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เชียงใหม่บนิตรง ฉางซา จางเจียเจีย้ สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน   

เดนิทาง กรกฎาคม-พฤศจกิายน 2562  

เร่ิมต้นเพียง 18,888.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. เชียงใหม่ (สนามบนิเชียงใหม่) – ฉางซา (สนามบนิฉางซา ฮวงหวั) (FD480:08.20-12.05) – จางเจียเจีย้ 
วนัท่ี 2. จางเจียเจีย้ – สะพานแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) – ศูนย์แพทย์แผนจีน – ถนนคนเดินซีฟูเจีย้ – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – 

ร้านผ้าไหม    
วนัท่ี 3. เขาเทียนเหมินซาน – ถ า้ประตสูวรรค์ (กระเช้า+บนัไดเลือ่น+รถอทุยาน+ผ้าหุ้มรองเท้า) – ร้านยางพารา – ร้านเคร่ืองเงิน 
วนัท่ี 4. จางเจียเจีย้ – ฉางซา – เกาะส้ม (รวมรถรางไป-กลบั) – ถนนคนเดินหวงซิงลู ่ 
วนัท่ี 5. ฉางซา (สนามบนิฉางซา ฮวงหวั) – เชียงใหม่ (สนามบนิเชียงใหม่) (FD481:12.55-14.45) 
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วันที่ 1 
เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) – ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) 
(FD480:08.20-12.05) – จางเจียเจีย้ 

05.30 น. คณะพร้อมกันท่ี สนามบินเชียงใหม่ เคาท์เตอร์ สายการบิน Air Asia โดยมีเจ้าหน้าท่ี คอยอ านวยความสะดวก
จดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระให้กบัท่าน 

08.20 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบนิแอร์เอเชีย เที่ยวบนิที่ FD480  
(มีอาหารบริการบนเคร่ือง) 

12.05 น. เดนิทางถึง สนามบนิฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของแมน่ า้เซียง มีพืน้ท่ีประมาณ 12,500 ตาราง
กิโลเมตร แบง่เขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองเอกของมณฑลหหูนาน มีประวตัิศาสตร์
และวฒันธรรมมากวา่ 3,000 ปี ในปัจจบุนัเป็นศนูย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลงัผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมือง และรับสมัภาระ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองจางเจียเจีย้ อุทยานมรดกโลกตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยาน

แห่งชาตแิห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจีย้มีเนือ้ท่ี
กวา่ 369 ตารางกิโลเมตร อดุมด้วยขนุเขาน้อยใหญ่และต้นไม้นานาพนัธุ์ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม JIN HUA HOTEL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่ 2 
จางเจียเจีย้ – สะพานแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) – ศูนย์แพทย์แผนจีน – ถนน
คนเดินซีฟูเจีย้ – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านผ้าไหม    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 จากนัน้ น าท่านพสิจน์ูความกล้ากบั สะพานแก้วที่ยาวที่ สุดในโลก มีความสงูเหนือพืน้ 980 ฟุต และความยาวกว่า 
400 เมตร เช่ือมสองหน้าผา ถือเป็นการท าลายสถิต ิสะพานแก้วท่ียาวท่ีสดุ เน่ืองจากอนัเดมิ อย่างสะพานแกรนด์แคน
ย่อนของอเมริกา สงูเพียงแค ่718 ฟตุ น าท่านชม ศนูย์ยาจีน อาทิเช่น ยาบวัหิมะ ท่ีสรรพคณุในการแก้แผลไฟไหม้ น า้
ร้อนลวก เป็นท่ีพสิจูน์สรรพคณุมาแล้วหลาย ๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่างกาย สามารถใช้ยานีท้าลด
อาการพองหรือแสบร้อนได้ 
**หมายเหตุ หากสะพานแก้วไม่สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ หรือ ทางเมืองจีนประกาศปิด จึงไม่สามารถเข้า
ไปเที่ยวชมได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนให้ท่านไปเที่ยวถ า้มังกรเหลือง หรือ ล่องเรือ
ทะเลสาบเป่าเฟิงหู โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทัง้สิน้** 
น าท่านแวะร้านผ้าไหม เพ่ือเลือกซือ้ผลติภณัท์จากผ้าไหม ไปเป็นของท่ีระลกึหรือฝากคนทางบ้าน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากนัน้น าท่านอิสระช้อปปิง้ท่ี ถนนคนเดนิซีฟูเจีย้ ณ เขตอู่หลงิหยวน เป็นถนนคนเดนิท่ีสร้างมาไม่นาน ออกแบบให้

เป็นบ้านเรือนโบราณสมยัราชวงศ์ชิง มีร้านค้าขายสนิค้าพืน้เมือง และของท่ีระลกึมากมาย 
น าท่านชม จติรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวนิเซิงฮวาเยีย้น สถานท่ีซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หล่ีจวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ ท่ี
ริเร่ิมศลิปะแบบใหมท่ี่เรียกกนัวา่ จิตรกรรม ภาพเมด็ทราย ท่ีใช้วสัดธุรรมชาต ิเช่น กรวดสี เมด็ทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มา
จดัแตง่เป็นภาพทิวทศัน์ จิตรกรรมท่ีรังสรรค์ขึน้มา ล้วนได้รับรางวลัและการยกย่องมากมายหลายปีซ้อน 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 ท่านสามารถเลือกซือ้ Option เสริมที่น่าสนใจได้ 

• โชว์สุนัขจิง้จอกขาว การแสดงท่ีถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ชวนให้เคลิบเคลิม้ไปกับการแสดง เป็นการ
แสดงบทเก่ียวกบัความรักของนางพญาจิง้จอกขาวท่ีมีต่อชายผู้ เป็นท่ีรัก ต้องพลดัพรากจากกันทัง้ท่ียังรักกัน ถือเป็น
บทต านานแห่งความรักท่ีน่ายกย่องยิ่งนัก ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงจนลืมกระพริบตา ยิ่งใหญ่กว่าโชว์หลิว
ซานเจ่ียท่ีหยางซั่ว ด้วยนักแสดงคณุภาพกว่า 600 คน แสดงภายใต้สะพานคู่เช่ือมเขาสองลกู สะพานคู่รักใต้หล้า 
อลงัการกวา่โชว์ใดใดท่ีท่านเคยสมัผสัมา (ปิดช่วงหน้าหนาว) 
**ตดิต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเตมิกับรายการได้ที่เจ้าหน้าที่และช าระเงนิกับไกด์ท้องถิ่น** 

ที่พัก โรงแรม   JIN HUA HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่ 3 
เขาเทียนเหมินซาน – ถ า้ประตูสวรรค์ (กระเช้า+บันไดเล่ือน+รถอุทยาน+
ผ้าหุ้มรองเท้า) – ร้านยางพารา – ร้านเคร่ืองเงนิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขาเทียนเหมินซาน ตัง้อยู่มณฑลหหูนาน สมยัก่อนเรียกวา่ ภเูขาหวนิเมิง้ซานหรือซงเหลียวซาน 

เป็นประวตัแิรกของจางเจียเจีย้ นัง่กระเช้าขึน้ สู ่เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที 
ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็นกระเช้าท่ีทันสมยัท่ีสดุ ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า  สมัผสัความแปลกใหม่ของการ
ท่องเท่ียว ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพนัธุ์ ดอกไม้ป่าตามฤดกูาล ท่านจะได้ชมความงามของภูเขา ภูผา 
นบัร้อยรูป ยอดเขาสงูเสียดฟา้ งามแปลกตา อิสระให้ท่านเพลดิเพลนิและสมัผสัความงามของยอดเขา 
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 จากนัน้น าท่านชม ระเบียงแก้ว ซึ่งเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอนัหวาดผวาอยู่ท่ี 60 เมตร ล้อมรอบผาสงูชัน ความ
กว้างของ สะพานกระจก วดัจากขอบผาได้ 3 ฟตุ มีความหนา 2.5 นิว้ ถือเป็นการท้าทายนกัท่องเท่ียวท่ีอยากมาสมัผสั
ทิวทัศน์อันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน 
สนันิษฐานวา่น่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการท าความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี ้ระยะทางอาจไม่ไกล แต่
ความใสอาจท าให้เราก้าวขาไมอ่อก!! จากนัน้น าท่านลงบนัไดเล่ือนสู ่ถ า้เทียนเหมินต้ง หรือเรียกวา่ ถ า้ประตูสวรรค์
เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาท่ีสวย สาเหตุท่ีเรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึน้เองโดย
ธรรมชาตจินกลายเป็นถ า้ ประตนีูมี้ความสงู 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เม่ือท่านมาถึงถ า้
ประตสูวรรค์ท่านจะได้ขึน้ขัน้บันได 999 ขัน้ สู่ ภูเขาประตูสวรรค์ ถ่ายรูปชมความงามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียได้ขับ
เคร่ืองบนิเลก็ลอดผา่นช่องภเูขาประตสูวรรค์มาแล้วเป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจจากชาวตา่งชาตอีิกแห่งหนึ่ง สมควรแก่เวลา
เดนิทางลงจากเขา 
**หมายเหต ุ: อาจจะมีเปล่ียนแปลงเป็นนัง่รถอทุยาน + ขึน้บนัไดเล่ือน + ลงกระเช้า เพ่ือความสะดวกแก่ลกูค้าท่ีจะไม่
ต้องรอควินาน หรือหากบนัไดเล่ือนประกาศปิด การเท่ียวต้องเป็นขึน้+ลงกระเช้า ทัง้นีท้างบริษัทจะเปล่ียนแปลงตาม
ความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง //และในส่วนการนั่งรถของอุทยานขึน้ไปบนถ า้ประตสูวรรค์ หากรถของอุทยานไม่
สามารถขึน้ไปท่ีถ า้ประตูสวรรค์ได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จัด โปรแกรมอ่ืนมาทดแทนให้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับ
สภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว ขอสงวนสิทธ์ิยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็น
ส าคญั โดยท่ีไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 จากนัน้น าท่านเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ยางพารา ท่ีท าด้วยเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมยัของประเทศจีนสินค้ามากมาย 

เช่นหมอนยางพาราท่ีได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี ้และยังได้ฟังบรรยายขัน้ตอนกระบวนการเป็นความรู้อีกด้วย 
จากนัน้น าท่านชม ร้านท าเคร่ืองเงนิ ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัท่ีนิยมกนัอย่างแพร่หลายเพราะเช่ือว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกัน
อนัตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซือ้ ท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม   VIENNA HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่ 4 
จางเจียเจีย้ – ฉางซา – เกาะส้ม (รวมรถรางไป-กลับ) – ถนนคนเดินหวงซิง
ลู่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
  หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู ่ฉางซา ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของแมน่ า้เซียง มีพืน้ท่ีประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร 

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทัง้ยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวตัิศาสตร์และ
วฒันธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบนัเป็นศนูย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชัว่โมง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านชมเกาะส้ม สวนสาธารณะกลางแมน่ า้ใจกลางนครฉางซา น าท่านนัง่รถแบตตาร่ี ชมววิ ชมหินแกะสลกัรูปหน้า

ของท่านประธานเหมาเจอตงุ สมยัเม่ืออาย ุ35 ปี จากนัน้เดนิทางสู ่ถนนคนเดนิหวงซิงลู่ ซึ่งเป็นแหลง่จ าหน่ายสินค้า
หลากหลายชนิด เพ่ือให้ท่านอิสระเลือกซือ้สินค้านานาชนิดตามอัธยาศยั ส าหรับเป็นของฝากของท่ีระลึกแก่คนทาง
บ้านหรือญาตมิติรสหาย 
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โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มีจ านวนผู้โดยสารไม่ถึง 

15 ท่านไม่มีหวัหน้าทวัร์ไทย 

 

 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม    XIANG RONG HOTEL   หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่ 5 
ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) – เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) 
(FD481:12.55-14.45) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิฉางซา ฮวงหัว 

12.55 น. ออกเดนิทางจาก สนามบนิฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบนิแอร์เอเชีย เที่ยวบนิที่ FD481  
(มีอาหารบริหารอาหารบนเคร่ือง) 

14.45 น. เดนิทางถึง สนามบนิเชียงใหม่ โดยสวสัดภิาพ 
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ราคา ไม่รวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยว ท่านละ 1,000 บาท  
(ส าหรับลูกค้าท่ีมีทะเบียนบ้านอยู่ในพืน้ท่ี 12 จังหวัดภาคเหนือเท่านัน้ 

กรณีลูกค้า ท่ีไม่ได้อยู่ในพืน้ท่ี 12 จังหวัดภาคเหนือ เก็บเพิ่มท่านล่ะ 750 บาท) 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 100 หยวน/ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ 

** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ ** 
 

ประกาศ  :  ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจีย้ และ เมืองฟ่งหวง มณฑลหหูนาน ได้มี
การออกกฎระเบียบ ก าหนดนโยบายให้โรงแรม ยกเลกิการให้บริการ สิง่ของท่ีใช้ครัง้เดียวแล้วทิง้ เช่น แปรงสฟัีน ยาสฟัีน 

แชมพ ูหมวกอาบน า้ รองเท้าแตะฯลฯ เพือ่เป็นการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อนและรักษาสิง่แวดล้อม 

 

 ดังนัน้กรุณาน าสิ่งของใช้เหล่านีต้ดิตัวมาด้วยตัวเอง 

หากทา่นเข้าพกัแล้วต้องการใช้สิง่ของดงักลา่ว ท่านจะต้องเสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเองตามราคาท่ีโรงแรมก าหนดไว้ 

(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไว้ด้านนอกหรือวางไว้ในห้องน า้ แล้วคิดคา่บริการเม่ือท่านเช็คเอ้าท์ ) 

 

 

เชียงใหม่บินตรง ฉางซา จางเจียเจีย้ สะพานแก้ว 5วัน 4คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย     

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  

(เสริมเตยีง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 

ท่านละ 

วนัท่ี 25-29 ก.ค. 62 20,888.- 20,888.- 20,888.- 3,500.- 12,888.- 

วนัท่ี 10-14 ส.ค. 62 20,888.- 20,888.- 20,888.- 3,500.- 12,888.- 

วนัท่ี 06-10 ก.ย. 62 18,888.- 18,888.- 18,888.- 3,500.- 12,388.- 

วนัท่ี  11-15 ต.ค. 62 18,888.- 18,888.- 18,888.- 3,500.- 12,388.- 

วนัท่ี 21-25 พ.ย. 62 18,888.- 18,888.- 18,888.- 3,500.- 12,388.- 

ราคาทารก [ เดก็อายุไม่เกิน 2 ขวบ ] รบกวนตดิต่อเจ้าหน้าที่ 
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 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ เพ่ือเช็คข้อมลูความถูกต้องของ

รายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บนิและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผดิพลาด ทางบริษัทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 

4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดนิทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบนิหรือคา่มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทน
ในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดั
จ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ่งห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  ค่าประกันอุบตัิเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตัิเหตุ

วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
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 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าเข้าประเทศจีนวีซ่าแบบธรรมดา 4 วนัท าการ (1,000 บาท) 

(ย่ืนวีซ่าจีนท่ีเชียงใหม)่ ผู้ ย่ืนค าขอวีซ่าจะต้องมีภมูลิ าเนาในทะเบียนบ้านดงัตอ่ไปนี ้                       1 . 
เชียงใหม่ 2. เชียงราย 3. น่าน 4. พะเยา 5. แพร่ 6.ล าปาง 7. แม่ฮ่องสอน 8. ล าพูน9. อุตรดิตถ์ 10. ตาก 11.พิษณุโลก 12.
สุโขทัย กรณีลกูค้าท่ีไมไ่ด้มีภมูลิ าเนาอยู่ในจงัหวดัภาคเหนือ ต้องย่ืนวีซ่าจีนท่ีกรุงเทพฯ ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 750 บาทจากราคาทัวร์ และไม่
รวมคา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เอกสาร)  

3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนิก าหนด ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 20 กิโลกรัมเท่านัน้ ส่วนเกินน า้หนักตามสายการ
บนิก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารท่ีสัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนต่างด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่นและคนขบัรถ รวม 100 หยวน /ท่าน/ทริป 

หวัหน้าทวัร์ไทยแล้วแตด่ลุพนิิจและความพงึพอใจในการบริการของท่าน 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้ เม่ือเกิดเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, 

การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ 
เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได้ช าระไว้
แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่
ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพักใน
ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตั๋วเคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลกิ ลา่ช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯ
ขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มี
อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน 
จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้
ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผดิชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

11. เม่ือท่านออกเดนิทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง  หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่
อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน  
300 หยวน/คน/ร้าน 

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว(เชียงใหม่) 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซ่าเด่ียวท่ีเชียงใหมมี่คา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,000 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 1,800 บาท  
**กรณีย่ืนวีซ่าเด่ียวท่ีกรุงเทพมีคา่บริการดงันี ้** 
-ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,750 บาท  
-ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,875 บาท 

1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเตม็   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และต้องไมใ่ช่สติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพวิเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชุดนักศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหูทัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้เดนิทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง 
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6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
- กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง , ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบัตรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลด
แบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับดิา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง 
ข้อมลูจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน ญาติท่ีติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลข
โทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได้วา่ให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมี
ปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วนัท าการ 
(ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจวา่สถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืน
เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้บริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร 
APEC ในการเดนิทางและยกเว้นการท าวีซ่าท่านจะต้องรับผดิชอบ 

9. ในการอนญุาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC 
กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวตา่งชาตท่ีิท างานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 

 - หากไมไ่ด้ท างานในประเทศไทย ผู้เดนิทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว(เลม่เหลือง) ผู้เดนิทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดินทาง
จะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิม่ 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จ่ายเพิม่  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตนิ่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และต้องไมใ่ช่สติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพวิเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทบัร้านท่ีแปล 
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สถานฑูตจีนอาจปฏเิสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีววิด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพวิเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซ่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใช้จ่ายเพิม่ท่านละ  1,125 บาท  

 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบร์ิก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มันขึน้ในอนาคต ซึ่ง
ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
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**สถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หม้าย            หย่า    
  ไมไ่ด้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส .............................................................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
................................................................................. ....................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................ .................................................................. 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ.................................................. .................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
............................................................................................................................. .......................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................ ................................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ..................................................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน................................................................................. ...................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
............................................................................................................................. ............................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................ .................................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ....................................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ....................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............  เดือน.......................ปี...................................................................  
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง** ถ้าเอกสารสง่ถึงบริษัทแล้วไมค่รบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าให้ท่าน
เกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 


