วันแรก
16.00 น.
18.40 น.
22.25 น.

วันทีส่ อง
เช้ า
จากนั้น

กลางวัน
จากนั้น

เชียงใหม่ – ฉางซา

วันศุกร์ ที1่ 4 ธ.ค. 61

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศ เคาน์ เตอร์ ของสายการบิน
AIR ASIA เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระ
เหิ รฟ้ าสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบิน AIR ASIA เทีย่ วบินที่ FD480
เดินทางถึง สนามบินฮวงหัว เมืองฉางซา ตั้งอยูท่ างตอนใต้ของแม่น้ าเซี ยง มีพ้นื ที่ประมาณ 12,500 ตาราง
กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 5 เขตและ 4 อาเภอ อีกทั้งยังเป็ นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มี
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปั จจุบนั เป็ นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหู
หนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า
จางเจียเจีย้ – สะพานแก้ วทีย่ าวทีส่ ุ ดในโลก (รวมค่ าข้ ามสะพาน)

วันเสาร์ ที1่ 5 ธ.ค. 61

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของมณฑลหู หนาน เป็ น
อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 อุทยาน
จางเจียเจี้ยมีเนื้อที่กว่า 369 ตารางกิโลเมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) เมนูอาหารไทย
นาท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้ วทีย่ าวทีส่ ุ ดในโลก มีความสู งเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาวกว่า 400
เมตร เชื่อมสองหน้าผา ถือเป็ นการทาลายสถิติ สะพานแก้วที่ยาวที่สุด เนื่ องจากอันเดิม อย่างสะพานแกรนด์
แคนย่อนของอเมริ กา สู งเพียงแค่ 718 ฟุต

ค่า
วันทีส่ าม
เช้ า
จากนั้น

กลางวัน
จากนั้น

**หมายเหตุ หากสะพานแก้วไม่สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ หรื อ ทางเมืองจีนประกาศปิ ด จึงไม่สามารถเข้า
ไปเที่ ย วชมได้ ทางบริ ษ ทั ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ย นให้ท่ า นไปเที่ ย วถ้ า มัง กรเหลื อ ง หรื อ ล่ องเรื อ
ทะเลสาบเป่ าเฟิ งหู โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีการคืนค่าบริ การใดๆ ทั้งสิ้ น** ไม่รวมค่าเดิน
คอนยอน+ล่องเรื อ หากทางท่องเที่ยวบังคับให้ซ้ื อรวม ท่านต้องจ่ายเพิม่ 750 บาท/ท่าน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (3)
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั BAIZHANGXIA HOTEL หรือเทียบเท่า
พิพธิ ภัณฑ์ ภาพวาดจากหินกรวด – ภูเขาเทียนเหมินซาน (กระเช้ า+บันไดเลือ่ น+รถอุทยาน) – ระเบียงแก้ว ถา้ ประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน
วันอาทิตย์ ที1่ 6 ธ.ค. 61
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
นาท่านชม พิพิธภัณฑ์ ภาพวาดจากหินกรวด หรื อ จวินเซิ งฮวาเยีย้ น สถานที่ซ่ ึ งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่
จวินเซิ ง ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ริเริ่ มศิลปะแบบใหม่ที่เรี ยกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วสั ดุธรรมชาติ เช่น กรวด
สี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิ น ฯลฯ มาจัดแต่งเป็ นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ข้ ึนมา ล้วนได้รับรางวัลและการ
ยกย่องมากมายหลายปี ซ้อน จนเป็ นที่เลื่องลือไปทัว่ โลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) เมนูสุกเี้ ห็ด
นาท่านสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยูม่ ณฑลหู หนาน สมัยก่อนเรี ยกว่า ภูเขาหวินเมิ้งซานหรื อซงเหลียวซาน
เป็ นประวัติแรกของจางเจียเจี้ย นัง่ กระเช้าขึ้น สู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึ่ งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา
40 นาที ถึ งเขาเทียนเหมินซานเป็ นกระเช้าที่ทนั สมัยที่สุด ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้ า สัมผัสความ
แปลกใหม่ของการท่องเที่ยว ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิ น หลากหลายพันธุ์ ดอกไม้ป่าตามฤดูกาล ท่านจะ
ได้ชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้ อยรู ป ยอดเขาสู งเสี ยดฟ้ า งามแปลกตา อิ สระให้ท่านเพลิ ดเพลิ นและ
สัมผัสความงามของยอดเขา จากนั้นนาท่านชม ระเบียงแก้ ว ซึ่ งเป็ นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวา
อยูท่ ี่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสู งชัน ความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว
ถื อเป็ นการท้าทายนักท่องเที่ ยวที่อยากมาสัมผัสทิ วทัศน์อนั งดงามบน เขาเที ยนเหมิ นซาน มี กฏอยู่ว่าผูม้ า
เยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุม้ รองเท้าขณะเดิน สันนิ ษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทา
ความสะอาด สะพานกระจก แห่ งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจทาให้เราก้าวขาไม่ออก!! นาท่าน
ลง บันไดเลือ่ นสู่ ถา้ เทียนเหมินต้ ง หรื อเรี ยกว่า ถา้ ประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน เป็ น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย
สาเหตุที่เรี ยกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็ นถ้ า ประตูน้ ี มีความ
สู ง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ้ าประตูสวรรค์ท่านจะได้ข้ ึนขั้นบันได
999 ขั้น สู่ ภูเขาประตูสวรรค์ ถ่ายรู ปชมความงามซึ่ งเคยมีชาวรัสเซี ยได้ขบั เครื่ องบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขา
ประตูสวรรค์มาแล้วเป็ นสถานที่ที่น่าสนใจจากชาวต่างชาติอีกแห่ งหนึ่ ง สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขา
ด้วยกระเช้า
**หมายเหตุ กรณี รอคิวขึ้นกระเช้านาน หรื อรถประจาอุทยานหยุดให้บริ การ ณ. ถ้ าประตูสวรรค์**
1. กรณี รอคิวขึ้นกระเช้านาน อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเป็ นนัง่ รถอุทยาน + ขึ้นบันไดเลื่ อน + ลงกระเช้า เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็ วในการท่องเที่ยวแก่ลูกค้า ที่จะได้ไม่ตอ้ งรอคิวนาน

2. กรณี หากบันไดเลื่อนประกาศปิ ดเนื่องจากปิ ดซ่อมแซม หรื อจากสภาพอากาศที่หนาวจัด มีหิมะเกาะพื้น
ถนน ทาให้รถอุทยานไม่สามารถเปิ ดให้บริ การได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ต้องเปลี่ ยนเป็ น
ขึ้น+ลงกระเช้าแทน
**ทั้งนี้ ทางบริ ษทั จะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ ง //และในส่ วนการนัง่ รถของอุทยาน
ขึ้นไปบนถ้ าประตูสวรรค์ หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้ าประตูสวรรค์ได้ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่คืน
เงิ น และไม่จดั โปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั สภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว ขอสงวนสิ ทธิ์ ยดึ ตามประกาศจากทางอุทยานเป็ นสาคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
ค่า
วันทีส่ ี่
เช้ า
จากนั้น
กลางวัน

ค่า
23.25 น.
01.25 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (6) เมนูพเิ ศษ...ปิ้ งย่ างเกาหลี
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั BAIZHANGXIA HOTEL หรือเทียบเท่า
ถนนคนเดินหวงซิงลู่
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
นาท่านเดินทางกลับไปยัง เมืองฉางซา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
นาท่านช้อปปิ้ ง ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ซึ่ งเป็ นแหล่งจาหน่ายสิ นค้าหลากหลายชนิด เพื่อให้ท่านอิสระเลือกซื้ อ
สิ นค้านานาชนิดตามอัธยาศัย สาหรับเป็ นของฝากของที่ระลึกแก่คนทางบ้านหรื อญาติมิตรสหาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (9)
ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินฮวงหัว
เหิ รฟ้ ากลับสู่ เชี ยงใหม่ โดยสายการบิน AIR ASIA เทีย่ วบินที่ FD481
เดินทางถึง เชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ สาหรับผูร้ ่ วมเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป
ผูใ้ หญ่

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ

17,999
3,500

บาท
บาท

อัตราค่ าบริการดังกล่าวรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ และภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กาหนดไว้ในรายการ
 ค่ าวีซ่าจีนสาหรับท่องเทีย่ ว
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 – 3 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 น้ าหนักสัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครื่ องท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม

 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชี วติ
 ทิปไกด์ และ คนขับรถ ท้ องถิ่น
อัตราค่ าบริการดังกล่าวไม่ รวม
 ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนื อจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระเกิน (สายการบินกาหนดให้ไม่เกินท่านละ 20 กก.)
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
 ค่ า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องการใบเสร็จรับเงินทีถ่ ูกต้ อง จะต้ องบวกค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ และ
หัก ณ ทีจ่ ่ าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้ งทางบริษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง ขอสงวนสิ ทธิ์ออกใบเสร็จที่
ถูกให้ กบั บริษัททัวร์ เท่ านั้น
หมายเหตุ
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและยึดถือผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะ
ค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณี ที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่าน้ ามันเพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว้)
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 25 วันทาการ
2. เนื่องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่ งเมื่อจองและจ่ายมัดจาแล้ว ถ้าผู ้
จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณี ที่ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรื อขอเลื่อนการ
เดินทาง ผูจ้ องจะไม่สามารถทาเรื่ องขอคืนค่าตัว๋ หรื อขอคืนค่าทัวร์ ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนได้ เว้นแต่
2.1 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช้จ่ายอื่นใด
2.2 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยืน่ วีซ่าไปแล้ว
หรื อมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
2.3 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้อง
รับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ 3,000 บาท + ค่าตัว๋ เครื่ องบินใหม่ท้ งั หมดในโปรแกรม และวัน
เดินทางนั้นๆ + ส่ วนต่างของภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิง / ตัว๋ 1 ใบ และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไป
ล่วงหน้าตามจริ งเช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น (ค่าตัว๋ เครื่ องบินของผูท้ ี่ไม่เดินทางที่ออกตัว๋ ไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทาง
ใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ต้องรอทางสายการบินทาเงินคืนให้ซ่ ึ งอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน)
3. หัวหน้ าทัวร์ เดินทางจากเชียงใหม่ ไปพร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้
จากท่านเป็ นจานวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่เชียงใหม่ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น

6. การยกเลิก
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่มดั
จาที่พกั โดยตรง หรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
รวมถึง
เที่ยวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์
ทั้งหมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ
1. จานวนผูเ้ ดินทางขั้นต่าผูใ้ หญ่ 30 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วยการถูกทาร้ายการ
สู ญหายความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การ
ก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ นแต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้โดยขอสงวนสิ ทธิ์
การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น
9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แล้ว
10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ ด้วยเหตุผล
ใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้ 
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรับหนังสื อเดินทางไทย
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3.สาเนาทะเบียนบ้าน , สาเนาบัตรประชาชน *ต้องมีพ้นื ที่อาศัยอยูภ่ าคเหนือตอนบน นอกเหนื อจากนี้ ตอ้ งส่ งทาวีซ่าที่
กรุ งเทพฯ ต้องมีการเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท ต่อเล่ม*
4. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 2 นิ้ว(เน้นหน้าใหญ่) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพ้นื หลังสี ขาวเท่านั้น และต้องไม่ใช่
สติ๊กเกอร์ หรื อ รู ปพริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์ ( รู ปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสี โกดักและฟูจิ เท่านั้น )
ระเบียบรู ปถ่าย
- ห้ามยิม้
- ต้องเห็นหู
- ห้ามใส่ แว่นตาสี ดา
- ไม่สวมใส่ เครื่ องประดับ
- ห้ามใส่ หมวก
- ห้ามใส่ เสื้ อสี ขาว
- พื้นหลังขาวเท่านั้น
- ถ่ายหน้าตรง
- รู ปขนาด 33 มม. X 48 มม.
- คนมุสลิมเปิ ดเห็นใบหน้า

5.กรอกแบบฟอร์ มขอวีซ่าจีน
6.กรณีหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติ
1. หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่มตามที่สถานทูตจีนกาหนด เอกสารพาสปอร์ ต + รู ปถ่าย 2 ใบ +
ที่อยู+่ ใบอนุญาตการทางาน (ถ้ามี)
2. หนังสื อเดินทางคนไต้หวัน ( ต้องกรอกเอกสารเป็ นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุ ญาตการทางาน)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
2. นารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น รู ปยืนเอียงข้างมาตัดใช้เพื่อยืน่ ทาวีซ่า รู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่
ปริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
 ยืน่ วีซ่าด่วน 1 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
 ยืน่ วีซ่าด่วน 2-3 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี!้ !!!
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS./ MRS./ MR.) NAME.........................................................................SURNAME......................................................................
E –MAIL………………………………………………………………………………………………………………………………...
สถานภาพ  โสด
 แต่ งงาน  หม้ าย
 หย่ า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส....................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...................................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ บ้าน....................................มือถือ..............................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์ บ้าน..................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)....................................................................................................................
ตาแหน่ งงาน..............................................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..............................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมือ่ วันที.่ ...............................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ .............................เดือน............................ปี ............................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ.............................................................................................
เมือ่ วันที.่ ...............................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ .............................เดือน............................ปี ............................

รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME............................................................................
RELATION...................................................อาชีพ.........................................................เบอร์โทร..........................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME............................................................................
RELATION...................................................อาชีพ.........................................................เบอร์โทร..........................................................
หมายเหตุ
** กรุณาระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ทที่ างาน มือถือ บ้ าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริง เพือ่ ใช้ ในการขอยืน่ วีซ่า
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทาให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนีเ้ พือ่
ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทาตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

