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วันที่ 14 – 19 เมษายน 2560

กรุงเทพฯ –เมืองฉางซา
เมืองฉางซา – เมืองโบราณเฟิ่ งหวง – เสิ่ นฉงเหวิน– สะพานรุ้ง – ล่องเรือ
เมืองเฟิ่ งหวง –เมืองจางเจียเจีย้ – เทียนเหมินซาน (นั่งกระเช้ าขึน้ -ลง) –
ทางเดินกระจกริมหน้ าผา – จิตรกรรมภาพวาดทราย – โชว์ เหม่ ยลีเ่ ซียงซี
ขึน้ เขาเทียนจื่อซานด้ วยลิฟท์ แก้วไป่ หลง – เทียนเสี้ยตีอ้ เี้ ฉียว – ภาพเขียน 10 ลี–้ ลาธารจินเปี ยนซี
ถา้ มังกรเหลือง (รวมล่องเรือ)– สะพานแก้ว(Zhangjiajie Grand Canyon) – ฉางเต๋ อ
หมายเหตุ หากหน้ าผาลอยฟ้าไม่ เปิ ดจะนาท่านเทีย่ ว..แกรนด์ แคนย่ อนแทนครับ
เมืองฉางเต๋ อ – เมืองฉางซา(เมนูพเิ ศษ กุ้งมังกร)– ถนนคนเดิน–กรุงเทพฯ

วันแรก กรุงเทพฯ – เมืองฉางซา
12.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 3
เคาน์เตอร์ Dสายการบินไทยสมายล์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่
ท่าน
16.20 น. เหินฟ้ าสู่ เมืองฉางซาโดยเที่ยวบินที่ WE 616
20.20 น. เดิ น ทางถึ ง เมืองฉางซา ซึ่ ง เป็ นเหมื อ งหลวงของมณฑลหู ห นาน ประเทศจี น เป็ นเมื อ งใหญ่ ที่ มี
ประชากรหนาแน่น เมืองฉางซา เป็ นเมืองที่มีความสาคัญทั้งทางประวัติศาสตร์ และความเป็ นเมือง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอย่างมาก ถ้าใครเคยอ่านสามก๊ก เมืองฉางซาแห่ งนี้เคยเป็ นฐานที่มนั ของกวน
อู ซึ่ งตั้งตนเป็ นใหญ่ที่นี่นานนับสิ บปี และยังมีประวัติศาสตร์คู่ชาติจีนมายาวนาน กว่า 3,000 ปี ตั้งแต่
สมัยราชวงศ์ฉิน
จากนั้นให้ท่านสู่ โรงแรมที่พกั แจก SET BOX KFC
 ทีพ่ กั WORLD HOTEL GRAND JIAXING(5 ดาว)หรือเทียบเท่ า

วันที่สอง เมืองฉางซา – เมืองโบราณเฟิ่ งหวง – บ้ านกวีเสิ่นฉงเหวิน– สะพานรุ้ง – ล่องเรือ
เช้ า

เทีย่ ง

คา่

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเฟิ่ งหวง (เมืองหงส์ ) ที่ข้ ึนอยูก่ บั เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหู หนาน เมืองโบราณหงส์ ต้ งั อยู่ริมแม่น้ าถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขา
เสมือนด่านช่องแคบภูเขาที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็ นแนว
 รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร
นาท่านชมเมืองโบราณเฟิ่ งหวงเฟิ่ งหวงมีโบราณสถานและ
โบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ าค่ า ที่ตกทอดมาจาก
ราชวงศ์หมิงและชิง มีถนนที่ปูดว้ ยหิ นสี เขียว 20 กว่าสาย มี
กาแพงเมื อ งโบราณ “เฟิ่ งหวงกู่เ ฉิ ง ” ซึ่ ง สร้ า งขึ้ น ในสมัย
ราชวงศ์ชิง เข้าชม บ้านกวี “เสิ่ นฉงเหวิน”
จากนั้นชมหงเฉี ยว(สะพานสายรุ้ ง) สะพานไม้โบราณที่มี
หลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส จุดเด่นอีกปห่งหนึ่งของเฟิ่ งหวง คือบ้านที่ยกพื้นสู งเรี ยง
รายกันบนริ มน้ าที่ใสสะอาดจนเห็นก้นบึง เป็ นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็ นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีน
และชาวต่างประเทศ นาท่านนั่งเรือแจว ชมบ้านริ มน้ าและชม เจดีย์ว่างหมิง
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั FENGHUANG GARDEN HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่ า

วันที่สาม เมืองเฟิ่ งหวง –เมืองจางเจียเจีย้ –เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้ าขึน้ -ลง) – ทางเดินกระจก –
จิตรกรรมภาพวาดทราย – โชว์เหม่ ยลีเ่ ซียงซี
เช้ า

เทีย่ ง

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจีย้ ให้ท่านได้พกั ผ่อนบนรถตามอัธยาศัย พร้อมทั้งพักผ่อนบนรถตาม
อัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง)
 รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ จางเจียเจีย้ หรือเมืองต้ าหยง (ชื่อเก่า) จางเจียเจี้ยเป็ นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญที่สุดของ
จีนซึ่งลือชื่อด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของตนเองแหล่งท่องเที่ยวสาคัญในเมืองจางเจีย
เจี้ยเป็ นพื้นที่ป่าไม้ถึง 98% ซึ่ งนับเป็ นออกชิ เจนทางธรรมชาติและเนื่องจากเป็ นเมืองที่อยูห่ ่ างไกลที่
น้อยคนจะเดินทางไปถึงอีกทั้งชาวจางเจียเจี้ยผูซ้ ่ ึงรักในธรรมชาติได้ดาเนินนโยบายอนุรักษ์ธรรมชาติ
อย่างมีประสิ ทธิ ผลเมืองจางเจียเจี้ยจึงประดุจดัง่ ดินแดนบริ สุทธิ์ ของโลกณที่แห่ งนี้ยงั เป็ นแหล่งชุมชน
ของ 33 ชนเผ่า เช่ น ชนเผ่า ถู่ เจี ย ชนเผ่า ไป๋ และชนเผ่า เหมี ยวสภาพภูมิ ศาสตร์ ที่ มี เอกลัก ษณ์ ทาให้
วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆได้รับการอนุรักษ์เป็ นอย่างดี
นาท่ านเดิ นทางสู่ เทียนเหมินซานตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ
จางเจียเจี้ยห่ างจากตัวเมืองไปราว8ก.ม. เทียนเหมินซาน
เดิมเป็ นชื่อถ้ าตั้งชื่อมาแต่สมัยสามก๊กภายหลังใช้เรี ยกเป็ น
ชื่อภูเขาด้วยในปี ค.ศ. 1999เทียนเหมินซานมีชื่อเสี ยงเป็ นที่
รู ้จกั ไปทัว่ โลกไม่ใช่ในฐานะเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็ น
ที่วดั ฝี มือของนักบินชั้นเยี่ยมในการบินลอดผ่านช่ องเขา
ประตูสวรรค์แห่ งนี้ เที ยนเหมินซานมียอดสู งสุ ดสู ง1,518เมตรจากระดับน้ าทะเลมี พ้ืนที่190ตาราง
กิโลเมตรบนยอดเขายังเป็ นพื้นที่ป่าดิ บที่สมบูรณ์อย่างที่สุดต้นไม้ใหญ่แต่ละต้นมีอายุนับร้อยปี ใน
ระหว่างปี ค.ศ. 2002-2005การท่องเที่ยวเทียนเหมินซานได้ใช้เงินลงทุนประมาณ550ล้านหยวนนา
ท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าพัฒนาพื้นที่บางส่ วนให้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความยาว7.5กิโลเมตรขึ้นสู่
จุดสู งสุ ด “เซี่ ยจ้าน” ชมความงามของภูผานับร้อยนับพันยอด จากนั้นนัง่ กระเช้าลงมาที่สถานี “จง
จ้าน” นัง่ รถของการท่องเที่ยวท้องถิ่นนาท่านเดินทางสู่ ทางขึ้นประตูสวรรค์ ถึงทางขึ้นจุดธูปใหญ่ไหว้
ฟ้ าขอพรเทพสวรรค์ แล้วท้าทายความสมบูรณ์ของร่ างกาย ออกกาลังกายขึ้นบันได 999 ชั้น ขึ้นสู่ ช่อง
เขาประตูสวรรค์ “เทียนเหมินซาน”จากนั้นนาท่านสู่ จวินเซิ งฮวาเยี้ยน สถานที่จดั แสดงภาพวาด
ของหลี่ จวินเซิ ง ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ ริเริ่ ม ศิลปะแบบใหม่ ที่ เรี ยกกันว่า จิ ตรกรรมภาพเม็ดทราย ที่ ใช้วสั ดุ
ธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิ นฯลฯมาจัดแต่งเป็ นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ข้ ึนมา
ล้วนได้รับรางวัลและยกย่องมากมาย หลายปี ซ้อนจนเป็ นที่เลื่องลือไปทัว่ โลก

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารหลังอาหารนาท่านชม โชว์ เหม่ ยลีเ่ ซียงซี
 ทีพ่ กั SAMANTHA RESORT HOTEL(5 ดาว)หรือเทียบเท่ า
http://www.samantharesortspa.com/htm/pic/rooms.aspx

วันที่สี่

ขึน้ เขาเทียนจือ่ ซานด้ วยลิฟท์ แก้วไป่ หลง – เทียนเสี้ยตีอ้ เี้ ฉียว – ภาพเขียน 10 ลี้ –
ลาธารจินเปี ยนซี

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางขึ้น เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ์) ซึ่ งอยู่
ในเขตอุทยานเอี๋ยนเจียเจี้ยด้ วยลิฟท์ แก้ วไป่ หลง แห่ งแรก
ของเอเชี ยสู ง 326 เมตร พร้ อมกับชมทิวทัศน์อนั สวยงาม
ที่สุดแสนประทับใจมิรู้ลืมท่ านจะได้ตื่นตาตื่ นใจกับยอด
เขาสู งสุ ดวัดได้ถึง 1,250 เมตรทั้งทางด้านทิศตะวันออก ทิศ
ใต้แ ละทิ ศตะวัน ตกของเขาเที ย นจื่ อ ซานนั้น เต็ม ไปด้ว ย
ชะง่อนผาอันสู งชันลาห้วยลึก และป่ าหิ น หิ นยักษ์ในรู ปลักษณะต่าง ๆ ยืนตระหง่านค้ าฟ้ าเสมือน
หนึ่งรี้ พลมากมายกาลังเคลื่อนทัพใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว
นาท่านชม เทียนเสี้ ยตี้อีเ้ ฉี ยว ( สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 ) ซึ่ งมีทศั นี ยภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยหมู่
ขุน เขา ซึ่ ง ภาพยนตร์ ชื่ อ ดัง อวตารและอี ก หลายเรื่ อ งได้น ามาเป็ นฉากในการถ่ า ยท าท่ า นจะได้
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ อันสวยงามแสนประทับใจ ยากที่จะหาคาบรรยายมาพรรณาได้แล้วนาท่าน ลง
เขาเทียนจื่อซาน โดยกระเช้าลอยฟ้ า(ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 30 ต.ค. 58 กระเช้ามีการปรับปรุ ง ทาง
อุทยานจะเปลี่ยนให้ลงลิฟต์แทนคะ) พร้อมกับชมทิวทัศน์ สวยงามแสนประทับใจ มิรู้ลืม
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านชม ทิวทัศน์ ภาพเขียนสิ บลี้ ซึ่ งเป็ นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วยยอดเขารู ปร่ างแปลก
พิสดารเรี ยงรายกัน 200 ยอด ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ “ซัว่ เซียวี”่ ซึ่งเป็ นเขตช่องแคบที่มี
ทัศนี ยภาพที่งดงามแห่ งหนึ่ งโดยมีลาธารเล็กๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขา เป็ นภาพที่สวยงามราวกับ
ภาพเขียน(รวมรถราง)
นาท่านเที่ยวชมลาธารจินเปี ยนซีหรื อลาธารแส้ทองซึ่งเป็ นลาธารที่ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อน
ผาสู งชันเข้าไปกลางภูเขาวงกตลาธารจินเปี ยนซี มีน้ าในลาธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะสองฝั่งน้ า
จะมีภูเขาหินรู ปร่ างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรี ยงรายเป็ นจานวนมากเช่นผาแส้มา้ ทองผาอรหันต์เมา
เหล้าผาช่วยมารดาลอดสี่ ทวารฯลฯ(เดินชมธรรมชาติประมาณ1 กม.)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 ทีพ่ กั SAMANTHA RESORT HOTEL(5 ดาว)หรือเทียบเท่ า

เทีย่ ง

คา่

http://www.samantharesortspa.com/htm/pic/rooms.aspx

วันที่ห้า ถา้ มังกรเหลือง – สะพานแก้ว(Zhangjiajie Grand Canyon)- เมืองฉางเต๋ อ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านสู่ ถา้ หวงหลงต้ ง หรื อ ถา้ วังมังกรเหลือง ถ้ าแห่งนี้สูง 160 เมตร ลึก 1.5 กิโลเมตร แบ่งออกเป็ น
4 ชั้น ภายในถ้ ามีอ่างเก็บน้ า 1 แห่ ง ลาธารใต้ดิน 2 สาย นาท่านล่องเรื อไปตามธารน้ าใต้ดิน ชมถ้ าวัง
มังกร วังแก้วผลึก วังซื อหงอคง ชมประตูแห่ งความสุ ข ฯลฯ ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับหิ นที่มีรูปร่ าง
แปลกๆ งดงามตระการตามากมา
เทีย่ ง  รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ สะพานแก้ ว(Zhangjiajie Grand Canyon) สถานที่ ท่องเที่ ยวแห่ งใหม่ ในจางเจียเจีย้ นาท่าน
เดินชมหน้าผาลอยฟ้ าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่ งหนึ่ ง โลกตะลึงอีก
ครั้งกับผลงานสุ ดน่ าประทับใจของอุทยานแห่ งชาติจางเจียเจี้ย ในจังหวัดหู หนาน ของประเทศจีน
เพราะที่นี่นอกจากจะเป็ นอุทยานฯที่สวยงามแล้ว ยังมีสะพานแก้วยาวที่สุดและสู งสุ ดในสะพานนี้จะ
ทอดยาวสองฝั่ งหน้าผาโดยในบริ เวณ Zhangjiajie Grand Canyonซึ่ งจะมี ความยาวถึ ง 430 เมตร
กว้า ง 6 เมตร และสู ง 300 เมตร สะพานแห่ ง นี้ ได้รั บ การออกแบบโดยสถาปนิ ก ชาวอิ ส ราเอล
HaimDotanซึ่งเคยออกแบบ Expo 2010 Shanghai's Israel มาก่อน
ไฮไลท์ พบกับความเสี ยวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางอันน่ าตื่นเต้ นประมาณ 60
เมตร ท่านจะได้เห็นทุกสิ่ งทุกอย่างที่อยูภ่ ายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมดซึ่งเป็ นสะพานกระจก ล้อมรอบ
ผาสู งชันความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็ นการท้า
ทายนักท่ องเที่ ยวที่ อยากมาสัมผัสทิ วทัศน์อนั งดงามบน เขาเที ย นเหมิ นซาน มี กฏอยู่ว่าผูม้ าเยือ น
สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ ม้ รองเท้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่ าจะช่ วยลดความสกปรก ง่ายต่อการ
ทาความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจทาให้เราก้าวขาไม่ออก!!
****หมายเหตุ หากหน้ าผาลอยฟ้าไม่ เปิ ดจะนาท่ านเทีย่ ว..แกรนด์ แคนย่ อนแทน****
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง ฉางเต๋ อ
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 ทีพ่ กั CHANGDE SHERATON HOTEL(5 ดาว)หรือเทียบเท่ า

วันที่หก เมืองฉางเต๋ อ– เมืองฉางซาเสริฟเมนูพเิ ศษ กุ้งมังกร – ถนนคนเดิน–กรุงเทพฯ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม

หลังรับประทานอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา (ประมาณ 3.00 ชม.)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูพเิ ศษ กุ้งมังกร
จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งย่าน ถนนคนเดินฉางซาหวงซิงลู่ ท่านจะได้เลือกซื้ อสิ นค้าราคาถูก
มากมาย หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
เย็น
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
21.20 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทยโดยเที่ยวบินที่WE 617
23.00 น. ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรื อสลับกันได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ถือเป็ นเอกสิ ทธิ์ ของผูจ้ ดั
โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ

“ค้ มุ ค่ า ร้ ูจริง เราดีทสี่ ุ ด สาหรั บคณ
ุ ”
อัตราค่าบริการ
รายการทัวร์ นี้

วันที่ 14 – 19 เมษายน 2560
ผู้ใหญ่
ราคาท่ านละ
38,900
บาท (พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)
พักเดีย่ ว ชาระเพิม่ ท่ านละ
6,500
บาท
พักโรงแรม 5 ดาว //ไม่ รวมทิป // มีเข้ าร้ านรัฐบาลจีน

เงื่อนไข รายการและราคาทัวร์ น้ ี เป็ นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากที่บริ ษทั ฯ ได้รับ
การสารอง ที่นงั่ จากสายการบินและโรงแรมที่พกั เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับเปลี่ยนราคาตัว๋ เครื่ องบิน
หากราคาตัว๋ เครื่ องบิ นมี การปรับสู งขึ้ นจากราคาปั จจุ บนั และในกรณี ที่ไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ ที่ระบุในรายการ อัน
เนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน ทางบริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น รายการ
และราคาทัวร์ ขา้ งต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
อัตราค่ าบริการนี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ
2. ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการกาหนด
3. ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน
4. ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
5. ค่ารถรับส่ งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ

7. น้ าดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าระวางกระเป๋ าน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รี ดผ้า ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณี ตอ้ งการใบกากับภาษี)
5. ทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ
เงื่อนไขการจองวางเงินมัดจาท่านละ 15,000บาท โดยโอนเข้าบัญชี
การโอนเงินเข้ า บัญชี
ชื่อบัญชี
ธนาคาร
สาขา
ประเภท
กสิ กรไทย
เซ็นทรัล ปิ่ นเกล้า
ออมทรัพย์
MR. ZHOU ZHIHONG
ไทยพาณิ ชย์ เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์
ออมทรัพย์
MR.ZHIHONG ZHOU

เลขทีบ่ ัญชี
758-2-42304-5
403-422090-1

เงื่อนไขยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจาทัวร์ ในทุกกรณี
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมดในทุกกรณี
เอกสารการขอวีซ่าจีน (ข้ อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2558)
1. เอกสารการเดินทาง
1.1 หนังสื อเดินทางที่ยงั มีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ากว่า 6 เดือน
1.2 หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่างสาหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
1.3 รู ปสี ขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ (ฉากหลังพื้นสี ขาว / ต้องใส่ เสื้ อมีแขนเท่านั้น / รู ปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน / ใช้กระดาษฟูจิหรื อ โกดัก
- ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยืน่ วีซ่า กรุ ณาเตรี ยมหนังสื อรับรองต้นสังกัด จัดมาพร้อมกับการส่ งหนังสื อ
เดินทาง
- สถานทูตจีนอาจปฏิเสธการยื่นวีซ่าของท่าน หากท่านเป็ นชาย แต่ใช้รูปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง แต่งหน้าทาปาก หรื อไว้ผม
ยาว
1.4 สาเนาบัตรประชาชน
1.5 สาเนาทะเบียนบ้าน
1.6 สาเนาตัว๋ เครื่ องบิน และใบจองโรงแรม * ถ้ายืน่ เดินทางกับกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั จัดการให้
2. เอกสารการเงิน ** ไม่ ต้องใช้ เอกสารการเงินสาหรับหนังสื อเดินทางไทย
3. เอกสารเพิม่ เติม
3.1 สาหรับผูเ้ ดินทางที่ยงั เป็ นเด็กอายุ 6-18 ปี ต้องใช้สูติบตั ร (ใบเกิด-ถ่ ายสาเนา )
3.2 สาหรับผูเ้ ดินทางที่ยงั เป็ นเด็กอายุ ต่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบตั ร (ใบเกิด-ตัวจริง)

3.3 สาหรับผูเ้ ดินทางที่ยงั เป็ นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี และ บิดา มารดา ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศด้วย บิดาและมารดาทั้ง 2
คน ต้องไปทาหนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศกับผูอ้ ื่นที่อาเภอที่มีทะเบียนบ้านของบิดามารดาอยู่ ถ้าบิดา
มารดาแยกกันอยูค่ นละทะเบียน ทั้งบิดาและมารดาให้ไปทาเรื่ องที่อาเภอที่มีที่อยูข่ องบิดาเป็ นหลัก พร้อมลงลายมือชื่ อ
ในหนังสื อต่อหน้าเจ้าพนักงานทั้ง 2 คน
3.4 สาวประเภทสองแต่งกายเป็ นสตรี ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางาน+สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริ งเท่านั้น
(กฎใหม่ * 22 ธ.ค. 57 สาวประเภทสอง (แบบชัดเจน ในรู ปถ่าย) หรื อ ผูช้ ายจริ ง (แบบคลุมเครื อ ไว้ผมยาว
หน้าตาสะสวย) จะต้องไปดาเนินการทาวีซ่าจีนเองในทุกขั้นตอน
3.4 พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตัวจริ ง (อาจมีการยกเลิกชัว่ คราว แล้วแต่สถานการณ์)
4. ข้ อมูลสาคัญ * กรุ ณากรอกข้ อมูลจริงในเอกสารทีท่ างบริษัทจัดให้
4.1 นักเรี ยน นักศึกษา........แจ้งชื่อสถานที่ศึกษา ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
4.2 ผูท้ ี่ทางาน.......แจ้งชื่อสถานที่ทางาน ตาแหน่งงาน ที่อยูท่ ี่ทางาน หมายเลขโทรศัพท์
4.3 ที่อยูป่ ั จจุบนั ของผูเ้ ดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ที่บา้ นที่ติดต่อได้
4.4 ผูท้ ี่แต่งงานแล้ว ต้องให้รายละเอียดของสามี หรื อ ภรรยา หรื อบุตรธิ ดา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.5 ผูท้ ี่เป็ นโสด ต้องแจ้งชื่อบิดาหรื อมารดา หรื อ พี่นอ้ ง หรื อญาติ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.6 ผูเ้ ดินทาง ต้องแจ้งชื่อญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริ ง
โปรดรับทราบว่า
 ผูถ้ ือเอกสารเดินทางเล่มสี เหลือง ต้องยืน่ วีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตวั
 ผูถ้ ือเอกสารเดินทางเล่มสี เหลือง ต้องเผือ่ เวลาทาวีซ่า ไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน
 กรณี หนังสื อเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริ ษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศไทยและมี
ใบอนุ ญาตการท างานในประเทศไทยเท่ า นั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุ ด บัญ ชี ธ นาคารประเภทออมทรั พ ย์
ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้ องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน
 กรณี หนังสื อเดิ นทางชาวต่างชาติที่ไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดิ นทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย
ตนเอง
 ข้อมูลที่ท่านแจ้งกับทางบริ ษทั ฯ จะใช้สาหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าข้อมูล
เท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย 5-7
วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
 โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีน อาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม หรื ออาจเปลี่ ยนระเบียบการยื่นเอกสาร ซึ่ งเป็ นเอกสิ ทธิ์
ของสถานทูต และบางครั้งทางบริ ษทั ฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรื อทราบในเวลากระชั้นชิด
 ท่านที่ถือหนังสื อเดินทางราชการ ถ้าจะไปท่องเที่ยวทิเบต ต้องใช้หนังสื อเดินทางแบบปกติ
 ท่านที่ถือบัตร APEX ต้องทาวีซ่าจีนถ้าต้องการไปทิเบต ไม่สามารถใช้บตั ร APEX แทนวีซ่าจีนได้
 ท่านที่ถือบัตร APEX หรื อ ถือหนังสื อเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิ ทธิ การเข้าประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มี
วีซ่า เพราะว่าบริ ษทั ทัวร์ ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผูถ้ ือเอกสารนั้นๆ

กรุ ณาส่ งเอกสารยื่นวีซ่าก่ อนเดินทาง อย่ างน้ อย 7 วันทาการ
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน 2-3 วันจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มท่านละ 1200.อัตราค่ าวีซ่าด่ วน 1 วันมีการยกเลิกระเบียบการยืน่ ขอวีซ่าด่วน 1 วัน สาหรับบริ ษทั ทัวร์ แล้ว / ถ้าท่านมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่า
ด่วน 1 วัน ขอให้ท่านจัดเตรี ยมเอกสารทุกอย่าง ให้พร้อม และ ไปยืน่ เอกสารและชี้แจงความจาเป็ นด้วยตนเอง แต่ดุลพินิจในการ
พิจารณาและการอนุมตั ิข้ ึนอยูก่ บั สถานทูต
ท่านทีถ่ ือบัตร APEX
ท่านที่ถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิ ทธิ การเข้า -ออกประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีวีซ่า กับ
องค์กรฯ ที่ ออกบัตรนี้ ให้กบั ท่าน เพราะว่าบริ ษทั ทัวร์ ฯ ไม่ทราบในรายละเอี ยดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผูถ้ ื อ
เอกสารนี้ท่านที่ถือบัตร APEX จะต้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให้สูญหาย เพราะหากสู ญหายหมายถึงว่า
1. สายการบินอาจจะไม่ให้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริ ง
2. ด่านตรวจคนเข้าเมือง อาจะไม่อนุญาตให้ท่านผ่านเข้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริ ง
3. หากบัตรสู ญหาย ท่านอาจไม่ได้เดินทางต่อกับคณะทัวร์ และอาจต้องติดค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 1-2 อาทิตย์
4. หากบัตรสู ญหาย ท่านต้องจ่ายค่าที่พกั อาหาร ยานพาหนะ ค่าซื้ อตัว๋ เครื่ องบินใบใหม่ ฯลฯ ในขณะที่ท่านอยูต่ ่อ เพื่อทาเรื่ อง
การออกบัตรใหม่ หรื อขอทาวีซ่าใหม่ดว้ ยตนเอง
5. ทางบริ ษทั ฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย ฯลฯ ไม่รับ
ฝาก ไม่ถือแทน หรื อไม่เก็บรักษาแทน ดังนั้นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรื อส่ งบัตรติดมากับเอกสาร หากมีการสู ญหายทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นการคืนเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมดในทุกกรณี

