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ประหยดัเวลานั่งรถ 4 ชั่วโมง | ไมล่งรา้นชอ้ป | เขาอวตาร | เขาเทียนเหมินซาน 
 สะพานแกว้ | ลอ่งเรือแมน่  า้ชวนจ่ือเหอ | ถนนคนเดนิ | เมนพิูเศษ ป้ิงย่างเกาหลี | พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 

บินตรงฉางเตอ๋ เที่ยวครบจางเจียเจีย้ ไม่ลงร้าน 4 วัน 3 คนื 

เดนิทาง มกราคม – กุมภาพันธ ์2563 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ฉางเต๋อ (สนามบินฉางเต๋อเถาหัว
หยวน) (VZ3600:1645-2055) 

14.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเ์ตอร ์N สายการบิน  VIETJET AIR โดยมี
เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรยีมเอกสารการเดินทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

16.45 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินฉางเต๋อเถาหัวหยวน เมืองฉางเต๋อ โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ3600  
20.55 น. เดินทางถงึ สนามบินฉางเต๋อเถาหัวหยวน  ซึ่งตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นแหล่งถลงุเหมืองแร่

ที่ส  าคญั และมีผลติผลทางการเกษตรที่มีช่ือของประเทศจีน หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมือง  
ท่ีพัก โรงแรม Tang’s Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 
 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 14,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ)-ฉางเต๋อ (สนามบินฉางเต๋อเถาหวัหยวน) (VZ3600:1645-2055) 
วนัที่ 2  ฉางเต๋อ-จางเจียเจีย้-เขาเทียนเหมินซาน (นั่งกระเชา้ไปกลบั)-ถ า้ประตสูวรรค-์ระเบียงแกว้ (รวมผา้หุม้รองเทา้) 
วนัที่ 3  อทุยานจางเจียเจีย้ (ขึน้ลฟิท-์ลงกระเชา้) เขาอวตาร –สะพานใตห้ลา้อนัดบัหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง-สะพานแกว้ (รวมผา้หุม้รองเทา้) 
วนัที่ 4. จางเจียเจีย้-ฉางเต๋อ-ล่องเรือแม่น  า้ชวนจื่อเหอ-ถนนคนเดิน-ฉางเต๋อ (สนามบินฉางเต๋อเถาหัวหยวน)-กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) 

(VZ3601:2155-0020) 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที ่2 
ฉางเต๋อ-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (น่ังกระเช้าไปกลับ)-ถ ้าประตู
สวรรค-์ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

 
น าท่านเดินทางสู ่เมืองจางเจยีเจีย้ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
มณฑลหหูนาน เป็นอทุยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และ ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 

 
 น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยู่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเมิง้ซานหรือซงเหลียวซาน เป็น

ประวติัแรกของจางเจียเจีย้ นั่งกระเชา้ขึน้ สู ่เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใชเ้วลา 40 นาที ถึงเขาเทียน
เหมินซานเป็นกระเชา้ที่ทันสมัยที่สดุ ชมความมหัศจรรยห์นา้ผาลอยฟ้า สมัผัสความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว ชมตน้ไม้
ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ์ ดอกไมป่้าตามฤดูกาล ท่านจะไดช้มความงามของภูเขา ภูผา นับรอ้ยรูป ยอดเขาสูง
เสียดฟ้า งามแปลกตา อิสระให้ท่านเพลิดเพลินและสมัผัสความงามของยอดเขา  จากนั้นน  าท่านชม ระเบียงแก้ว ซึ่งเป็น
สะพานกระจก มีระยะทางอนัหวาดผวาอยู่ที่ 60 เมตร ลอ้มรอบผาสงูชัน ความกวา้งของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได ้3 
ฟตุ มีความหนา 2.5 นิว้ ถือเป็นการทา้ทายนกัท่องเที่ยวที่อยากมาสมัผสัทิวทศันอ์นังดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่า
ผูม้าเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเทา้ขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการท าความ
สะอาด สะพานกระจก แห่งนี ้ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจท าใหเ้รากา้วขาไม่ออก!! จากนั้นน  าท่านชม ถ า้เทียนเหมิ
นต้ง หรอืเรยีกว่า ถ  า้ประตสูวรรคเ์ทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตทุี่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขา
เกิดระเบิดขึน้เองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ า้ ประตูนีม้ีความสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมื่อ
ท่านมาถงึถ า้ประตูสวรรคท์่านจะไดข้ึน้ขั้นบันได 999 ขั้น สู่ ภูเขาประตูสวรรค ์ถ่ายรูปชมความงามซึ่งเคยมีชาวรสัเซียไดข้ับ
เครื่องบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรคม์าแลว้เป็นสถานที่ที่น่าสนใจจากชาวต่างชาติอีกแห่งหนึ่ง สมควรแก่เวลา
เดินทางลงจากเขาดว้ยกระเชา้ 

 หมายเหตุ กรณีรอคิวขึน้กระเชา้นาน หรอืรถประจ าอทุยานหยุดใหบ้รกิาร ณ. ถ า้ประตูสวรรค์ 
1. กรณีรอคิวขึน้กระเชา้นาน อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเป็นนั่งรถอทุยาน + ขึน้บนัไดเลื่อน + ลงกระเชา้ เพื่อความสะดวกรวดเรว็
ในการท่องเที่ยวแก่ลกูคา้ ที่จะไดไ้ม่ตอ้งรอคิวนาน 
2. กรณีกระเชา้ปิดปรบัปรุง อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นนั่งรถอทุยานขึน้และลง 
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3. กรณีหากบนัไดเลื่อนประกาศปิดเนื่องจากปิดซ่อมแซม หรอืจากสภาพอากาศที่หนาวจัด มีหิมะเกาะพืน้ถนน ท าใหร้ถ
อทุยานไม่สามารถเปิดใหบ้ริการได ้ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภัยของลกูคา้ ตอ้งเปลี่ยนเป็นขึน้+ลงกระเชา้แทน ทัง้นีท้างบรษัิทจะ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง //และในส่วนการนั่งรถของอทุยานขึน้ไปบนถ า้ประตูสวรรค ์หากรถของ
อทุยานไม่สามารถขึน้ไปที่ถ  า้ประตูสวรรคไ์ด ้ทางบรษัิทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จดัโปรแกรมอื่นมาทดแทนให ้ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบั
สภาวะอากาศ และการรกัษาความปลอดภัยของนกัท่องเที่ยว ขอสงวนสทิธ์ิยึดตามประกาศจากทางอทุยานเป็นส  าคญั โดยที่
ไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 ท่านสามารถเลือกซือ้ Option เสริมท่ีน่าสนใจได้ 

• โชวเ์ชียนกู่ฉิง เป็นโชวใ์หม่ในเมืองจางเจียเจีย้ที่เพิ่งเปิดใหช้มมาไม่นาน (เมื่อวันที่ 28 มิถุยายน 2562 ที่ผ่านมา) ภายใน
สวนแห่งนี ้เต็มไปด้วยการแสดงมากมาย สองข้างทางท่านจะได้สมัผัสถึงความอลงัการและสีสนัที่เต็มไปดว้ยความสนุก 
จากนัน้ท่านจะไดเ้ขา้ชมโชวเ์ชียนกู่ฉิง โชวท์ี่แสดงวัฒนธรรมและเรื่องราวของเมืองจางเจียเจีย้  ซึ่งสวยงามและอลงัการไม่แพ้
โชวอ์ื่นเลย ชาวจีนจงึเปรยีบเทียบโชวน์ีว้่า ครัง้นงึในชีวิตตอ้งไดช้ม 

• ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู ทะเลสาบที่ตั้งอยู่บนช่องเขาสงู รายลอ้มดว้ยยอดขุนเขาและพรรณไมน้านาชนิด ชม
ทศันียภาพอนัสวยงามยามเชา้ที่เต็มไปดว้ยสายหมอกที่ตัดกบัสายน า้ที่ใสสะอาดในทะเลสาบ 

**ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมกับรายการได้ท่ีเจ้าหน้าท่ีและช าระเงนิกับไกด์ท้องถิ่น** 
ท่ีพัก โรงแรม Ruilong Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที ่3 
อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท-์ลงกระเช้า) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้า
อันดับหน่ึง-สวนจอมพลเฮ่อหลง-สะพานแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

 

น าท่าน เที่ยวชม อุทยานจางเจยีเจีย้ โดยขึน้เขาดว้ยลฟิทแ์กว้ไป่หลง ลฟิทแ์กว้แห่งแรกของเอเชียที่สงู 326 เมตรซึ่งถูกบันทึก
ลง Guinness world Records ในดา้นเป็นลิฟทแ์กว้แบบ outdoor ที่สงูที่สดุในโลก (World’s tallest full-exposure outdoor 
elevator) และเร็วที่สดุในโลก จากนั้นน  าท่านเดินทางสู่ เทียนเสี ้ยตี ้อีเ้ฉียว (สะพานใตห้ลา้อันดับ1) ซึ่งมีทัศนียภาพที่
สวยงามรายลอ้มดว้ยหมู่ขนุเขา ซึ่งภาพยนตรช์ื่อดัง อวตาร ไดน้  ามาเป็นฉากในการถ่ายท า ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับทิ วทัศน์
อนัสวยงาม หลงัจากนั้น น  าท่านชม สวนจอมพลเฮ่อหลง สวนแห่งนีไ้ดร้บัการจัดตั้งขึน้เมื่อปีค.ศ.1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่
นายพลเฮ่อหลงแห่งพรรคคอมมิวนิสตจ์ีน ภายในบริเวณสวนสาธารณะจะมีจุดชมวิวซึ่งสามารถชมยอดเขาและหินแปลกนับ
ไม่ถว้น สมควรแก่เวลาน าท่าน ลงจากเขาเทียนจื่อซานดว้ยกระเชา้ 

 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
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 น าท่านพิสจนูค์วามกลา้กบั สะพานแก้วท่ียาวท่ีสุดในโลก มีความสงูเหนือพืน้ 980 ฟุต และความยาวกว่า 400 เมตร เชื่อม
สองหนา้ผา ถือเป็นการท าลายสถิติ สะพานแกว้ที่ยาวที่สดุ เนื่องจากอันเดิม อย่างสะพานแกรนดแ์คนย่อนของอเมริกา สงู
เพียงแค่ 718 ฟตุ 
หมายเหตุ หากสะพานแกว้ไม่สามารถเขา้ไปเที่ยวชมได ้หรือ ทางเมืองจีนประกาศปิด จึงไม่สามารถเขา้ไปเที่ยวชมได ้ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนรายการตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และไม่มีการคืนค่าใชจ่้าย
ใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีย้ดึตามประกาศจากทางสถานที่ท่องเที่ยวเป็นส  าคัญ 

 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร เมนพูิเศษ  ป้ิงย่างเกาหล ี
ท่ีพัก โรงแรม Ruilong Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที ่4 
จางเจียเจี้ย-ฉางเต๋อ-ล่องเรือแม่น ้าชวนจื่อเหอ-ถนนคนเดิน-ฉางเต๋อ 
(สนามบินฉางเต๋อเถาหัวหยวน) -กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
(VZ3601:2155-0020) 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั   
 น าท่านออกเดินทางกลบัสู ่เมืองฉางเต๋อ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
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 น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าชวนจื่อเหอ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฉางเต๋อ ท่านจะไดช้มวิวทิวทัศนแ์ละอาคารบา้นเรือนของเมืองฉาง

เต๋อที่ยังคงอนุรักษ์ไวอ้ย่างสวยงาม จากนั้นน  าท่านออกเดินทางสู่ ถนนคนเดิน ใหท้่านได้เลือกซือ้สินค้านานาชนิดตาม
อธัยาศยั ส  าหรบัเป็นของฝากของที่ระลกึแก่คนทางบา้นหรอืญาติมิตรสหาย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
 ไดเ้วลาอนัสมควร น  าท่านเดินทางสู ่สนามบินฉางเต๋อ 

21.55 น. ออกเดินทางจาก เมืองฉางเต๋อ โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ3601 
00.20 น. เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ : บินตรงฉางเต๋อ เทีย่วครบจางเจียเจีย้ ไม่ลงร้าน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอรไ์ลน ์

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 12-15 ม.ค. 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- ไม่รบัจอยแลนด ์

วนัท่ี 19-22 ม.ค. 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- ไม่รบัจอยแลนด ์

วนัท่ี 26-29 ม.ค. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- ไม่รบัจอยแลนด ์

วนัท่ี 02-05 ก.พ. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- ไม่รบัจอยแลนด ์

ราคาเดก็ทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าจนี) 
 

ราคาน้ีไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ทา่น/ทริป 

 
อัตราดงักล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทา่น้ัน 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 
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 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน

ทกุครัง้ เพ่ือเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทั้งไฟลบิ์นและเวลานัดหมายทัวร ์หาก
เกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ  า 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ  ากบัสายการบินหรือค่ามดั

จ  าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่า
ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดินทาง 
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อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   
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 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,500 บาท 

วีซ่าแบบหมู่คณะ ส  าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านั้น (ใช้
ส  าเนาหนา้พาสปอรต์แบบเตม็ 2 หนา้มองเห็นขอ้มลูชดัเจน และตอ้งสง่เอกสารลว่งหนา้ 15 วนั
ก่อนเดินทาง) 
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุ
ใดๆทั้งสิน้ ท  าใหไ้ม่สามารถย่ืนวีซ่ากรุ๊ปไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บเงินเพ่ิม ท่านละ 
1,650 บาท พรอ้มเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือท าการย่ืนค  าขอวีซ่าเดี่ยวผา่นศนูยร์บัย่ืน    
โปรดทราบ  ท่ีมีความประสงค ์ย่ืนค  าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ท่ีเคยเดินทางไปใน
ประเทศ ดงัตอ่ไปนีต้ัง้แต ่ปี 2014 เป็นตน้มา ไมส่ามารถย่ืนวีซ่าแบบหมูค่ณะ (กรุ๊ป) ไดต้อ้งย่ืน
วีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่านัน้ 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.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 
15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตรุกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.
จอรแ์ดน 24.โซมาเลีย   
        กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีด  าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้มีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูก
ยกเลิกทนัที ไมส่ามารถน าไปใชก้บัการเดินทางครัง้อ่ืนๆ ได ้และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถ
คืนเงินคา่วีซ่าไดท้กุกรณี 

3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ ในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั/ท่าน 
1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสือเดินทาง 
5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครื่องดื่ม, คา่อาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ 

คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ท่าน/ทริป 
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% 
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หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์มส่งบทางการเมือง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อบุัติเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รบัผิดชอบคา่บริการท่ีท่านไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด  าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงิ นให้ส  าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งสิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แต่ทั้งนีท้างบริษัทฯจะ
จดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุก
ครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ท่ีมีความประสงคต้์องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการยืน่วซ่ีาจนีส าหรับผู้ทีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ย่ืนวีซ่าเดี่ยวคา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่  ารุด 
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2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมยิ่ม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง

เท่านัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ ์ตอ้งแนบสตูิบตัรตวัจริง, ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็ก

ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดินทาง 
 ขอ้มลูจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต  าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจบุนั ท่ีอยู่ท่ีท  างาน ญาติ

ท่ีติดตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท  างาน และของญาติ โปรดรบัทราบว่า หาก
สถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมี
การโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนย่ืนวีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่ง
ใหบ้ริษัททวัร ์อย่างนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้ง
บริษัททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวี
ซ่าท่านจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกติกา การยกเวน้วี
ซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหาย
ในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท  างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไมไ่ดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด  าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
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 - กรณีหนงัสือเดินทางตา่งดา้ว(เลม่เหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด  าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน
ดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 

 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีท่ีทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพ่ิม  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส  าหรบัประทับตราวีซ่า และ
ตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมยิ่ม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรบัรองตรา

ประทบัรา้นท่ีแปล 
สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือย่ืนท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรือรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
อัตราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจนี เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ย่ืนวีซ่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้่ายเพ่ิมท่านละ  1,125 บาท  

 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปท่ีเข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
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ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท  าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษีน า้มนั
ขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
  

**สถานทูตจนีมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดใหค้รบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชื่อคู่สมรส ................................................................................. 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
...................................................................................................................................... ................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................... ........... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ.................................................. .................... 
ที่อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
...................................................................................................................................... ................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... .................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ.................................................. .................... 
ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน................................................................................. ..................................................... 
ที่อยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
................................................................................................................................. ........................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........ ....................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ.................................................. .................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถตดิตอ่ท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ................   
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ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ................   
รายชื่อบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจริง 
** ถา้เอกสารสง่ถงึบริษัทแลว้ไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอย่าง
เคร่งครดั) 



  17 บนิตรงฉางเต๋อ เท่ียวครบจางเจียเจีย้ ไม่ลงรา้น 4 วนั 3 คืน โดยสายการบนิ เวียตเจ็ทแอรไ์ลน ์ [GQ1CGD-VZ001] 

 

 


