
   

           

พสูิจนค์วามกลา้ ทา้ทายความเสยีว #สะพานแกว้จางเจยีเจี �ยที�ยาว
ที�สุดในโลก 

ชมความมหศัจรรยแ์ห่งขนุเขา #ประตูสวรรค ์

ท่องเที�ยวสบาย #นั�งรถวไีอพ ี

ลิ �มรสเมนูพเิศษ #ปิ� งย่างสไตลเ์กาหล ี#ซปุเหด็ #เป็ดย่าง 
 

ตารางการเดนิทาง 
 



หมายเหต ุ:  
 ไม่รวมคา่วซีา่จนีแบบกรุป๊ ท่านละ 1,500 บาท หรอื คา่วซีา่จนีแบบเดี�ยว (4 วนัทําการ) ท่านละ 1,800 

บาท 
 ไม่รวมคา่ทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ�น และหวัหน้าทวัร ์จาํนวน 350 หยวน/ทรปิ/ท่าน (เดก็ชาํระทปิเท่า

ผูใ้หญ่) 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 
 
วนัแรก  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูม)ิ 

23.50 น. พรอ้มกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ช ั�น 4 ประตู 9 

บรเิวณ ISLAND-E สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจา้หนา้ที�คอยอํานวยความ

สะดวกใหก้บัท่าน 

วนัสอง  กรุงเทพฯ-ฉางซา-จางเจยีเจี �ย-สะพานแกว้จางเจยีเจี �ย 

03.00 น. เหริฟ้าสู่ เมอืงฉางซา ประเทศจนี เที�ยวบนิที� MU2062 (บรกิารอาหารแบบ SNACK BOX) 

07.30 น.      เดินทางถึง สนามบนิหวงฮวั นครฉางซา ประเทศจนี ผ่านขั�นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระ

เรยีบรอ้ยแลว้ นําท่านเดนิทางสู่ จางเจยีเจี �ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ั�วโมง) อุทยานมรดกโลกตั�งอยู่

ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาตแิห่งแรกของจนี และไดร้บัการประกาศใหเ้ป็น

มรดกโลกธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992  

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

บ่าย   สถานที�เที�ยวสุดฮติตดิดาว  

  นําท่านพสิูจนค์วามกลา้กบั สะพานแกว้จางเจยีเจี �ย ที�ยาวและสูงที�สุดในโลก สามารถรองรบัคนไดม้ากถึง 

800 คน อกีทั�งสะพานแห่งนี�มคีวามยาว 430 เมตร กวา้ง 6 เมตร สูง 300 เมตร เช ื�อมสองหนา้ผา ** หมาย

เหตุ : หากสะพานแกว้ปิด ไม่สามารถเขา้ไปเที�ยวชมได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ �ไม่คืน

คา่บรกิารใดๆ ท ั�งสิ �น โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (2) เมนูพเิศษ !!  เมนูปิ� งย่างสไตลเ์กาหล ี

พกัที�  BLUE BAY HOTEL 5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

ท่านสามารถซื �อ Option เสรมิที�น่าสนใจไดด้งันี�.. 

• โชวน์างจิ �งจอกขาว การแสดงที�ถอืว่าครบครนัดว้ยอารมณต์่างๆ ชวนใหเ้คลบิเคลิ �มไปกบัการ    

แสดง เป็นการแสดงบทเกี�ยวกบัความรกัของนางพญาจิ �งจอกขาวที�มตี่อชายผูเ้ป็นที�รกั 

**ตดิตอ่สอบถามขอ้มูลและรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี�เจา้หน้าที�และชาํระเงินกบัไกดท์อ้งถิ�น** 

วนัที�สาม  จติรกรรมภาพวาดทราย-เขาเทยีนเหมนิซาน(รวมกระเชา้และรถอทุยาน)-ทางเดนิกระจก(รวม

ผา้หุม้รองเทา้)-ถํ �าประตูสวรรค ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําท่านชม จติรกรรมภาพวาดทราย สถานที�ซ ึ�งจดัแสดงภาพวาดของหลี�จวนิเซงิ ซึ�งเป็นผูท้ี�รเิร ิ�มศลิปะแบบ

ใหม่ จติรกรรมที�รงัสรรคข์ึ �นมา ลว้นไดร้บัรางวลัและการยกย่องมากมายหลายปี จนเป็นที�เลื�องลอืไปทั�วโลก  



เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

บ่าย   สถานที�เที�ยวสุดฮติตดิดาว  

นําท่านเดนิทางสู่ เขาเทยีนเหมนิซาน โดยกระเชา้ (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาท)ี เป็นกระเชา้ที�มคีวาม

ยาวที�สุดในโลก ใหท้่านไดช้มความงามของภเูขานับรอ้ยยอดที�สูงเสยีดฟ้าและชมเสน้ทางขึ �นเขาที�มโีคง้ถงึ 99 

โคง้ นําท่านทา้ทายความสูงสุดหวาดเสียวกบั ทางเดนิกระจก(รวมผา้หุม้รองเทา้) มีระยะทาง 60 เมตร 

ถอืเป็นการทา้ทายนักท่องเที�ยวที�อยากมาสมัผสัทวิทศันอ์นังดงามบนเขาเทยีนเหมนิซาน จากนั�นนําท่านลง

บนัไดเลื�อนสู่ ถํ�าประตูสวรรค ์อสิระใหท้่านถ่ายรปูชมความงาม ซึ�งเคยมีชาวรสัเซยีไดข้บัเคร ื�องบนิเล็ก ลอด

ผ่านชอ่งภเูขาแห่งนี�มาแลว้สมควรแกเ่วลา นําท่านเดนิทางลงจากเขาดว้ย รถอทุยาน 

** หมายเหตุ : อาจจะเปลี�ยนแปลง เป็นนั�งรถอุทยาน + ขึ �นบนัไดเลื�อน + ลงกระเชา้ เพื�อความ

สะดวกแก่ลูกคา้ที�จะไม่ตอ้งรอควินานหรอืหากบนัไดเลื�อนประกาศปิด การเที�ยวตอ้งเป็นขึ �น+ลง

กระเชา้ ท ั�งนี�ทางบรษิทัจะเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ�ง //และในส่วนการ

นั�งรถของอทุยานขึ �นไปบนถํ�าประตูสวรรค ์หากรถของอทุยานไม่สามารถขึ �นไปที�ถํ �าประตูสวรรค ์

ได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่คนืเงินและไม่จดัโปรแกรมอื�นมาทดแทนให ้ท ั�งนี� ขึ �นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

และการรกัษาความปลอดภยัของนกัท่องเที�ยว ขอสงวนสทิธิ �ยดึตามประกาศอุทยานเป็นสําคญั 

โดยที�ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านสามารถซื �อ Option เสรมิที�น่าสนใจไดด้งันี�.. 

• เขาเทียนจื�อซาน(เขาจกัรพรรด)ิ อยู่ในเขตอุทยานเหยียนเจยีเจี �ย ลฟิทแ์กว้ไป่หลง ลิฟทแ์กว้แห่ง
แรกของเอเชยีสูง 326 เมตร จากนั�นนําท่าน สะพานใตฟ้้าอนัดบั 1 ที�มทีศันียภาพสวยงามรายลอ้มดว้ยหมู่
ขนุเขา ซึ�งภาพยนตรฮ์อลลีวูด้ช ื�อดงัเร ื�อง อวตาร”ไดนํ้าวิวบางส่วนของขนุเขามาเป็นฉากในการถ่ายทํา 
ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศันอ์นัสวยงามที�แสนประทบัใจมิรูล้ืมและยากที�จะหาคํามาบรรยายได ้(หมาย
เหต ุ: ขึ �น-ลงเขาดว้ยลฟิท ์ในกรณีที�กระเชา้หรอืลฟิทปิ์ดซอ่มบํารุงทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใ์น
การเปลี�ยนแปลงโดยที�ไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า) 
**ตดิตอ่สอบถามขอ้มูลและรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี�เจา้หน้าที�และชาํระเงินกบัไกดท์อ้งถิ�น** 
 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (5) เมนูพเิศษ !!  เมนูปิ� งเป็ดย่าง 

พกัที�  BLUE BAY HOTEL 5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัที�สี� จางเจยีเจี �ย-ฉางซา-ถนนคนเดนิหวงซงิลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

จากนั�นนําท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงฉางชา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ั�วโมง) ระหว่างทางใหท้่านได ้

พกัผ่อนชมววิธรรมชาตอินัสวยงาม   

ท่านสามารถซื �อ Option เสรมิที�น่าสนใจไดด้งันี�.. 
• ล่องเรอืชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู ซึ�งเป็นทะเลสาบบนเขาสงูที�หาไดย้าก รายลอ้มดว้ยยอดเขาและพรรณไม ้
นานาชนิด ยากที�จะแยกไดว้่านํ�าอยู่ในภเูขาหรอืภเูขากนัแน่ 
**ตดิตอ่สอบถามขอ้มูลและรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี�เจา้หน้าที�และชาํระเงินกบัไกดท์อ้งถิ�น** 

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) เมนูพเิศษ !!  เมนูซปุเหด็ 

บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิหวงซงิลู่ ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปปิ�งเพื�อเลอืกซื �อสนิคา้หลากหลายสําหรบัเป็น

ของฝาก ของระลกึแกค่นที�รกัทางบา้น 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (8) 

   สมควรแกเ่วลา นําท่านสู่ สนามบนิหวงฮวั นครฉางซา 

23.05 น.     กลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ CHINA EASTERN AIRLINES (MU) เที�ยวบนิที� MU2061 

(บรกิารอาหารแบบ SNACK BOX) 



01.30+1 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

*** ขอบพระคณุทุกท่านที�ใชบ้รกิาร *** 

 

ขอ้สาํคญัควรทราบ (กรุณาอา่นใหล้ะเอยีดทุกขอ้) 

 ทวัรนี์�สําหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น 

 โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึ �นไปและเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างตํ�า 2 หนา้ หากไม่มั�นใจโปรดสอบถาม 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีที�มนัีกท่องเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ให ้

ท่านทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสําหรบัประเทศที�ไม่มีวซีา่และอย่างนอ้ย 10 วนัก่อนการเดนิทาง

สําหรบัประเทศที�มวีซีา่ (หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี�จะชาํระค่าบรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ยนิดทีี�จะ

ประสานงานในการเดนิทางตามประสงค)์ 

 หากท่านที�ตอ้งออกตั�วภายใน (เคร ื�องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาตดิต่อเจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ เพื�อเชค็ว่ากรุป๊มกีารคอน

เฟรมิเดนิทาง หรอื สายการบนิอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ และ เวลาบนิ ก่อนทุกคร ั�ง มิฉะนั�นทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบ

ใดๆ ทั�งสิ �น 

 โรงแรมที�พกั และโปรแกรมท่องเที�ยวอาจมกีารสลบัปรบัเปลี�ยนขึ �นอยู่กบัความเหมาะสม และคํานึงถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั 

 บรษิัทฯ สงวนสิทธิ �ในการที�จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัที�ทาง บรษิัทฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลิกของเที�ยวบนิ รวมถึงกรณีที�กองตรวจคนเขา้

เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั�งในกรณีที�ท่าน

จะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ�าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึ�ง      

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที�ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิ �ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ชื�อ เลขที�

หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเคร ื�องบิน ในกรณีที�ท่านมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบรษิัท

พรอ้มการชาํระเงนิมดัจาํ 

 บรษิทัฯ ไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที�ไม่รูจ้กักนั กรณีที�ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดี�ยวเพิ�ม

ตามราคาที�ระบไุวใ้นรายการทวัรเ์ท่านั�น 

 ท่านที�มวีซีา่จนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดนิทางที�ระบุ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ใหร้บัทราบกอ่นการทํา

จองทวัร ์ 

 ท่านที�ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทําวีซา่ท่านจะตอ้ง

รบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื�องจากบรษิทัทวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านทําบตัรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจ

ตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์

 ตั�วเคร ื�องบนิที�ใชเ้ป็นแบบกรุป๊ไม่สามารถเลอืกที�นั�งล่วงหนา้ได ้ (ท่านจะไดร้บัที�นั�งแบบสุ่มเท่านั�น) 

 หลงัจากที�ท่านไดช้าํระค่ามดัจาํและค่าทวัรส์่วนที�เหลอืเรยีบรอ้ยแลว้นั�น 

3 วนั กอ่นเดนิทาง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพื�อเตรยีมตวัการเดนิทาง  

1 วนั กอ่นเดนิทาง   หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มูลเตรยีมตวัเดนิทางแกผู่เ้ดนิทางอกีคร ั�ง 

 เมื�อท่านทําการซื �อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน) 

เดก็ 

2-18 ปี  
พกัเดี�ยว

(จ่ายเพิ�ม) 
ราคา 

ไม่รวมต ั�ว 

23-26 สงิหาคม 2562  16,999 16,999 4,000 “ไม่รบัจอยแลนด ์

16-19  กนัยายน 2562 16,999 16,999 4,000 “ไม่รบัจอยแลนด ์

24-27 กนัยายน 2562 16,999 16,999 4,000 “ไม่รบัจอยแลนด ์
 

อตัราคา่บรกิาร *รวม* 

1. ตั�วเคร ื�องบนิช ั�นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่านั�น  

2. ที�พกัโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีที�ท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที�นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE 

ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. ค่าอาหาร 8 มื �อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื �อใด จะไม่สามารถคนืเงนิได)้ 

4. ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามโปรแกรม 

5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 

6. ค่าภาษีนํ�ามนัเชื �อเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางที�มีการเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึ�งเป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วนัที� 25 

มถิุนายน 2562 (หากมกีารเรยีกเก็บเพิ�มจากสายการบนิ ท่านตอ้งชาํระเพิ�ม)  

7. ค่าระวางนํ�าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเคร ื�อง 1 ใบ จาํกดัไม่เกนิ 23 กโิลกรมั และสมัภาระถอืขึ �นเคร ื�องได ้1 ใบ จํากดัไม่เกนิ 

7 กโิลกรมั 

8. ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทางในทอ้งถิ�น คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุ

วงเงนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื�อนไขของกรมธรรม)์  ** คุม้ครองต ั�งแต ่อายุ 16 – 69 ปี เท่านั�น ** 

หม ายเห ตุ :  กรณี ผู ้เดินทางมีอายุ  1 เดือน-15 ปี  และผู ้เดินทาง อายุ  70  ปี  ขึ �นไป  คุ ้มครองเพี ยง 50%  

   ของวงเงนิคุม้ครอง และ สําหรบัผูเ้ดนิทาง อายไุม่ถงึ 1 เดอืน กรมธรรมไ์ม่รบัคุม้ครองใดๆ ทั�งสิ �น ** 

ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื �อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรื�องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ�มเตมิ

กบัทางบรษิทัได ้**ท ั�งนี�อตัราเบี �ยประกนัเร ิ�มตน้ที� 330 บาท ขึ �นอยู่กบัระยะเวลาการเดนิทาง**  

การประกนัไม่คุม้ครอง 

กรณีที�เสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตวั, การตดิเชื �อ, ไวรสั, ไสเ้ลื�อน, ไสต้ิ�ง, อาการที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

ตดิยา, โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยู่ภายใตอ้ํานาจ

ของสุรายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนื�องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด

งาน, การก่อการรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื�นๆตามเงื�อนไขใน

กรมธรรม ์

อตัราคา่บรกิาร *ไม่รวม* 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต 

ค่าซกัรดี มินิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเคร ื�องดื�มที�ส ั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อน

การใชบ้รกิาร) 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษ)ี 

3. คา่ทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ�น และหวัหน้าทวัร ์จํานวน 350 หยวน/ทรปิ/ท่าน 

(เดก็ชาํระทปิเท่าผูใ้หญ่) 

4. ค่าทําวซีา่ชาวต่างชาต ิซึ�งไม่ไดร้บัการยกเวน้ยื�นวซีา่กรุป๊ (กรณีต่างชาต ิจ่ายเพิ�มจากค่าทวัร ์800 หยวน และผูเ้ดินทาง

เป็นผูด้ําเนินการยื�นวซีา่เอง) 



5. คา่วซีา่กรุป๊ท่องเที�ยวเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท ใชเ้พยีงสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (สําหรบัผู ้

ถอืพาสปอรต์ไทยและเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านั�น) หรอื ค่าวซีา่จนีท่องเที�ยวแบบเดี�ยว (4วนั

ทําการ) ท่านละ 1,800 บาท (สําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทย) 

หมายเหต ุ 

 หากยกเลกิเดนิทาง วซีา่กรุป๊จะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถนําไปใชก้บัการเดนิทางคร ั�งอื�นๆได ้รวมทั�งไม่สามารถคืน

เงนิค่าวซีา่ไดทุ้กกรณี   

 กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า 18 ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางที�บนิลงปักกิ�ง / ปักกิ�ง+เซี�ยงไฮ ้(เที�ยว 2 เมือง) ตอ้ง

ยื�นวซีา่เดี�ยวเท่านั�น 

 ในกรณีรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดๆ ทั�งสิ �น ทําใหไ้ม่สามารถยื�นวีซา่กรุป๊ได ้ หรอื ท่านมี

ความประสงคจ์ะยื�นวซีา่เดี�ยว ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการทํา วซีา่เดี�ยวยื�นปกต ิ4 วนั ทําการ ท่านละ 1,650 

บาท หรอื วซีา่ด่วน 2 วนั ทําการ ท่านละ 2,750 บาท (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ สําหรบัผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านั�น)  

เงื�อนไขการสาํรองที�นั�งและการชาํระคา่บรกิาร 

 กรุณาชาํระท ั�งหมดเนื�องจากเป็นราคาโปรโมช ั�น   

(ภายใน 48 ช ั�วโมง หรอื 2 วนั นับจากวนัที�ทําการจอง) 

(กรณีไม่ชาํระเงนิ หรอื ชาํระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึ กรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ 

ใหถ้อืว่าท่านสละสทิธิ �) 

หมายเหต ุหากชาํระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ กรณุาส่งสําเนาการโอนเงนิ ใหเ้จา้หนา้ที�ทุกคร ั�ง 

 รบกวนสแกนหนา้พาสฯ แบบเต็ม และเห็นชดัเจน ส่งภายใน 5 วนัหลงัจากการหลงัจาการชาํระมดัจาํ 

การยกเลกิการเดนิทาง 

 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั ขึ �นไป  คนืค่าใชจ้า่ยทั�งหมด  

 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั   เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 

 แจง้ยกเลกิน้อยกว่า 1-14 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ � เก็บคา่ใชจ้า่ยทั�งหมด 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเกบ็คา่ใชจ้า่ยท ั�งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้นเดนิทาง

ไม่ครบตามจาํนวนที�บรษิทัฯกาํหนดไว ้(10 ท่านขึ �นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัและผูเ้ดนิทาง

อื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชาํระค่าเสยีหายต่างๆที�เกดิจากการยกเลกิของท่าน  

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯ จะพจิารณาเลื�อน

การเดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไป แต่ทั�งนี�ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที�ไม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ ค่าตั�วเคร ื�องบนิ ค่า

หอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที�สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอื�นๆที�เกดิขึ �นตามจรงิ ในกรณีที�ไม่สามารถเดนิทาง

ได ้

 ยกเวน้กรุป๊ที�ออกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดั

จาํที�นั�งกบัสายการบนิและค่ามดัจําที�พกั รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงินมดัจํา

หรอืคา่ทวัรท์ ั�งหมด ไม่ว่ายกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั�งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ

ที�ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง ซึ�งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่

คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ท ั�งสิ �น 

 เมื�อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไม่เดนิทาง  

พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ � ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจาํคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ท ั�งสิ �น 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตวัขึ �นเคร ื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลลิติรต่อชิ �น และ

รวมกนัทุกชิ �นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให ้

เจา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเคร ื�องบนิเท่านั�น  

 สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเคร ื�องบนิเท่านั�น  



 กรุณาเตรยีมของใชส่่วนตวั เชน่ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน สบู่แชมพู ของตวัส่วนตวัไปเอง เนื�องจากรฐับาลทอ้งถิ�นตอ้งการ

รกัษาสิ�งแวดลอ้มและลดการทิ �งขยะ จงึไม่มบีรกิารที�โรงแรม 

 หา้มนําแบตเตอร ี�สํารองใส่กระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้คร ื�องในทุกกรณี 

เอกสารประกอบการยื�นวซีา่ท่องเที�ยวประเทศจนีแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสปอรต์ไทยเท่านั�น) 

 สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ที�มอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน  

(ตอ้งชดัเจนเท่านั�น ลูกคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสปอรต์ตวัจรงิมา และตอ้งถ่ายใหต้ดิทั�ง 2 หนา้ ดงัตวัอย่าง) 

 ยกเวน้เสน้ทางที�บนิลงเทยีนสนิ ใชส้ําเนาหนังสอืเดนิทาง และรปูถ่าย 2 นิ�ว จาํนวน 2 รปู  

ตวัอยา่งการถา่ยรูปหน้าพาสปอรต์ กรณียื�นวซีา่แบบกรุป๊ท่องเที�ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอ้งถา่ยใหต้ดิท ั�ง 2 หน้าแบบตวัอยา่ง 

เอกสารในการทําวซีา่จนีสาํหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย (กรณีที�ท่านมคีวามประสงคจ์ะยื�นวซีา่เดี�ยว) 

1. หนังสอืเดนิทางที�มีอายุการใชง้านไม่ตํ�ากว่า 6 เดอืน สญัชาตไิทย (หมายเหตุ : หนงัสอืเดนิทางตอ้งไม่มกีาร ชํารุด

ใดๆ ท ั�งสิ �น ถา้เกดิการชํารุด  เจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของท่าน

ได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง สําหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสขีนาด 1.5 X 2 นิ�ว พื �นหลงัสขีาวเท่านั�น ยิ �มหา้มเห็นฟัน มองเห็นท ั�งใบหน้าและใบหูท ั�ง

สองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสื �อสีขาว เช่น เสื �อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรอืชุดข้าราชการ ไม่สวม

เครื�องประดบั สรอ้ย ต่างหู เเว่นตาเเฟช ั�น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายไุม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่

สติ �กเกอร ์หรอืรูปพริ �นจากคอมพวิเตอร ์ 

4. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรณุากรอกขอ้มูลจรงิใหค้รบเพื�อประโยชนข์องตวัท่านเอง)  

5. กรณีเดก็อายุตํ�ากว่า 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพิ�มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี� 

5.1 เดนิทางพรอ้มพ่อแม่  / เดนิทางพรอ้มพ่อ หรอื แม่   

5.1.1 สําเนาสูตบิตัร(ใบเกดิ) ทั�งนี�กรณีเดก็อายุตํ�ากว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

  5.1.2 สําเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม่  

  5.1.3 สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม่  

  5.1.4 กรณีชื�อไม่ตรงกบัสูตบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 

5.2 เดนิทางพรอ้มญาต ิ  



5.2.1 สําเนาสูตบิตัร(ใบเกดิ) ทั�งนี�กรณีเดก็อายุตํ�ากว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

5.2.2 สําเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม่  

5.2.3 สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม่  

5.2.4 กรณีชื�อไม่ตรงกบัสูตบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 

5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําที�เขตหรอือําเภอเท่านั�น 

6.  กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิ�มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี� 

6.1  ใบอนุญาตกิารทํางาน ตวัจรงิเท่านั�น ! ! ต่ออายุการทํางานแลว้ไม่ตํ�ากว่า 3 – 6 เดอืน 

6.2  หนังสอืรบัรองการทํางาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทบัและลายเซน็ต ์

6.3 สําเนาตั�ว + ใบจองโรงแรม 

6.4 สําเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจบุนั ขั�นตํ�า 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรส 

      หมายเหต ุ:  

 ทางบรษิัทฯ สามารถขอวีซา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติที�ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทํางานใน

ประเทศไทยเท่านั�น หากไม่ไดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนินการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนินการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนื�องจาก

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทูตจนี 

 สําหรบัผูท้ี�ถอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเร ื�องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั�นกอ่นการส่ง

เอกสารยื�นวซีา่ 

 เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื�นวซีา่ ดงันั�นกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษิทัทวัร ์อย่าง

นอ้ย 7 วนัทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื�นวีซา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิ�มเติมหรอื

เปลี�ยนระเบยีบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสทิธิ �ของสถานทูต และบางคร ั�งบรษิทัทวัรไ์ม่ทราบล่วงหนา้   

คา่ธรรมเนียมการยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณีที�ทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด)้ 

 หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั ท่านละ 5,210 บาท  

 หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิื�นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดไดท้ี�เจา้หน้าที�ฝ่ายขาย) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัตอ่ไปนี� 

 ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรปูถ่ายที�ดูเป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแต่งหนา้ทาปาก 

 นํารปูถ่ายเกา่ ที�ถ่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

 นํารปูถ่ายที�มวีวิดา้นหลงั ที�ถ่ายเล่น หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พื�อยื�นทําวซีา่ 

 นํารปูถ่ายที�เป็นกระดาษถ่ายสตคิเกอร ์หรอืรปูที�พร ิ �นซจ์ากคอมพวิเตอร ์

(ตา่งชาตฝิร ั�งเศสและประเทศยโุรปที�เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยี�ยม 

สาธารณรฐัเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ั�งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนีย ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย  ไม่สามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวซีา่โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผูเ้ดนิทางกรุณากรอกเอกสารดา้นล่างนี�!!!! 

**เนื�องจากสถานทูตจนีมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัต่อไปนี�** 

เอกสารที�ใชป้ระกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอยีดท ั�งหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน    หมา้ย     หย่า   ไม่ไดจ้ดทะเบยีน   

  จดทะเบยีน  ชื�อคูส่มรส..................................................................................................................................... 

ที�อยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่    

....................................................................................................................................................................................รหสัไปรษณีย ์

....................................... โทรศพัทบ์า้น.........................................มอืถอื........................................... 

ที�อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

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

ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)................................................................................. 

ตาํแหน่งงาน.............................................................................................................................................................. 

ที�อยู่สถานที�ทํางาน  / สถานศกึษา ปัจจบุนั(ภาษาองักฤษตวัพมิพ ์

ใหญ่)…………………...….....…………………….…………………. 

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

(สําคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ี�ถูกตอ้งที�สามารถตดิต่อทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเชค็ขอ้มูลโดยตรงกบัทา่น) 

กรณีปัจจบุนัท่านเกษยีณแลว้ ตอ้งกรอกที�อยู่สถานที�ทํางานล่าสุดกอ่นเกษยีณ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

(สําคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ี�ถูกตอ้งที�สามารถตดิต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเชค็ขอ้มูล

โดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่     ไม่เคย     เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมื�อวนัที�.................. เดอืน..................ปี...........................  ถงึ วนัที�.......................เดอืน.....................ปี................. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

เมื�อวนัที�.................. เดอืน..................ปี...........................  ถงึ วนัที�.......................เดอืน.....................ปี................. 

รายชื�อบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์ 

สาํหรบัคนโสดขอใหร้ะบุชื�อบดิา-มารดา / สาํหรบัท่านที�สมรสแลว้ใหร้ะบุชื�อสาม ีหรอื ภรรยา เท่านั�น!! 

(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

1. บดิา ชื�อ (MISS. / MRS. / MR.) 

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

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

2. มารดา ชื�อ (MISS. / MRS. / MR.) 

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

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

3. สาม ีหรอื ภรรยา ชื�อ (MISS. / MRS. / MR.) 

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

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



หมายเหตุ 

**กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ี�ทํางาน  มอืถอื  บา้น และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็นจรงิเพื�อใชใ้นการ

ขอยื�นวซีา่ 

** ถา้เอกสารส่งถงึบรษิทัแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิทัอาจมีการเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําใหท้่านเกดิความไม่สะดวก

ภายหลงั  ท ั�งนี�เพื�อประโยชนข์องตวัท่านเอง  จงึขออภยัมา ณ ที�นี�  (โปรดทําตามระเบยีบอย่างเครง่ครดั) 

** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


