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เมืองโบราณฟ่งหวง | เขาเทียนเหมิน | ประตสูวรรค ์ 
 ระเบียงแกว้ | สะพานแกว้ท่ียาวที่สดุ | ตลาดใตด้ิน 

  

 

 

 

 

  

 

จางเจยีเจีย้ เทยีนเหมินซาน สะพานแก้ว ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน  

เดนิทาง มิถุนายน 2563  

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง  16,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหวั)  (FD540 : 18.00-22.20) 
วนัท่ี 2. ฉางซา – ฟ่งหวง – อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง – สะพานสายรุง้ – ลอ่งเรอืถวัเจียงยามค ่าคืน 
วนัท่ี 3. ฟ่งหวง – จางเจียเจีย้ – เขาเทียนเหมินซาน (กระเชา้+บนัไดเลือ่น+รถอทุยาน) – ถ า้ประตสูวรรค ์– ระเบียงแกว้ (รวมผา้หุม้รองเทา้) 
              OPTION : โชวจิ์ง้จอกขาว 
วนัท่ี 4.   ตลาดใตด้ิน – ภาพวาดทราย – สะพานแกว้ที่ยาวที่สดุ OPTION: เขาอวตาร 
วนัท่ี 5.   จางเจียเจีย้ – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู ่– ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหวั) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
             (FD541:23.25-01.40+1) 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) 
(FD540:18.00-22.20) 

15.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ออกชัน้ 3 ประตทูางเขา้ 2-3 เคานเ์ตอร ์1-2  สายการบินแอร์
เอเชีย โดยมีเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรยีมเอกสารการเดินทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

18.00 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เที่ยวบินที่ FD540  
(ไม่รวมอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

 22.20 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา ตัง้อยูท่างตอนใตข้องแมน่ า้เซียง มีพืน้ท่ีประมาณ 12,500 ตาราง
กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทั้งยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มี
ประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมมากวา่ 3,000 ปี ในปัจจบุนัเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกิจของมณฑลหหูนาน 
หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และรบัสมัภาระหลงัจากนัน้น าทา่นเดินทางเขา้สูโ่รงแรมที่พกั 

ที่พกั HUALIANG HUATIAN HOLIDAY HOTEL หรอื เทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที ่2 
ฉางซา – ฟ่งหวง – อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง – สะพานสายรุ้ง – 
ล่องเรือถัวเจยีงยามค ่าคนื 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 น าท่านเดินทางสู ่เมืองฟ่งหวง หรือ เมืองโบราณฟ่งหวง(เมืองหงส)์(ใชเ้วลาประมาณ 6 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ขึน้ อยู่
กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่านอ้ยถเูจีย ตัง้อยู่ ทางทิศตะวนัตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงสต์ัง้อยู่ริม
แม่น ้าถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่ อกันเป็นแนว ที่มี
โบราณสถานและโบราณวตัถทุางดา้นวฒันธรรมอนัล า้คา่ที่ตกทอดมาจากราชวงศห์มิงและชิงหลายรอ้ยแหง่ มีถนน
ที่ปดูว้ยหินเขียว 20 กวา่สาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 น าท่าน อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง ตัง้อยู่ริมแม่น า้ถวั ลอ้มรอบดว้ยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ที่เด่น

ตระหง่านมียอดเขาติดตอ่กนัเป็นแนว ที่มีโบราณสถานและโบราณวตัถทุางดา้นวฒันธรรมอนัล า้คา่ที่ตกทอดมาจาก
ราชวงศห์มิงและชิงหลายรอ้ยแหง่ จดุเดน่ของฟ่งหวง คือบา้นท่ียกพืน้สงูเรยีงราย เป็นทศันียภาพที่สวยงามและเป็น
ที่นิยมช่ืนชอบทัง้ชาวจีนและชาวตา่งประเทศ   
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 น าท่านชม สะพานสายรุ้ง หรือสะพานหงเฉียว สะพานไมโ้บราณที่มีหลงัคาคลมุเหมือนสะพานขา้มคลองในเว
นิส เป็นสะพานประวตัิศาสตรท์ี่มีความเป็นมาหลายรอ้ย ปี ก่อนที่จะเดินถึงสะพานนัน้ท่านจะไดเ้ห็นจุดเด่นของฟ่
งหวง คือบา้นท่ียกพืน้สงูเรยีงราย เป็นทศันียภาพที่สวยงามและเป็นท่ีนิยมช่ืนชอบทัง้ชาวจีนและชาวตา่งประเทศ 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
 น าท่าน ล่องเรือถัวเจียง เรือแพ ใหท้่านไดส้นกุ ตื่นเตน้ แต่ไม่มีอนัตราย ชมบา้น เรือนสองฟากฝ่ังแม่น า้ สะพาน

โบราณ เจดียว์ั่นหมิง หอตั๋วชุ่ยฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาติใหท้า่นไดส้มัผสัพรอ้มเก็บภาพประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลกึ 
ที่พัก FENGHUANG INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที ่3 
ฟ่งหวง – จางเจียเจีย้ – เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเล่ือน+รถ
อุทยาน) – ถ า้ประตูสวรรค ์– ระเบยีงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) 
OPTION : โชวจ์ิง้จอกขาว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
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 น าท่านเดินทางสู ่เมืองจางเจียเจี้ย (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมง) อทุยานมรดกโลกตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของมณฑลหหูนาน เป็นอทุยานแห่งชาติแหง่แรกของจีน และไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.
1992 อทุยานจางเจียเจีย้มีเนือ้ที่กวา่ 369 ตารางกิโลเมตร อดุมดว้ยขนุเขานอ้ยใหญ่และตน้ไมน้านาพนัธุ์ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
 น าท่านเดินทางสู ่ภูเขาเทียนเหมินซาน ตัง้อยู่มณฑลหหูนาน สมยัก่อนเรียกว่า ภเูขาหวินเมิง้ซานหรือซงเหลียว

ซาน เป็นประวตัิแรกของจางเจียเจีย้ นั่งกระเชา้ขึน้สูเ่ขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใชเ้วลา 40 
นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็นกระเชา้ที่ทนัสมยัที่สดุ ชมความมหศัจรรยห์นา้ผาลอยฟา้ สมัผสัความแปลกใหมข่อง
การทอ่งเที่ยว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหิน หลากหลายพนัธุ ์ดอกไมป่้าตามฤดกูาล ทา่นจะไดช้มความงามของภเูขา 
ภผูา นบัรอ้ยรูป ยอดเขาสงูเสยีดฟา้ งามแปลกตา อิสระใหท้า่นเพลดิเพลนิและสมัผสัความงามของยอดเขา 

 

 

 จากนัน้น าท่านชม ระเบียงแก้ว ซึ่งเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอนัหวาดผวาอยู่ที่ 60 เมตร ลอ้มรอบผาสงูชนั 
ความกวา้งของ สะพานกระจก วดัจากขอบผาได ้3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิว้ ถือเป็นการทา้ทายนกัท่องเที่ยวที่อยาก
มาสมัผสัทิวทศันอ์นังดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่วา่ผูม้าเยือน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะ
เดิน สนันิษฐานวา่นา่จะช่วยลดความสกปรก ง่ายตอ่การท าความสะอาด สะพานกระจก แหง่นี ้ระยะทางอาจไมไ่กล 
แต่ความใสอาจท าใหเ้รากา้วขาไม่ออก!!  จากนัน้น าท่านลงบนัไดเลื่อนสู่ ถ า้เทียนเหมินตง้ หรือเรียกว่า ถ า้ประตู
สวรรคเ์ทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภเูขาที่สวย สาเหตทุี่เรยีกวา่เทียนเหมินซานเพราะวา่ ภเูขาเกิดระเบิดขึน้เอง
โดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ า้ ประตนูีม้ีความสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมื่อทา่นมาถึง
ถ า้ประตูสวรรคท์่านจะไดข้ึน้ขัน้บนัได 999 ขัน้ สู่ ภูเขาประตูสวรรค ์ถ่ายรูปชมความงามซึ่งเคยมีชาวรสัเซียไดข้บั
เครื่องบินเล็กลอดผ่านช่องภเูขาประตสูวรรคม์าแลว้เป็นสถานที่ที่น่าสนใจจากชาวต่างชาติอีกแห่งหนึ่ง สมควรแก่
เวลาเดินทางลงจากเขาดว้ยกระเชา้ 
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 หมายเหต ุกรณีรอคิวขึน้กระเชา้นาน หรอืรถประจ าอทุยานหยดุใหบ้รกิาร ณ. ถ า้ประตสูวรรค  ์
1. กรณีรอคิวขึน้กระเช้านาน อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเป็นนั่งรถอุทยาน + ขึน้บันไดเลื่อน + ลงกระเชา้ เพื่อความ
สะดวกรวดเรว็ในการทอ่งเที่ยวแก่ลกูคา้ ท่ีจะไดไ้มต่อ้งรอคิวนาน  
2. กรณีหากบนัไดเลื่อนประกาศปิดเนื่องจากปิดซอ่มแซม หรือจากสภาพอากาศที่หนาวจดั มีหิมะเกาะพืน้ถนน ท า
ใหร้ถอทุยานไมส่ามารถเปิดใหบ้รกิารได ้ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัของลกูคา้ ตอ้งเปลีย่นเป็นขึน้+ลงกระเชา้แทน ทัง้นี ้
ทางบรษัิทจะเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมอยา่งใดอยา่งหนึง่ และในสว่นการนั่งรถของอทุยานขึน้ไปบนถ า้ประตู
สวรรค ์หากรถของอทุยานไมส่ามารถขึน้ไปที่ถ า้ประตสูวรรคไ์ด ้ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จดัโปรแกรมอื่นมา
ทดแทนให ้ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ และการรกัษาความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว ขอสงวนสิทธ์ิยึดตาม
ประกาศจากทางอทุยานเป็นส าคญั โดยที่ไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
 ท่านสามารถเลือกซือ้ Option เสริมที่น่าสนใจได้ 

‣ โชวสุ์นัขจิง้จอกขาว การแสดงที่ถือว่าครบครันด้วยอารมณต์่าง ๆ ชวนให้เคลิบเคลิม้ไปกับการแสดง 
เป็นการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิง้จอกขาวที่มีตอ่ชายผู้เป็นที่รัก ต้องพลัดพรากจากกนัทัง้
ที่ยังรักกัน ถือเป็นบทต านานแห่งความรักที่น่ายกย่องยิ่งนัก ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงจนลืม
กระพริบตา ยิ่งใหญ่กว่าโชวห์ลิวซานเจ่ียที่หยางซ่ัว ด้วยนักแสดงคุณภาพกว่า 600 คน แสดงภายใต้
สะพานคู่เชื่อมเขาสองลูก สะพานคู่รักใต้หล้า อลังการกว่าโชวใ์ดใดที่ท่านเคยสัมผัสมา 
**ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมกับรายการได้ที่เจ้าหน้าที่และช าระเงนิกับไกดท์้องถิน่** 

ที่พกั VIENNA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที ่4 
ตลาดใต้ดิน – ภาพวาดทราย – สะพานแก้วที่ยาวที่สุด OPTION: เขา
อวตาร 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 จากนัน้น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงที่ ตลาดใต้ดินในเมืองจางเจียเจีย้ ซึ่งเป็นแหล่งรวมรวบสินคา้มากมาย ถือว่าเป็น

แหล่งชอ้ปป้ิงของนกัท่องเที่ยวที่เขา้มาเที่ยวเมืองแห่งนี ้อาทิเช่น เสือ้ผา้ อาหารพืน้เมือง ขนมของฝาก ใหท้่านได้
เลอืกชมและซือ้ฝากคนทางบา้น จากนัน้น าทา่นชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรอื จวินเซิงฮวาเยีย้น สถานท่ีซึง่จดั
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แสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผูท้ี่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุ
ธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย ก่ิงไม ้หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทศัน ์จิตรกรรมที่รงัสรรคข์ึน้ มา ลว้นไดร้บั
รางวลัและการยกยอ่งมากมายหลายปีซอ้น จนเป็นท่ีเลือ่งลอืไปทั่วโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นพิสจนูค์วามกลา้กบั สะพานแกว้ที่ยาวที่สุดในโลก มคีวามสงูเหนือพืน้ 980 ฟตุ และความยาวกวา่ 400 

เมตร เช่ือมสองหนา้ผา ถือเป็นการท าลายสถิติ สะพานแกว้ที่ยาวที่สดุ เนื่องจากอนัเดิม อยา่งสะพานแกรนดแ์คนยอ่
นของอเมรกิา สงูเพียงแค ่718 ฟตุ 

 

 

 หมายเหต ุหากสะพานแกว้ไมส่ามารถเขา้ไปเที่ยวชมได ้หรือ ทางเมืองจีนประกาศปิด จึงไม่สามารถเขา้ไปเที่ยวชม
ได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนใหท้่านไปเท่ียวถ า้มงักรเหลือง หรือ ลอ่งเรือทะเลสาบเป่าเฟิงห ูโดยไม่
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และไมม่ีการคืนคา่บรกิารใดๆ ทัง้สิน้** 

 ท่านสามารถเลือกซือ้ Option เสริมทีน่่าสนใจได้ 
‣ อุทยานจางเจียเจีย้ (เขาอวตาร) โดยขึน้และลงเขาดว้ยลิฟทแ์กว้ไป่หลง ลิฟทแ์กว้แห่งแรกของเอเชียที่สงู 326 
เมตรซึ่งถูกบันทึกลง Guinness world Records ในด้านเป็นลิฟท์แก้วแบบ outdoor ที่สูงที่สุดในโลก (World’s 
tallest full-exposure outdoor elevator) และเร็วที่สดุในโลก ซึ่งมีทศันียภาพที่สวยงามรายลอ้มดว้ยหมู่ขุนเขา ซึ่ง
ภาพยนตรช่ื์อดงั อวตาร ไดน้ ามาเป็นฉากในการถ่ายท า ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทิวทศันอ์นัสวยงาม 
**ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมกับรายการได้ที่เจ้าหน้าที่และช าระเงนิกับไกดท์้องถิน่** 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั VIENNA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที ่5 
จางเจียเจีย้ – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ฉางซา (สนามบินฉางซา 
ฮวงหัว) – กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) (FD541:23.25-01.40+1) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านเดินทางกลบัไปยงั เมืองฉางซา (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องแม่น า้เซียง มี

พืน้ท่ีประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบง่เขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองเอกของ
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โปรแกรมการเดนิทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเทีย่วบาง
รายการหรือทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและในกรณีทีม่ีจ านวนผู้โดยสารไม่ถงึ 15 ทา่นไม่มี

หวัหน้าทวัรไ์ทย 

 

 

มณฑลหหูนาน มีประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบนัเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ
ของมณฑลหหูนาน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  
 จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ซึง่เป็นแหลง่จ าหนา่ยสนิคา้หลากหลายชนิด เพื่อใหท้า่นอิสระเลอืก

ซือ้สนิคา้นานาชนิดตามอธัยาศยั ส าหรบัเป็นของฝากของที่ระลกึแก่คนทางบา้นหรอืญาติมิตรสหาย 
 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสู ่สนามบนิฉางซา ฮวงหัว 

23.25 น. ออกเดินทางจาก สนามบนิฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เที่ยวบนิที่ FD541  
(ไมร่วมอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

01.40 น. เดินทางถงึ สนามบนิดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
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ราคานีไ้ม่รวมค่าวซ่ีากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์้องถิน่และคนขับรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทยเท่าน้ัน 

** กรณีถอืหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเชค็ราคาอกีคร้ัง ** 
 

ประกาศ  :  ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป รฐับาลเมืองฉางซา จางเจียเจีย้ และ เมืองฟ่งหวง มณฑลหหูนาน ไดมี้
การออกกฎระเบียบ ก าหนดนโยบายใหโ้รงแรม ยกเลิกการใหบ้รกิาร สิ่งของท่ีใชค้รัง้เดียวแลว้ทิง้ เชน่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน 

แชมพ ูหมวกอาบน า้ รองเทา้แตะฯลฯ เพื่อเป็นการรณรงคช์ว่ยลดภาวะโลกรอ้นและรกัษาสิ่งแวดล้อม 

 
 

 ดังน้ันกรุณาน าส่ิงของใช้เหล่านีต้ดิตัวมาด้วยตัวเอง 

หากทา่นเขา้พกัแลว้ตอ้งการใชส้ิ่งของดงักลา่ว ทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยเพิ่มเองตามราคาท่ีโรงแรมก าหนดไว้ 
(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแหง่อาจวางไวด้า้นนอกหรอืวางไวใ้นหอ้งน า้ แลว้คิดคา่บรกิารเมือ่ทา่นเช็คเอ้าท ์) 

 
 

เงือ่นไขการให้บริการ    
1.อัตราค่าบริการนี้รวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั พร้อมกันทั้งคณะ     คา่รถรบั-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 20 ก.ก.   คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  
 คา่ที่พกัตามที่ระบใุนรายการ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น)   คา่จา้งมคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดินทาง 
 คา่อาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ      
 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อัตราค่าบริการ : จางเจยีเจีย้ เทยีนเหมินซาน สะพานแก้ว ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน โดย สายการบนิแอรเ์อเชีย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  

(เสริมเตียง)  

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ทา่นละ 

พักเดี่ยว 

ทา่นละ 

ไม่รวมตั๋ว 

ทา่นละ 

วนัท่ี 03-07 มิ.ย. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 10,900.- 

วนัท่ี 10-14 มิ.ย. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 10,900.- 

วนัท่ี 17-21 มิ.ย. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 10,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน รวมวซ่ีากรุ๊ป 



 

  9 จางเจียเจีย้ เทียนเหมินซาน สะพานแกว้ ฟ่งหวง 5 วนั 4 คืน โดย สายการบนิแอรเ์อเชีย                                             [GQ1CSX-

FD004] 

 

 
1.1  ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิ ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พรอ้มคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน า้มนั ทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเคร่ืองบิน    

- กรณีที่ทา่นมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลีย่นระดบัชัน้ท่ีนั่ง จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  
เป็นชัน้ธุรกิจ (Business Class) โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะต้องด าเนินการลว่งหน้าก่อนเดนิทาง 7 วัน 

และ หากมีต้องการช าระเงนิเพื่ออัพเกรดทีน่ั่ง ตอ้งด าเนินการที่เคานเ์ตอรข์องสายการบนิ ณ วนัเดนิทาง  
ด้วยตวัท่านเอง เท่าน้ัน  

- ในการเดินทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนัเป็นหมูค่ณะ  
หากตอ้งการเลือ่นวนัเดินทางกลบัก่อน (หรอืหลงั) ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งที่สายการบิน  
และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บเพิ่มเติมกอ่นออกตั๋วโดยสาร  

       - การจดัที่นั่งบนเครือ่งบิน  จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปจดัการไดแ้ต่อยา่งใด  
       - ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารเครือ่งบินภายในประเทศ  กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯลว่งหนา้ทกุครัง้  เพื่อตรวจสอบวา่ 
                กรุป๊มีการออกเเดินทางแนน่อนหรอืไม ่ มิฉะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ หากกรุป๊ไมส่ามารถเดินทางได ้และ 

ทา่นไดอ้อกตั๋วไปแลว้   
1.2  ค่าทีพ่ัก  ประเภทหอ้ง ละ 2-3  ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , 
หอ้งพกัคู ่( Twin / Double ) และหอ้งพกัแบบ  3  ทา่น (Triple)    อาจจะไมไ่ดอ้ยูใ่นชัน้เดียวกนั หรอื อยูต่ิดกนั  
**ในกรณีที่ทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE  [ 2 เตียง + 1 ท่ีนอนเสรมิ ]  แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั 
แบบ TRIPLE ได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิในการจดัหอ้งพกัแบบ แยก 2 หอ้ง คือ [ 1 TWN + 1 SGL ]   แทน ** 

       -   กรณีมีการจดังานประชมุนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซึง่เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในตวัเมืองเตม็  
บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ ในการปรบัเปลีย่น หรอื ยา้ยเมือง เพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร ์  

1.3  ค่าอาหาร , ค่าเข้าชมสถานทีท่่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
1.4  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
1.5  ค่าน า้หนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเคร่ืองบนิ) โดยทั่วไป 20 กิโลกรมั   
1.6  ค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบิน ตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส  าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบิน คือ 20 กิโลกรมั   

(ส  าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER)  , การเรยีกเก็บคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบิน 
ที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได ้(ทา่นจะตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรยีกเก็บเพิม่)   

         - ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และ 
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มีความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กิน  115 เซนติเมตร หรอื  25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56  เซนติเมตร (21.5 นิว้)  x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้)   
         - กรณีที่ตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั 

ขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบิน  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิไมร่บัผิดชอบสว่นตา่งของคา่ใชจ้า่ยท่ีสมัภาระน า้หนกัเกิน  
(ทา่นตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรยีกเก็บเพิม่)   

        - ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผิดชอบ กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 
1.6   ค่าประกันอุบตัิเหตุ  คุม้ครองระหวา่งการเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท กรณีเสยีชีวติโดยอบุตัเิหต ุ   

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหต ุ วงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
** ลกูคา้ทา่นใด สนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เติมกบัทางบรษัิทได ้ 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
1.7   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.  ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ  อาทิเช่น คา่อาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี  คา่โทรศพัท ์ คา่มินิบารใ์นหอ้ง 
      และคา่พาหนะตา่งๆ ที่ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ  รวมทัง้คา่ธรรมเนยีมในกรณีกระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนด   
      หรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
2.  ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม  ภายหลงัจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบินไปแลว้ ซึง่ลกูคา้ตอ้งช าระสว่นตา่งเพิ่ม 
3.  ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 350 หยวน /ทริป/ทา่น   
      ส าหรบัสว่นท่ีเพิ่มเตมิแก่หวัหนา้ทวัรท์ี่ดแูลคณะจากเมืองไทย  ตามแตท่า่นจะเห็นสมควรขึน้อยูก่บัความพงึพอใจในบรกิาร 
4.   คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบกรุป๊ท่านละ 1,500 บาท 
     วีซา่แบบหมูค่ณะ ส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เทา่นัน้ (ใชส้  าเนาหนา้พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้ 
     มองเห็นขอ้มลูชดัเจน + รูปถ่ายเห็นใบหนา้ชดัเจนพืน้หลงัสขีาว สแกนไดห้รอืถ่ายรุปเองได ้ และตอ้งสง่เอกสารลว่งหนา้ 10 วนัก่อน    
     เดินทาง)  

โปรดทราบ ผูท้ี่มีความประสงค ์ยื่นค าขอวีซา่จีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที่เคยเดินทางไปในประเทศ ดงัต่อไปนีต้ัง้แต ่ปี 2014 เป็นตน้มา 
ไมส่ามารถยื่นวีซา่แบบหมูค่ณะ (กรุป๊) ไดต้อ้งยื่นวีซา่จีนแบบเดี่ยวเทา่นัน้ และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดิม 4 วนัท าการ 
1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อซุเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรก์เมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 8.อิรกั 9.อิหรา่น 10.อียิปต ์
11.ซาอดุีอาระเบีย 12.ซีเรยี 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรลีงักา 16.ลเิบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรยี 19.ไนจีเรยี 20.ตรุกี 21.เยเมน 22.
โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเลยี   
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กรณีที่เจา้หนา้ที่ด  าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้มีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถน าไปใชก้ับการ
เดินทางครัง้อื่นๆ ได ้และการยกเลกิเดินทางไมส่ามารถคืนเงินคา่วีซา่ไดท้กุกรณี 

     
 หมายเหต ุหากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลกิหรอืระงบัการท าวีซา่กรุป๊ ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆทัง้สิน้ ท าใหไ้มส่ามารถยื่นวีซา่กรุป๊ได้ 
 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิ เรยีกเก็บเงินเพ่ิม ท่านละ 1,800 บาท พรอ้มเอกสารเพิ่มเติมเพื่อท าการยื่นค าขอวีซา่เดี่ยวผา่นศนูยร์บัยื่น    
 
เงือ่นไขการจอง การช าระเงนิ และการยกเลิก 
1.  การท าการจอง และ การช าระค่าบริการ 
      1.1  กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36  ชม.หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายงับริษัทฯ  
            โดยทกุการจองจะไดร้บัการยืนยนัสทิธ์ิส  ารองท่ีนั่ง เมื่อมีการช าระมดัจ า เทา่นัน้ 
      1.2  กรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นที่เหลอื 20 วัน ก่อนออกเดนิทาง หากไมช่ าระตามที่ก าหนด ทางบรษัิทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทาง 
            โดยอตัโนมตัิ ไมม่ีเง่ือนไขใดๆ  และขออนญุาตใหส้ทิธ์ิการจองแก่ลกูคา้ทา่นอ่ืนท่ีอยูล่  าดบัถดัไป   
     1.3  เม่ือช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล ์พร้อมทั้งสง่รายชื่อ
ส ารองทีน่ั่ง  
            ผูเ้ดินทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) โดยเซน็ตช่ื์อพรอ้มยืนยนัวา่ ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที่ยวทรปิใด  วนัท่ีใด  
            ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมร่บัผิดชอบคา่เสยีหาย  
            อนัเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ช่ือ-นามสกลุ และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบิน 

**  กรุณาตรวจสอบหนงัสอืเดินทาง ( Passport) ของผูเ้ดินทาง  : จะตอ้งมีอายคุงเหลอื ณ วนัเดินทางไป-กลบัมากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป 
และเหลอืหนา้กระดาษวา่งอยา่งต ่า  2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

                **  การติดตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์ อีเมลล ์หรอืจดหมาย  ขอความกรุณาตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง  
                บรษัิท ดงันี ้  วนัจนัทร ์ถึงศกุร ์เวลา 8.30 น. – 17.30 น.เทา่นัน้ นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศ 
                ในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท  
 **  กรุณาศกึษารายการทวัร ์และเง่ือนไขการใหบ้รกิารโดยละเอยีด เพื่อผลประโยชนส์งูสดุในการใชบ้รกิารของทา่น เนื่องจาก  
                เมื่อทา่นช าระเงินครบจ านวนหรอืมดัจ าบางสว่นแลว้ ทางบรษัิทฯ ถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเง่ือนไขการบรกิารและขอ้ตกลงตา่งๆที่ไดร้ะบุ
ไวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดินทางนัน้ๆ 
   
4.  เงือ่นไขการยกเลิก 

กรณีที่นกัทอ่งเทีย่วหรอืตวัแทนจ าหนา่ยตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดินทาง  นกัทอ่งเที่ยวหรอืตวัแทนจ าหนา่ย(ผูม้ีช่ือ
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรอื มาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิท อยา่งใดอยา่งหนึง่ เพื่อเป็นการแจง้ยกเลกิกบัทางบรษัิทอยา่ง
เป็นลายลกัษณอ์กัษร  (ทางบรษัิทไมข่อรบัยกเลกิการจอง ผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ) 

กรณีนกัทอ่งเทีย่วหรอืตวัแทนจ าหนา่ย ตอ้งการขอรบัเงินคา่บรกิารคืน นกัทอ่งเที่ยวหรอืตวัแทนจ าหนา่ย (ผูม้ช่ืีอในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรอื มาเซน็เอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบรษัิท อยา่งใดอยา่งหนึง่ เพื่อท าเรือ่งขอรบัเงินคา่บรกิารคืน โดยแนบหนงัสอืมอบ
อ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให้
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ครบถว้น โดยมเีง่ือนไขการคืนเงินคา่บรกิาร ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก ์เร่ือง หลักเกณฑเ์กี่ยวกับการ

ก าหนดอัตราการจ่ายเงนิค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563”  ดงันี ้

4.1 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดินทาง  (ไมน่บัวนัเดินทาง)  คนืเงินรอ้ยละ 100  ของคา่บรกิารที่ช าระแลว้ 
4.2 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 15-29 วนัก่อนเดินทาง  (ไมน่บัวนัเดินทาง)  คืนเงินรอ้ยละ 50 ของคา่ทวัรท์ัง้หมด 
4.3 ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ  ไมค่ืนเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 

** การจ่ายเงนิคนืแก่นกัท่องเทีย่วตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซ่ึงมกีารหกัเงนิในบางสว่นนัน้ เนือ่งจากทางบรษิัทมีคา่ใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิเพือ่การ
เตรยีมการจดัน าเทีย่วไปแลว้  เช่น การมดัจ าทีน่ ัง่บตัรโดยสารเครือ่งบนิ   การจองทีพ่กั   และ คา่ใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  เป็นตน้ ** 

4.4 การยกเลกิเดินทางกบักรุป๊ท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตมีดัจ าที่
นั่งกบัสายการบินและคา่มดัจ าที่พกั รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTหรอื EXTRA FLIGHT จะไมม่กีารคืนเงินมดัจ า หรอื คา่ทวัร์
ทัง้หมดที่ช าระแลว้ ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 การติดตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรอืจดหมาย  ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจนัทร ์ถึงศกุร ์เวลา 
8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

***ในกรณี มีเหตุใหต้้องยกเลกิการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซ่ึงมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยนิดคีืนเงนิ
ค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ช าระมาแล้ว เต็มจ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนการเดินทาง    โปรดอ่านข้อความให้
ถีถ่ว้นกอ่นการจองทัวรทุ์กคร้ัง เพื่อประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง  *** 

4.6 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรอื เขา้ประเทศที่ระบ ุไวใ้นรายการเดินทาง 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4.7 เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ 
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
หมายเหตุ : 

1. จ านวนผู ้เดินทางตอ้งมีขัน้ต ่า 10 ท่านขึน้ไปตอ่กรุป๊ มิฉะนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการงดออกเดินทางและเลือ่นการเดินทางไป
ในวนัอื่นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ นอกจากผูเ้ดินทางทกุทา่นยินดีที่จะช าระคา่บรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะ
เดินทางได ้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป  

2.  ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3.     บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4.     บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยั

ธรรมชาติ, โรคระบาด , การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ 
5.  บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่นอนัเกิดจากการโจรกรรม  

และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 
        6.  เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ  

ทัง้หมด  
        7.    บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  การเมือง สายการบิน และ 
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ราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงินสกลุ (เยน) โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
        8. อตัราคา่บรกิารนีค้  านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิใน 

การปรบัราคาคา่บรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบิน คา่ภาษีเชือ้เพลงิ  
คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบินฯลฯ 

        9.    การบรกิารของรถบสัน าเที่ยว ตามกฏหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวนัละ  10-12  ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดย 
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั  จึงขอ 
สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลีย่นตาม 
ความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวเป็นส าคญั 

       10. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่ีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี 
                อ านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่าเข้าประเทศจีน(วีซ่าเดี่ยว) 
เอกสารในการยืน่วีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถอืหนังสือเดินทางไทย 

**ยื่นวีซา่เดี่ยวคา่บรกิารดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,925บาท  

1.หนงัสอืเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่ ารุด 
2.หนงัสอืเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
    รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรูปถา่ยไมเ่กิน  6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3.ส าหรบัผูท้ี่ถือหนงัสอืเดินทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวซีา่ 
4.ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5.เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6.กรณีเดก็, นกัเรยีน, นกัศกึษา  

- กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ตอ้งแนบสตูิบตัรตวัจรงิ, ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลด
แบบฟอรม์ไดท้ี่ http://www.consular.go.th/)            

 - กรณีที่เด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนญุาตใหเ้ดินทาง 
ขอ้มลูจรงิเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต าแหนง่งาน ที่อยูปั่จจบุนั ที่อยูท่ี่ท  างาน ญาติที่ตดิตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิน หมายเลข

โทรศพัทบ์า้น ที่ท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเทจ็ อาจมีการระงบัการออกวีซา่ เลม่ที่มีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 
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7.เอกสารทกุอยา่งตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อน
ออกเดินทาง) 
8.โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยื่นวีซา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิ่มเติมหรอืเปลีย่นระเบียบการยืน่เอกสาร 
เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้ ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดินทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทาง
และยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรบัผิดชอบ 
9.ในการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกติกา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณา
ดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดี หากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 
เอกสารในการยืน่วีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถอืหนังสือเดินทางต่างชาติ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาติที่ท  างานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซีา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
- กรณีหนงัสอืเดินทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เนื่องจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไป

แสดงตนที่สถานทตูจีน 
คา่ธรรมเนียมการยื่นวีซา่หนงัสอืเดินทางคนตา่งชาตใินกรณีที่ทางบรษัิทสามารถขอวซีา่ใหไ้ด  ้
1. หนงัสอืเดินทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 5,550 บาท  
2. หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  1,900 บาท 
     ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
เอกสารที่ตอ้งเตรียม   
1.พาสปอรต์ ที่มีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้]และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จาก
คอมพิวเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรูปถา่ยไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3.ใบอนญุาตการท างาน  
4.หนงัสอืวา่จา้งในการท างาน  
5.สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทบัรา้นท่ีแปล 
สถานฑตูจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1.ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายที่ดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2.น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถา่ยไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3.น ารูปถ่ายที่มวีิวดา้นหลงั ท่ีถา่ยเลน่ หรอืรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นท าวซีา่ 
4.น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถา่ยสติกเกอร ์หรอืรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
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อตัราคา่วซีา่ดว่น ที่ตอ้งจ่ายเพิม่ใหส้ถานฑตูจีน เมื่อทา่นสง่หนงัสอืเดินทางลา่ชา้ ยื่นวซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าดว่นได้] 
 

การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑก์ารยืน่วีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังตอ่ไปนี้** 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจีน 
 **กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถว้น เพื่อประโยชนข์องตัวท่านเอง** 

 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส .............................................................................................................................. 

ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................................................................... 
ที่อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
....................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.............................................................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ..................................................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหนง่งาน....................................................................................................................................................................................... 
ที่อยูส่ถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ....................................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อทา่นได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับทา่น) 

ทา่นเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัที่............ เดือน.......................ปี......................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี................................................................... 
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ   ** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ** ถา้เอกสารสง่ถึงบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจ
ท าใหท้า่นเกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัทา่นเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 
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ข้อแนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1.  กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบิน ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ 
                ไมเ่กิน 1,000 มิลลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ   
                จดุเอ็กซเ์รย ์อนญุาตใหถื้อไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ที่ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ 
          ใหญ่ และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครือ่งบินเทา่นัน้  
2.  สิง่ของที่มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มีดพก แหนบ อปุกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่ 
                โหลดใตท้อ้งเครือ่งบินเทา่นัน้  
3.   ประเทศจีน มีกฎหมายหา้มน าผลติภณัฑท์ี่ท ามาจากพืช และเนือ้สตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข ่เนือ้สตัว ์ 
              ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการปอ้งกนัโรคติดตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรบัในอตัราที่สงูมาก 

 
 


