
 
 

 

 
 
 

 

 
  
 
 

 
 

 
           
 

 

 

วนัที กาํหนดการ เช้า เทียง เยน็ โรงแรม 

 
กรุงเทพฯ-ฉางซา  (WE616  16.05-20.20 หรือ 

. - . ) 
X X  

XIAOXIANG HUATIAN 

หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 

 

ฉางซา-จางเจียเจยี-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+

บันไดเลือน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้ม  

รองเท้า)-ประตสูวรรค์-ภาพวาดทราย-โชว์นาง

จงิจอกขาว (***รายการทัวร์อาจมีการเปลียนแปลงได้

โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ ***) 

   
DACHEN SHANSHUI  

หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 

 

อุทยานจางเจียเจยี(ลิฟท์แก้วขึน-ลง)-สะพานใต้หล้า

อนัดบัหนึง-เขาอวตาร-สะพานแก้วทียาวทีสุด 

(***รายการทัวร์อาจมีการเปลียนแปลงได้โดยยึดตาม

ประกาศจากทางอทุยานเป็นสําคัญ ***) 

   
DACHEN SHANSHUI  

หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 



 
จางเจยีเจีย-ฉางซา-ถนนคนเดนิหวงซิงลู่  

ฉางซา-กรุงเทพฯ (WE617 : . - .  หรือ

19.40-22.3 ) 

  ✈  

กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์,หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถจํานวน 120 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง 

 

 กาํหนดการเดนิทาง เดือนกนัยายน-ธันวาคม  

วนัแรก  กรุงเทพฯ-ฉางซา       

1 . 0 น.  พร้อมกนัที สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชัน  ประตู 3 
บริเวณ ISLAND-E สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจา้หนา้ทีคอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

1 .  น. เหิรฟ้าสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบิน THAI SMILE เทียวบินท ีWE616  
  (บริการอาหารและเครืองดมืบนเครือง) 

(หมายเหตุ : สําหรับกรุ๊ปทีเดินทาง ตงัแต่วันที 2  ต.ค. 6  เป็นต้นไป เทียวบิน WE616 เปลียนเป็น

เวลา . - .  น.) 
.  น.      เดินทางถึง “ฉางซา” ตงัอยู่ทางตอนใตข้องแม่นาํเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง  ตะวนัออกติด

ภูเขาลวัเซียว ตะวนัตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใตติ้ดภูเขาเฮิงชาน มีพืนทีประมาณ ,  ตร.กม.แบ่งเขต
การปกครองออกเป็น  เขต และ  อาํเภอ  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ
เรียบร้อยแลว้  จากนนันาํท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร  
   พักที XIAOXIANG HUATIAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 5 ดาว***** 
  ***สําหรับกรุ๊ปทีเดนิทางช่วงเดือนตลุาคม โรงแรมทีพัก จะเปลียนไปพักทีบริเวณนอกเมือง หรือ

เมืองอหียาง หรือ เมืองฉางเต๋อ เนืองจากมีงานประชุม  China Food & Drinks Fair  ทเีมืองฉาง
ซา***  

วนัทีสอง ฉางซา-จางเจียเจีย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลือน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้ม  
   รองเท้า)-ประตสูวรรค์-ภาพวาดทราย-โชว์นางจงิจอกขาว 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
   นาํท่านเดินทางสู่ จางเจียเจีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ชัวโมง)  อุทยานมรดกโลกตงัอยู่ทาง

ตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และไดร้ับการประกาศ
ใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.    

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ลิมรสอาหารพเิศษ...บุฟเฟ่ต์ปิงย่างเกาหลี 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยู่ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจียเพียง 6 กิโลเมตร อยู่สูงจาก

ระดบันาํทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือชือแห่งแรกทีไดบ้นัทึกไวใ้นจดหมายเหตุประวติัศาสตร์
ของเมืองจางเจียเจีย เนืองจากหนา้ผาสูงชนัมีช่องโพรงลกัษณะคลา้ยประตูซึง กคื็อช่องหินเทียนเห
มิน (ประตูสวรรค์) ทีมีทศันียภาพแปลกมหศัจรรยแ์ละพบเห็นไดน้อ้ยมากในโลกปัจจุบนั นาํท่าน
ขึนสู่เขาโดย นังกระเช้าขึน+ลงบันไดเลือน (หมายเหตุ : รายการนีไกด์จะดูความเหมาะสมของเวลา 
โดยการเลือกนังกระเช้าขึนและลงบันไดเลือน หรือเลือกขึนบันไดเลือนและลงกระเช้า กระเช้ามี
ความยาวถึง  .   กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง  นาที) ให้ท่านไดช้มความงามของภูเขานบัร้อยยอดทีสูง
เสียดฟ้า และชมเส้นทางขึนเขาทีมีโคง้ถึง  โคง้ นาํท่านเดินชมหนา้ผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความ



สวยงามของหนา้ผาทีงดงามทีสุดแห่งหนึงพร้อมกบัความเสียวของ ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) 
ทีมีระยะทางประมาณ  เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดบันาํทะเลถึง .  กิโลเมตร จากนนันําท่านลง
บนัไดเลือนมาจนถึง ถําเทียนเหมินซาน หรือเรียกว่า ถําประตูสวรรค์  เป็น  ใน  ภูเขาทีสวยของ
จีน เหตุทีเรียกว่าประตูสวรรคเ์พราะภูเขาเกิดระเบิดขึนเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นช่องประตูขึน 
ช่องประตูนีสูง .  เมตร กวา้ง  เมตร ลึก  เมตร สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขา  

 ***โปรดทราบ!! หมายเหตุ : การนังกระเช้าขึน-ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้าปิดซ่อม
บํารุง ทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอืนมาทดแทนให้  / การนังรถ+บันไดเลือนของอุทยานขึนไปบน
ถําเทียนเหมินซาน หากรถ+บันไดลือนของอุทยานไม่สามารถขึนไปทีถําเทียนเหมินซานได้  ทาง
บริษทัฯ จะไม่คืนเงนิ หรือหาโปรแกรมอืนมาทดแทนให้ ทังนี ขึนอยู่กบัสภาวะอากาศ และการรักษา
ความปลอดภัยของนักท่องเทียว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ โดยทีไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า  จากนนันาํท่านชม ภาพเขียนทราย สถานทีจดัแสดงภาพวาดของหลีจวินเซิง ซึงเป็น
ผูที้ริเริมศิลปะแบบใหม่ 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านชม โชว์นางจิงจอกขาว การแสดงทีถือว่าครบครันดว้ยอารมณ์ต่าง ๆ ชวนใหเ้คลิบเคลิมไป

กบัการแสดง เป็นการแสดงบทเกียวกบัความรักของนางพญาจิงจอกขาวทีมีต่อชายผูเ้ป็นทีรัก (โชว์

นางจิงจอกขาวจะปิดการแสดงในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนธันวาคม-มีนาคมของทุกปี ปิดและ

เปิดวันไหนขึนอยู่กับประกาศของทางผู้จัด ฉะนันทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนเป็น  โชว์

เหมยลเีซียงซี ซึงเป็นโชว์เกยีวกับประเพณวีัฒนธรรม วิถีชีวิตของแต่ละเผ่าซึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ

ของชาวจางเจียเจยีในมณฑลหูหนานและทีมคีวามอลังการสวยงามด้วย แสง สี เสียง  แทนให้ท่าน )     
***โปรดทราบ !!  โชว์นีแสดงทีโรงละครกลางแจ้งหากมีการปิดการแสดงในวันนันๆ หรือปิด
การแสดงในช่วงฤดูหนาว ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ทําให้เข้าชมไม่ได้ผู้จัดรับผิดชอบเพียงจัดโชว์
พืนเมืองชุดอนืทดแทน ให้เท่านัน หากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ***      
 พักที DACHEN SHANSHUI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 5 ดาว***** 

วนัทีสาม อุทยานจางเจียเจีย(ลฟิท์แก้วขึน-ลง)-สะพานใต้หล้าอนัดับหนึง-เขาอวตาร-สะพานแก้วทียาวทีสุด 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

   นาํท่านขึน เขาเทียนจือซาน (เขาจกัรพรรด)ิ อยูใ่นเขตอุทยานเหยียนเจียเจีย  ลฟิท์แก้วไป่หลง ลิฟท ์  

   แกว้แห่งแรกของเอเชียสูง  เมตร จากนนันําท่าน สะพานใต้ฟ้าอันดับ  ทีมีทศันียภาพสวยงาม

รายลอ้มดว้ยหมู่ขุนเขา  ซึงภาพยนตร์ฮอลลีวูด้ชือดงัเรือง “อวตาร” ไดน้าํวิวบางส่วนของขุนเขามา

เป็นฉากในการถ่ายทาํ ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนัสวยงามทีแสนประทบัใจมิรู้ลืมและยาก

ทีจะหาคาํมาบรรยายได ้  

***โปรดทราบ !! หมายเหตุ : ขึน-ลงเขาด้วยลิฟท์ ในกรณีทีลิฟท์ปิดซ่อมบํารุงทางบริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ในการเปลียนแปลงโดยทีไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

เทยีง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ลิมรสอาหารพเิศษ...สุกีเห็ด 
บ่าย  นาํท่านพิสจูน์ความกลา้กบั สะพานแก้วจางเจียเจีย สะพานแก้วทียาวและสูงทีสุดในโลก สามารถ

รองรับคนไดม้ากถึง  คน อีกทงัสะพานแห่งนีมีความยาว  เมตร กวา้ง  เมตร สูง  เมตร  
เชือมสองหนา้ผา  
***โปรดทราบ !! หมายเหตุ : หากสะพานแก้วปิด ไม่สามารถเข้าไปเทียวชมได้  ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าบริการใดๆ ทังสิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร ลิมรสอาหารพเิศษ...อาหารไทย 
 พักที DACHEN SHANSHUI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั  ดาว***** 



ประกาศ  :  ตงัแต่วนัท ี  เมษายน  เป็นต้นไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจีย และ เมืองฟ่งหวง มณฑลหูหนาน ได้
มีการออกกฎระเบยีบ กาํหนดนโยบายให้โรงแรม ยกเลกิการให้บริการ สิงของทีใช้ครังเดยีวแล้วทงิ เช่น แปรงสีฟัน ยาสี
ฟัน แชมพู หมวกอาบนํา รองเท้าแตะฯลฯ เพือเป็นการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อนและรักษาสิงแวดล้อม **ดังนัน
กรุณานําสิงของใช้เหล่านีติดตัวมาด้วยตัวเอง****หากท่านเข้าพักแล้วต้องการใช้สิงของดังกล่าว ท่านจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพมิเองตามราคาทโีรงแรมกาํหนดไว้ (กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไว้ด้านนอกหรือวางไว้ใน
ห้องนํา แล้วคดิค่าบริการเมือท่านเช็คเอ้าท์ ) 

วนัทีสี       จางเจยีเจีย-ฉางซา-ถนนคนเดนิหวงซิงลู่ -ฉางซา-กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองฉางซา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ชัวโมง)  ระหว่างทางให้ท่านได้
พกัผอ่นชมวิวธรรมชาติอนัสวยงาม   

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่   ให้ท่านไดอิ้สระช้อปปิงเพือเลือกซือสินคา้หลากหลาย

สาํหรับเป็นของฝากและทีระลึกแก่คนทีรักทางบา้น 
สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน เพือเดินทางกลบัประเทศไทย 

.  น.         เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เทียวบิน WE617  

   (บริการอาหารและเครืองดมืบนเครือง) 

(หมายเหตุ : สําหรับกรุ๊ปทีเดนิทาง ตงัแต่วันที 2  ต.ค. 6  เป็นต้นไป เทียวบิน WE617 เปลยีนเป็น

เวลา . -2 .  น.) 

.  น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........    

********ขอบคณุทุกท่านทีใช้บริการ********   

     ซือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา      

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตงัแต่ 0 ท่านขนึไป ***) 

 

 

 

 

ทัวร์คุณธรรม จางเจียเจีย...หมูหวาน 

สะพานแก้วลอยฟ้า เทยีนเหมินซาน ฉางซา  4 วัน 3 คืน (WE)  

    

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่  

พักห้องละ -  ท่าน 

เด็กอายุ -  ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พักเดียว 
จ่ายเพมิ 

ราคา 
ไม่รวมตัว 

วนัท ี - / -  พฤศจิกายน  ,  บาท ,  บาท ,  บาท ,  บาท 

วนัท ี -  ธนัวาคม  ,  บาท ,  บาท ,  บาท ,  บาท 

วนัท ี -  ธนัวาคม  ,  บาท ,  บาท ,  บาท ,  บาท 



อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 

1. ค่าตวัเครืองบินชนัทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามทีระบุไวใ้นรายการเท่านนั  

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนาํมนัขึน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษี

นาํมนัเพิมตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นีเช็คภาษีนํามัน ณ วนัที  ส.ค.   
3. ค่าวซ่ีาจนี ปกติ  วนัทําการ ราคา 1,500 บาท (ผู้ถือหนังสือเดนิทางไทย) 

 **กรณียืนด่วน 2 วันทาํการ ชาํระค่าส่วนต่างเพิม , 50 บาท (ชาํระพร้อมค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ)   

4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-  ท่าน), อาหาร และเครืองดืมทุกมือ ตามทีระบุไวใ้นรายการ 
.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุไวใ้นรายการ 

6. นําหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน  กิโลกรัม  สัมภาระติดตวัขึนเครืองได ้  ชิน ต่อท่าน นาํหนกัตอ้งไม่เกิน  กิโลกรัม, 
ค่าประกนัวนิาศภยัเครืองบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรียกเก็บ 

7. ค่าประกันอุบัติเหตรุะหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง
ผูเ้อาประกนัทีมีอายตุงัแต่  เดือนขึนไป และผูเ้อาประกนัอายุระหว่าง  เดือน ถึง  ปี และผูท้ีมีอายุสูงกว่า  ปี 
ขึนไป ค่าชดเชยทงัหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงครึงหนึงของค่าชดเชยทีระบุไวใ้นกรมธรรมท์งันีย่อม
อยู่ในขอ้จาํกดัทีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซือประกันการเดินทางเพือให้คลอบคลุมในเรืองของสุขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ทีเจ้าหน้าทีของบริษัท ฯ ***ทังนีอัตราเบียประกันเริมต้นที  บาท 
ขึนอยู่กบัระยะเวลาการเดนิทาง 
การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีทีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชือ, ไวรัส, ไส้เลือน, ไส้ติง, อาการทีเกียวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อาํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อืนๆตามเงือนไขในกรมธรรมอ์ัต 

.  ค่าบริการดงักล่าว (ข้อ - ) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดนิทางทีเป็นชาวไทยเท่านัน!!! ต 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 

.  ค่าทําหนังสือเดนิทางทุกประเภท 

2. ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืนๆ ฯลฯ 

3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม  หยวนต่อคน (เดก็ชําระทิปเท่ากบัผู้ใหญ่) 

กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางน้อยกว่า  ท่าน ขอเกบ็ค่าทิปเพมิ  หยวน / ท่าน / ทริป 

4. ค่าภาษมูีลค่าเพิม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ทีจ่าย  % ในกรณีทีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินทีถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิม และหัก ณ ทีจ่าย จากยอดขายจริงทงัหมดเท่านนั และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 

ขอสงวนสิทธิออกใบเสร็จทีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านนั 

5. ค่าวซ่ีาจนีสําหรับชาวต่างชาต ิ

เงือนไขการทําการจอง และชําระเงนิ 

1. ในการจองครังแรก ชาํระมดัจาํท่านละ 12,000 บาท หรือทงัหมด (ภายใน  วนั หลงัจากทาํการจอง) พร้อมส่ง

สําเนาหนังสือเดนิทาง ใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่ายขาย 

2. ส่งหนังสือเดนิทางตวัจริง, พร้อมรูปถ่าย จํานวน  รูป (ตามกฎของการขอวซ่ีาจนีในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสาร

ทีให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าทีฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง  วัน **กรณยีนืด่วน 2 วันทําการ ชําระค่า

ส่วนต่างเพมิ , 50 บาท  (อตัราดงักล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน)  

3. ชําระส่วนทีเหลือ ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ)   



การยกเลกิการเดนิทาง 

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง  วนั คืนค่าใช้จ่ายทังหมด 

    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง -  วนั เกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท 

    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ -  วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเกบ็ค้าใช้จ่ายทังหมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา

เลือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทงันีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายทีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตวั

เครืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามทีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีเกิดขึนตามจริง ในกรณีทีไม่

สามารถเดินทางได ้

 เมอืท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   

ท่านสละสิทธิ ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไมว่่ากรณีใดๆ ทงัสิน  

 กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลทีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํทีพกั รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทงัหมด เนืองจากค่าตวัเป็นการเหมาจ่ายใน

เทียวบินนนัๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดนิทาง 

 คณะทัวร์ครบ  ท่านออกเดนิทาง มหัีวหน้าทัวร์ไทยเดนิทางไป-กลบั พร้อมกับคณะ 

 บริษทัฯ มีสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี เมือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 รายการท่องเทียวสามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสําคญั 

 รายการท่องเทียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพือใหโ้ปรแกรมการท่องเทียวเป็นไปอย่างราบรืน 

และเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั                                                                                        

 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอืนๆทีอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ้่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การ

สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีทีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าทีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าทีกรม

แรงงานทงัจากไทย และตา่งประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

 หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได ้อนัเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทงัสิน แต่ทงันีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเทียวสถานทีอืนๆมาให ้โดยขอ

สงวนสิทธิการจดัหานีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 ราคานีคิดตามราคาตวัเครืองบินในปัจจุบนั หากราคาตวัเครืองบินปรับสูงขึน บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะปรับราคาตวั

เครืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแลว้ 

 กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองทงัทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศทีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทงัสินอตัราค่าบ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุทีเกิดจาก

ความประมาทของตวันกัท่องเทียวเอง 

 ในกรณีทีลูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีของบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง  มิฉะนนัทาง

บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทงัสิน 



 เมือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทงัหมด 

เอกสารในการทําวซ่ีาจนีสําหรับหนังสือเดนิทางไทย  

1. หนงัสือเดินทางทีมีอายุการใชง้านไม่ตาํกวา่ 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทังสิน ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าทีตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะ

ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจํานวน  ใบ ขนาด .  X  นิว พืนหลงัสีขาวเท่านัน!!  

ข้อห้าม : หา้มแมค็รูป, ห้ามรูปเป็นรอย, หา้มเปือน, หา้มยิม, หา้มใส่เสือสีอ่อน และสีขาว (หา้มใส่เสือคอกวา้ง 

แขนกดุ ซีทรู ลูกไม ้สายเดียว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทาํงาน ชุดนักเรียน นกัศึกษา), หา้มใส่แวนตาสีดาํ หรือ

กรอบแว่นสีดาํ, หา้มสวมใส่เครืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิปติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  

รูปตอ้งเห็นคิว และใบหูทงั  ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 

รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านนั และตอ้งไม่ใช่สติกเกอร์ หรือรูปพรินซ์จากคอมพิวเตอร์  

รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน  เดือน  

**ท่านทีประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยืนวีซ่า กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง

หนงัสือเดินทาง  

4. เอกสารทีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงให้ครบเพือประโยชนข์องตวัท่านเอง)  

5. กรณีเดก็อายุตาํกว่า  ปี เดนิทาง ใช้เอกสารเพมิเติม จากข้อ 1-3 ดงันี 

  เดนิทางพร้อมพ่อแม่ / เดนิทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   

. สาํเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทังนีกรณีเดก็อายุตาํกว่า  ปี ต้องใช้สูตบิัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 

  . สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

  . สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

  . กรณีชือไมต่รงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลียนชือ 

  เดนิทางพร้อมญาติ   

. สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทังนีกรณีเดก็อายุตาํกว่า  ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตวัจริง 

. สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

. กรณีชือไมต่รงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลียนชือ 

. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาํทีเขตหรืออาํเภอเท่านนั 

.  ผู้เดนิทางทีชือเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพมิเตมิ จากข้อ 1-3 ดงันี 

. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านนั  

. หนงัสือชีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านนั 

. สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขนัตาํ 100,000 บาท 

3. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้น 

4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยืนวีซ่าทีศูนยย์นืวซ่ีาจีนในวนัยืนวซ่ีา 

.  กรณีหนังสือเดนิทางชาวต่างชาต ิใช้เอกสารเพมิเตมิ จากข้อ 1-3 ดงันี 

. ใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านนั!! ต่ออายุการทาํงานแลว้ไม่ตาํกว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ได้

ทํางานในประเทศไทย ผู้เดนิทางต้องไปดาํเนนิการขอวซ่ีาเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 

. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์

3. สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขนัตาํ 100,000 บาท 



4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 

ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาตใินกรณทีีทางบริษทัฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ , 60 บาท 

 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดได้ทีเจ้าหน้าทีฝ่ายขาย) 

ประเทศทีไม่สามารถขอวซ่ีาจีนแบบด่วนได้   

ต่างชาติฝรังเศส และประเทศยุโรปทีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐ

เชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝรังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 

เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดนิทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เนืองจาก

ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนทีสถานทูตจีน และตอ้งทาํเรืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทาํการยนืวีซ่า 

9. เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืนวีซ่า ดงันนักรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อย่าง 

นอ้ย  วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดทําความเข้าใจ ศูนยยื์นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิมเติม หรือเปลียนระเบียบการยืนเอกสาร เป็นเอกสิทธิ

ของสถานทูต และบางครังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11.  ผู้ทีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่าน

จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนืองจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน

รายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหว่างเดินทาง 

ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย  อาทิตย ์

 
** ก่อนทําการจองทัวร์ทุกครัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนืองจากทาง

บริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีขายเป็นหลกั ** 
 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 



ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!!!! 

เอกสารทีใช้ประกอบการยืนขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณากรอกรายละเอยีดทังหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   

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

SURNAME.................................................................................................................................................................... 

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่าร้าง    

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชือคู่สมรส......................................................................................................... 

ทีอยู่ตามทะเบยีนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)........................................................................................................    

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

......................................รหัสไปรษณย์ี.......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ............................... 

ทีอยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่).....................................................................  

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

............................................................. .. .... ... .. ...........รหัสไปรษณย์ี.......................โทรศัพท์บ้าน............................................... 

ชือสถานทีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)......................................................................................... 

ตําแหน่งงาน................................................................................................................................................................... 

ทีอยู่สถานทีทํางาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)….................................................................................. 

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

..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................ 
**กรณีเกษียณอายุงาน กรุณากรอกชือสถานทีทํางาน/ ทีอยู่ ทเีคยทํางาน...................................................................... 
........................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................โทร................................ 

(สําคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทีถูกต้องทีสามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจนีแล้ว   

เมือวันที................ เดือน........................ปี........................  ถึง วันที.......................เดือน........................ปี..................... 

ภายใน  ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่   ไม่เคย    เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 

เมือวันที................ เดือน........................ปี........................  ถึง วันที.......................เดือน........................ปี..................... 

รายชือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

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

NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 

ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 

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

NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 

ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 

หมายเหตุ 

** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิมเติม  อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทังนี

เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ทีน ี (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 

   


