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เชียงใหม่บนิตรง จางเจยีเจีย้ ฟ่งหวง ICE&SNOW WORLD  

 เทยีนเหมินซาน 5 วัน 4 คืน 

เดนิทาง พฤษภาคม – มถุินายน 2563  

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง  13,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. เชียงใหม่(สนามบนิเชียงใหม่)-ฉางซา(สนามบนิฉางซา ฮวงหวั) (FD480:08.20-12.05)-ฟ่งหวง-ล่องเรือถัวเจียง-อิสระชอ้ป
ป้ิงเมืองโบราณ 

วนัท่ี 2. ฟ่งหวง-จางเจียเจีย้-ร้านหยก-ZHANGJIAJIE ICE&SNOW WORLD(รวมสะพานหิมะ+สไลด+์BUMPER CAR+ชมโชว ์

FROZEN)(ไมร่วมชดุและอปุกรณส์กี)  
 OPTION : โชวจ์ิง้จอกขาว 
วนัท่ี 3.  รา้นยา-ถนนคนเดินซีปูเ้จีย-รา้นยางพารา-เทียนเหมินซาน-ประตสูวรรค-์ระเบยีงแกว้ 
วนัท่ี 4. รา้นใบชา-ภาพวาดทราย-จางเจียเจีย้-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงชิงลู ่
 OPTION : เขาอวตาร 
วนัท่ี 5. ฉางซา(สนามบนิฉางซา ฮวงหวั)-เชียงใหม่(สนามบนิเชียงใหม่) (FD481:12.55-14.45) 
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วันที ่1 
เ ชียงใหม่ (สนามบินเ ชียงใหม่ ) -ฉางซา(สนามบินฉางซา  ฮวงหัว ) 
(FD480:08.20-12.05)-ฟ่งหวง-ล่องเรือถัวเจียง-อิสระช้อปป้ิงเมืองโบราณ 

05.30 น. คณะพรอ้มกันท่ี สนามบินเชียงใหม่ เคาทเ์ตอร ์สายการบิน Air Asia โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยอ านวยความสะดวก
จดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

08.20 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD480  
(ไม่รวมอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

12.05 น. เดนิทางถึง สนามบนิฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องแมน่ า้เซียง มีพืน้ท่ีประมาณ 12,500 ตาราง
กิโลเมตร แบง่เขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองเอกของมณฑลหหูนาน มีประวตัิศาสตร์
และวฒันธรรมมากวา่ 3,000 ปี ในปัจจบุนัเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลงัผ่านพิธีการ
ตรวจคนเขา้เมือง และรบัสมัภาระน าท่านสูร่า้นอาหารรบัประทานอาหารกลางวนั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองฟ่งหวง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง) หรือ เมืองโบราณฟ่งหวง(เมืองหงส)์ เป็นเมืองท่ี

ขึน้ อยู่กบัเขตปกครองตนเองของชนเผา่นอ้ยถเูจีย ตัง้อยู่ ทางทิศตะวนัตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงสต์ัง้อยู่
ริมแม่น ้าถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ท่ีเด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ท่ีมี
โบราณสถานและโบราณวตัถทุางดา้นวฒันธรรมอนัล า้คา่ท่ีตกทอดมาจากราชวงศห์มิงและชิงหลายรอ้ยแห่ง มีถนนท่ี
ปดูว้ยหินเขียว 20 กวา่สาย  น าท่าน ล่องเรือถัวเจียง เรือแพ ใหท้่านไดส้นุก ตื่นเตน้ แต่ไม่มีอันตราย ชมบา้น เรือน
สองฟากฝ่ังแมน่ า้ สะพานโบราณ เจดียว์ั่นหมงิ หอตั๋วชุ่ยฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาติใหท้่านไดส้มัผสัพรอ้มเก็บภาพ
ประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลกึน าท่าน อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง ตัง้อยู่รมิแมน่ า้ถวั ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาเสมือนด่าน ช่อง
แคบภเูขา ท่ีเดน่ตระหง่านมียอดเขาตดิตอ่กนัเป็นแนว ท่ีมีโบราณสถานและโบราณวตัถุทางดา้นวฒันธรรมอันล า้ค่าท่ี
ตกทอดมาจากราชวงศห์มิงและชิงหลายรอ้ยแห่ง จุดเด่นของฟ่งหวง คือบา้นท่ียกพืน้สงูเรียงราย เป็นทัศนียภาพท่ี
สวยงามและเป็นท่ีนิยมช่ืนชอบทัง้ชาวจีนและชาวตา่งประเทศ 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร 
ทีพั่ก FENGTING HOTEL OR SAME 
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วันที ่2 
ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-ร้านหยก-ZHANGJIAJIE ICE&SNOW WORLD(รวม
สะพานหิมะ+สไลด+์BUMPER CAR+ชมโชว์ FROZEN)(ไม่รวมชุดและ
อุปกรณส์กี) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองจางเจียเจีย้ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) อุทยานมรดกโลกตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียง
เหนือของมณฑลหหูนาน เป็นอทุยานแห่งชาตแิห่งแรกของจีน และ ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี 
ค.ศ.1992   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 แวะชมหยก สินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของจีน หลงัจากนัน้ น าท่านสนุกสดุฟินกับ ZHANGJIAJIE ICE&SNOW ท่ีมีพืน้ท่ีกว่า 

200 ไร ่ดา้นในโดมปกคลมุไปดว้ยหิมะและน า้แขง็ ทงัย้งัมีกิจกรรมตา่งๆมากมายหลากหลาย เช่น  BUMPER CAR เล่น
หิมะ สเก็ต  สกีแ สโนวบอรด์และอ่ืนๆอีกมากมาย รวมทั้งรบัชมการแสดง FANTASTIC SNOW WORLD และสะพาน
แกว้หิมะ ใหท้่านอิสระเลน่เครื่องเลน่ตา่งๆ (ราคารวมคา่เขา้ รวมสะพานหิมะ,สไลด,์ BUMPER CAR, ชมโชว ์FROZEN 
และอ่ืนๆ  **ราคาไมร่วมค่าเสือ้ และอุปกรณ์สกี หากท่านตอ้งการตอ้งการเล่นสกี ตอ้งช าระเพิ่มท่านละประมาณ 250 
หยวน สามารถเชคราคากบัไกดไ์ดอี้กครัง้**) 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 ท่านสามารถเลือกซือ้ Option เสริมที่น่าสนใจได้ 

• โชวสุ์นัขจิง้จอกขาว การแสดงท่ีถือว่าครบครนัดว้ยอารมณ์ต่าง ๆ ชวนใหเ้คลิบเคลิม้ไปกับการแสดง เป็นการ
แสดงบทเก่ียวกบัความรกัของนางพญาจิง้จอกขาวท่ีมีต่อชายผูเ้ป็นท่ีรกั ตอ้งพลดัพรากจากกันทัง้ท่ียังรกักัน ถือเป็น
บทต านานแห่งความรกัท่ีน่ายกย่องยิ่งนัก ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงจนลืมกระพริบตา ยิ่งใหญ่กว่าโชวห์ลิว
ซานเจ่ียท่ีหยางซั่ว ดว้ยนักแสดงคุณภาพกว่า 600 คน แสดงภายใตส้ะพานคู่เช่ือมเขาสองลกู สะพานคู่รกัใตห้ลา้ 
อลงัการกวา่โชวใ์ดใดท่ีท่านเคยสมัผสัมา (ปิดช่วงหนา้หนาว) 
**ตดิต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิม่เตมิกับรายการได้ทีเ่จ้าหน้าทีแ่ละช าระเงนิกับไกดท์้องถิ่น** 
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ทีพั่ก XILAIDUN HOTEL OR SAME 

วันที ่3 
ร้านยา-ถนนคนเดินซีปู้ เจีย-ร้านยางพารา-เทียนเหมินซาน-ประตูสวรรค-์
ระเบียงแก้ว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 น าท่านชม ศูนยย์าจนี อาทิเช่น ยาบวัหิมะ ท่ีสรรพคณุในการแกแ้ผลไฟไหม ้น า้รอ้นลวก เป็นท่ีพิสจูนส์รรพคณุมาแลว้

หลาย ๆ เหตกุารณท่ี์เกิดไฟไหมแ้ลว้มีแผลไฟไหมร้า่งกาย สามารถใชย้านีท้าลดอาการพองหรือแสบรอ้นได้ จากนัน้น า
ท่านอิสระชอ้ปปิ้งท่ี ถนนคนเดินซีฟูเจีย้ ณ เขตอู่หลิงหยวน เป็นถนนคนเดินท่ีสรา้งมาไม่นาน ออกแบบให้เป็น
บา้นเรือนโบราณสมยัราชวงศช์ิง มีรา้นคา้ขายสินคา้พืน้เมือง และของท่ีระลึกมากมาย  น าท่านเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์

ยางพารา ท่ีท าดว้ยเทคโนโลยีการผลติท่ีทนัสมยัของประเทศจีนสนิคา้มากมาย เช่นหมอนยางพาราท่ีไดร้บัความนิยม
อยู่ในขณะนี ้และยงัไดฟั้งบรรยายขัน้ตอนกระบวนการเป็นความรูอี้กดว้ย   

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 

 

 น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขาเทยีนเหมินซาน ตัง้อยู่มณฑลหูหนาน สมยัก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเมิง้ซานหรือซงเหลียวซาน 
เป็นประวตัแิรกของจางเจียเจีย้ นั่งกระเชา้ขึน้ สู ่เขาเทียนเหมนิซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใชเ้วลา 40 นาที ถึง
เขาเทียนเหมินซานเป็นกระเช้าท่ีทันสมัยท่ีสุด ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้ า สัมผัสความแปลกใหม่ของการ
ท่องเท่ียว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหิน หลากหลายพนัธุ ์ดอกไมป่้าตามฤดกูาล ท่านจะไดช้มความงามของภูเขา ภูผา 
นบัรอ้ยรูป ยอดเขาสงูเสียดฟา้ งามแปลกตา อิสระใหท้่านเพลิดเพลินและสมัผสัความงามของยอดเขา จากนัน้น าท่าน
ชม ระเบียงแกว้ ซึ่งเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอนัหวาดผวาอยู่ท่ี 60 เมตร ลอ้มรอบผาสงูชนั ความกวา้งของ สะพาน
กระจก วดัจากขอบผาได ้3 ฟตุ มีความหนา 2.5 นิว้ ถือเป็นการทา้ทายนักท่องเท่ียวท่ีอยากมาสมัผสัทิวทัศนอ์ันงดงาม
บน เขาเทียนเหมนิซาน มีกฏอยู่วา่ผูม้าเยือน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดิน สนันิษฐานว่าน่าจะช่วยลด
ความสกปรก ง่ายตอ่การท าความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี ้ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจท าใหเ้รากา้วขาไม่
ออก!! จากนัน้น าท่านลงบนัไดเล่ือนสู่ ถ  า้เทียนเหมินตง้ หรือเรียกว่า ถ า้ประตสูวรรคเ์ทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของ
ภูเขาท่ีสวย สาเหตุท่ีเรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึน้เองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ า้ ประตนีูมี้
ความสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เม่ือท่านมาถึงถ า้ประตสูวรรคท์่านจะไดข้ึน้ขัน้บนัได 999 
ขัน้ สู่ ภูเขาประตูสวรรค ์ถ่ายรูปชมความงามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียไดข้บัเครื่องบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์
มาแลว้เป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจจากชาวตา่งชาตอีิกแห่งหนึ่ง สมควรแก่เวลาเดนิทางลงจากเขาดว้ยกระเชา้ 
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 หมายเหตุ กรณีรอควิขึน้กระเชา้นาน หรือรถประจ าอทุยานหยดุใหบ้รกิาร ณ. ถ า้ประตสูวรรค ์ 
1. กรณีรอควิขึน้กระเชา้นาน อาจจะมีเปล่ียนแปลงเป็นนั่งรถอุทยาน + ขึน้บนัไดเล่ือน + ลงกระเชา้ เพ่ือความสะดวก
รวดเรว็ในการท่องเท่ียวแก่ลกูคา้ ท่ีจะไดไ้มต่อ้งรอควินาน  
2. กรณีกระเชา้ปิดปรบัปรุง อาจมีการเปล่ียนแปลงเป็นนั่งรถอทุยานขึน้และลง  
3. กรณีหากบนัไดเล่ือนประกาศปิดเน่ืองจากปิดซ่อมแซม หรือจากสภาพอากาศท่ีหนาวจัด มีหิมะเกาะพืน้ถนน ท าให้
รถอทุยานไมส่ามารถเปิดใหบ้รกิารได ้ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัของลกูคา้ ตอ้งเปล่ียนเป็นขึน้+ลงกระเชา้แทน ทัง้นีท้าง
บริษัทจะเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง //และในส่วนการนั่งรถของอุทยานขึน้ไปบนถ า้ประ ตู
สวรรค ์หากรถของอุทยานไม่สามารถขึน้ไปท่ีถ า้ประตสูวรรคไ์ด ้ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จัดโปรแกรมอ่ืนมา
ทดแทนให ้ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ และการรกัษาความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว ขอสงวนสิทธิ์ยึดตามประกาศ
จากทางอทุยานเป็นส าคญั โดยท่ีไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ทีพั่ก XILAIDUN HOTEL OR SAME 

วันที ่4 
ร้านใบชา-ภาพวาดทราย-จางเจียเจีย้-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงชิงลู่ 
OPTION : เขาอวตาร 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
  แวะชมิชา สนิคา้ท่ีมีช่ือเสียงของจีน น าท่านชม จติรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวนิเซิงฮวาเยีย้น สถานท่ีซึ่งจัดแสดง

ภาพวาดของ หล่ีจวนิเซิง ซึ่งเป็นผูท่ี้รเิริม่ศลิปะแบบใหมท่ี่เรียกกนัวา่ จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ท่ีใชว้สัดธุรรมชาติ เช่น 
กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม ้หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน ์จิตรกรรมท่ีรงัสรรคข์ึ ้นมา ลว้นไดร้บัรางวลัและการยก
ย่องมากมายหลายปีซอ้น   

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  
 หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ ฉางซา (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องแม่น า้เซียง มี

พืน้ท่ีประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบง่เขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทัง้ยังเป็นเมืองเอกของ
มณฑลหหูนาน มีประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมมากวา่ 3,000 ปี ในปัจจบุนัเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมือง เศรษฐกิจของ
มณฑลหูหนาน จากนัน้เดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ซึ่งเป็นแหล่งจ าหน่ายสินคา้หลากหลายชนิด เพ่ือใหท้่าน
อิสระเลือกซือ้สนิคา้นานาชนิดตามอธัยาศยั ส  าหรบัเป็นของฝากของท่ีระลกึแก่คนทางบา้นหรือญาตมิติรสหาย 

ค ่า รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร 
ทีพั่ก HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL OR SAME 

วันที ่5 
ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) -เ ชียงใหม่  (สนามบินเชียงใหม่ ) 
(FD481:12.55-14.45) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิฉางซา ฮวงหัว 

12.55 น. ออกเดนิทางจาก สนามบนิฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD481  
(ไม่รวมอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

14.45 น. เดนิทางถึง สนามบนิเชยีงใหม่ โดยสวสัดภิาพ 
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โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเทีย่ว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเทีย่วบางรายการและในกรณีที่มีจ านวนผู้โดยสารไม่ถึง 

15 ทา่นไม่มีหวัหน้าทวัรไ์ทย 

 

ราคา ไม่รวมค่าวซ่ีาแบบเดีย่ว ทา่นละ 1,650 บาท  
(ส าหรับลูกค้าทีม่ีทะเบียนบ้านอยู่ในพืน้ที ่12 จังหวัดภาคเหนือเท่าน้ัน) 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท้์องถิน่และคนขับรถ รวม 350 หยวน/ท่าน/ทริป 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทา่น้ัน 

** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง ** 
 

ประกาศ  :  ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป รฐับาลเมืองฉางซา จางเจียเจีย้ และ เมืองฟ่งหวง มณฑลหหูนาน ไดมี้
การออกกฎระเบียบ ก าหนดนโยบายใหโ้รงแรม ยกเลกิการใหบ้รกิาร สิ่งของท่ีใชค้รัง้เดียวแลว้ทิง้ เช่น แปรงสฟัีน ยาสฟัีน 

แชมพ ูหมวกอาบน า้ รองเทา้แตะฯลฯ เพื่อเป็นการรณรงคช์่วยลดภาวะโลกรอ้นและรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 

 

 ดังน้ันกรุณาน าสิ่งของใช้เหล่านีต้ดิตัวมาด้วยตัวเอง 

หากทา่นเขา้พกัแลว้ตอ้งการใชส้ิ่งของดงักลา่ว ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิ่มเองตามราคาท่ีโรงแรมก าหนดไว้ 
(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไวด้า้นนอกหรือวางไวใ้นหอ้งน า้ แลว้คิดคา่บรกิารเม่ือท่านเช็คเอา้ท ์) 

อัตราค่าบริการ :  เชยีงใหม่บนิตรง จางเจยีเจีย้ ฟ่งหวง ICE&SNOW WORLD  เทยีนเหมินซาน 5 วัน 4 คืน FD โดยสายการบนิ
แอรเ์อเชยี     

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 18 ปี  

(เสริมเตยีง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 18 ปี 

(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 

ท่านละ 

วนัท่ี 06-10 พ.ค. 63 13,900.- 16,900.- 16,900.- 3,500.- ไมร่บัจอย 

วนัท่ี 20-24 พ.ค. 63 13,900.- 16,900.- 16,900.- 3,500.- ไมร่บัจอย 

วนัท่ี03-07 มิ.ย. 63 13,900.- 16,900.- 16,900.- 3,500.- ไมร่บัจอย 

วนัท่ี  17-21 มิ.ย. 63 13,900.- 16,900.- 16,900.- 3,500.- ไมร่บัจอย 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ รวมวซ่ีา 
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เงือ่นไขการให้บริการ    
1.อัตราค่าบริการนี้รวม 
 คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั พร้อมกันทั้งคณะ     คา่รถรบั-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 ก.ก.   คา่เขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)   คา่จา้งมคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง 
 คา่อาหารตามมือ้ท่ีระบุในรายการ      
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
1.1  ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบนิ ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พรอ้มคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน า้มนั ทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับ ต๋ัวเคร่ืองบนิ    

- กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่ง จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  
เป็นชัน้ธรุกิจ (Business Class) โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 7 วัน 

และ หากมีต้องการช าระเงนิเพือ่อัพเกรดทีน่ั่ง ต้องด าเนินการทีเ่คานเ์ตอรข์องสายการบนิ ณ วันเดนิทาง  
ด้วยตัวท่านเอง เท่าน้ัน  

- ในการเดนิทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนัเป็นหมูค่ณะ  
หากตอ้งการเล่ือนวนัเดนิทางกลบัก่อน (หรือหลงั) ท่านจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นต่างท่ีสายการบนิ  
และบรษัิททัวรเ์รียกเก็บเพิม่เตมิก่อนออกตั๋วโดยสาร  

       - การจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบนิ  จะเป็นไปตามท่ีสายการบนิเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปจดัการไดแ้ตอ่ย่างใด  
       - ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารเครื่องบนิภายในประเทศ  กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯล่วงหนา้ทกุครัง้  เพ่ือตรวจสอบวา่ 
                กรุ๊ปมีการออกเเดนิทางแน่นอนหรือไม ่ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ หากกรุ๊ปไมส่ามารถเดนิทางได ้และ 

ท่านไดอ้อกตั๋วไปแลว้   
1.2  ค่าทีพั่ก  ประเภทหอ้ง ละ 2-3  ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
 
ข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับ โรงแรมทีพั่ก  

- เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) , 
หอ้งพกัคู ่( Twin / Double ) และหอ้งพกัแบบ  3  ท่าน (Triple)    อาจจะไมไ่ดอ้ยู่ในชัน้เดียวกนั หรือ อยู่ตดิกนั  
**ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE  [ 2 เตียง + 1 ท่ีนอนเสรมิ ]  แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั 
แบบ TRIPLE ได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิในการจดัหอ้งพกัแบบ แยก 2 หอ้ง คือ [ 1 TWN + 1 SGL ]   แทน ** 

       -   กรณีมีการจดังานประชมุนานาชาต ิ(TRADE FAIR)  ซึง่เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในตวัเมืองเตม็  
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ในการปรบัเปล่ียน หรือ ยา้ยเมือง เพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร ์  

1.3  ค่าอาหาร , ค่าเข้าชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
1.4  เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
1.5  ค่าน ้าหนักสัมภาระ (รวมในต๋ัวเคร่ืองบนิ) โดยทั่วไป 20 กิโลกรมั   
1.6  ค่าประกันวนิาศภัยเคร่ืองบนิ ตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส  าหรบัน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบนิ คือ 20 กิโลกรมั   

(ส  าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER)  , การเรียกเก็บคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบนิ 
ท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได ้(ท่านจะตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพิม่)   

         - ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และ 
มีความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กิน  115 เซนตเิมตร หรือ  25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56  เซนตเิมตร (21.5 นิว้)  x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้)   

         - กรณีท่ีตอ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้  ่ากวา่มาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั 
ขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบสว่นต่างของคา่ใชจ้่ายท่ีสมัภาระน า้หนกัเกิน  
(ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิม่)   

        - ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบ กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 
1.6   ค่าประกันอุบัตเิหตุ  คุม้ครองระหวา่งการเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวติโดยอบุตัเิหต ุ   

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหต ุ วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
** ลกูคา้ท่านใด สนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เติมกบัทางบรษัิทได ้ 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
1.7   ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ  อาทิเช่น คา่อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด  คา่โทรศพัท ์ คา่มนิิบารใ์นหอ้ง 
      และค่าพาหนะตา่งๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุในรายการ  รวมทัง้คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนินัน้ๆ ก าหนด   
      หรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
2.  ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่  ภายหลงัจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ ซึ่งลกูคา้ตอ้งช าระสว่นตา่งเพิม่ 
3.  ค่าทปิมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 350 หยวน /ทริป/ท่าน    
      ส าหรบัสว่นท่ีเพิม่เติมแก่หวัหนา้ทวัรท่ี์ดแูลคณะจากเมืองไทย  ตามแตท่่านจะเห็นสมควรขึน้อยู่กบัความพึงพอใจในบรกิาร 
4.   คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนวีซ่าแบบธรรมดา 4 วนัท าการ (1,650 บาท) 
(ย่ืนวีซ่าจีนท่ีเชียงใหม)่ ผูย่ื้นค  าขอวีซ่าจะตอ้งมีภมูลิ  าเนาในทะเบียนบา้นดงัตอ่ไปนี ้                      

  1. เชยีงใหม่ 2. เชยีงราย 3. น่าน 4. พะเยา 5. แพร่ 6.ล าปาง 7. แม่ฮ่องสอน 8. ล าพูน9. อุตรดติถ ์10. ตาก 11.พษิณุโลก    
 12.สุโขทัย กรณีลกูคา้ท่ีไมไ่ดมี้ภมูลิ  าเนาอยู่ในจงัหวดัภาคเหนือ ตอ้งย่ืนวีซ่าจีนท่ีกรุงเทพฯ เรียกเก็บเงินเพิม่ ท่านละ 1,800 บาท)  
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เงือ่นไขการจอง การช าระเงนิ และการยกเลิก 
1.  การท าการจอง และ การช าระค่าบริการ 
      1.1  กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36  ชม.หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายังบริษัทฯ  
            โดยทกุการจองจะไดร้บัการยืนยนัสทิธิส์  ารองท่ีนั่ง เม่ือมีการช าระมดัจ า เท่านัน้ 
      1.2  กรุณาช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 20 วัน ก่อนออกเดนิทาง หากไมช่  าระตามท่ีก าหนด ทางบรษัิทฯถือวา่ท่านยกเลกิการเดนิทาง 
            โดยอตัโนมตั ิไมมี่เง่ือนไขใดๆ  และขออนญุาตใหส้ทิธิก์ารจองแก่ลกูคา้ท่านอ่ืนท่ีอยู่ล  าดบัถดัไป   
     1.3  เม่ือช าระเงนิในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชือ่พนักงานขายมาทางอีเมลล ์พร้อมทั้งส่งรายชือ่
ส ารองทีน่ั่ง  
            ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส  าเนาหนงัสือเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยนัวา่ ตอ้งการเดนิทางท่องเท่ียวทรปิใด  วนัท่ีใด  
            ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่ส  าเนาหนังสือเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มร่บัผิดชอบคา่เสียหาย  
            อนัเกิดจากความผดิพลาดจากการสะกด ช่ือ-นามสกลุ และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ 

**  กรุณาตรวจสอบหนงัสือเดนิทาง ( Passport) ของผูเ้ดนิทาง  : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดนิทางไป-กลบัมากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป 
และเหลือหนา้กระดาษว่างอย่างต  ่า  2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

                **  การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย  ขอความกรุณาตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง  
                บรษัิท ดงันี ้  วนัจนัทร ์ถึงศกุร ์เวลา 8.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศ 
                ในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท  
 **  กรุณาศกึษารายการทวัร ์และเง่ือนไขการใหบ้รกิารโดยละเอียด เพ่ือผลประโยชนส์งูสดุในการใชบ้รกิารของท่าน เน่ืองจาก  
                เม่ือท่านช าระเงินครบจ านวนหรือมดัจ าบางสว่นแลว้ ทางบรษัิทฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขการบรกิารและขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบุ
ไวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดนิทางนัน้ๆ 
   
4.  เงือ่นไขการยกเลิก 

กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือตวัแทนจ าหน่ายตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเล่ือนการเดนิทาง  นกัท่องเท่ียวหรือตวัแทนจ าหน่าย(ผูมี้ช่ือ
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลกิท่ีบริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือเป็นการแจง้ยกเลกิกบัทางบรษัิทอย่าง
เป็นลายลกัษณอ์กัษร  (ทางบรษัิทไม่ขอรบัยกเลกิการจอง ผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ) 

กรณีนกัท่องเท่ียวหรือตวัแทนจ าหน่าย ตอ้งการขอรบัเงินคา่บรกิารคืน นกัท่องเท่ียวหรือตวัแทนจ าหน่าย (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบรษัิท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินคา่บรกิารคืน โดยแนบหนงัสือมอบ
อ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให้
ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บรกิาร ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเทีย่วและมัคคุเทศก ์เร่ือง หลักเกณฑเ์กี่ยวกับการ

ก าหนดอัตราการจ่ายเงนิค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเทีย่ว พ.ศ. 2563”  ดงันี ้

4.1 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดนิทาง  (ไมน่บัวนัเดนิทาง)  คืนเงินรอ้ยละ 100  ของคา่บรกิารท่ีช  าระแลว้ 
4.2 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 15-29 วนัก่อนเดนิทาง  (ไมน่บัวนัเดนิทาง)  คืนเงินรอ้ยละ 50 ของคา่ทวัรท์ัง้หมด 
4.3 ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ ไมค่ืนเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 

** การจ่ายเงนิคนืแก่นกัทอ่งเทีย่วตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซึ่งมกีารหกัเงนิในบางสว่นนัน้ เนือ่งจากทางบริษทัมีคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจริงเพือ่การ
เตรียมการจดัน าเทีย่วไปแลว้  เช่น การมดัจ าทีน่ ัง่บตัรโดยสารเคร่ืองบนิ   การจองทีพ่กั   และ คา่ใชจ้่ายทีจ่  าเป็นอื่นๆ  เป็นตน้ ** 
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4.4 การยกเลกิเดนิทางกบักรุ๊ปท่ีออกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมีการการนัตีมดัจ าท่ี
นั่งกบัสายการบนิและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHTหรือ EXTRA FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์
ทัง้หมดท่ีช าระแลว้ ไมว่่ายกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมาย  ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจนัทร ์ถึงศกุร ์เวลา 
8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท  

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดนิทางทีบ่ริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยนิดคีืนเงนิ
ค่าบริการตามทีลู่กค้าได้ช าระมาแล้ว เตม็จ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดนิทาง    โปรดอ่านข้อความให้
ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวรท์ุกคร้ัง เพือ่ประโยชนแ์ก่ตัวท่านเอง  *** 

4.6 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท่ี์จะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4.7 เม่ือท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสทิธิ ์
ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
หมายเหตุ : 

1. จ านวนผู ้เดนิทางตอ้งมีข้ันต า่ 10 ท่านขึน้ไปตอ่กรุ๊ป มฉิะนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการงดออกเดนิทางและเล่ือนการเดนิทางไป
ในวนัอ่ืนตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ นอกจากผูเ้ดนิทางทกุท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบรกิารเพิม่เพ่ือใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป  

2.  ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
3.     บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ 
4.     บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยั

ธรรมชาติ, โรคระบาด , การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 
5.  บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่านอนัเกิดจากการโจรกรรม  

และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
        6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ  

ทัง้หมด  
        7.    บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ  การเมือง สายการบนิ และ 

ราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุ (เยน) โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
        8. อตัราคา่บรกิารนีค้  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ใน 

การปรบัราคาคา่บรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครื่องบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ  
คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิฯลฯ 

        9.    การบรกิารของรถบสัน าเท่ียว ตามกฏหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวนัละ  10-12  ชั่วโมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย 
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั  จึงขอ 
สงวนสทิธิ์ในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดนิทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปล่ียนตาม 
ความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวเป็นส าคญั 

       10. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบรษัิท ไมมี่อ านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตมี่เอกสารลงนามโดยผูมี้ 
                อ  านาจของบรษัิทก ากบัเท่านัน้ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับวซ่ีาเข้าประเทศจนี(วซ่ีาเดีย่ว) 
เอกสารในการยืน่วซ่ีาจนีส าหรับผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทย 

**ย่ืนวีซ่าเด่ียวคา่บรกิารดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,925บาท  

**กรณีย่ืนวีซ่าเด่ียวท่ีกรุงเทพมีคา่บรกิารดงันี ้** 
-ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
-ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,925 บาท 

1.หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่  ารุด 
2.หนงัสือเดนิทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
    รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศึกษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3.ส  าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 
4.ส  าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5.เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง 
6.กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  

- กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ตอ้งแนบสตูบิตัรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลด
แบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            

 - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดนิทาง 
ขอ้มลูจรงิเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต  าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจบุนั ท่ีอยู่ท่ีท  างาน ญาตท่ีิตดิตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิน หมายเลข

โทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 
7.เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์อย่างนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อน
ออกเดนิทาง) 
8.โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหวา่งจดัระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม ่การเรียกขอเอกสารเพิ่มเตมิหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร 
เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้ ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทาง
และยกเวน้การท าวีซ่าท่านจะตอ้งรบัผดิชอบ 
9.ในการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณา
ดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างนอ้ย 2 อาทิตย ์ 
เอกสารในการยืน่วซ่ีาจนีส าหรับผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางต่างชาต ิ

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้  
- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
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- กรณีหนงัสือเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลือง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไป
แสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
คา่ธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าหนงัสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีท่ีทางบรษัิทสามารถขอวีซ่าใหไ้ด้ 
1. หนงัสือเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 5,550 บาท  
2. หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จ่ายเพิม่  1,900 บาท 
     ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตนิ่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
เอกสารทีต้่องเตรียม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้]และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จาก
คอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศึกษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3.ใบอนญุาตการท างาน  
4.หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
5.สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทบัรา้นท่ีแปล 
สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไม่รับท าวซ่ีาให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1.ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแตง่หนา้ทาปาก 
2.น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3.น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือย่ืนท าวีซ่า 
4.น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร ์หรือรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร  ์
อตัราคา่วีซ่าดว่น ท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มใหส้ถานฑตูจีน เม่ือท่านสง่หนงัสือเดนิทางลา่ชา้ ย่ืนวีซ่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้่ายเพิม่ท่านละ  1,125 บาท  

[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบริก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 
 

การขอวซ่ีาเข้าประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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**สถานทูตจนีมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์การขอวซ่ีาเข้าจนี กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส .............................................................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
............................................................................................................................. ........................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................... ......................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ........................................ .............................................................................. 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
............................................................................................................. .......................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... ................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ.................................................. ................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน................................................................................. ...................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
................................................................................................................ ......................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... .................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ.................................................. ..................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ี่ถูกตอ้งที่สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี......................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ................................................................. 
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ** ถา้เอกสารสง่ถึงบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าใหท้่าน
เกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเครง่ครดั) 



  14 เชียงใหม่บินตรง จางเจียเจีย้ ฟ่งหวง ICE&SNOW WORLD  เทียนเหมินซาน  5 วนั 4 คืน โดยสายการบินแอรเ์อเชีย 

[GQ1CNXCSX-FD003]                             
 

 
 

 
ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าตดิตวัขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กิน 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไมเ่กิน 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ่งมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ  จดุเอ็กซเ์รย ์
อนญุาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมีขนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลด
ใตท้อ้งเครื่องบนิเท่านัน้  
2.สิง่ของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มีดพก แหนบ อปุกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้ง
เครื่องบนิเท่านัน้  
3.ประเทศจีน มีกฎหมายหา้มน าผลติภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเนือ้สตัวท์กุชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข ่เนือ้สตัว ์  ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็น
การปอ้งกนัโรคตดิตอ่ท่ีจะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียคา่ปรบัในอตัราท่ีสงูมาก 

 

 


