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 ชมความงามประตสูวรรค ์เขาเทยีนเหมนิซาน 
 ชม เขาอวตาร ซึง่ถกูนําเอามาเป็นฉากของภาพยนตร ์
 ชม ความงามของยอดเขา ทีเ่รยีงตัวสวยงามเหมอืนดังภาพวาด ทีภ่าพเขยีน 10 ลี ้ 
 ชม เกาะสม้...สวนสาธารณะกลางแมน้ํ่าใจกลางนครฉางซา 

 
** ราคานีช้วัร ์รวม ภาษสีนามบนิไทย-จนีและคา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิแลว้** 

** ราคานีไ้มแ่จกกระเป๋า ไมร่วมทปิไกด ์และทปิคนขบัรถ ** 

 

**กรณีมวีซีา่แลว้ หรอืยืน่วซีา่เอง หกัคนื 1,000 บาท ** 
 

 

กาํหนดการเดนิทาง วนัที ่17-20 ก.ค. /11-14 ส.ค. 59 ราคา 17,900.- 
 วนัที ่22-25 ก.ย. /21-24 ต.ค. 59 ราคา 17,900.- 
 วนัที ่30 ธ.ค. 59 – 02 ม.ค. 60 ราคา 18,900.- 

1. เชยีงใหม-่ฉางซา  

2. ฉางซา-จางเจยีเจีย้-เขาเทยีนเหมนิซาน(กระเชา้+

บนัไดเลือ่น+รถอทุยาน)-ระเบยีงแกว้(รวมผา้หุม้

รองเทา้)-ถ้ําประตสูวรรค-์รา้นหยก 

3. ภาพเขยีน 10 ลี ้(รวมรถราง)-อทุยานจางเจยีเจีย้(ขึน้

ลฟิทแ์กว้-ลงกระเชา้)-เขาอวตาร-สะพานใตห้ลา้อนัดบั

หนึง่-รา้นนวดฝ่าเทา้ 

4. รา้นผา้ไหม-จางเจยีเจีย้-ฉางซา-เกาะสม้(รถราง)- 

ถนนคนเดนิหวงชงิ-ฉางซา-เชยีงใหม ่

  

บนิตรงเชยีงใหม ่ฉางซา  จางเจยีเจีย้  

 4 วนั 3 คนื (FD) 

โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี 
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วนัแรก     เชยีงใหม-่ฉางซา 

15.30 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิเชยีงใหม ่บรเิวณเคาทเ์ตอร ์สายการบนิ Air Asia โดยมี

เจา้หนา้ที ่ คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระใหก้ับ

ทา่น  

 

18.15 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงฉางซา โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เทีย่วบนิที ่FD480 

ไมร่วมอาหารบนเครือ่ง 

 

22.10 น. เดนิทางถงึ เมอืงฉางซา ตัง้อยูท่างตอนใตข้องแมน้ํ่าเซยีง มพีืน้ทีป่ระมาณ 12,500 

ตารางกโิลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อําเภอ อกีทัง้ยังเป็น

เมอืงเอกของมณฑลหูหนาน มปีระวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ใน

ปัจจุบันเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิของมณฑลหูหนาน หลังผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืง และรับสมัภาระ นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

 

ทีพ่กั  HUAXI HOTEL  หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่อง    ฉางซา-จางเจยีเจีย้-เขาเทยีนเหมนิซาน(กระเชา้+บนัไดเลือ่น+รถอทุยาน)- ระเบยีงแกว้  

                      (รวมผา้หุม้รองเทา้) -ถํา้ประตสูวรรค-์รา้นหยก 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจางเจยีเจีย้ อทุยานมรดกโลกตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนือ

ของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาตแิห่งแรกของจนี และไดรั้บการประกาศให ้

เป็นมรดกโลกธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 อทุยานจางเจยีเจีย้มเีนื้อทีก่ว่า 369 ตาราง

กโิลเมตร อดุมดว้ยขนุเขานอ้ยใหญแ่ละตน้ไมน้านาพันธุ ์   

ใชเ้วลา

เดนิทาง

ประมาณ 

4 ชม. 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ ภเูขาเทยีนเหมนิซาน ตัง้อยูม่ณฑลหหูนาน สมยักอ่นเรยีกวา่ 

ภเูขาหวนิเมิง้ซานหรอืซงเหลยีวซาน เป็นประวัตแิรกของจางเจยีเจีย้ น ัง่กระเชา้ขึน้ 

สู ่เขาเทยีนเหมนิซาน ซึง่มคีวามยาวถงึ 7.5 กโิลเมตร ใชเ้วลา 40 นาท ีถงึเขาเทยีน

เหมนิซานเป็นกระเชา้ทีท่ันสมยัทีส่ดุ ชมความมหศัจรรยห์นา้ผาลอยฟ้า สมัผัสความ

แปลกใหมข่องการทอ่งเทีย่ว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหนิ หลากหลายพันธุ ์ ดอกไม ้

ป่าตามฤดกูาล ทา่นจะไดช้มความงามของภเูขา ภผูา นับรอ้ยรปู ยอดเขาสงูเสยีดฟ้า 

งามแปลกตา อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิและสมัผัสความงามของยอดเขา จากนัน้นํา

ทา่นชม ระเบยีงแกว้ ซึง่เป็นสะพานกระจก มรีะยะทางอนัหวาดผวาอยูท่ี ่ 60 เมตร 

ลอ้มรอบผาสงูชนั ความกวา้งของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได ้3 ฟตุ มคีวามหนา 

2.5 นิว้ ถอืเป็นการทา้ทายนักทอ่งเทีย่วทีอ่ยากมาสมัผัสทวิทัศนอ์นังดงามบน เขา

เทยีนเหมนิซาน มกีฏอยูว่า่ผูม้าเยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ 

สนันษิฐานวา่น่าจะชว่ยลดความสกปรก งา่ยตอ่การทําความสะอาด สะพานกระจก 

แหง่นี ้ระยะทางอาจไมไ่กล แตค่วามใสอาจทําใหเ้รากา้วขาไมอ่อก!!  จากนัน้นําทา่น

ลงบนัไดเลือ่นสู ่ ถํา้เทยีนเหมนิตง้ หรอืเรยีกวา่ ถํา้ประตสูวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน 

เป็น 1 ใน 4 ของภเูขาทีส่วย สาเหตทุีเ่รยีกวา่เทยีนเหมนิซานเพราะวา่ ภเูขาเกดิ

ระเบดิขึน้เองโดยธรรมชาตจินกลายเป็นถ้ํา ประตนูีม้คีวามสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 

57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมือ่ทา่นมาถงึถ้ําประตสูวรรคท์า่นจะไดข้ึน้ขัน้บนัได 999 

ขัน้ สู ่ ภเูขาประตสูวรรค ์ ถา่ยรปูชมความงามซึง่เคยมชีาวรัสเซยีไดข้บัเครือ่งบนิเล็ก

ลอดผา่นชอ่งภเูขาประตสูวรรคม์าแลว้เป็นสถานทีท่ีน่่าสนใจจากชาวตา่งชาตอิกีแหง่

หนึง่ สมควรแกเ่วลาเดนิทางลงจากเขา 

 **หมายเหต ุ : อาจจะมเีปลีย่นแปลงเป็นน ัง่รถอทุยาน + ขึน้บนัไดเลือ่น + 

ลงกระเชา้ เพือ่ความสะดวกแกล่กูคา้ทีจ่ะไมต่อ้งรอควินาน หรอืหากบนัได

เลือ่นประกาศปิด การเทีย่วตอ้งเป็นขึน้+ลงกระเชา้ ท ัง้นีท้างบรษิทัจะ

เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมอยา่งใดอยา่งหนึง่ //และในสว่นการน ัง่รถ

ของอทุยานขึน้ไปบนถํา้ประตสูวรรค ์หากรถของอทุยานไมส่ามารถขึน้ไปทีถ่ํา้

ประตสูวรรคไ์ด ้ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิ และไมจ่ดัโปรแกรมอืน่มาทดแทนให ้
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ท ัง้นี ้ ข ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ และการรกัษาความปลอดภยัของนกัทอ่งเทีย่ว 

ขอสงวนสทิธิย์ดึตามประกาศจากทางอทุยานเป็นสําคญั โดยทีไ่มแ่จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้** นําทา่นชมอญัมณีล้ําคา่ หยก เป็นเครือ่งประดับทีน่ยิมกนัอยา่ง

แพรห่ลายเพราะเชือ่วา่ใสแ่ลว้จะชว่ยป้องกนัอนัตรายได ้ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ กําไร

หยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง ทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของ

ประเทศจนี 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมทีพ่กั    

ทีพ่กั  JINHUA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่าม          อทุยานจางเจยีเจีย้(ข ึน้ลฟิทแ์กว้-ลงกระเชา้)-เขาอวตาร-สะพานใตห้ลา้อนัดบัหนึง่-           

                        ภาพเขยีน 10 ลี ้(รวมรถราง)-รา้นนวดฝ่าเทา้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 นําทา่น ขึน้เขาดว้ยลฟิทแ์กว้ไป่หลง ลฟิทแ์กว้แหง่แรกของเอเชยีทีส่งู 326 เมตร

ซึง่ถกูบนัทกึลง Guinness world Records ในดา้นเป็นลฟิทแ์กว้แบบ outdoor ทีส่งู

ทีส่ดุในโลก (World’s tallest full-exposure outdoor elevator) และเร็วทีส่ดุใน

โลก นําทา่นเดนิทางสู ่ เทยีนเสีย้ตีอ้ ีเ้ฉยีว (สะพานใตห้ลา้อนัดบั 1) ซึง่มี

ทัศนยีภาพทีส่วยงามรายลอ้มดว้ยหมูข่นุเขา ซึง่ภาพยนตรช์ือ่ดัง อวตาร ไดนํ้ามา

เป็นฉากในการถา่ยทํา ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศันอ์นัสวยงาม สมควรแกเ่วลา

นําทา่น ลงจากเขาเทยีนจือ่ซานดว้ยกระเชา้   

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

 นําทา่น น ัง่รถรางไฟฟ้าชมภาพเขยีน 10 ลี ้ คอืชอ่งเขาแคบๆ ดา้นลา่งของเทยีน

จือ่ซานทีถ่กูบบีดว้ยภเูขาและแทง่หนิขนาดใหญป่ระมาณ 200 แทง่ เรยีงรายเป็นแนว

ทวิเขาทีป่ระกอบดว้ยยอดเขารปูรา่งแปลกตาเรยีงรายกนั โดยมลํีาธารเล็กๆ ไหลผา่น

ตามแนวทวิเขากอ่ใหเ้กดิเป็นภาพทีส่วยงามราวกบัภาพเขยีนจากนัน้นําทา่นสู ่

ศนูยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเรือ่งราวเกีย่วกบัการแพทยโ์บราณตัง้แต่

อดตีถงึปัจจบุนั การสง่เสรมิการใชส้มนุไพรจนีทีม่มีานานนับพันปี พรอ้มรับฟังการ

วนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ 

 

 

 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมทีพ่กั   

ทีพ่กั  JINHUA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ี ่            รา้นผา้ไหม-จางเจยีเจีย้-ฉางซา-เกาะสม้(รถราง)-ถนนคนเดนิหวงชงิ-ฉางซา-     

                      เชยีงใหม ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 ทา่นแวะชมและเลอืกซือ้ ผา้ไหมจนี สนิคา้ OTOP ขึน้ชือ่ของจนี   จากนัน้นําทา่น

เดนิทางกลับสู ่ เมอืงฉางซา ระหวา่งทางใหท้า่นไดพ้ักผอ่นชมววิธรรมชาตอินั

สวยงาม 

ใชเ้วลา

เดนิทาง

ประมาณ 

4 ช ัว่โมง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย นําทา่นชม เกาะสม้ สวนสาธารณะกลางแมน้ํ่าใจกลางนครฉางซา นําทา่นน่ังรถแบต

ตารีช่มววิ ชมหนิแกะสลักรปูหนา้ของทา่นประธานเหมาเจอตงุ สมยัเมือ่อาย ุ 35 ปี 

(รวมรถแบต) นําทา่นเดนิทางสู ่ ถนนคนเดนิ ซึง่เป็นแหลง่จําหน่ายสนิคา้

หลากหลายชนดิ เพือ่ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้สนิคา้นานาชนดิตามอธัยาศัย สําหรับเป็น

ของฝากของทีร่ะลกึแกค่นทางบา้นหรอืญาตมิติรสหาย 

 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัราคาร  

 ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  

23.20 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงฉางซา โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เทีย่วบนิที ่FD481 

ไมร่วมอาหารบนเครือ่ง 
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01.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเชยีงใหม ่  โดยสวสัดภิาพ.....................       

 

 

********************************* 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจีาํนวนผูโ้ดยสาร 

จํานวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จีาํนวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 

อตัราคา่บรกิาร  บนิตรงเชยีงใหม ่ฉางซา จางเจยีเจีย้ 4 วนั 3 คนื FD 

 

กําหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

ราคาเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่17-20 ก.ค. /11-14 ส.ค. 59 17,900 17,900 17,900 2,500 

วนัที ่22-25 ก.ย. /21-24 ต.ค. 59 17,900 17,900 17,900 2,500 

วนัที ่30 ธ.ค. 59 – 02 ม.ค. 60 18,900 18,900 18,900 2,500 

ไมร่บัจอยแลนด ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหม ซึง่จําเป็นตอ้ง

บรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้น

จําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ 

ท ัง้ส ิน้ 

 

อตัรานีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2. คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี 4 วันทําการ (ยืน่วซีา่จนีทีเ่ชยีงใหม)่ 

กรณีลกูคา้ทีไ่มไ่ดม้ภีมูลํิาเนาอยูใ่นจังหวดัภาคเหนอื***คอื 1. เชยีงใหม ่2. เชยีงราย 3. น่าน 4. พะเยา  

5. แพร ่6.ลําปาง  7. แมฮ่อ่งสอน 8. ลําพนู 9. อตุรดติถ ์10. ตาก 11. พษิณุโลก  12.สโุขทัย  

          ตอ้งยืน่วซีา่จนีทีก่รงุเทพฯ เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่อกี 500 บาทจากราคาทวัร)์ 

ประกาศ  :  ตัง้แตว่ันที ่1 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป รัฐบาลเมอืงฉางซา จางเจยีเจีย้ และ เมอืงฟ่งหวง มณฑลหู
หนาน ไดม้กีารออกกฎระเบยีบ กําหนดนโยบายใหโ้รงแรม ยกเลกิการใหบ้รกิาร สิง่ของทีใ่ชค้รัง้เดยีวแลว้ทิง้ เชน่ 
แปรงสฟัีน ยาสฟัีน แชมพ ูหมวกอาบน้ํา รองเทา้แตะฯลฯ เพือ่เป็นการรณรงคช์ว่ยลดภาวะโลกรอ้นและรักษา
สิง่แวดลอ้ม **ดังนัน้กรณุานําสิง่ของใชเ้หลา่นีต้ดิตัวมาดว้ยตัวเอง** 

**หากทา่นเขา้พักแลว้ตอ้งการใชส้ ิง่ของดังกลา่ว ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เองตามราคาทีโ่รงแรมกําหนดไว ้
(กรณุาสอบถามเพราะโรงแรมบางแหง่อาจวางไวด้า้นนอกหรอืวางไวใ้นหอ้งน้ํา แลว้คดิคา่บรกิารเมือ่ทา่นเชค็
เอา้ท ์) 
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7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

 เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. กระเป๋าเดนิทางน้ําหนักทีส่ายการบนิกําหนด  ทา่นละ 1 ใบ (20 กโิลกรัม) 

9. ราคารวมภาษสีนามบนิทกุแหง่ + ภาษนํีา้มนั  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. คา่หอ้งพกัเดีย่วตามอตัรา 

3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน้ํ่าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน้ําหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

4. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

6. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

7. คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบกํากบัภาษี) และคา่ภาษีบรกิารหกั ณ ทีจ่า่ย 3%                    

9. คา่ทปิไกด ์วนัละ  10 หยวนตอ่คน ตอ่วนั และ คนขบัรถ วนัละ  10 หยวนตอ่คน ตอ่วนั แปลวา่  เดนิทาง 

      ท ัง้หมด  4 วนั จา่ยทปิไกด ์ 40  หยวน  คนขบั  40 หยวน รวมเป็น 80 หยวน ตอ่คน ///หวัหนา้ทวัรไ์ทย   

        แลว้แตด่ลุยพนิจิ 

 

การยกเลกิ 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

5. กรณีเจ็บป่วย ทําใหไ้มส่ามารถเดนิทางได ้ลกูคา้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง  แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้ง

เสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจาตัว๋ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

การสํารองทีน่ ัง่    

1. กรณุาสํารองทีน่ั่ง+ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง   

2. สว่นทีเ่หลอื ชําระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 20 วัน 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
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2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอ

สงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ และทางบรษิทั

จะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทกุ 

     คร ัง้ มเิชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

 

เอกสารในการทาํวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ํารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

4. สําหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่

เอกสารยืน่วซีา่ 

5. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตํุา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, สําเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

      - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีทํ่างาน ตําแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีทํ่างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้น

กรณีฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีทํ่างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่

ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงบัการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปีญัหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 

5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิ

หรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   
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11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นทําบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจ

ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 
12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีทํ่างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการทํางานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 

    - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

   อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2  นิว้ จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3.ใบอนุญาตการทํางาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  

        5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทาํวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. นํารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. นํารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ทําวซีา่ 

4. นํารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

 

 ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 
(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 
ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 
 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดย 
ไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ  

เนือ่งจากสภาวะนํา้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนํีา้มนัขึน้

ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนํีา้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

 

 

**เนือ่งจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 
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เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) 

NAME.........................................SURNAME.......................................................... 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

.................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

............................................................................................................................................................

.................รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

............................................................................................................................................................

...................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น............................ 

ชือ่สถานทีท่ํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่…………………………………………………….. 

ตาํแหนง่งาน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพห์ญ)่ 

............................................................................................................................................................

............................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 

(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที่

..............................เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

............................................................................................ 

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...........................................SURNAME..................................................... 

RELATION........................................................ 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME...................................................................

. 

RELATION........................................................ 

 

หมายเหต ุ

**  กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่   

       ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 

 

 


