
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตามรอยหนังดัง ฉากหลังแห่งขุนเขาจิตนาการ อุทยานจางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร .. 
ชมความงามของ ภาพเขียนสิบลี้ สุดยอดแห่งทวทัศน์เหนือภาพวาด  

นั่งกระเช้าสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน .. ประตูสวรรค์ .. ความเช่ืออันศักดิ์สิทธ์  
ดรแมนติกกับบรรยากาศแสงไฟแต่งแต้มลําน้ําถัวเจียง .. เมืองโบราณฟ่งหวง 

นั่งรถไฟความเร็วสูง .. เข้าเมืองฉางซา อิ่มเอมกับบรรยากาศ 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - กวางเจา – รถไฟด่วนความเร็วสูง - ฉางซา 
10.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก ประตู 4 เคาน์เตอร์ เคาน์เตอร์ S สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์

โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน 
13.10 น. เหิรฟ้าสู่ กวางเจา สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ เท่ียวบินที่ UL 882 
17.25 น. ถึงสนาม บินกวางเจา มณฑลกวางตุ้ง  ไป๋หยุน เมืองกวางเจา (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) กวางเจาเป็นเมือง

หลวงของมณฑลกวางตุ้ง ได้รับขนานนามว่าเป็นประตูด้านใต้ของประเทศจีนเมืองหน้าด่านทางตอนใต้ของจีน 
ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มสามเหล่ียม แม่น้ าจูเจียง และอยู่ห่างจากฮ่องกงเพียง 150 กิโลเมตร จึงได้ชื่อว่าเป็นเมือง หน้าด่าน
ที่ส าคัญของจีน และได้รับการขนานนามว่าเป็น “South Gate Of China”... ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่าน
ศุลกากร แล้ว...  

  บริการอาหารค่ําเป็นชุด MAC DONALD ท่ีสนามบิน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา โดยรถไฟด่วน  ความเร็ว 350 
กิโลเมตร / ชั่วโมง (บัตรโดยสารชั้นปกติ) (ขอความกรุณาทุกท่านน ากระเป๋าสัมภาระขึ้นขบวนรถไฟด้วยตัวท่าน
เอง โดยมีหัวหน้าทัวร์คอยช่วยเหลือท่าน) เชิญทุกท่านพิสูจน์ความเร็วของรถไฟด่วนสายนี้ … เมืองฉางซา เป็น 
เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซ่ึงมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีนรวมท้ังเป็น



 
 
 

 

 

ศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ค ากล่าวว่า “หากมาจางเจียเจี้ยแล้วไม่ได้มาเมืองฉางซาก็เหมือน
มาไม่ถึงหูหนาน”... 

นําท่านสู่ที่พัก... YANNIAN HOTEL 
วันที่สอง  ฉางซา – จางเจียเจ้ีย – เทียนจ่ือซาน – สวนเฮ่อหลง – เทียนเสี้ยตี้อีเฉียน – จินเปียซี – ภาพเขียนสิบลี้  
เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจ้ีย เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษและมี

ทัศนียภาพท่ีงดงาม น าท่านสู่ เขาเทียนจ่ือซาน (เขาจักรพรรดิ์)  ซ่ึงอยู่ใน เขตอุทยานเอ๋ียนเจียเจี้ย ด้วยกระเช้าสู่
สวรรค์ พร้อมกับชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจมิรู้ลืม ...จากนั้นน าท่านเที่ยวชมทิวทัศน์อันสวยงาม
ของ สวนจอมพลเฮ่อหลง ได้รับการจัดตั้งขึ้นเม่ือ ปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายพลเฮ่อหลง แห่งพรรค
คอมมิวนิสต์ จากจุดชมวิวบนยอดเขา สวนสาธารณะแห่งนี้ ท่านสามารถ มองเห็นยอดเขาและหินแปลกนับไม่ถ้วน
โดยปกคลุมไปด้วยเมฆหมอก และพฤกษานาๆพันธ์ุ มีรูปร่างต่างๆ ตามจินตนาการ ภาพที่ปรากฏจะเปล่ียนแปลง
ตามฤดูกาลอีกด้วย อีกทั้งยังมี ลานแสดงดนตรีพื้นเมือง อนุสาวรีย์ท่านเฮ่อหลง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคร  จากนั้นน าท่านไปยัง เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (สะพานอันดับ 1 แห่งใต้หล้า) ซ่ึงมี
ทัศนียภาพท่ีสวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซ่ึงภาพยนตร์ชื่อดัง อวตาร ได้น ามาเป็นฉากในการถ่ายท า ท่านจะได้
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ อันสวยงามแสนประทับใจ มิรู้ลืม... น าท่านขึ้นเขาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง สูง 326 เมตร ***
อาจมีการสลับเส้นทางเป็นขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้าลอยฟ้า แล้วน าท่านลงเขาด้วยกระเช้าลอยฟ้า... น าท่านเที่ยว ชม
ลําธารจินเปียนซี หรือ ลําธารแส้ทอง ซ่ึงเป็นล าธารที่ไหลวนไปตามช่องเขา และชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขา
วงกต น้ าในล าธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะ สองฝ่ังน้ าจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตา... จากนั้นน าชม
ทิวทัศน์ ภาพเขียนพู่กันสิบลี้ ซ่ึงเป็นแนวทิวเขาท่ีประกอบด้วยยอดเขารูปร่างแปลกพิสดารเรียงรายกัน 200 ยอด 
โดยมีล าธารเล็ก ๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขาเป็นภาพท่ีสวยงามราวกับภาพเขียนพู่กันจีน (รวมรถไฟฟ้าเล็ก)... 

ค่ํา รับประทานอาหาร ณ. ภัตตาคาร  
นําท่านสู่ที่พัก... JINTIAN HOTEL 
วันที่สาม  จางเจียเจ๊ีย – ถ้ําพญามังกร – เทียนเหมินซาน – โชว์นางจ้ิงจอกขาว 
เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก   จากนั้นน าท่านสู่ ถ้ําพญามังกร “หลงหวัง” ถ้ าท่ีอยู่แห่งพญามังกร ตามต านาน

ความเชื่อ เป็นถ้าท่ีมีความงดงามและใหญ่ที่สุดใน จางเจียเจี้ย ภายในมีหินงอกหินย้อยท่ีมีความวิจิตรงดงาม ภายใน
ยังมีสระน้ าพญามังกร ส่วนความลึกของสระนี้ยังเป็นปริศนาอยู่ ยังไม่มีผู้ใดสามารถวัดได้ ในช่วงเช้าตรู่และ
กลางคืนจะมีหมอกปกคลุมบางๆ เปรียบเสมือนท่านอยู่บนสวงสวรรค์บนพื้นพิภพ เพราะความสวยงามและดู
น่าเล้นลับของถ้ าพญามังกรนี้ได้ขนามนามสระแห่งนี้ว่า “สระน้ ามหัศจรรย”์ จากนั้นน าท่านเยี่ยมชมร้าน จิวเวอร์รี่ 
ที่ขึ้นชื่อ...น าท่านแวะชมโรงงานผลิต ผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการน าเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าท้ังใช้เครื่องจักร 
และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด  

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนําท่าน  เดินทางสู่ เทียนเหมินซาน อยู่ทางตอนใต้ของจางเจียเจี้ย เทียนเห
มินซานมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปท่ัวโลกที่เป็นที่ส าหรับวัดฝีมือของนักบินชั้นเยี่ยม ในการบินลอดผ่านช่องเขาประตู
สวรรค์ บนยอดเขายังเป็นพื้นที่ป่าดิบที่สมบูรณ์อย่างท่ีสุด ต้นไม้ใหญ่แต่ละต้นมีอายุนับร้อยปี น าท่าน ขึ้นกระเช้า
กอนโดล่า ท่ีมีความยาว 7.5 กิโลเมตร ขึ้นสู่จุดสูงสุด “เซ่ียจ้าน” ชมความงามของภูผานับร้อยนับพันยอด จากนั้น
นั่งกระเช้าลงมาท่ีสถานี “จงจ้าน” นั่งรถของการท่องเที่ยวท้องถ่ินน าท่านเดินทางสู่ทางขึ้นประตูสวรรค์ ถึงทางขึ้น



 
 
 

 

 

จุดธูปใหญ่ไหว้ฟ้าขอพรเทพสวรรค์ แล้วท้าทายความสมบูรณ์ของร่างกาย ออกก าลังกายขึ้นบันได 999 ชั้น ขึ้นสู่
ช่องเขาประตูสวรรค์ “เทียนเหมินซาน” 

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
ค่ํา นําท่านชมโชว์จ้ิงจอกขาว  ที่ออกแบบและก ากับโดยจางอวี้โหมว ด้วยรูปแบบการแสดงแบบ Outdoor เทคนิคใน

การน าเสนอ และเรื่องราว ที่สุดแสนจะโรแมนติก 
นําท่านสู่ที่พัก... JINTIAN HOTEL 
วันที่สี่  เมืองโบราณฟ่งหวง – ล่องเรือถัวเจียง – กําแพงเมืองเก่า  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก    น าท่านเดินสู่ ร้านชา  อันล่ือชื่อที่มีชื่อเสียงของเมืองจีนให้ท่านชิมชา

หลากหลายรสตามอัธยาศัย  เดินทางสู่เมืองโบราณฟ่งหวง (เมืองหงส์)  ซ่ึงตั้งอยู่ริมแม่น้ าถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขา
เสมือนด่านช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว (เดินทาง 4 ชั่วโมง) 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  น าท่านชม เมืองโบราณฟ่งหวง  ซ่ึงมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้าน
วัฒนธรรมอันล้ าค่าท่ีตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง  น าท่าน ล่องเรือลําน้ําถัวเจียง  ชมบรรยากาศย้อน
ยุค บริเวณสองฟากฝั่งแม่น้ า ซ่ึงยังคงกล่ินไอสถาปัตยกรรมสมัยโบราณกาล น าท่านชม บ้านเกิดเส่ินฉงเหวิน นัก
ประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และนักศึกษาโบราณคดี อีกทั้งยังเป็นผู้ท่ีท าการจดบันทึกประวัติศาสตร์เมืองโบราณฟ่
งหวง ให้เป็นที่รู้จักและเผยแพร่ ท่านยังได้ชมเมืองท่ีสร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ถัง ซ่ึงเมืองสร้างขึ้นด้วยหินมีชื่อว่า “หวง
ซือเฉียวกู่เฉิง” เดิมเป็นที่ว่าการอ าเภอ มีจุดเด่น คือ กําแพงโบราณ ซ่ึงสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง เป็นสถานที่ได้รับ
ความนิยมและเป็นสถานศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาทั้งชาวจีนและต่างชาติ จากการจดบันทึกประวัติของท่าน
เส่ินฉงเหวินท าให้ผู้คนได้รู้จักที่มาท่ีไปของเมืองฟ่งหวงนั่นเอง 

เย็น รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร  หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเดินเล่นเพื่อชมแสง สี อัน
สวยงามของเมืองโบราณฟ่งหวง 

นําท่านสู่ที่พัก... FENGTING HOTEL  
วันที่ห้า เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ 
เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก   จากนั้นน าท่านสู่เมืองฉางซา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  หลังจากอาหารกลางวัน น าท่านสู่ถนนคนเดินหวงซิงลู่ เป็น แหล่งช็อปป้ิงท่ีเมือง

ฉางซาคล้ายๆกับสยามบ้านเรามีสินค้าแบรนด์แนมของจีน ให้ท่านเลือกซ้ือหาได้ตามอัธยาศัย 
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
นําท่านสู่ที่พัก... YANNIAN HOTEL 
วันที่หก ฉางซา – กวางเจา (รถไฟด่วนความเร็วสูง) – ถนนเป่ยจิงลู่ – กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรม... หลังรับประทานอาหาร เดินทางไปสถานีรถไฟความเร็วสูง  
08.50 น. เดินทางไปกวางเจาโดยขบวนรถไฟด่วนความเร็วสูง (ความเร็วสูงสุด 350 กม./ชั่วโมง) 
11.23 น. (โดยประมาณ) เดินทางถึงกวางเจา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนปักกิ่ง  แหล่งช้อปป้ิงถนนคนเดิน ซ่ึงเป็นย่าน

การค้าท่ีรุ่งเรืองและมีช่ือเสียงตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง มีสินค้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างชาติหลากหลายให้ท่าน
ได้เลือกซ้ือสินค้าตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

17.55 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ UL 883 



 
 
 

 

 

20.10 น. ถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 2 ขาเข้า โดยสวัสดิภาพ  
 

หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

                                         ******************ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ****************** 

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้า
พื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผีเซ๊ียะ, 
ผ้าไหม ซ่ึงจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่าน
ทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็น
หลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 

 
อัตราค่าบริการรวม 
ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-กวางเจา-กรุงเทพ, ภาษีสนามบินทุกแห่ง, ค่าธรรมเนียมภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ  / 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน, ค่าท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการ, ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม, ค่ารถโค้ชปรับ
อากาศเดินทางตามรายการ, ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ / ค่าน้ าหนักสัมภาระตามที่สายการบินก าหนดท่านละ 20 กิโลกรัม 
/ ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม   
ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก / ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ คนขับรถ ไกต์ท้องถ่ิน คนละ 10 หยวน/วัน/คน  / ค่า
ท าหนังสือเดินทาง / ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่ีไม่ใช่พาสปอร์ตไทย / ค่าน้ าหนักเกินพิกัดที่สายการบินก าหนด / ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่ส่ังนอกเหนือรายการ/ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

กรุณาเตรียมค่าทิป ไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร ์
รวม 180 หยวนตลอดการเดินทาง 

ส ารองที่นั่ง   * ช าระเงินมัดจ า ท่านละ 10,000  บาท พร้อมแจ้งช่ือเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง   * ส่วนที่เหลือ ช าระ
ทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน    

กําหนดการเดินทาง ผู้ใหญ ่
เด็ก มีเตียง 

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

เด็ก ไม่มีเตียง 

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
พักเดี่ยว 

17 – 22 ม.ค. 

21 – 26 ก.พ. 
26,900.- 25,900.- 24,900.- 5,000 

21 – 26 มี.ค. 28,900.- 27,900.- 26,900.- 5,000 



 
 
 

 

 

เอกสารวีซ่า 1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างส าหรับประทับตรา
อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   3.  รูปถ่ายสีพื้นหลังสีขาวขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ  ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปรกต ิ

กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาต ิ
1. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพ่ิม  300  บาท ( ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน ) เอกสารพาสปอร์ต+รูปถ่ายสีพื้นหลังสี

ขาวขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ + ที่อยู่ + ใบอนุญาตการท างาน (ถ้ามี) 
2.   หนังสือเดินทางคนไต้หวัน ( ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน  รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการท างาน) 
3  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,650 บาท 
สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ 
ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก  
น ารูปเก่าท่ีถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช ้
น ารูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช ้เพื่อยื่นวีซ่า 
น ารูปที่เป็นกระดาษสติคเกอร ์ หรือ  รูปท่ีใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร ์
·**       เอกสารที่ต้องใช้ : หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ํากว่า 6 เดือน 
>>   การสํารองที่นั่งจะเกิดการยืนยันว่าเดินทาง เมื่อท่านแฟกซ์สําเนาการชําระค่าบริการและได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย

เท่านั้น กรณีไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อเบอร์  
>>   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่

สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 16 ท่าน   หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษัทฯ 
ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด  หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการหรือนําคณะเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแต่มี
ผู้ดูแลเมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ 

>> บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ 
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่าง  ๆหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้า
และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น 

>>   เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

>>   อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวร์ขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทบกับ
ราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีน้ํามัน หรือภาษีสนามบินต่างๆ / หรือรัฐบาลของประเทศ
ต่างๆประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 

>>   กรณีที่ท่านชําระมัดจําหรือชําระค่าทัวร์แล้วต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทําก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน โดยนับ
เฉพาะวันทําการ ทางบริษัทฯจะดําเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริง(ยกเว้นค่าวีซ่า) ,กรณียกเลิกการเดินทาง
เนื่องจากป่วยต้องนําส่งใบรับรองแพทย์เพื่อทําเร่ืองกับสายการบินและโรงแรมที่พัก และต้องรอฟังผลตอบรับว่าสามารถ
ทําเร่ืองคืนได้หรือไม่/กรณีที่ชําระค่าใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิต และต้องการยกเลิกท่านต้องยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับดอกเบี้ย



 
 
 

 

 

และค่าดําเนินการจ่ายบัตรเครดิตที่ทางธนาคารทําการเรียกเก็บ/ อนึ่งตั๋วเคร่ืองบินและโรงแรมที่พักเป็นราคาแบบหมู่คณะ
หากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ท่านอาจมีค่าใช้จ่าย กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกคร้ังก่อนยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลง 

>>    การที่ท่านไม่เดินทางตามรายการ อาจทําให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (กรณีไม่ลงร้านช้อปปิ้ง เพิ่มร้านละ 300 หยวน / ท่าน) 
>>   เมื่อท่านทําการชําระค่ามัดทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับในทุกกรณีข้างต้นทุกประการ 



 
 
 

 

 

รายละเอียดการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน  

กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วน ด้วยภาษาอังกฤษ (พิมพ์ใหญ่)  

ช่ือ-นามสกุล ............................................................................................................................................................................................. 
สถานะภาพ   โสด   แต่งงาน    ม่าย   หย่า 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ............................................................................................................................................................................. 
ช่ือที่ท างาน/ โรงเรียน .......................................................................... ต าแหน่ง / ช้ัน ............................................................................. 
ที่อยู่ ........................................................................................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน ............................................. ที่ท างาน/โรงเรียน ........................................... มือถือ ................................................. 
ช่ือผู้ติดต่อ(กรณีฉุกเฉิน) ........................................................................... เบอร์โทรศัพท์........................................................................ 
(กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน ... สําคัญมาก) 

รายช่ือสมาชิกในครอบครัว :  

1. ...................................................................................อาชีพ..........................................ความสัมพันธ์ ................................................ 
2. ...................................................................................อาชีพ..........................................ความสัมพันธ์ ................................................ 
3. ...................................................................................อาชีพ..........................................ความสัมพันธ์ ................................................ 
 

ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ท่าน  

 ออกค่าใช้จ่ายเอง   ผู้ปกครองออกค่าใช้จ่ายให้  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ ................................................... 
ท่านมีประกันสุขภาพครอบคลุมในการไปจีนหรือไม่  มี   ไม่มี 
ถ้ามี กรุณาระบุช่ือบริษัทประกัน ............................................................................................................................................................... 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนมาก่อนหรือไม่   เคย   ไม่เคย 
ถ้าเคย กรุณาระบุวันที่...............................................สถานที่................................................วัตถุประสงค์................................................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปประเทศอ่ืนหรือไม่  เคย   ไม่เคย 
ถ้าเคย กรุณาระบุวันที่...............................................ประเทศ................................................วัตถุประสงค์................................................ 
เอกสารวีซ่า 

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือ จนถึงวันเดินทางไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน  

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม    

3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ  ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปรกติ** พื้นหลังสีขาว  

4. หลักฐานการรับรองการทํางาน จากบริษัท พร้อมระบุช่ือท่านเป็นพนักงาน  

 กรณีมิได้ทํางานบริษัทต้องนําส่งสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ อัพเดทล่าสุดย้อนไป 6 เดือน  

/ กรณีไม่มีสมุดบัญชีออมทรัพย์ ต้องย่ืนหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายจากบุคคลอ่ืนและสมุดบัญชีย้อนหลัง  

  6 เดือนของผู้ที่รับรอง 

***หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามพนักงานขาย***   

***รบกวนกรอกรายละเอียดให้ครบเนื่องจากสถานฑูลจีนมีการเปลี่ยนแบบฟอร์มการยื่นวีซ่าจึงต้องมีข้อมูลเพิ่มเติม***   


