเช้า 40 นาที  ถึง เขา
เทียนเหมินซาน จากนั้นน าท่านสู่ ระเบียงแก้ว มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชัน ความ
กว้างของ ระเบียงแก้ว วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมา
สัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือนสะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้า
ขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการท าความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทาง
อาจไม่ไกลมากนักระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับภูมิประเทศที่สวยงามจากพื้นราบสู่แนวนาขั้นบันได ได้
เวลาอันสมควรน าท่านกลับจากระเบียงแก้ว โดยบันไดเลื่อน น าท่านสู่ ถ  าเทียนเหมิน  หรือเรียกว่า ถ  าประตู
สวรรค์ เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุ ที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดย
ธรรมชาติจนกลายเป็นถ้ า ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึง
ถ้ าประตูสวรรค์ท่านจะได้ลงบันได 999 ขั้น ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางลงจากเขา ด้วยกระเช้า 

 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเฟิ่งหวง (เมืองหงส์) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 3 ช่ัวโมง) ซึ่งมีโบราณสถาน

และโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ าค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง มีถนนที่ปูด้วยหิน
เขียวกว่า 20 สาย สิ่งก่อสร้าง 68 แห่ง วัตถุโบราณ 116 แห่ง น าท่านชมเมืองที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ถัง สร้าง
ด้วยหินมีช่ือว่า “หวงซือเฉียวกู่เฉิง” เดิมเป็นที่ว่าการอ าเภอ มีจุดเด่น คือ ก าแพงโบราณ ซ่ึงสร้างในสมัย 
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 ราชวงศ์หมิง เป็นสถานที่ได้รับความนิยมและเป็นสถานศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาทั้งชาวจีน และ
ต่างชาติ จากการจดบันทึกประวัติของท่านเสิ่นฉง   เหวินท าให้ผู้คนได้รู้จักที่มาที่ไปของเมืองเฟิ่งหวง ให้ท่าน
ได้เพลิดเพลินกับการชมแสงสีกลางคืนของเมืองโบราณเฟิ่งหวง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนชิงสือป่าน ซึ่ง
ตั้งอยู่ในเมืองโบราณเฟิ่งหวง เป็นถนนที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบโบราณและสดช่ืน จากนั้นพาท่านชม สะพาน
หงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มี หลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของเฟิ่งหวง 
คือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ าที่ใสสะอาด จนเห็นก้นบึง เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมช่ืน
ชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หนานหัวเหมิน เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจใน
เมืองโบราณเฟิ่งหวง  เที่ยวชมเมืองเฟิ่งหวงยามค่ าคืน ที่เต็มไปด้วยแสงสีแบบตื่นตาตื่นใจ ชมผับบาร์ที่
คึกคักริมแม่น้ าถัวเจียง ตกแต่งแบบแนวแนวสุดฤทธ์ิสุดเดช ชมและเลือกซ้ือสินค้าHANDMADE  

 เส้ือยืด,รองเท้าเก๋ๆ เขียนสีลงลายสดใส แบบนั่งวาดกันให้เห็น และของพ้ืนเมืองต่างๆ อีกมากมาย 
สถานที่บันเทิงจะปิดประมาณ ตีหนึ่ง ร้านค้าเริ่มทยอยปิดประมาณ 5 ทุ่ม  ในย่านเมืองโบราณเฟ่ิงหวง 

 
 
 
 
 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ  ภัตตาคาร    
 พักที่ Jinxiufenghuang Hotel หรือเทียบเท่า 

วันทีห่้า  จางเจียเจี ย – ฉางซา – เกาะส้ม – สนามบินฉางซา – สนามบินสุวรรณภูมิ  (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ ฉางซา (ใช้เวลาในการเดินทาง 4 ช่ัวโมง)  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม เกาะส้ม สวนสาธารณะกลางแม่น้ าใจกลางนครฉางซา น าท่านนั่งรถแบตตาร่ีชมวิว ชมหินแกะสลัก
รูปหน้าของท่านประธานเหมาเจอตุง สมัยเมื่ออายุ 35 ปี (รวมรถราง) 
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ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ  ภัตตาคาร  
  เดินทางสู่ สนามบินหวางฮวา  เมืองฉางซา  
21.20 น.   กลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยสายการบิน Thai Smile Airways  เที่ยวบินที่ WE617 
23.55 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

**************************************** 
ประกาศ : ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นมา ทางรัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจ้ีย และ เมืองเฟิ่งหวง มณฑลหูหนาน ได้

มีการออกกฎระเบียบ ก าหนดนโยบายให้โรงแรม ยกเลิกการให้บริการสิ่งของที่ใช้คร้ังเดียวแล้วทิ้ง เช่น แปรง
สีฟัน ยาสีฟัน แชมพู หมวกอาบน้ า รองเท้าแตะ ฯลฯ เพื่อเป็นการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อนและเป็นการ
รักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั น !!! กรุณาน าสิ่งของใช้เหล่านี ติดตัวมาด้วยตัวเอง หากท่านเข้าพักแล้วต้องการใช้
สิ่งของดังกล่าว ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามราคาที่โรงแรมก าหนดไว้   

(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไว้ด้านนอกหรือวางไว้ในห้องน  าแล้วคิดค่าบริการเม่ือท่านเช็คเอ้าท์) 

 

อัตราค่าบริการ   ฉางซา จางเจียเจี ย เฟิ่งหวง 5 วัน 4 คืน 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักคู่ (ท่านละ) พักเดี่ยว(เพ่ิมท่านละ) 

4-8 พ.ย. 59 19,999.- 5,500.- 

11-15 พ.ย. 59 19,999.- 5,500.- 

16-20 ธ.ค. 59 19,999.- 5,500.- 

21-25 ธ.ค. 59 19,999.- 5,500.- 
ข้อควรระวัง!! ท่านใดท่ีต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน/รถทัวร์/รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั ง 
  **บริษัทฯ ต้องขออนุญาตเก็บค่าวีซ่าเดี่ยวเพ่ิม  หากวีซ่ากรุ๊ปถูกยกเลิกโดยปัจจัยจากการเมืองหรือเหตุสุดวิสัย และ  
   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ ทุกกรณี** 
 

อัตราค่าบริการนี รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ช้ันทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินตามที่ระบุไว้  
2. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิปรับเพิ่มใน กรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม) 
3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านกรณีที่มาไม่ครบคู่) 
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่ารถรับส่งและน าเที่ยวสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 
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7. น้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม 
8. ค่าธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (แบบกรุ๊ป) *** การท าวีซ่าเป็นวีซ่ากรุ๊ป ต้องใช้เวลาย่ืนวีซ่าอย่างน้อย 7 วัน 

ท าการ ไม่รวม เสาร์ – อาทิตย์ (กรณีย่ืนวีซ่าเดี่ยว ปกติ 4 วันท าการ ช าระส่วนเพิ่มอีกท่านละ 700 บาท)  
9. หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงิน ค่ารักษาพยาบาลท่านละไม่เกิน 500,000 บาท / กรณีเสียชีวิต วงเงินท่าน

ละไม่เกิน 1,000,000 บาท )  ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต  
ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 
1. น้ าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด  
2. ค่าท าหนังสือเดินทาง , ค่าวีซ่าของคนต่างด้าว และวีซ่าของคนต่างชาติ 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี)  และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ท่านละ 1,250 บาทตลอดทริป  
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทยและแต่ความพึงพอใจของลูกค้า 

การช าระเงิน 
 บริษัทฯ ขอรับมัดจ าในวันจองทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท  พร้อมส่งแฟ็กซ์ใบโอนเงิน และหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง 

เบอร์แฟกซ ์02-245-1416 ส่งถึงพนักงานที่ท่านติดต่อพร้อมระบุรายการและวันที่เดินทางให้ชัดเจน เป็นการยืนยันการจอง
จึงจะถือว่าได้ท าการส ารองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ 

 ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทาง  14 วัน  หรือก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน  มิฉะนั้นทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 

สามารถช าระเงิน โดย โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารได้ท่ี 
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การยกเลิก  
(ยกเว้นกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นตามจริงไม่สามารถคืนเงินทั งหมดหรือบางส่วนได้) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด (หากไม่ได้มีการย่ืนวีซ่าล่วงหน้า) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ 
 ยกเว้น !!! กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าที่ 
      พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่นEXTRA FLIGHT  และ 

CHARTER FLIGHT  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั งหมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็น  การเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั นๆ 
 

เงื่อนไขการให้บริการ    
เมื่อท่านตกลงช าระเงิน ไม่ว่าทั งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว  
 หากไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของ

ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งส้ิน และบริษัทฯ มีสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้  เมื่อ
เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า  

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการส ารองที่นั่งบนเคร่ืองและ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ถือเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จัด โดยยึดถือสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่, ค่าโรงแรม, ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน+ภาษีน้ ามันของ
สายการบิน และรายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 อัตราค่าบริการนี้เป็นราคาตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน  หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ดังกล่าว  และขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง , ภาษีตั๋วทุกชนิด
เพิ่ม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง ถ้ากรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่านตามเงื่อนไขการยกเลิกข้างต้น  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล, หรือ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว / ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องจากความประมาท ของท่าน , 
เกิดจากการโจรกรรม และ / หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ ตัวนักท่องเที่ยวเอง  

หมายเหตุ : ราคาทัวร์นี้ ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ ามันโลกที่มี
การปรับราคาสูงขึ้น ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ ามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี
น้ ามันเพิ่มตามความเป็นจริง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง
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ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็นส าคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่
และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ ามันเพิ่มเติมจากราคาที่ก าหนดไว้) 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป (วีซ่าท่องเที่ยว) 
กรุณาส่งให้บริษัทฯล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 สัปดาห์  

 ***การท าวีซ่าเป็นวีซ่ากรุ๊ป ต้องใช้เวลาย่ืนวีซ่าอย่างน้อย 7 วันท าการ ไม่รวม เสาร์ – อาทิตย์  *** 

1. ส าเนาหน้าพาสปอร์ต  ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง ( ส าเนาที่ชัดเจน ) 
2. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่าจีน ท่านจะต้อง

รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / 
ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีน
อย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : กรณีที่ย่ืนวีซ่ากรุ๊ปไม่ทัน ลูกค้าต้องท าวีซ่าเดี่ยว มี 2 กรณี ดังนี  
1.วีซ่าเดี่ยว แบบ 4 วัน ท าการ โดยลูกค้าต้องช าระเงินส่วนต่างเพิ่ม 700 บาท  
2.วีซ่าเดี่ยว แบบด่วน 2-3 วัน ท าการ ต้องช าระเงินส่วนต่างเพิ่ม 1,550 บาท  
   (กรณีรับวีซ่าด่วน 2-3 วันท าการจะสามารถรับเล่มได้ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป) 

(ณ ตอนนี ไม่มีวีซ่าด่วน 1 วัน) 
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี !!!! กรณียื่นวีซ่ากรุ๊ปไม่ทัน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
( MISS./ MRS./ MR.) NAME..............................................................SURNAME........................................................................ 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส.......................................................................................................................... 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) .........................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................ .................. 
รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้าน..............................................มือถือ........................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบ้าน / ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่).......................................................................... .............. 
.............................................................................................................................................................. ............................................ 
.........................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน....................................................................... 
ชื่อสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...................................................................................................... .... 
ต าแหน่งงาน........................................................................................................................................... ......................................... 
ที่อยู่สถานทีท่ างาน  / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ...................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
รหัสไปรษณีย์ ............................ 
โทร....................................................E-Mail …………………………………..........................  

(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว  
เมื่อวันที่..................เดือน.............................ปี......................   ถึง  วันที่................เดือน..........................ปี.......................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ.................................................................... 
เมื่อวันที่..................เดือน.............................ปี......................   ถึง  วันที่................เดือน..........................ปี.......................... 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................................SURNAME........................................................... 
RELATION........................................................................................................................................................... ......................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................................SURNAME........................................................... 
RELATION....................................................................................................................................................................................  
หมายเหตุ 

**  กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที่ท างาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อใช้ในการขอยื่นวีซ่า 

**  ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  

 ทั งนี เพื่อ ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี   (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 

**  แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 

** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานฑูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้เดินทางเอง 


