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  บนิตรง..เชยีงใหม!่! 
  ฉางซา จางเจยีเจีย้ พชิติสะพานแกว้ 4 วนั 3 คนื 
   โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) 

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

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 21-24 ม.ิย. 61                                                                                                     14,991.- 

วนัที ่ 19-22 ก.ค. 61                                                                                                     16,991.- 

วนัที ่ 23-26 ส.ค. 61                                                                                                     16,991.- 

                                              
รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 
1 เชยีงใหม ่– ฉางซา FD480. (08.15-12.10 น.) 

ถนนคนเดนิหวงชงิ-จางเจยีเจีย้ 
 

  

Emperor Hotel 
Zhangjiajie (Tianzi 

Hotel) (4 ดาว) หรอื
เทยีบเทา่ 

 
2 
 

ถนนคนเดนิซฟีเูจยี-หนังตะลงุ-สะพานแกว้    

Emperor Hotel 

Zhangjiajie (Tianzi 
Hotel) (4 ดาว) หรอื

เทยีบเทา่ 
 3 

จางเจยีเจีย้-เขาเทยีนเหมนิซาน-ถ ้าประตสูวรรค ์
พพิธิภณัฑภ์าพวาดทราย-ฉางซา    

Dolton Changsha 
Spa Hotel 

www.doltonhotel.cn 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 ฉางซา-เชยีงใหม ่FD481 (12.55-14.45 น.)   
  

**หมายหมายเหต ุ:  
- รายการนีย้งัรวมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ ทา่นละ่  80 หยวน / ทรปิ  
- รายการนีย้งัไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

ทีน่ ัง่บนเครือ่ง 
แบบ 3-3 

มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

 

 
 

 

 

วนัแรก     เชยีงใหม-่ฉางซา-ถนนคนเดนิหวงซงิลู-่จางเจยีเจีย้ 

05.30 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิเชยีงใหม ่บรเิวณเคาทเ์ตอร ์สายการบนิ Air Asia โดย
มเีจา้หนา้ที ่คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระใหก้บั
ทา่นบนิ 

 

08.15 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงฉางซา โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เทีย่วบนิที ่FD480   

http://www.doltonhotel.cn/
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(มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

 

12.10 น. เดนิทางถงึ เมอืงฉางซา ตัง้อยูท่างตอนใตข้องแมน่ ้าเซยีง มพีืน้ทีป่ระมาณ 12,500 

ตารางกโิลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อกีทัง้ยังเป็น

เมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมมากว่า 3 ,000 ปี ใน

ปัจจุบันเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิของมณฑลหูหนาน หลังผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืง 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

 น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนหวงซงิลูเ่ป็นอกีหนึง่ถนนชอ้ปป้ิงหลักของเมอืงฉางซาเป็น

ถนนทีใ่หท้า่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากตา่งๆกอ่นเดนิทางกลบัเมอืงไทยใหท้า่นๆได ้

ละลายเงนิหยวนกนับรรยากาศของถนนหวงซงิลูน่ีห้ากเทยีบกบัถนนคนเดนิของ

เมอืงไทยเราก็เปรยีบเสมอืนยา่นสยามของเราน่ันเอง   สนิคา้ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้

ในยา่นนีม้สีนิคา้แบรนดเ์นมของจนี อาทเิชน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า ทีม่ดีไีซนเ์กแ๋ละ

ราคาไมแ่พง จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจางเจยีเจีย้ อทุยานมรดกโลกตัง้อยู่

ทางตะวันตกเฉียงเหนอืของมณฑลหหูนาน เป็นอทุยานแหง่ชาตแิหง่แรกของจนี 

และไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 อทุยานจางเจยีเจีย้มี

เนือ้ทีก่วา่ 369 ตารางกโิลเมตร อดุมดว้ยขนุเขานอ้ยใหญแ่ละตน้ไมน้านาพันธุ ์

 

 

 

ใชเ้วลา

เดนิทาง 5  

ช.ม. 

 

 

 

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

จางเจยีเจีย้ 

วนัทีส่อง    จางเจยีเจีย้-ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี-รา้นยาจนีสมนุไพร-หนงัตะลงุ 

                      สะพานแกว้(รวมผา้หุม้รองเทา้)-รา้นหยก 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 น าทา่นสู ่ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี เป็นถนนคนเดนิทีพ่ ึง่สรา้งใหมไ่ดไมน่านโดยเป็นการ

ลงทนุของ รัฐบาลทอ้งถิน่ทีน่ีใ่หเ้ป็นสถานทีช่อ้ปปิ้งของนักทอ่งเทีย่วทีม่าจางเจยีเจีย้ 

บรรยากาศทีน่ีอ่อกแบบใหเป็นบา้นเรอืนโบราณ สมยัราชวงศช์งิ จากนัน้น าทา่น

เดนิทางไปชม การแสดงหนงัตะลงุ 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย หลังจากนัน้น าท่านพสิจูน์ความกลา้กับ สะพานแกว้ทีย่าวทีสุ่ดในโลก มคีวามสูง

เหนือพืน้ 980 ฟตุ และความยาวกวา่ 400 เมตร เชือ่มสองหนา้ผา ถอืเป็นการท าลาย

สถติ ิสะพานแกว้ที่ยาวที่สุด เนื่องจากอันเดมิ อย่างสะพานแกรนด์แคนย่อนของ

อเมรกิา สงูเพยีงแค ่718 ฟตุ (รวมผา้หุม้รองเทา้) 
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**หมายเหต ุหากสะพานแกว้ยงัไมผ่า่นการตรวจความปลอดภยั หรอืทางเมอืงจนี

ประกาศปิด จงึไมส่ามารถเขา้ไปเทีย่วชมได ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่น

ใหท้า่นไปเทีย่ว ถ ้ามงักรเหลอืง หรอื สถานทีอ่ืน่ทดแทน โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ และไมม่กีารคนืคา่บรกิารใดๆ ทัง้ส ิน้** 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จางเจยีเจีย้ 

วนัทีส่าม   จางเจยีเจีย้-รา้นยางพารา-เขาเทยีนเหมนิซาน-ถ า้ประตสูวรรค ์ 

                (กระเชา้+บนัไดเลือ่น+รถอทุยาน) 

                 พพิธิภณัฑภ์าพวาดทราย-ฉางซา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาเทยีนเหมนิซาน ตัง้อยู่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรียกว่า 

ภเูขาหวนิเมิง้ซานหรอืซงเหลยีวซาน เป็นประวัตแิรกของจางเจยีเจีย้ น่ังกระเชา้ขึน้ สู ่

เขาเทยีนเหมนิซาน ซึง่มคีวามยาวถงึ 7.5 กโิลเมตร ใชเ้วลา 40 นาท ีถงึเขาเทยีนเห

มนิซานเป็นกระเชา้ที่ทันสมัยที่สุด ชมความมหัศจรรยห์นา้ผาลอยฟ้า สัมผัสความ

แปลกใหมข่องการท่องเทีย่ว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหนิ หลากหลายพันธุ ์ดอกไม ้

ป่าตามฤดูกาล ท่านจะไดช้มความงามของภเูขา ภผูา นับรอ้ยรูป ยอดเขาสงูเสยีดฟ้า 

งามแปลกตา อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิและสัมผัสความงามของยอดเขา จากนัน้น า

ท่านชม ระเบยีงแกว้ ซึง่เป็นระเบยีงกระจก มรีะยะทางอันหวาดผวาอยู่ที ่60 เมตร 

ลอ้มรอบผาสงูชนั ความกวา้งของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได ้3 ฟตุ มคีวามหนา 

2.5 นิว้ ถอืเป็นการทา้ทายนักท่องเทีย่วทีอ่ยากมาสัมผัสทวิทัศน์อันงดงามบน เขา

เทยีนเหมนิซาน มกีฏอยูว่่าผูม้าเยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ 

สันนิษฐานว่าน่าจะชว่ยลดความสกปรก ง่ายต่อการท าความสะอาด สะพานกระจก 

แหง่นี ้ระยะทางอาจไมไ่กล แตค่วามใสอาจท าใหเ้รากา้วขาไมอ่อก!!   
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จากนัน้น าทา่นลงบนัไดเลือ่นสู ่ถ า้เทยีนเหมนิตง้ หรอืเรยีกวา่ ถ ้าประตสูวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน เป็น 

1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมนิซานเพราะว่า ภูเขาเกดิระเบดิขึน้เองโดย

ธรรมชาตจินกลายเป็นถ ้า ประตูนี้มคีวามสูง 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร 

เมือ่ท่านมาถงึถ ้าประตูสวรรคท์่านจะไดข้ึน้ขัน้บันได 999 ขัน้ สู ่ภเูขาประตูสวรรค ์ถ่ายรูปชมความ

งามซึง่เคยมชีาวรัสเซยีไดข้ับเครื่องบนิเล็กลอดผ่านชอ่งภูเขาประตูสวรรค์มาแลว้เป็นสถานทีท่ี่

น่าสนใจจากชาวตา่งชาตอิกีแหง่หนึง่ สมควรแกเ่วลาเดนิทางลงจากเขาดว้ยกระเชา้ 

**หมายเหตุ : อาจจะมเีปลีย่นแปลงเป็นน่ังรถอทุยาน + ขึน้บันไดเลือ่น + ลงกระเชา้ เพือ่ความ

สะดวกแกลู่กคา้ทีจ่ะไมต่อ้งรอควินาน หรอืหากบันไดเลือ่นประกาศปิด การเทีย่วตอ้งเป็นขึน้+ลง

กระเชา้ ทัง้นี้ทางบรษัิทจะเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมอยา่งใดอยา่งหนึง่ //และในสว่นการน่ัง

รถของอุทยานขึน้ไปบนถ ้าประตูสวรรค ์หากรถของอุทยานไม่สามารถขึน้ไปทีถ่ ้าประตูสวรรค์ได ้

ทางบรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิ และไมจ่ัดโปรแกรมอืน่มาทดแทนให ้ทัง้นี้ ขึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ และ

การรักษาความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่ว ขอสงวนสทิธิย์ดึตามประกาศจากทางอทุยานเป็นส าคัญ 

โดยทีไ่มแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าทา่นชม จติรกรรมภาพวาดทราย หรอื จวนิเซงิฮวาเยีย้น สถานทีซ่ ึง่จัดแสดง

ภาพวาดของ หลีจ่วนิเซงิ ซึง่เป็นผูท้ีร่เิร ิม่ศลิปะแบบใหมท่ีเ่รยีกกนัวา่ จติรกรรม ภาพ

เม็ดทราย ทีใ่ชว้ัสดธุรรมชาต ิเชน่ กรวดส ีเม็ดทราย กิง่ไม ้หนิ ฯลฯ มาจัดแตง่เป็น

ภาพทวิทศัน ์จติรกรรมทีรั่งสรรคข์ึน้มา ลว้นไดรั้บรางวลัและการยกยอ่งมากมายหลาย

ปีซอ้น จนเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปทั่วโลก  

หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ฉางซา ตัง้อยูท่างตอนใตข้องแมน่ ้าเซยีง มพีืน้ที่

ประมาณ 12,500 ตารางกโิลเมตร แบง่เขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ 

อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงเอกของมณฑลหูหนาน มปีระวตัศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมมากวา่ 

3,000 ปี ในปัจจบุนัเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิของมณฑลหหูนาน  

 

 

 

 

 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 5 

ช ัว่โมง 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

 

 

 

ทีพ่กั  Dolton Changsha Spa Hotel www.doltonhotel.cn หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

ฉางซา 

 

http://www.doltonhotel.cn/


 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                  

รหสัโปรแกรมทวัร ์ GT-CSX CNFD02 CHANGSA 4D3N AUG18-FD-W43 

วนัทีส่ ี ่  ฉางซา-เชยีงใหม ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

12.55 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงฉางซา โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD481 

 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

 

14.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเชยีงใหม ่โดยสวัสดภิาพ.....................      

  

 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1.บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละ

อืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอื

ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละ

จะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจาก

มสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากได ้

ส ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการ

นีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวน

สทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ 

เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะ

ด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับ

คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน

บรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความ

ลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตทั่ง้นีท้างบรษัิทฯ

จะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้  
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10.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ 

หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ า

คนื ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ และทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็น

จ านวนเงนิ 400 หยวน / คน / รา้น 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยู่

กบัสภาวะอากาศการจราจรและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์

ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่ม

เดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

ราคาเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่21-24 ม.ิย. 61 14,991.- 

ไมม่รีาคาเด็ก 2,991.- วนัที ่19-22 ก.ค. 61 

วนัที ่23-28 ส.ค. 61 
16,991.- 

เด็กทารก นอนกบัผูใ้หญ ่ 2 ทา่น    ราคา  3,999 บาท 

                                                                จอยแลนด(์ไมเ่อาต ัว๋)  8,900 บาท 

 

 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ  :  ต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป รฐับาลเมอืงฉางซา จางเจยีเจีย้ และ เมอืงฟ่งหวง 
มณฑลหหูนาน ไดม้กีารออกกฎระเบยีบ ก าหนดนโยบายใหโ้รงแรม ยกเลกิการใหบ้รกิาร สิง่ของทีใ่ช้

คร ัง้เดยีวแลว้ทิง้ เชน่ แปรงสฟีนั ยาสฟีนั แชมพ ูหมวกอาบน า้ รองเทา้แตะฯลฯ เพือ่เป็นการรณรงค์
ชว่ยลดภาวะโลกรอ้นและรกัษาสิง่แวดลอ้ม **ดงัน ัน้กรณุาน าสิง่ของใชเ้หลา่นีต้ดิตวัมาดว้ยตวัเอง** 

**หากทา่นเขา้พกัแลว้ตอ้งการใชส้ ิง่ของดงักลา่ว ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เองตามราคาทีโ่รงแรม
ก าหนดไว ้(กรณุาสอบถามเพราะโรงแรมบางแหง่อาจวางไวด้า้นนอกหรอืวางไวใ้นหอ้งน า้ แลว้คดิ
คา่บรกิารเมือ่ทา่นเช็คเอา้ท ์) 
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ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหม,รา้นยางพารา ซึง่

จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ ทกุ

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ 

ท ัง้ส ิน้ 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพ่กัโดยตรง

หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra 

Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดเนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิ

น ัน้ๆ 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2. คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี 4 วนัท าการ (ยืน่วซีา่จนีทีเ่ชยีงใหม)่ 
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กรณีลกูคา้ทีไ่มไ่ดม้ภีมูลิ าเนาอยูใ่นจงัหวดัภาคเหนอื***คอื 1. เชยีงใหม ่2. เชยีงราย 3. นา่น 4. พะเยา  

5. แพร ่ 6. ล าปาง 7. แมฮ่อ่งสอน 8. ล าพูน 9. อตุรดติถ ์10. ตาก 11. พษิณุโลก  12.สโุขทยั  

ตอ้งยืน่วซีา่จนีทีก่รงุเทพฯ เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่อกี 500 บาทจากราคาทวัร)์ 

**กรณีมวีซีา่แลว้ หรอืยืน่วซีา่เอง หกัคนื 1,000 บาท ** 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

 เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- 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. รวมคา่อาหารบนเครือ่งท ัง้ไปและกลบั 

10. รวมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัแลว้ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

 7. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%  และ ภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3 % 

โปรดทราบ ผูท้ ีม่คีวามประสงค ์ยืน่ค าขอวซีา่จนี แบบหมูค่ณะ (กรุป๊) ทีเ่คยเดนิทางไปในประเทศ... ดงัตอ่ไปนี ้

1.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิถาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.คาซคัสถาน  

8.อริกั 9.อหิรา่น 10.โซมาเรยี 11.อยีปิต ์12.ซาอดุอีาระเบยี 13.ซเีรยี 14.เลบานอน 15.อนิเดยี  

16.ศรลีงักา 17.ลเิบยี 18.ซูดาน 19.แอลจเีรยี 20.ไนจเีรยี 21.ตรุก ี22.เยเมน 23.โอมาน 24.จอรแ์ดน  

ไมส่ามารถยืน่ค าขอวซีา่แบบหมูค่ณะ (กรุป๊) ได ้
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เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ ยิม้หา้มเห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้และใบหทูัง้สองขา้ง

ชดัเจน และหา้มสวมเสือ้สขีาว เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ ไมส่วมเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่

ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่

เอกสารยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบส าเนาสตูบิตัร และสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลด

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

      - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน (กรณีทีป่ระกอบธรุกจิสว่นตวั กรณุาแจง้ดว้ยวา่

ทา่นท าธุรกจิอะไร) ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน 

และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงบัการออกวซีา่ เลม่

ทีม่ปีญัหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 5-

7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบ

ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ช ้

บตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศ

จนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 

    - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

   อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

ตอ้งยืน่ค าขอววซีา่จนีแบบเดีย่ว เทา่น ัน้ และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดมิ 4 วนั ท าการ 

***เดนิทางเขา้ประเทศดงักลา่วต ัง้แต ่ปี 2014 เป็นตน้มา*** 
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     2. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ ยิม้หา้มเห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้และใบห ู

        ทัง้สอง ขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสือ้สขีาว เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ  

        ไมส่วมเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ  

        และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

        5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(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 ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

 ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั 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  

เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนัข ึน้ใน

อนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**เนือ่งจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี 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.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

ต าแหนง่งาน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพห์ญ)่ 

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

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

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

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  อาจท าใหท้า่นเกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่   

       ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 


