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บนิตรง !! เชยีงใหม ่ 

ฉางซา จางเจยีเจีย้ พชิติสะพานแกว้   

 4 วนั 3 คนื  (FD) 

 เร ิม่ตน้เพยีง 16,900.- 

 

 ชมความงดงามของอทุยานมรดกโลกทางธรรมชาต ิ จางเจยีเจีย้ 
 ชมความงดงาม..เขาเทยีนเหมนิซาน..พชิติความกลา้..ระเบยีงแกว้ 
 พสิจูนค์วามกลา้กบั สะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุในโลก 
 เมนพูเิศษ..ป้ิงยา่งเกาหล ี, ซฟีู๊ ด+ไวนแ์ดง 
 พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 
 เขา้รา้นชอ้ป 3 รา้น 
 ราคานีร้วมคา่วซีา่จนี (วซีา่เดยีว)  
 รวมทปิไกดท์อ้งถ ิน่ และคนขบั 
 มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง ท ัง้ไปและกลบัแลว้จา้ 
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   ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่ 19-22 ก.ค. 61 16,900.- 

วนัที ่ 23-26 ส.ค. 61 16,900.- 

 

ราคา รวมคา่วซีา่แบบเดีย่ว ทา่นละ 1,000 บาท แลว้ 

(ส าหรบัลกูคา้ทีม่ทีะเบยีนบา้นอยูใ่นพืน้ที ่12 จงัหวดัภาคเหนอืเทา่น ัน้ 

กรณีลกูคา้ ทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นพืน้ที ่12 จงัหวดัภาคเหนอื เก็บเพิม่ ทา่นละ่ 600 บาท) 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 80 หยวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
เชยีงใหม ่– ฉางซา FD480. (08.15-12.10 น.) 
ถนนคนเดนิหวงชงิ-จางเจยีเจีย้ 

✈ 🍽 🍽 

Emperor Hotel 

Zhangjiajie (Tianzi Hotel) 

(4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

2 
ถนนคนเดนิซฟีเูจยี-รา้นยาจนีสมนุไพร-หนังตะลงุ-สะพานแกว้ 
รา้นหยก 

🍽 🍽 🍽 
Emperor Hotel 

Zhangjiajie (Tianzi Hotel) 
(4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

3 
จางเจยีเจีย้-เขาเทยีนเหมนิซาน-ถ ้าประตสูวรรค ์
พพิธิภณัฑภ์าพวาดทราย-รา้นยางพารา-ฉางซา 

🍽 🍽 🍽 Dolton Changsha  
Spa Hotel 

www.doltonhotel.cn 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 ฉางซา-เชยีงใหม ่FD481 (12.55-14.45 น.) 🍽 ✈   

http://www.doltonhotel.cn/
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 สนามบนิเชยีงใหม-่ฉางซา-ถนนคนเดนิหวงชงิ-จางเจยีเจีย้ 

05.30 น. คณะพรอ้มกันที่ สนามบนิเชยีงใหม ่บรเิวณเคาทเ์ตอร ์สายการบนิ Air Asia โดยมเีจา้หนา้ที ่คอย
อ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่นบนิ 

08.15 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงฉางซา โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เทีย่วบนิที ่FD480  

(มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

12.10 น. เดนิทางถงึ เมอืงฉางซา ตัง้อยูท่างตอนใตข้องแม่น ้าเซยีง มพีืน้ทีป่ระมาณ 12,500 ตารางกโิลเมตร 

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทั ้งยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มี

ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิของ

มณฑลหหูนาน หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนหวงซงิลูเ่ป็นอกีหนึง่ถนนชอ้ปป้ิงหลักของเมอืงฉางซาเป็นถนนทีใ่หท้า่น

สามารถเลอืกซือ้ของฝากตา่งๆกอ่นเดนิทางกลับเมอืงไทยใหท้า่นๆไดล้ะลายเงนิหยวนกนับรรยากาศ

ของถนนหวงซงิลูน่ีห้ากเทยีบกบัถนนคนเดนิของเมอืงไทยเรากเ็ปรยีบเสมอืนยา่นสยามของเรา

น่ันเอง   สนิคา้ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้ในยา่นนีม้สีนิคา้แบรนดเ์นมของจนี อาทเิชน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ 

กระเป๋า ทีม่ดีไีซนเ์กแ๋ละราคาไมแ่พง จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจางเจยีเจีย้ อทุยานมรดกโลก

ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนอืของมณฑลหหูนาน เป็นอทุยานแหง่ชาตแิหง่แรกของจนี และไดรั้บการ

ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 อทุยานจางเจยีเจีย้มเีนือ้ทีก่วา่ 369 ตารางกโิลเมตร 

อดุมดว้ยขนุเขานอ้ยใหญแ่ละตน้ไมน้านาพันธุ ์

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั Emperor Hotel Zhangjiajie (Tianzi Hotel) (4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่2 
ถนนคนเดนิซฟีูเจยี-รา้นยาจนีสมนุไพร-หนงัตะลงุ-สะพานแกว้(รวมผา้หุม้รองเทา้) 
รา้นหยก 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านสู ่ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี เป็นถนนคนเดนิทีพ่ ึง่สรา้งใหมไ่ดไมน่านโดยเป็นการลงทุนของ รัฐบาล
ทอ้งถิน่ที่นี่ใหเ้ป็นสถานที่ชอ้ปปิ้งของนักท่องเที่ยวที่มาจางเจียเจี้ย บรรยากาศที่นี่ออกแบบใหเป็น
บา้นเรอืนโบราณ สมัยราชวงศช์งิ จากนัน้น าท่านเดนิทางไปชม การแสดงหนงัตะลุง จากนัน้น าท่าน
แวะชมรา้นยาจนีสมนุไพร 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย หลังจากนัน้น าท่านพสิจูน์ความกลา้กับ สะพานแกว้ทีย่าวทีสุ่ดในโลก มคีวามสูงเหนือพืน้ 980 ฟตุ 

และความยาวกว่า 400 เมตร เชื่อมสองหนา้ผา ถือเป็นการท าลายสถิติ สะพานแกว้ที่ยาวที่สุด 

เนือ่งจากอนัเดมิ อยา่งสะพานแกรนดแ์คนยอ่นของอเมรกิา สงูเพยีงแค ่718 ฟตุ (รวมผา้หุม้รองเทา้) 

**หมายเหต ุหากสะพานแกว้ยงัไมผ่า่นการตรวจความปลอดภยั หรอืทางเมอืงจนีประกาศปิด จงึไม่

สามารถเขา้ไปเทีย่วชมได ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นใหท้า่นไปเทีย่ว ถ ้ามงักรเหลอืง 

หรอื สถานทีอ่ืน่ทดแทน โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และไมม่กีารคนืคา่บรกิารใดๆ ทัง้ส ิน้** 

จากนัน้น าทา่นแวะ รา้นหยก 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  พกัที ่Emperor Hotel Zhangjiajie (Tianzi Hotel) (4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่3 จางเจยีเจีย้-เขาเทยีนเหมนิซาน-ถ า้ประตสูวรรค ์(กระเชา้+บนัไดเลือ่น+รถอทุยาน) 
พพิธิภณัฑภ์าพวาดทราย-รา้นยางพารา-ฉางซา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาเทยีนเหมนิซาน ตัง้อยูม่ณฑลหหูนาน สมยักอ่นเรยีกวา่ ภเูขาหวนิเมิง้ซานหรอื
ซงเหลยีวซาน เป็นประวัตแิรกของจางเจยีเจีย้ น่ังกระเชา้ขึน้ สู ่เขาเทยีนเหมนิซาน ซึง่มคีวามยาวถงึ 
7.5 กโิลเมตร ใชเ้วลา 40 นาท ีถงึเขาเทยีนเหมนิซานเป็นกระเชา้ทีท่ันสมยัทีส่ดุ ชมความมหัศจรรย์
หนา้ผาลอยฟ้า สมัผัสความแปลกใหมข่องการทอ่งเทีย่ว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหนิ หลากหลายพันธุ ์
ดอกไมป่้าตามฤดกูาล ทา่นจะไดช้มความงามของภเูขา ภผูา นับรอ้ยรปู ยอดเขาสงูเสยีดฟ้า งามแปลก
ตา อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิและสมัผัสความงามของยอดเขา จากนัน้น าทา่นชม ระเบยีงแกว้ ซึง่เป็น
ระเบยีงกระจก มรีะยะทางอนัหวาดผวาอยูท่ี ่60 เมตร ลอ้มรอบผาสงูชนั ความกวา้งของ สะพานกระจก 
วัดจากขอบผาได ้3 ฟตุ มคีวามหนา 2.5 นิว้ ถอืเป็นการทา้ทายนักทอ่งเทีย่วทีอ่ยากมาสมัผัสทวิทัศน์
อนังดงามบน เขาเทยีนเหมนิซาน มกีฏอยูว่า่ผูม้าเยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ 
สนันษิฐานวา่น่าจะชว่ยลดความสกปรก งา่ยตอ่การท าความสะอาด สะพานกระจก แหง่นี ้ระยะทางอาจ
ไมไ่กล แตค่วามใสอาจท าใหเ้รากา้วขาไมอ่อก!!จากนัน้น าทา่นลงบนัไดเลือ่นสู ่ถ ้าเทยีนเหมนิตง้ หรอื
เรยีกวา่ ถ ้าประตสูวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน เป็น 1 ใน 4 ของภเูขาทีส่วย สาเหตทุีเ่รยีกวา่เทยีนเหมนิซาน
เพราะวา่ ภเูขาเกดิระเบดิขึน้เองโดยธรรมชาตจินกลายเป็นถ ้า ประตนูีม้คีวามสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 
57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมือ่ทา่นมาถงึถ ้าประตสูวรรคท์า่นจะไดข้ึน้ขัน้บนัได 999 ขัน้ สู ่ภเูขาประตู
สวรรค ์ถา่ยรปูชมความงามซึง่เคยมชีาวรัสเซยีไดข้บัเครือ่งบนิเล็กลอดผา่นชอ่งภเูขาประตสูวรรค์
มาแลว้เป็นสถานทีท่ีน่่าสนใจจากชาวตา่งชาตอิกีแหง่หนึง่ สมควรแกเ่วลาเดนิทางลงจากเขาดว้ย
กระเชา้  
**หมายเหต ุ: อาจจะมเีปลีย่นแปลงเป็นน่ังรถอทุยาน + ขึน้บนัไดเลือ่น + ลงกระเชา้ เพือ่ความสะดวก
แกล่กูคา้ทีจ่ะไมต่อ้งรอควินาน หรอืหากบนัไดเลือ่นประกาศปิด การเทีย่วตอ้งเป็นขึน้+ลงกระเชา้ ทัง้นี้
ทางบรษัิทจะเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมอยา่งใดอยา่งหนึง่ //และในสว่นการน่ังรถของอทุยานขึน้
ไปบนถ ้าประตสูวรรค ์หากรถของอทุยานไมส่ามารถขึน้ไปทีถ่ ้าประตสูวรรคไ์ด ้ทางบรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิ 
และไมจ่ัดโปรแกรมอืน่มาทดแทนให ้ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภยัของ
นักทอ่งเทีย่ว ขอสงวนสทิธิย์ดึตามประกาศจากทางอทุยานเป็นส าคัญ โดยทีไ่มแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
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กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นชม จติรกรรมภาพวาดทราย หรอื จวนิเซงิฮวาเยีย้น สถานทีซ่ ึง่จัดแสดงภาพวาดของ หลีจ่วนิ

เซงิ ซึง่เป็นผูท้ีร่เิร ิม่ศลิปะแบบใหมท่ีเ่รยีกกนัวา่ จติรกรรม ภาพเม็ดทราย ทีใ่ชว้ัสดธุรรมชาต ิเชน่ กรวด

ส ีเม็ดทราย กิง่ไม ้หนิ ฯลฯ มาจัดแตง่เป็นภาพทวิทศัน ์จติรกรรมทีรั่งสรรคข์ึน้มา ลว้นไดรั้บรางวลัและ

การยกยอ่งมากมายหลายปีซอ้น จนเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปทัว่โลก จากนัน้น าทา่นแวะ รา้นยางพารา 

หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู ่ฉางซา ตัง้อยูท่างตอนใตข้องแมน่ ้าเซยีง มพีืน้ทีป่ระมาณ 12,500 
ตารางกโิลเมตร แบง่เขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงเอกของมณฑลหู
หนาน มปีระวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมมากวา่ 3,000 ปี ในปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ
ของมณฑลหหูนาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชม) 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

   พกัที ่Dolton Changsha Spa Hotel www.doltonhotel.cn หรอืเทยีบเทา่  

วันที ่4 ฉางซา-เชยีงใหม ่

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย..สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

12.55 น.   ออกเดนิทางจาก เมอืงฉางซา โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD481 

 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

14.45 น. เดนิทางกลับถงึ สนามบนิเชยีงใหม ่ โดยสวัสดภิาพ… 

 

 

  

 

 

 
บนิตรง !! เชยีงใหม ่ฉางซา จางเจยีเจีย้ พชิติสะพานแกว้ 4 วนั 3 คนื (FD) (GO1-CNXCSX-FD002) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

19-22 ก.ค. 61 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,000.- 8,500.- 

23-26 ส.ค. 61 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,000.- 8,500.- 

***  ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] รบกวนตดิตอ่เจา้หนา้ที*่** 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้รวมคา่วซีา่ทา่นละ 1,000 บาทแลว้*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 80 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทา่น // หวัหนา้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 

http://www.doltonhotel.cn/
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ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื บัวหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้(ขอความร่วมมอืลูกคา้ทุกท่านแชเ่ทา้), ไขม่กุ, 

รา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกทา่นทราบว่า 

ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่

เช็คขอ้มลูความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ
เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
6.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันท าการ (1,000 บาท) 

(ยืน่วซีา่จนีทีเ่ชยีงใหม)่ ผูย้ ืน่ค าขอวซีา่จะตอ้งมภีมูลิ าเนาในทะเบยีนบา้นดังตอ่ไปนี ้1. เชยีงใหม ่2. เชยีงราย 3. นา่น 

4. พะเยา 5. แพร ่6.ล าปาง 7. แมฮ่อ่งสอน 8. ล าพูน9. อตุรดติถ ์10. ตาก 11.พษิณุโลก 12.สโุขทยั กรณี

ลกูคา้ทีไ่มไ่ดม้ภีมูลิ าเนาอยูใ่นจังหวดัภาคเหนอื ตอ้งยืน่วซีา่จนีทีก่รงุเทพฯ คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 600 บาทจากราคาทวัร ์และไม่

รวมคา่ใชจ้า่ยในการจัดสง่เอกสาร) 
 
7.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
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 - 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.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 
3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี

ฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิไกด ์วันละ 10 หยวนตอ่คน/วัน และคนขบัรถ วันละ 10 หยวนตอ่คน/วัน  เดนิทางทัง้หมด  6 วัน จา่ย

ทปิไกด ์60 หยวน คนขบัรถ 60 หยวน รวมเป็น 120 หยวน ตอ่คน 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์ 
2.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3.  คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาติ ปฏวิัตแิละอื่นๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิที่เกดิขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ
เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 
และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นที่เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับ
ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ
จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
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9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานที่ทีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่
อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 
**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 
-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  
-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสูตบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 
8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   
 ผูท้ี่ประสงค์จะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซี่าท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 
9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซี่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านท าบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  GO1CNXCSX-FD002 JANGJIAJIE 4D AUG18-FD-W07 

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 
- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอย่าง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขาวเท่านัน้**  
และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 
4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์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 สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ 

เนือ่งจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


