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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่11-16 ก.ค. 61 19,900.- 

วนัที ่18-23 ก.ค. 61 21,900.- 

วนัที ่25-30 ก.ค. 61 27,900.- 

วนัที ่01-06 ส.ค. 61 21,900.- 

วนัที ่08-13 ส.ค. 61 25,900.- 

วนัที ่15-20 ส.ค. 61 21,900.- 

วนัที ่22-27 ส.ค. 61 21,900.- 

วนัที ่29 ส.ค.-03 ก.ย. 61 21,900.- 

วนัที ่05-10 ก.ย. 61 21,900.- 

ครบสตูรมรดกโลก จำงเจยีเจีย้ ฟ่งหวง 

6 วนั 5 คนื โดยสำยกำรบนิไทยสมำยล ์(WE) 

 เร ิม่ตน้เพยีง 19,900.- 

 

 

 ชมความงาม เทยีนเหมนิซาน หรอื ภเูขาประตสูวรรค ์1 ใน 4 ของภเูขาทีส่วยงามของจนี  
 พสิจูนค์วามกลา้ สะพานแกว้ ของจนี ยาวสดุ สงูสดุในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk  

 ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรยจ์างเจยีเจีย้ เพชรเม็ดงามแห่ง อุทยานอู่หลงิหยวน 

 เดนิชม เมอืงโบราณเฟ่ิงหวง เมอืงโบราณสมัยราชวงศช์งิ 

 ชมโชวจ์ิง้จอกขาวสดุอลงัการ...เป็นการแสดงบทเกีย่วกบัความรักของนางพญาจิง้จอกขาวทีม่ตีอ่ชายผูเ้ป็นทีร่ัก 

 พักโรงแรมระดบั 4 ดาว  
 เมนูพเิศษ บุฟเฟ่ต ์ป้ิงย่างเกาหล ี
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วนัที ่12-17 ก.ย. 61 21,900.- 

วนัที ่19-24 ก.ย. 61 21,900.- 

วนัที ่26 ก.ย. – 01 ต.ค. 61 25,900.- 

วนัที ่10-15 ต.ค. 61 26,900.- 

วนัที ่17-22 ต.ค. 61 21,900.- 

วนัที ่18-23 ต.ค. 61 23,900.- 

วนัที ่19-24 ต.ค. 61 21,900.- 

วนัที ่24-29 ต.ค. 61 21,900.- 

วนัที ่31 ต.ค.-05 พ.ย. 61 21,900.- 

วนัที ่07-12 พ.ย. 61 21,900.- 

วนัที ่14-19 พ.ย. 61 21,900.- 

วนัที ่21-26 พ.ย. 61 21,900.- 

วนัที2่8 พ.ย.-03 ธ.ค. 61 21,900.- 

วนัที ่05-10 ธ.ค. 61 27,900.- 

วนัที ่12-17 ธ.ค. 61 21,900.- 

วนัที ่19-24 ธ.ค. 61 21,900.- 

วนัที ่26-31 ธ.ค. 61 29,900.- 

วนัที ่29 ธ.ค. 61-03 ม.ค. 62 29,900.- 

วนัที ่30 ธ.ค. 61-04 ม.ค. 62 29,900.- 

 

รำคำ รวมคำ่วซีำ่กรุป๊ ทำ่นละ 1,000 แลว้ 
รำคำยงัไมร่วมคำ่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถทำ่นละ 180 หยวน 

อตัรำดงักลำ่วขอสงวนเฉพำะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทำงไทยเทำ่น ัน้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 กรงุเทพฯ เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ – ฉางซา  
 
 

✈ 
 

XIANG RONG HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

2 
ฉางซา-ฟ่งหวง- ลอ่งเรอืถวัเจยีง- บา้นเกดิของกวเีส ิน่ฉงเหวนิ- 
สะพานสายรุง้ �  �  �  

JIANG TIAN HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

3 
ฟ่งหวง-จางเจยีเจีย้-เขาเทยีนเหมนิซาน (กระเชา้+บันไดเลือ่น+
รถอุทยาน)-ถ ้าประตสูวรรค-์ระเบยีงแกว้ (รวมผา้หุม้รองเทา้) �  �  �  

JIN HUA HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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4 

รา้นยางพารา-อุทยานจางเจยีเจีย้ (ข ึน้ลฟิท-์ลงกระเชา้) เขา
อวตาร –สะพานใตห้ลา้อนัดบัหนึง่-สวนจอมพลเฮ่อหลง-

ศนูยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ 

�  �  �  
JIN HUA HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

5 
ภาพวาดสบิลี(้รวมรถราง)-รา้นผา้ไหม-สะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุ-

รา้นหยก-โชวจ์ ิง้จอกขาว �  �  �  
JIN HUA HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

6 จางเจยีเจีย้-ฉางซา-ถนนคนเดนิหวงซงิลู-่ฉางซา-กรุงเทพฯ �  �  ✈  

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ฉำงซำ 

13.00 น. คณะพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ช ัน้ 4 เคำนเ์ตอร ์E สำยกำรบนิ  

THAI SMILE โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้ับทา่น 

16.05 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงฉำงซำ โดยสำยกำรบนิไทยสมำยล ์เทีย่วบนิที ่WE616 
20.20 น. ถงึ ฉำงซำ ตัง้อยูท่างตอนใตข้องแมน่ ้าเซยีง มพีืน้ทีป่ระมาณ 12,500 ตารางกโิลเมตร แบง่เขตการปกครองออกเป็น 5 

เขตและ 4 อ าเภอ อกีทัง้ยังเป็นเมอืงเอกของมณฑลหหูนาน มปีระวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบัน
เป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิของมณฑลหหูนาน หลังผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง และน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

ทีพ่กั 
 XIANG RONG HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่2 ฉำงซำ-ฟ่งหวง- ลอ่งเรอืถวัเจยีง- บำ้นเกดิของกวเีส ิน่ฉงเหวนิ- สะพำนสำยรุง้ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟ่งหวง หรอื เมอืงโบราณฟ่งหวง(เมอืงหงส)์ เป็นเมอืงทีข่ ึน้ อยู่กับเขตปกครองตนเองของชน

เผ่านอ้ยถเูจยี ตัง้อยู ่ทางทศิตะวันตกของมณฑลหหูนาน เมอืงโบราณหงสต์ัง้อยูร่มิแมน่ ้าถัว ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาเสมอืน

ดา่น ชอ่งแคบภเูขา ทีเ่ดน่ตระหง่านมยีอดเขาตดิตอ่กันเป็นแนว ทีม่โีบราณสถานและโบราณวัตถุทางดา้นวัฒนธรรมอัน

ล ้าคา่ทีต่กทอดมาจากราชวงศห์มงิและชงิหลายรอ้ยแหง่ มถีนนทีป่ดูว้ยหนิเขยีว 20 กวา่สาย 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 

 
 น าท่าน ล่องเรอืถวัเจยีง เรือแพ ใหท้่านไดส้นุก ตืน่เตน้ แต่ไม่มอีันตราย ชมบา้น เรอืนสองฟากฝ่ังแม่น ้ า สะพาน

โบราณ เจดียว่ั์นหมงิ หอตั๋วชุย่ฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาตใิหท้่านไดส้ัมผัสพรอ้มเก็บภาพประทับใจไวเ้ป็นที่ระลกึ 

จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม บำ้นเกดิของกวเีส ิน่ฉงเหวนิ อดตีนักประพันธ ์นักประวัตศิาสตรแ์ละนัก การศกึษาคน้ควา้

โบราณคด ีนามอุโฆษของจีนบา้นเกดิของเสิน่ฉงเหวนิเป็นบา้นทีป่ลูกลอ้มรอบลานบา้นทัง้สีด่า้นก่อดว้ยอฐิทนไฟทีม่ี

สญัลักษณ์ประจ าทอ้งถิน่ในภาคตะวันตกของมณฑลหหูนานและไดต้กทอดมาจากปู่ ของเสิน่ฉงเหวนิอดตีผูบ้ังคับการ 

ทหารประจ ามณฑลกุย้โจวในสมัยราชวงศ์ชงิต่อมาจึงสรา้งเป็นบา้นเกดิหลังดังกล่าว ท่านเสิน่ฉงเหวนิไดจ้ดบันทกึ

ประวัตใิหผู้ค้นไดรู้จั้กทีม่าทีไ่ปของเมอืงฟ่งหวง น าท่านชม สะพำนสำยรุง้ หรอืสะพานหงเฉียว สะพานไมโ้บราณทีม่ี

หลังคาคลุมเหมือนสะพานขา้มคลองในเวนิส เป็นสะพานประวัตศิาสตรท์ีม่คีวามเป็นมาหลายรอ้ย ปี ก่อนทีจ่ะเดนิถงึ

สะพานนัน้ทา่นจะไดเ้หน็จุดเดน่ของฟ่งหวง คอืบา้นทีย่กพืน้สงูเรยีงราย เป็นทัศนียภาพทีส่วยงามและเป็นทีน่ยิมชืน่ชอบ

ทัง้ชาวจนีและชาวตา่งประเทศ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ  ภตัตำคำร 

ทีพ่กั 
 JIANG TIAN HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่3 ฟ่งหวง-จำงเจยีเจีย้-เขำเทยีนเหมนิซำน (กระเช้ำ+บนัไดเลือ่น+รถอุทยำน)-ถ ำ้ประตูสวรรค -์
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ระเบยีงแกว้ (รวมผำ้หุม้รองเทำ้) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั   
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจำงเจยีเจีย้ อุทยานมรดกโลกตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหหูนาน เป็นอุทยาน

แหง่ชาตแิหง่แรกของจนี และไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจี้ยมเีนื้อที่

กวา่ 369 ตารางกโิลเมตร อดุมดว้ยขนุเขานอ้ยใหญ่และตน้ไมน้านาพันธุ ์

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำง ณ ภตัตำคำร   

 

 
 น าทา่นเดนิทางสู ่ภูเขำเทยีนเหมนิซำน ตัง้อยูม่ณฑลหหูนาน สมัยกอ่นเรยีกวา่ ภเูขาหวนิเมิง้ซานหรอืซงเหลยีวซาน 

เป็นประวัตแิรกของจางเจยีเจีย้ น่ังกระเชา้ขึน้ สู ่เขาเทยีนเหมนิซาน ซึง่มคีวามยาวถงึ 7.5 กโิลเมตร ใชเ้วลา 40 นาท ี
ถงึเขาเทยีนเหมนิซานเป็นกระเชา้ทีท่ันสมัยทีส่ดุ ชมความมหศัจรรยห์นา้ผาลอยฟ้า สมัผัสความแปลกใหมข่องการ
ทอ่งเทีย่ว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหนิ หลากหลายพันธุ ์ดอกไมป่้าตามฤดกูาล ทา่นจะไดช้มความงามของภเูขา ภผูา 

นับรอ้ยรปู ยอดเขาสงูเสยีดฟ้า งามแปลกตา อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิและสมัผัสความงามของยอดเขา จากนัน้น าทา่น
ชม ระเบยีงแกว้ ซึง่เป็นสะพานกระจก มรีะยะทางอันหวาดผวาอยูท่ี ่60 เมตร ลอ้มรอบผาสงูชนั ความกวา้งของ สะพาน
กระจก วัดจากขอบผาได ้3 ฟตุ มคีวามหนา 2.5 นิว้ ถอืเป็นการทา้ทายนักทอ่งเทีย่วทีอ่ยากมาสมัผัสทวิทัศน์อนังดงาม

บน เขาเทยีนเหมนิซาน มกีฏอยูว่า่ผูม้าเยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ สนันษิฐานวา่น่าจะชว่ยลด
ความสกปรก ง่ายตอ่การท าความสะอาด สะพานกระจก แหง่นี้ ระยะทางอาจไมไ่กล แตค่วามใสอาจท าใหเ้รากา้วขาไม่
ออก!!  จากนัน้น าทา่นลงบนัไดเลือ่นสู ่ถ ้าเทยีนเหมนิตง้ หรอืเรยีกวา่ ถ ำ้ประตสูวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน เป็น 1 ใน 4 ของ

ภเูขาทีส่วย สาเหตทุีเ่รยีกวา่เทยีนเหมนิซานเพราะวา่ ภเูขาเกดิระเบดิขึน้เองโดยธรรมชาตจินกลายเป็นถ ้า ประตนูี้มคีวาม
สงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมือ่ทา่นมาถงึถ ้าประตสูวรรคท์า่นจะไดข้ ึน้ขัน้บนัได 999 ขัน้ สู ่

ภเูขาประตสูวรรค ์ถา่ยรปูชมความงามซึง่เคยมชีาวรัสเซยีไดข้ับเครือ่งบนิเล็กลอดผ่านชอ่งภเูขาประตสูวรรคม์าแลว้เป็น
สถานทีท่ีน่่าสนใจจากชาวตา่งชาตอิกีแหง่หนึง่ สมควรแกเ่วลาเดนิทางลงจากเขาดว้ยกระเชา้ 
หมายเหต ุกรณีรอควิขึน้กระเชา้นาน หรอืรถประจ าอุทยานหยดุใหบ้รกิาร ณ. ถ ้าประตสูวรรค ์ 
1. กรณีรอควิขึน้กระเชา้นาน อาจจะมเีปลีย่นแปลงเป็นน่ังรถอทุยาน + ขึน้บนัไดเลือ่น + ลงกระเชา้ เพือ่ความสะดวก
รวดเร็วในการทอ่งเทีย่วแกล่กูคา้ ทีจ่ะไดไ้มต่อ้งรอควินาน  
2. กรณีหากบนัไดเลือ่นประกาศปิดเนื่องจากปิดซอ่มแซม หรอืจากสภาพอากาศทีห่นาวจัด มหีมิะเกาะพืน้ถนน ท าใหร้ถ

อทุยานไมส่ามารถเปิดใหบ้รกิารได ้ทัง้นี้เพือ่ความปลอดภัยของลกูคา้ ตอ้งเปลีย่นเป็นขึน้+ลงกระเชา้แทน ทัง้นี้ทาง
บรษัิทจะเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมอยา่งใดอยา่งหนึง่ //และในสว่นการน่ังรถของอทุยานขึน้ไปบนถ ้าประตูสวรรค ์
หากรถของอทุยานไมส่ามารถขึน้ไปทีถ่ ้าประตสูวรรคไ์ด ้ทางบรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิ และไมจั่ดโปรแกรมอืน่มาทดแทนให ้

ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่ว ขอสงวนสทิธิย์ดึตามประกาศจากทาง
อทุยานเป็นส าคัญ โดยทีไ่มแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตคำร 

ทีพ่กั 
 JIN HUA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่4 รำ้นยำงพำรำ-อุทยำนจำงเจยีเจีย้ (ข ึน้ลฟิท-์ลงกระเชำ้) เขำอวตำร –สะพำนใตห้ลำ้อนัดบัหนึง่-

สวนจอมพลเฮอ่หลง-ศนูยว์จิยัทำงกำรแพทยแ์ผนโบรำณ 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
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 น าทา่นชมผลติภัณฑส์นิคา้จาก ยำงพำรำ หลังจากนัน้น าทา่น เทีย่วชม อุทยำนจำงเจยีเจีย้ โดยขึน้เขาดว้ยลฟิทแ์กว้

ไป่หลง ลฟิทแ์กว้แหง่แรกของเอเชยีทีส่งู 326 เมตรซึง่ถูกบันทกึลง Guinness world Records ในดา้นเป็นลฟิท์

แกว้แบบ outdoor ทีส่งูทีส่ดุในโลก (World’s tallest full-exposure outdoor elevator) และเร็วทีส่ดุในโลก น า

ท่านเดนิทางสู่ เทยีนเสีย้ตี้อีเ้ฉียว (สะพำนใตห้ลำ้อนัดบั1) ซึง่มีทัศนียภาพทีส่วยงามรายลอ้มดว้ยหมู่ขุนเขา ซึง่

ภาพยนตรช์ือ่ดัง อวตาร ไดน้ ามาเป็นฉากในการถ่ายท า ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์อันสวยงาม หลังจากนั้น น า

ท่านชม สวนจอมพลเฮ่อหลง สวนแหง่นี้ไดรั้บการจัดตัง้ข ึน้เมือ่ปีค.ศ.1986 เพือ่เป็นเกยีรตแิก่นายพลเฮ่อหลงแหง่

พรรคคอมมวินสิตจ์นี  ภายในบรเิวณสวนสาธารณะจะมจีุดชมววิซึง่สามารถชมยอดเขาและหนิแปลกนับไม่ถว้น สมควร

แกเ่วลาน าทา่น ลงจากเขาเทยีนจือ่ซานดว้ยกระเชา้ 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำง ณ ภตัตำคำร  

 น าท่านสู่ ศูนยว์จิยัทำงกำรแพทยแ์ผนโบรำณ ฟังเรื่องราวเกีย่วกับการแพทย์โบราณตัง้แต่อดีตถงึปัจจุบัน การ

สง่เสรมิการใชส้มนุไพรจนีทีม่มีานานนับพันปี พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตคำร 

ทีพ่กั 
 JIN HUA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่5 ภำพวำดสบิลี(้รวมรถรำง)-รำ้นผำ้ไหม-สะพำนแกว้ทีย่ำวทีส่ดุ-รำ้นหยก-โชวจ์ ิง้จอกขำว 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าทา่น น่ังรถรางไฟฟ้าชม ภำพเขยีน 10 ลี ้ คอืชอ่งเขาแคบๆ ดา้นลา่งของเทยีนจือ่ซานทีถ่กูบบีดว้ยภเูขาและแทง่หนิ

ขนาดใหญ่ประมาณ 200 แทง่ เรยีงรายเป็นแนวทวิเขาทีป่ระกอบดว้ยยอดเขารูปร่างแปลกตาเรยีงรายกัน โดยมลี าธาร

เล็กๆ ไหลผ่านตามแนวทวิเขาก่อใหเ้กดิเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขยีน จากนั้นใหท้่านแวะชมและเลอืกซือ้ ผำ้

ไหมจนี สนิคา้ OTOP ขึน้ชือ่ของจนี 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำง ณ ภตัตำคำร  

 

 
 น าทา่นพสิจูน์ความกลา้กับ สะพำนแกว้ทีย่ำวทีสุ่ดในโลก มคีวามสงูเหนือพืน้ 980 ฟุต และความยาวกว่า 400 เมตร 

เชือ่มสองหนา้ผา ถอืเป็นการท าลายสถติ ิสะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุ เนื่องจากอันเดมิ อย่างสะพานแกรนดแ์คนย่อนของ

อเมรกิา สงูเพยีงแค ่718 ฟตุ 

**หมายเหต ุหากสะพานแกว้ไมส่ามารถเขา้ไปเทีย่วชมได ้หรอื ทางเมืองจีนประกาศปิด จงึไม่สามารถเขา้ไปเทีย่วชม

ได ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นใหท้า่นไปเทีย่วถ ้ามังกรเหลอืง หรอื ลอ่งเรอืทะเลสาบเป่าเฟิงห ูโดยไม่ตอ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และไม่มกีารคนืค่าบรกิารใดๆ ทัง้ส ิน้** และน าท่านชมอัญมณีล ้าค่า หยก เป็นเครือ่งประดับที่

นยิมกันอยา่งแพรห่ลายเพราะเชือ่วา่ใสแ่ลว้จะชว่ยป้องกันอันตรายได ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผี

เซยีะสตัวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง ทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตคำร 

 

 
 น าทา่นชม โชวส์นุขัจ ิง้จอกขำว การแสดงทีถ่อืว่าครบครันดว้ยอารมณ์ต่าง ๆ ชวนใหเ้คลบิเคลิม้ไปกับการ
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โปรแกรม : ครบสตูรมรดกโลก จำงเจยีเจีย้ ฟ่งหวง 6 วนั 5 คนื (GO1CSX-WE001) 
 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กต ำ่กวำ่ 18 

ปี (เสรมิเตยีง) 
ทำ่นละ 

เด็กต ำ่กวำ่ 18 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทำ่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

แสดง เป็นการแสดงบทเกีย่วกบัความรกัของนางพญาจิง้จอกขาวทีม่ตีอ่ชายผูเ้ป็นทีร่ัก ตอ้งพลดัพรากจากกนั

ทัง้ทีย่ังรักกัน ถือเป็นบทต านานแห่งความรักที่น่ายกย่องยิง่นัก ท่านจะเพลดิเพลนิไปกับการแสดงจนลืม

กระพรบิตา ยิง่ใหญ่กว่าโชวห์ลวิซานเจีย่ทีห่ยางซัว่ ดว้ยนักแสดงคณุภาพกว่า 600 คน แสดงภายใตส้ะพานคู่

เชือ่มเขาสองลกู สะพานคูร่ักใตห้ลา้ อลงัการกว่าโชวใ์ดใดทีท่า่นเคยสมัผัสมา 

** หมายเหต ุโชวจ์ ิง้จอกขาว เป็นการแสดงทีโ่รงละครกลางแจง้ ดังนัน้หากมีการปิดการแสดงหรือกรณีใดๆ 

ซึง่ท าใหไ้ม่สามารถเขา้ชมได ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโชวใ์หท้่านโดยทีไ่ม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ และไม่มกีารคนืคา่บรกิารใดๆ ทัง้ส ิน้** 

ทีพ่กั 
 JIN HUA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่6 จำงเจยีเจีย้-ฉำงซำ-ถนนคนเดนิหวงซงิลู-่ฉำงซำ-กรงุเทพฯ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านเดนิทางกลับไปยัง เมอืงฉำงซำ ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้าเซยีง มพีืน้ทีป่ระมาณ 12,500 ตารางกโิลเมตร 

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทัง้ยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัตศิาสตร์และ

วัฒนธรรมมากวา่ 3,000 ปี ในปัจจุบนัเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิของมณฑลหหูนาน 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำง ณ ภตัตำคำร 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิ ซ ึง่เป็นแหลง่จ าหน่ายสนิคา้หลากหลายชนดิ เพือ่ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้สนิคา้

นานาชนดิตามอัธยาศยั ส าหรับเป็นของฝากของทีร่ะลกึแกค่นทางบา้นหรอืญาตมิติรสหาย 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรกลำง ณ ภตัตำคำร 

** กรณีทีเ่ทีย่วบนิมกีารเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หรอืเหตอุืน่ใดท าใหจ้ัดอาหารทีภ่ัตตาคารไม่ทัน จะจัดอาหาร

ว่างเป็นชดุ KFC หรอื MAC DONALD ใหแ้ทน ** 

 ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

21.20 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงฉำงซำ โดยสำยกำรบนิไทยสมำยล ์เทีย่วบนิที ่WE617 

23.55 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ.....................      
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วนัที ่11-16 ก.ค. 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 5,000.- 13,500.- 

วนัที ่18-23 ก.ค. 61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 13,500.- 

วนัที ่25-30 ก.ค. 61 27,900.- 27,900.- 27,900.- 5,000.- 15,300.- 

วนัที ่01-06 ส.ค. 61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 13,500.- 

วนัที ่08-13 ส.ค. 61 25,900.- 25,900.- 25,900.- 5,000.- 13,300.- 

วนัที ่15-20 ส.ค. 61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 13,500.- 

วนัที ่22-27 ส.ค. 61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 13,500.- 

วนัที ่29 ส.ค.-03 ก.ย. 61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 13,500.- 

วนัที ่05-10 ก.ย. 61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 13,500.- 

วนัที ่12-17 ก.ย. 61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 13,500.- 

วนัที ่19-24 ก.ย. 61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 13,500.- 

วนัที ่26 ก.ย.-01 ต.ค. 61 25,900.- 25,900.- 25,900.- 5,000.- 17,500.- 

วนัที ่10-15 ต.ค. 61 26,900.- 26,900.- 26,900.- 5,000.- 14,300.- 

วนัที ่17-22 ต.ค. 61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 13,500.- 

วนัที ่18-23 ต.ค. 61 23,900.- 23,900.- 23,900.- 5,000.- 15,500.- 

วนัที ่19-24 ต.ค. 61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 13,500.- 

วนัที ่24-29 ต.ค. 61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 13,500.- 

วนัที ่31 ต.ค.-05 พ.ย. 61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 13,500.- 

วนัที ่07-12 พ.ย. 61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 13,500.- 

วนัที ่14-19 พ.ย. 61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 13,500.- 

วนัที ่21-26 พ.ย. 61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 13,500.- 

วนัที2่8 พ.ย.-03 ธ.ค. 61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 13,500.- 

วนัที ่05-10 ธ.ค. 61 27,900.- 27,900.- 27,900.- 5,000.- 15,300.- 

วนัที ่12-17 ธ.ค. 61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 13,500.- 

วนัที ่19-24 ธ.ค. 61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 13,500.- 

วนัที ่26-31 ธ.ค. 61 29,900.- 29,900.- 29,900.- 5,000.- 17,300.- 

วนัที ่29 ธ.ค. 61-03 ม.ค. 62 29,900.- 29,900.- 29,900.- 5,000.- 17,300.- 

วนัที ่30 ธ.ค. 61-04 ม.ค. 62 29,900.- 29,900.- 29,900.- 5,000.- 17,300.- 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้รวมคำ่วซีำ่กรุป๊ทำ่นละ 1,000 บำทแลว้*** 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทำ่นละ 180 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทำ่น /หวัหนำ้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

  

ขอ้ควรทรำบ : รา้นทีร่ะบุในโปรแกรมคอืรา้นนวดฝ่าเทา้+บัวหมิะ,รา้นชา, ไขมุ่ก, รา้นผา้ไหมและรา้นหยกซึง่จ าเป็นตอ้ง

บรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ยเพราะมผีลกบัราคาทวัรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบว่าทกุรา้นจ าเป็นตอ้ง

รบกวนทกุทา่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลารา้นละ 60-90 นาท ีซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกัไม่มกีาร

บังคบัใดๆ ทัง้ส ิน้ (หากทา่นใดอยู่ในรา้นไม่ถงึตามเวลาทีร่า้นก าหนด...และไม่เขา้ร่วมกจิกรรมทีท่างรา้นจัดไวใ้หข้อสงวน

สทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ 400 หยวนตอ่ทา่นตอ่รา้น 
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เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อ

เชค็ขอ้มูลความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทา่นละ 1,000 บาท 

 วีซ่าแบบหมู่คณะ ส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเท่านั้น (ใชส้ าเนาหนา้

พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มูลชดัเจน และตอ้งสง่เอกสารลว่งหนา้ 15 วันกอ่นเดนิทาง)  

        หมายเหต.ุ..หากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิหรอืระงับการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทัง้ส ิน้ ท า

ใหไ้ม่สามารถยืน่วซีา่กรุ๊ปไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บเงนิเพ ิม่ ทำ่นละ 500 บำท พรอ้มเอกสาร

เพิม่เตมิเพือ่ท าการยืน่ค าขอวซีา่เดีย่วผ่านศนูยร์ับยืน่    

        โปรดทราบ ....ผูท้ีม่ีความประสงค ์ยื่นค าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที่เคยเดนิทางไปในประเทศ... 

ดังต่อไปนี้ตัง้แต่ ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ไดต้อ้งยื่นวีซ่าจีนแบบเดีย่ว

เทา่นัน้ และใชเ้วลามากกว่าก าหนดการเดมิ 4 วันท าการ 

ประกาศ  :  ตัง้แตวั่นที ่1 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป รัฐบาลเมอืงฉางซา จางเจยีเจีย้ และ เมอืงฟ่งหวง มณฑลหหูนาน ไดม้ี

การออกกฎระเบยีบ ก าหนดนโยบายใหโ้รงแรม ยกเลกิการใหบ้รกิาร สิง่ของทีใ่ชค้รัง้เดยีวแลว้ทิง้ เชน่ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน 

แชมพ ูหมวกอาบน ้า รองเทา้แตะฯลฯ เพือ่เป็นการรณรงคช์ว่ยลดภาวะโลกรอ้นและรักษาสิง่แวดลอ้ม  

**ดังนัน้กรณุาน าสิง่ของใชเ้หลา่นี้ตดิตัวมาดว้ยตัวเอง** 

**หากทา่นเขา้พักแลว้ตอ้งการใชส้ ิง่ของดงักลา่ว ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เองตามราคาทีโ่รงแรมก าหนดไว ้(กรณุา

สอบถามเพราะโรงแรมบางแหง่อาจวางไวด้า้นนอกหรอืวางไวใ้นหอ้งน ้า แลว้คดิคา่บรกิารเมือ่ทา่นเชค็เอา้ท ์) 
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        1.อสิราเอล 2.อัฟกานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อุซเบกสิถาน 5.ทาจกิสิถาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.คาซคัสถาน 8.

อริัก 9.อหิร่าน 10.อยีปิต ์11.ซาอุดอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี 15.ศรีลังกา 16.ลเิบีย 17.

ซดูาน 18.แอลจเีรยี 19.ไนจเีรยี 20.ตรุก ี21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเลยี   

        กรณีทีเ่จา้หนา้ทีด่ าเนนิการออกเอกสารวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้มีการยกเลกิเดนิทาง วีซ่าจะถูกยกเลกิทันท ีไม่

สามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อืน่ๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี 

7.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

9.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครื่องดืม่, ค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด

ฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 180 หยวนตอ่ทรปิ 

 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอื่นๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผิด

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 
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8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน/คน/รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

ส ำหรบัผูท้ ีม่คีวำมประสงคต์อ้งกำรขอยืน่วซีำ่เด ีย่ว 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีำ่เดีย่วคำ่บรกิำรดงันี ้** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  

1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบได ้

ว่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อย่างนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
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 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอย่าง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทบัรา้นทีแ่ปล) 

 

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซี่ำดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ 

เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูข ึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

 

 

 

 

**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 
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เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 

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

 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

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

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

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

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 
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ทวัร์จีนทุกเดอืน สอบถามผ่านไลน์ >>  คลิ๊ก 

ทวัร์จีน มกราคม  ทวัร์จีน กุมภาพันธ์  

ทวัร์จีน มนีาคม  ทวัร์จีน เมษายน  

ทวัร์จีน พฤษภาคม  ทวัร์จีน มถุินายน  

ทวัร์จีน กรกฎาคม  ทวัร์จีน สิงหาคม  

ทวัร์จีน กนัยายน  ทวัร์จีน ตุลาคม  

ทวัร์จีน พฤศจิกายน  ทวัร์จีน ธันวาคม  
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