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บินตรง เชียงใหม่ ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว

5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย
เริ่มต้นเพียง

23,888.-

รายการทัวร์ + ตั๋วเครื่องบิน








เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ
ชมความงดงาม เขาเทียนเหมินซาน พิชิตความกล้า ระเบียงแก้ว
พิสูจน์ความกล้ากับ สะพานแก้ว ที่ยาวที่สุดในโลก
เมนูพิเศษ ปิ้งย่างเกาหลี , สุกี้เห็ด
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
มีบริการอาหารบนเครื่อง ไปและกลับ

กาหนดการเดินทาง
วันที่ 13-17 เม.ย. 62

26,888.-

วันที่ 16-20 พ.ค. 62

23,888.-

วันที่ 25-29 ก.ค. 62

24,888.-

วันที่ 10-14 ส.ค. 62

24,888.-

(GH) CSX-FD004 ทัวร์จีน_เทศกาลสงกรานต์ บินตรงเชียงใหม่ - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน (FD)
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ราคาไม่รวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยว ท่านละ 1,000 บาท
สาหรับลูกค้า ที่มีทะเบียนบ้า นอยู่ในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคเหนือเท่า นั้น
กรณีลูกค้า ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคเหนือ เก็บเพิ่ม ท่า นล่ะ 600 บาท
ราคายังไม่รวมค่า ทิป มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 100 หยวน/ท่า น/ทริป

เส้นทางการเดินทาง
โปรแกรมเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่า

โรงแรมที่พัก

✈

�

�

BEST WESTERN GRAND HOTEL
ZHANGJIAJIE หรือ เทียบเท่า 4 ดาว

2 เลื่อน+รถอุทยาน+ผ้า หุ้มรองเท้า)

เมืองจางเจีย เจี้ย -เขาเทีย นเหมินซาน-ถ้ําประตูส วร ร ค์ (กร ะเช้ า +บั น ไ ด
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BEST WESTERN GRAND HOTEL
ZHANGJIAJIE หรือ เทียบเท่า 4 ดาว

เมื อ งโบร าณฟ่ ง หวง-ส ะพานแก้ ว (ร วมผ้ า หุ้ ม ร องเท้ า ) -พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ภาพวาดทราย-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิ น
เมืองจางเจีย เจี้ย -เมืองฉางซา-เกาะส้ม (รวมรถกอล์ฟ)-ถ นนคนเดิ น หวง
4
ซิ่งลู่
5 ฉางซา-เชีย งใหม่ FD481 (12.55-14.45น.)
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BEST WESTERN GRAND HOTEL
ZHANGJIAJIE หรือ เทียบเท่า 4 ดาว

�

�

�

VIENNA INTERNATIONAL HOTEL
CHANGSHA หรือ เทียบเท่า 4 ดาว

�

✈

1 เชีย งใหม่ - ฉางซา FD480 (08.20-12.05น.) วัดไคฟู - จางเจีย เจี้ย

3

-

โปรแกรมการเดิน ทาง
วันที่ 1
05.30น.
08.20น.
12.05น.

กลางวัน
บ่าย

ที่พัก
วันที่ 2
เช้า

เชียงใหม่ – ฉางซา(08.20-12.05น.) -วัดไคฟู-เมือ งจางเจียเจี้ย
คณะพร้อมกันที่ สนามบินเชียงใหม่ บริเวณเคาท์ เ ตอร์ สายการบิ น Air Asia โดยมี เ จ้ า หน้ า ที่ คอย
อํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่านบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD480
(มีอ าหารบริการบนเครื่อ ง)
เดินทางถึง เมือ งฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ําเซียง มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่ง
เขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อําเภอ อีกทั้งยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศ าสตร์
และวัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลั ง
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนําท่านสู่ วัดไคฟู เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของเมื อ ง
ฉางซา ตั้งอยู่บริเวณถนน Kaifusi สันนิษฐานว่ามีการสร้ า งมาตั้ ง แต่ ใ นช่ ว ง ค.ศ. 907-960 จึ ง มี ค วาม
เก่าแก่และเป็นที่ศรัทธามาก ๆ ของชาวเมือง วัดแห่งนี้เป็นวัดพุทธนิกายเซน ด้านหน้า เป็ น ประตู สู ง ใหญ่
สไตล์จีน ส่วนด้านในจะเป็นอาคารต่าง ๆ พร้อมด้วยสวนสวยสีเขียวขจี มีสระน้ําสร้างความสดชื่ น ภายใน
วัดจะเงียบสงบ น่าไปเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจสุด ๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมือ งจางเจียเจี้ย อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหู ห นาน
เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติ ใ นปี ค.ศ.1992
อุทยานจางเจียเจี้ยมีเนื้อที่กว่า 369 ตารางกิโลเมตร อุดมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่และต้นไม้นานาพั น ธุ์ (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
BEST WESTERN GRAND HOTEL ZHANGJIAJIE หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
เมือ งจางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน-ถ้าประตูสวรรค์ (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน+ผ้าหุ้ม
รองเท้า)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารภายในโรงแรม

(GH) CSX-FD004 ทัวร์จีน_เทศกาลสงกรานต์ บินตรงเชียงใหม่ - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน (FD)
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กลางวัน

บ่าย

ค่า
วันที่ 3
เช้า

นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยู่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเมิ้ ง ซานหรื อ
ซงเหลียวซาน เป็นประวัติแรกของจางเจียเจี้ย นั่งกระเช้าขึ้น สู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5
กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็นกระเช้าที่ทันสมัยที่สุด ชมความมหั ศ จรรย์ ห น้ า ผา
ลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ์ ดอกไม้
ป่าตามฤดูกาล ท่านจะได้ชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยรูป ยอดเขาสูงเสียดฟ้า งามแปลกตา อิ ส ระ
ให้ท่านเพลิดเพลินและสัมผัสความงามของยอดเขา จากนั้นนําท่านชม ระเบียงแก้ว ซึ่งเป็นระเบียงกระจก
มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชัน ความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้
3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสั ม ผั ส ทิ ว ทั ศ น์ อั น งดงามบน เขา
เทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สันนิษ ฐานว่ า น่ า จะ
ช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทําความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ ค วามใส
อาจทําให้เราก้าวขาไม่ออก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําท่านลงบันไดเลื่อนสู่ ถ้าเทียนเหมินต้ง หรือ เรียกว่า ถ้าประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็น 1
ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ จ น
กลายเป็นถ้ํา ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึ ก 60 เมตร เมื่ อ ท่ า นมาถึ ง ถ้ํ า
ประตูสวรรค์ท่านจะได้ขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู่ ภูเขาประตูสวรรค์ ถ่ายรูปชมความงามซึ่ ง เคยมี ช าวรั ส เซี ย
ได้ขับเครื่องบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้วเป็นสถานที่ที่น่าสนใจจากชาวต่ า งชาติ อี ก แห่ ง
หนึ่ง สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขาด้วยกระเช้า
**หมายเหตุ : อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเป็นนั่งรถอุทยาน + ขึ้นบันไดเลื่อน + ลงกระเช้า เพื่อความสะดวก
แก่ลูกค้าที่จะไม่ต้องรอคิวนาน หรือหากบันไดเลื่อนประกาศปิด การเที่ยวต้องเป็ น ขึ้ น +ลงกระเช้ า ทั้ ง นี้
ทางบริษัทจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง //และในส่วนการนั่งรถของอุทยานขึ้นไป
บนถ้ําประตูสวรรค์ หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้ําประตูสวรรค์ได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และ
ไม่จัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ สภาวะอากาศ และการรั ก ษาความปลอดภั ย ของ
นักท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ BEST WESTERN GRAND HOTEL ZHANGJIAJIE หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
เมือ งจางเจียเจี้ย-สะพานแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย-อิสระช้อ ปปิง้ ตลาด
ใต้ดินเมือ งจางเจียเจี้ย
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารภายในโรงแรม
จากนั้น นําท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก มีความสู ง เหนื อ พื้ น 980 ฟุ ต และ
ความยาวกว่า 400 เมตร เชื่อมสองหน้าผา ถือเป็นการทําลายสถิติ สะพานแก้วที่ยาวที่ สุ ด เนื่ อ งจากอั น
เดิม อย่างสะพานแกรนด์แคนย่อนของอเมริกา สูงเพียงแค่ 718 ฟุต
**หมายเหตุ หากสะพานแก้วไม่สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ หรือ ทางเมืองจีนประกาศปิด จึ ง ไม่ ส ามารถ
เข้าไปเที่ยวชมได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนให้ท่านไปเที่ยวถ้ํามังกรเหลือง หรือ ล่ อ งเรื อ
ทะเลสาบเป่าเฟิงหู โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น**
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และนําท่านชมอัญมณีล้ําค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่ แ ล้ ว จะช่ ว ย
ป้องกันอันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อ กําไรหยก แหวนหยก หรื อ ผี เ ซี ย ะสั ต ว์ ม งคลที่ มี ชื่ อ เสี ย ง ที่ มี
คุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน

กลางวัน
บ่าย

ค่า
วันที่ 4
เช้า

กลางวัน

บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่ จ วิ น
เซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่ น กรวดสี
เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมา ล้วนได้รับรางวั ล และการ
ยกย่องมากมายหลายปีซ้อน จากนั้นนําท่าน อิสระช้อ ปปิ้งตลาดใต้ดิน เมืองจางเจียเจี้ยมีสินค้าของฝาก
ของที่ระลึกให้ท่านเลือกซื้อ เลือกช้อปมากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ BEST WESTERN GRAND HOTEL ZHANGJIAJIE หรือเทียบเท่า 4 ดาว
เมือ งจางเจียเจี้ย-เมือ งฉางซา-เกาะส้ม (รวมรถกอล์ฟ)-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารภายในโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่ ฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ําเซียง มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตาราง
กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อําเภอ อีกทั้งยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มี
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑล
หูหนาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําท่นเดินทางสู่ เกาะส้ม ตั้งอยู่กลางแม่ น้ํ า เซี ย งเจี ย ง (Xiangjiang River) เป็ น แม่ น้ํ า สาย
สําคัญที่ไหลผ่านเมืองฉางซา ซึ่งมีขนาดกว้างใหญ่ และยังมีเกาะกลางแม่น้ําเกิดขึ้นตั้งตระหง่านอย่างโดด
เด่นอยู่กลางแม่น้ํา โดยที่ภาษาจีนจะเรียกว่า Ju Zi Zhou Tou หรือเกาะสี ส้ ม นั่ น เอง (Orange Isle)
ที่นี่ไม่เพียงแค่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แปลกและโดดเด่นเท่านั้น แต่ยังงดงามและมี ค วามสํ า คั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์ของจีนอีกด้ ว ย ตั ว เกาะสี ส้ ม มี พื้ น ที่ ทั้ ง หมดประมาณ 70 ตารางกิ โ ลเมตร ความกว้ า ง
โดยประมาณจะอยู่ที่ 50-200 เมตร และยาวประมาณ 5 กิโลเมตรและด้วยเกาะแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ ที่
เหมา เจ๋อตุง มาใช้ชีวิตตอนสมัยยังหนุ่มบ่อย ๆ ทั้งเดินเล่นบนชายหาด เล่นน้ํา นอนอาบแดด ฯลฯ จึ ง มี
การสร้างอนุสาวรีย์หินอ่อนสีขาวขนาดใหญ่รูปเหมา เจ๋ อ ตุ ง ไว้ บ ริ เ วณด้ า นหนึ่ ง ของเกาะ โดยมี บ ทกวี

(GH) CSX-FD004 ทัวร์จีน_เทศกาลสงกรานต์ บินตรงเชียงใหม่ - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน (FD)
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แกะสลักลงบนก้อนหินขนาดใหญ่หน้าอนุสาวรีย์ดังกล่าวเพื่อรําลึกถึงท่าน
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ซึ่งเป็นแหล่งจําหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด เพื่อให้ท่าน
อิสระเลือกซื้อสินค้านานาชนิดตามอัธยาศัย สําหรับเป็นของฝากของที่ระลึกแก่คนทางบ้านหรื อ ญาติ มิ ต ร
สหาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ค่า
วันที่ 5
เช้า
12.55น.
14.45น.

พักที่ VIENNA INTERNATIONAL HOTEL CHANGSHA หรือเทียบเท่า 4 ดาว
ฉางซา-เชียงใหม่ (12.55-14.45 น.)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารภายในโรงแรม
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย..สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางจาก เมือ งฉางซา โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD481
(มีอ าหารบริการบนเครื่อง)
เดินทางกลับถึง สนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ…

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจํานวนผู้โดยสาร
จํานวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย
บินตรงเชียงใหม่ ฉางซา จางเจียเจี้ย เมือ งโบราณฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย
บินตรง เชียงใหม่ ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน BY FD (GO1CNXCSX-FD004)

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
วันที่ 13-17 เม.ย. 62
วันที่ 16-20 พ.ค. 62
วันที่ 25-29 ก.ค. 62
วันที่ 10-14 ส.ค. 62

ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

26,888.23,888.24,888.24,888.-

26,888.23,888.24,888.24,888.-

26,888.23,888.24,888.24,888.-

3,800.3,800.3,800.3,800.-

17,888.16,888.15,888.16,888.-

[ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ติดต่อเจ้าหน้าที่]
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าวีซ่าจีนท่านละ 1,000 บาท
ราคาทัว ร์ข้า งต้นยังไม่รวมค่า ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 100 หยวน /ท่า น/ทริป
(หัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ดุลพินิจและความพึงพอใจของท่าน)
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เงื่อนไขการให้บริการ
1.
2.
3.

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อ
เช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
การชําระค่าบริการ
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4.

3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มั ด จํ า กั บ สายการบิ น หรื อ ค่ า มั ด จํ า ที่ พั ก
โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเ ศษ
เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็ น การ
เหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกั น อุ บั ติ เ หตุ คุ้ ม ครองในระหว่ า งการเดิ น ทาง คุ้ ม ครองในวงเงิ น ท่ า นละ 1,000,000 บาท ค่ า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ํามัน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนวีซ่าแบบธรรมดา 4 วันทําการ (1,000 บาท)
(ยื่นวีซ่าจีนที่เชียงใหม่) ผู้ยื่นคําขอวีซ่าจะต้องมีภูมิลําเนาในทะเบียนบ้านดังต่อไปนี้ 1. เชียงใหม่ 2.
เชียงราย 3. น่าน 4. พะเยา 5. แพร่ 6.ลาปาง 7. แม่ฮ ่อ งสอน 8. ลาพูน9. อุตรดิตถ์ 10. ตาก 11.
พิษณุโลก 12.สุโขทัย กรณีลูกค้าที่ไม่ได้มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดภาคเหนือ ต้องยื่นวีซ่าจีนที่กรุงเทพฯ
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 600 บาทจากราคาทัวร์ และไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร)
กระเป๋าเดินทาง
กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้ําหนักตามสาย
การบินกําหนด
ค่าทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด
ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
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8.

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 100 หยวน/ท่าน/ทริป

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่ น อกเหนื อ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถู ก
ทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิด ชอบ
ค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ า มเข้ า ประเทศ อั น เนื่ อ งมาจากมี สิ่ ง ผิ ด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่ อ ง
และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ ย นแปลงได้ ต ามความ
เหมาะสม
ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรั บ สู ง ขึ้ น บริ ษั ท ฯ สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะปรั บ
ราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ ย นแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่ จ ะ
จัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่ า ช้ า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่
อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้น
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการยื่นวีซ่า จีนสาหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย

**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี้ **
-ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท
-ยื่นด่วน 2 วันทําการ 2,550 บาท
1.
หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด
2.
หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเท่านั้น**
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3.
สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่ อ น
การส่งเอกสารยื่นวีซ่า
4.
สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
5.
เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6.
กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบั ต รและสู ติ บั ต รของเด็ ก ฉบั บ แปล
(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
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ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทํางาน ญาติที่ติดต่ อ ได้
ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทู ตตรวจสอบได้
ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7.
เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัท ทั ว ร์
อย่างน้อย 5-7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
8.
โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดิ น ทางและยกเว้ น การทํ า วี ซ่ า ท่ า น
จะต้องรับผิดชอบ
9.
ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททั ว ร์ ฯ ไม่ ท ราบกฎกติ ก า การยกเว้ น วี ซ่ า ใน
รายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดิ น ทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํ า งานในประเทศไทย และมี ใ บอนุ ญ าตการ
ทํางานในประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจี น ด้ ว ยตนเอง
เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ ่าหนังสือ เดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้ า -ออกอย่ า ง
น้อย 2 หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **พื้นหลังขาวเท่านั้น**
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบีย นสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อ ไปนี้
1.
ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.
นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.
นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า
4.
นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้อ งจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อ ท่านส่งหนังสือ เดินทางล่าช้า
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อ ตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้ )
**การขอวีซ ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อ มูลดังต่อ ไปนี้**
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อ ประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME .......................................................SURNAME.................................................
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
หม้าย
หย่า
ไม่ได้จดทะเบียน จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส .................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) .................................................................
ตําแหน่งงาน.................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
................................................................................... ...............................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................................
(สาคัญ มาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูต จะมีการโทรเช็ค ข้อมูลโดยตรงกับ ท่าน)

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
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)

ประกาศ
เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง

(GH) CSX-FD004 ทัวร์จีน_เทศกาลสงกรานต์ บินตรงเชียงใหม่ - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน (FD)

