จางเจียเจีย้ เที่ยวครบ SAVE SAVE 4 วัน 3 คืน
เมืองโบราณฟ่ งหวง | เขาเทียนเหมิน | ประตูสวรรค์ | เขาอวตาร | โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
สะพานแก้ วที่ยาวที่สดุ | ถ ้ามังกรเหลือง | อิสระช้ อปปิ ง้ ตลาดใต้ ดิน

เดินทาง มิถุนายน-ตุลาคม 2562
เริ่มต้ นเพียง
1

11,888.-

จางเจียเจี ้ย เที่ยวครบ SAVE SAVE 4 วัน 3 คืน คืน โดยสายการบินไชนาเซาเทิร์นแอร์ ไลน์ [GQ1DYG-CZ001]

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-จางเจียเจี ้ย (สนามบินเฮอฮวา)(CZ606 :04.40-09.05)-พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี ้ยฟ่ งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่ งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรื อถัวเจียงยามค่าคืน
วันที่ 2. ฟ่ งหวง-จางเจียเจี ้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้ า+บันไดเลือ่ น+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ ว(รวมผ้ าหุ้มรองเท้ า)-ประตูสวรรค์
วันที่ 3. ร้ านยาจีน-เขาอวตาร(ขึ ้น-ลงลิฟต์แก้ ว)-สะพานใต้ หล้ าอันดับหนึง่ -สวนจองพลเฮ่อหลง -ลาธารแส้ ม้าทอง-ร้ านหยก
-โชว์เหม่ยลีเ่ ซียงซี
วันที่ 4. ร้ านชา-สะพานแก้ วที่ยาวที่สดุ -ร้ านเครื่ องเงิน-ถ ้ามังกรเหลือง-ภาพวาดทราย-ตลาดใต้ ดิน-จางเจียเจี ้ย (สนามบิน
เฮอฮวา)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)( CZ605 :22.10-00.30+1)
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2

กรุ ง เทพฯ (สนามบิน สุ วรรณภูมิ)-จางเจีย เจีย้ (สนามบิน เฮอฮวา)(CZ606
:04.40-09.05)-พิพิธภัณฑ์ จางเจียเจีย้ -ฟ่ งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่ งหวงสะพานสายรุ้ ง-ล่ องเรื อถัวเจียงยามค่าคืน
คณะพร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น โดยมีเจ้ าหน้ าที่
คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ เอกสารการเดินทางให้ กบั ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจีย้ (สนามบินเฮอฮวา) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE
เที่ยวบินที่ CZ606 (บริการอาหารร้ อนบนเครื่ อง)
เดินทางถึง เมืองจางเจียเจีย้ (สนามบินเฮอฮวา) อุทยานมรดกโลกตังอยู
้ ่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
มณฑลหูหนาน เป็ นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และ ได้ รับการประกาศให้ เป็ นมรดกโลกธรรมชาติใน
ปี ค.ศ.1992 นาท่านเข้ าชม พิพธิ ภัณฑ์ จางเจียเจีย้ ภายในพิพิธภัณฑ์จะแสดงเกี่ยวกับประวัตแิ ละความ
เป็ นมา ของเมืองจางเจียเจี ้ย นอกจากนันยั
้ งมีซากดึกดาบรรพ์ของหินและฟอสซิลมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่ งหวง หรื อ เมืองโบราณฟ่ งหวง(เมืองหงส์) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง)
เป็ นเมืองที่ขึ ้น อยู่กบั เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้ อยถูเจีย ตังอยู
้ ่ ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน
เมืองโบราณหงส์ตงอยู
ั ้ ่ริมแม่น ้าถัว ล้ อมรอบด้ วยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมียอด
เขาติดต่อกันเป็ นแนว ที่ มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้ านวัฒนธรรมอันลา้ ค่าที่ตกทอดมาจาก
ราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้ อยแห่ง มีถนนที่ปดู ้ วยหินเขียว 20 กว่าสาย จากนันน
้ าท่าน อิสระชมเมือง
โบราณฟ่ งหวง ตังอยู
้ ่ริมแม่น ้าถัว ล้ อมรอบด้ วยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมียอด
เขาติดต่อกันเป็ นแนว ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้ านวัฒนธรรมอันลา้ ค่าที่ตกทอดมาจาก
ราชวงศ์หมิ ง และชิง หลายร้ อยแห่ง จุดเด่นของฟ่ งหวง คือบ้ านที่ ยกพื น้ สูง เรี ยงราย เป็ นทัศนี ยภาพที่
สวยงามและเป็ นที่นิยมชื่นชอบทัง้ ชาวจีนและชาวต่างประเทศ และ นาท่านชม สะพานสายรุ้ ง หรื อ
จางเจียเจี ้ย เที่ยวครบ SAVE SAVE 4 วัน 3 คืน คืน โดยสายการบินไชนาเซาเทิร์นแอร์ ไลน์ [GQ1DYG-CZ001]

ค่า

ที่พัก

วันที่ 2
เช้ า

กลางวัน

3

สะพานหงเฉี ย ว สะพานไม้ โ บราณที่ มี ห ลัง คาคลุม เหมื อ นสะพานข้ า มคลองในเวนิ ส เป็ น สะพาน
ประวัติศาสตร์ ที่มีความเป็ นมาหลายร้ อย ปี ก่อนที่จะเดินถึงสะพานนันท่
้ านจะได้ เห็นจุดเด่นของฟ่ งหวง
คื อ บ้ า นที่ ย กพื น้ สูง เรี ย งราย เป็ น ทัศ นี ย ภาพที่ ส วยงามและเป็ น ที่ นิ ย มชื่ น ชอบทัง้ ชาวจี น และชาว
ต่างประเทศ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่าน ล่ องเรือถัวเจียง เรื อแพ ให้ ทา่ นได้ สนุก ตื่นเต้ น แต่ไม่มีอนั ตราย ชมบ้ าน เรื อนสองฟากฝั่งแม่น ้า
สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิ ง หอตั๋วชุ่ยฯลฯ อวดความเป็ นธรรมชาติให้ ท่านได้ สัม ผัสพร้ อมเก็ บภาพ
ประทับใจไว้ เป็ นที่ระลึก
โรงแรม PHOENIX ZHENG FU HOTEL หรือเทียบเท่ า 4 ดาว

ฟ่ งหวง-จางเจียเจีย้ -เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้ า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)ระเบียงแก้ ว(รวมผ้ าหุ้มรองเท้ า)-ประตูสวรรค์
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจีย้ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง) อุทยานมรดกโลกตังอยู
้ ่ทาง
ตะวันตกเฉี ยงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็ นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้ รับการประกาศให้
เป็ นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจี ้ยมีเนื ้อที่กว่า 369 ตารางกิโลเมตร อุดมด้ วย
ขุนเขาน้ อยใหญ่และต้ นไม้ นานาพันธุ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตังอยู
้ ่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรี ยกว่า ภูเขาหวินเมิ ้งซานหรื อ
ซงเหลียวซาน เป็ นประวัติแรกของจางเจียเจี ้ย นัง่ กระเช้ าขึ ้น สู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5
กิโลเมตร ใช้ เวลา 40 นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็ นกระเช้ าที่ทนั สมัยที่สุด ชมความมหัศจรรย์หน้ าผา
ลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว ชมต้ นไม้ ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ์ ดอกไม้
ป่ าตามฤดูกาล ท่านจะได้ ชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้ อยรูป ยอดเขาสูงเสียดฟ้า งามแปลกตา อิสระ
ให้ ทา่ นเพลิดเพลินและสัมผัสความงามของยอดเขา จากนันน
้ าท่านชม ระเบียงแก้ ว ซึง่ เป็ นสะพานกระจก
มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ที่ 60 เมตร ล้ อมรอบผาสูงชัน ความกว้ างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผา
ได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ ้ว ถือเป็ นการท้ าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อนั งดงามบน เขา
เทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้ องสวมผ้ าหุ้มรองเท้ าขณะเดิน สันนิษฐานว่า
น่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทาความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี ้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่
ความใสอาจทาให้ เราก้ าวขาไม่ออก!! จากนัน้ นาท่านลงบันไดเลื่อนสู่ ถ ้าเทียนเหมินต้ ง หรื อเรี ยกว่า ถ ้า
ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็ น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่เรี ยกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขา
เกิดระเบิดขึ ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็ นถ ้า ประตูนี ้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้ าง 57 เมตร ความ
ลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ ้าประตูสวรรค์ท่านจะได้ ขึ ้นขันบั
้ นได 999 ขัน้ สู่ ภูเขาประตูสวรรค์ ถ่ายรูป
จางเจียเจี ้ย เที่ยวครบ SAVE SAVE 4 วัน 3 คืน คืน โดยสายการบินไชนาเซาเทิร์นแอร์ ไลน์ [GQ1DYG-CZ001]

ชมความงามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียได้ ขบั เครื่ องบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้ วเป็ นสถานที่ที่
น่าสนใจจากชาวต่างชาติอีกแห่งหนึง่ สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขาด้ วยกระเช้ า
หมายเหตุ กรณีรอคิวขึ ้นกระเช้ านาน หรื อรถประจาอุทยานหยุดให้ บริการ ณ. ถ ้าประตูสวรรค์
1. กรณีรอคิวขึ ้นกระเช้ านาน อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเป็ นนัง่ รถอุทยาน + ขึ ้นบันไดเลื่อน + ลงกระเช้ า เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการท่องเที่ยวแก่ลกู ค้ า ที่จะได้ ไม่ต้องรอคิวนาน
2. กรณีหากบันไดเลื่อนประกาศปิ ดเนื่องจากปิ ดซ่อมแซม หรื อจากสภาพอากาศที่หนาวจัด มีหิมะเกาะ
พื ้นถนน ทาให้ รถอุทยานไม่สามารถเปิ ดให้ บริ การได้ ทังนี
้ ้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้ า ต้ องเปลี่ยนเป็ น
ขึ ้น+ลงกระเช้ าแทน ทัง้ นี ้ทางบริ ษัทจะเปลี ่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง และในส่วน
การนัง่ รถของอุทยานขึ้ นไปบนถ้ าประตูสวรรค์ หากรถของอุทยานไม่ สามารถขึ้ นไปที ่ถ้ าประตูสวรรค์ ได้
ทางบริ ษัทฯ จะไม่ คืนเงิ น และไม่ จัดโปรแกรมอื ่นมาทดแทนให้ ทัง้ นี ้ ขึ้ นอยู่กบั สภาวะอากาศ และการ
รักษาความปลอดภัยของนักท่องเที ่ยว ขอสงวนสิ ทธิ์ ยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็ นสาคัญ โดยที ่ไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม XILAI DUN HOTEL หรื อเทียบเท่า 4 ดาว
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ร้ านยาจีน-เขาอวตาร(ขึน้ -ลงลิฟต์ แก้ ว)-สะพานใต้ หล้ าอันดับหนึ่ง-สวนจอม
พลเฮ่ อหลง-ลาธารแส้ ม้าทอง-ร้ านหยก-โชว์ เหม่ ยลี่เซียงซี
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านชม ศูนย์ ยาจีน อาทิเช่น ยาบัวหิมะ ที่สรรพคุณในการแก้ แผลไฟไหม้ น ้าร้ อนลวก เป็ นที่พิสจู น์
สรรพคุณมาแล้ วหลาย ๆ เหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้ แล้ วมีแผลไฟไหม้ ร่างกาย สามารถใช้ ยานี ้ทาลดอาการ
พองหรื อแสบร้ อนได้ นาท่าน เที่ยวชม อุทยานจางเจียเจีย้ โดยขึ ้นเขาด้ วยลิฟท์แก้ วไป่ หลง ลิฟท์แก้ วแห่ง
แรกของเอเชียที่สงู 326 เมตรซึง่ ถูกบันทึกลง Guinness world Records ในด้ านเป็ นลิฟท์แก้ วแบบ
outdoor ที่สงู ที่สดุ ในโลก (World’s tallest full-exposure outdoor elevator) และเร็วที่สดุ ในโลก นาท่าน
เดินทางสู่ เทียนเสีย้ ตีอ้ ีเ้ ฉียว (สะพานใต้ หล้ าอันดับ1) ซึง่ มีทศั นียภาพที่สวยงามรายล้ อมด้ วยหมูข่ นุ เขา
ซึง่ ภาพยนตร์ ชื่อดัง อวตาร ได้ นามาเป็ นฉากในการถ่ายทา ท่านจะได้ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั สวยงาม
หลังจากนัน้ นาท่านชม สวนจอมพลเฮ่ อหลง สวนแห่งนี ้ได้ รับการจัดตังขึ
้ ้นเมื่อปี ค.ศ.1986 เพื่อเป็ น
เกียรติแก่นายพลเฮ่อหลงแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ภายในบริเวณสวนสาธารณะจะมีจดุ ชมวิวซึง่ สามารถ
ชมยอดเขาและหินแปลกนับไม่ถ้วน สมควรแก่เวลานาท่าน ลงจากเขาเทียนจื่อซานด้ วยกระเช้ า
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชมความงามของ ลาธารแส้ ม้าทอง ซึง่ เป็ นลาธารที่ไหลวนตามช่องเขา และชะง่อนผา
ระยะทางยาว 5,700 เมตร น ้าในลาธารมีสีเขียวใสปราศจากมลพิษ สองฟากฝั่งจะมีหินแปลกประหลาด
จางเจียเจี ้ย เที่ยวครบ SAVE SAVE 4 วัน 3 คืน คืน โดยสายการบินไชนาเซาเทิร์นแอร์ ไลน์ [GQ1DYG-CZ001]

ค่า

ที่พัก

วันที่ 4
เช้ า

กลางวัน

ค่า
22.10 น.
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ตังตระหง่
้
านเรี ยงรายกันอยูเ่ ป็ นจานวนมาก อีกทังยั
้ งมีต้นไม้ ประดับประดาอยู่ เสมือนหนึง่ กาลังท่องเที่ยว
อยูใ่ นวิมานแห่งเทพนิยาย นาท่านชมหยก สินค้ าที่มีชื่อเสียงของจีน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม โชว์ เหมยลี่เซียงซี ซึง่ เป็ นโชว์เกียวกับประเพณีวฒ
ั นธรรม วิถีชีวิตของแต่ละเผ่าซึง่ เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะของชาวจางเจียเจี ้ยในมณฑลหูหนานและที่มีความอลังการสวยงามด้ วย แสง สี เสียง
โรงแรม KAITIAN HOTEL หรื อเทียบเท่า 4 ดาว

ร้ านชา-สะพานแก้ วที่ยาวที่สุด-ร้ านเครื่ องเงิน-ถา้ มังกรเหลือง-ภาพวาดทรายตลาดใต้ ดนิ -จางเจียเจีย้ (สนามบินเฮอฮวา)-กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
( CZ605 :22.10-00.30+1)
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่ ร้ านใบชา ชิมชาอวู่หลง และชาที่มีชื่อเสียง เช่น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ ฯลฯ นา
ท่านพิสจูน์ความกล้ ากับ สะพานแก้ วที่ยาวที่สุดในโลก มีความสูงเหนือพื ้น 980 ฟุต และความยาวกว่า
400 เมตร เชื่อมสองหน้ าผา ถือเป็ นการทาลายสถิติ สะพานแก้ วที่ยาวที่สดุ เนื่องจากอันเดิม อย่างสะพาน
แกรนด์แคนย่อนของอเมริ กา สูงเพียงแค่ 718 ฟุต แวะชมเครื่องเงิน สินค้ าต่างๆๆที่ผลิตจากเงิน อาทิ
สร้ อย ข้ อมือ หรื อของใช้ ตา่ งๆ
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ถา้ หวงหลงต้ ง หรื อ ถ ้าวังมังกรเหลือง ถ ้าแห่งนี ้มีความสูง 160 เมตร มีความลึก 1.5
กิโลเมตร ถ ้าแบ่งออกเป็ น 4 ชัน้ ภายในถ ้ามีอา่ งเก็บน ้า 1 แห่ง ลาธารใต้ ดนิ 2 สาย บึง 4 บึง ห้ องโถง 13
ห้ อง และระเบียงเดินเที่ยว 90 กว่าแห่ง นาท่าน ล่องเรื อไปตามธารน ้าใต้ ดนิ ชมถ ้าวังมังกร ชมวัง แก้ วผลึก
วังซือหงอคง ชมประตูแห่งความสุข ชมประตูอายุยืน ฯลฯ ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับหินงอกหินย้ อนที่มีรูปร่าง
แปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เช่น หินดาบทอง หินหอกเงิน หินเครื่ องดนตรี จีน ชมน ้าตกเทวดา
สวรรค์ นาท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรื อ จวินเซิงฮวาเยี ้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่
จวินเซิง ซึง่ เป็ นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรี ยกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้ วสั ดุธรรมชาติ เช่น กรวด
สี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็ นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ ้นมา ล้ วนได้ รับรางวัลและการ
ยกย่องมากมายหลายปี ซ้อน จนเป็ นที่เลื่องลือไปทัว่ โลก จากนันน
้ าท่านอิสระช้ อปปิ ง้ ที่ ตลาดใต้ ดนิ ใน
เมืองจางเจียเจี ้ย ซึง่ เป็ นแหล่งรวมรวบสินค้ ามากมาย ถือว่าเป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ ของนักท่องเที่ยวที่เข้ ามา
เที่ยวเมืองแห่งนี ้ อาทิเช่น เสื ้อผ้ า อาหารพื ้นเมือง ขนมของฝาก ให้ ทา่ นได้ เลือกชมและซื ้อฝากคนทางบ้ าน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางจาก เมืองจางเจียเจีย้ (สนามบินเฮอฮวา) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN
AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ605 (บริการอาหารร้ อนบนเครื่ อง)
จางเจียเจี ้ย เที่ยวครบ SAVE SAVE 4 วัน 3 คืน คืน โดยสายการบินไชนาเซาเทิร์นแอร์ ไลน์ [GQ1DYG-CZ001]

00.30 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรื อเปลี่ยนแปลงรายการ
ท่ องเที่ยวบางรายการหรื อทดแทนรายการท่ องเที่ยวบางรายการและในกรณีท่ ีมี
จานวนผู้โดยสารไม่ ถงึ 15 ท่ านไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ไทย
อัตราค่ าบริการ : จางเจียเจีย้ เที่ยวครบ SAVE SAVE 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชนาเซาเทิร์นแอร์ ไลน์
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน

ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 18 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 18 ปี

(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

11,888.14,888.14,888.3,500.- ไม่รับจอย
วันที่ 13-16 มิ.ย. 62
12,888.15,888.15,888.3,500.- ไม่รับจอย
วันที่ 19-22 ก.ค. 62
12,888.15,888.15,888.3,500.- ไม่รับจอย
วันที่ 23-26 ก.ค. 62
12,888.15,888.15,888.3,500.- ไม่รับจอย
วันที่ 30 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
13,888.16,888.16,888.3,500.- ไม่รับจอย
วันที่ 03-06 ก.ย. 62
13,888.16,888.16,888.3,500.- ไม่รับจอย
วันที่ 05-08 ก.ย. 62
13,888.16,888.16,888.3,500.- ไม่รับจอย
วันที่ 06-09 ก.ย. 62
13,888.16,888.16,888.3,500.- ไม่รับจอย
วันที่ 11-14 ก.ย. 62
13,888.16,888.16,888.3,500.- ไม่รับจอย
วันที่ 18-21 ก.ย. 62
13,888.16,888.16,888.3,500.- ไม่รับจอย
วันที่ 20-23 ก.ย. 62
13,888.16,888.16,888.3,500.- ไม่รับจอย
วันที่ 25-28 ก.ย. 62
13,888.16,888.16,888.3,500.- ไม่รับจอย
วันที่ 26-29 ก.ย. 62
13,888.16,888.16,888.3,500.- ไม่รับจอย
วันที่ 27-30 ก.ย. 62
13,888.16,888.16,888.3,500.- ไม่รับจอย
วันที่ 07-10 ต.ค. 62
13,888.16,888.16,888.3,500.- ไม่รับจอย
วันที่ 17-20 ต.ค. 62
13,888.16,888.16,888.3,500.- ไม่รับจอย
วันที่ 24-27 ต.ค. 62
13,888.16,888.16,888.3,500.- ไม่รับจอย
วันที่ 28-31 ต.ค. 62
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ ถึง2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่ านละ 6,900.- ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน รวมวีซ่ากรุ๊ป
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ประกาศ : ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2553 เป็ นต้ นไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจี ้ย และ เมืองฟ่ งหวง มณฑลหู
หนาน ได้ มีการออกกฎระเบียบ กาหนดนโยบายให้ โรงแรม ยกเลิกการให้ บริการ สิ่งของที่ใช้ ครัง้ เดียวแล้ วทิ ้ง เช่น
แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แชมพู หมวกอาบน ้า รองเท้ าแตะฯลฯ เพื่อเป็ นการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้ อนและรักษา
สิ่งแวดล้ อม

ดังนัน้ กรุ ณานาสิ่งของใช้ เหล่ านีต้ ดิ ตัวมาด้ วยตัวเอง
หากท่านเข้ าพักแล้ วต้ องการใช้ สิ่งของดังกล่าว ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเองตามราคาที่โรงแรมกาหนดไว้
(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไว้ ด้านนอกหรื อวางไว้ ในห้ องน ้า แล้ วคิดค่าบริการเมือ่ ท่านเช็คเอ้ าท์ )

ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าวีซ่ากรุ๊ ป ท่ านละ 1,500 บาท
ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ท่ าน/ทริป
อัตราดังกล่ าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ ถี ือหนังสือเดินทางไทยเท่ านัน้
** กรณีถือหนังสือเดินทางต่ างชาติกรุ ณาเช็คราคาอีกครัง้ **
เงื่อนไขการให้ บริการ
1.

2.

3.

4.
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การเดินทางในแต่ล ะครั ง้ จะต้ องมี ผ้ ูโ ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน
ดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อนทุก
ครัง้ เพื่อเช็คข้ อมูลความถูกต้ องของรายการทัวร์ รวมทังไฟล์
้ บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความ
ผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจา
เนื่องจากทัวร์ เป็ นราคาโปรโมชัน่ และตัว๋ เครื่ องบินเป็ นราคาแบบซื ้อขาด ต้ องเดินทางตามวันที่ที่ระบุ
บนหน้ าตัว๋ เท่านัน้ หากท่านตกลงจองทัวร์ โดยจ่ายเงินมัดจ า หรื อ ค่าทัวร์ ทงั ้ หมดแล้ ว หากท่าน
ต้ องการยกเลิกการเดินทาง หรื อ เลื่อนการเดินทาง ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณี
จางเจียเจี ้ย เที่ยวครบ SAVE SAVE 4 วัน 3 คืน คืน โดยสายการบินไชนาเซาเทิร์นแอร์ ไลน์ [GQ1DYG-CZ001]

ใดทังสิ
้ ้น และหากออกตัว๋ ไปแล้ วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็
ตามตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้ หรื อไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ )
คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้ าหัวหน้ าทัวร์ )
คณะจองไม่ถึงจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึง่ ห้ อง)
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้ าหน้ าที่บริษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 3 ล้ านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้ านบาท]
รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามัน
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
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กระเป๋ าเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่ จีนแบบกรุ๊ปท่ านละ 1,500 บาท
จางเจียเจี ้ย เที่ยวครบ SAVE SAVE 4 วัน 3 คืน คืน โดยสายการบินไชนาเซาเทิร์นแอร์ ไลน์ [GQ1DYG-CZ001]

วีซ่าแบบหมู่คณะ สาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตไทยและต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกรุ๊ ปเท่านัน้ (ใช้ สาเนา
หน้ าพาสปอร์ ตแบบเต็ม 2 หน้ ามองเห็นข้ อมูลชัดเจน + รู ปถ่ายเห็นใบหน้ าชัดเจนพืน้ หลัง สี ข าว
สแกนได้ หรื อถ่ายรุปเองได้ และต้ องส่งเอกสารล่วงหน้ า 10 วันก่อนเดินทาง)
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรื อระงับการทาวีซา่ กรุ๊ป ไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใดๆทังสิ
้ ้น
ทาให้ ไม่สามารถยื่นวีซา่ กรุ๊ปได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ เรี ยกเก็บเงินเพิ่ม ท่ านละ 1,650 บาท พร้ อม
เอกสารเพิ่มเติมเพื่อทาการยื่นคาขอวีซา่ เดี่ยวผ่านศูนย์รับยื่น
โปรดทราบ ผู้ที่มีความประสงค์ ยื่นคาขอวีซา่ จีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ ป) ที่เคยเดินทางไปในประเทศ ดังต่อไปนี ้ตังแต่
้
ปี 2014 เป็ นต้ นมา ไม่สามารถยื่นวีซา่ แบบหมูค่ ณะ (กรุ๊ป) ได้ ต้องยื่นวีซา่ จีนแบบเดี่ยวเท่านัน้ และใช้ เวลามากกว่า
กาหนดการเดิม 4 วันทาการ
1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.
อิหร่ าน 10.อียิปต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรี ย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรี ลงั กา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.
แอลจีเรี ย 19.ไนจีเรี ย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์ แดน 24.โซมาเลีย
กรณีที่เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการออกเอกสารวีซ่าเรี ยบร้ อยแล้ วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่
สามารถนาไปใช้ กบั การเดินทางครัง้ อื่นๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซา่ ได้ ทกุ กรณี

3.
4.
5.
6.
7.
8.

กระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่นา้ หนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม
เท่านัน้ ส่วนเกินน ้าหนักตามสายการบินกาหนด
ค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซัก
รี ดฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้ าว
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป
หัวหน้ าทัวร์ ไทยแล้ วแต่ดลุ พินิจและความพึงพอใจในการบริการของท่าน

หมายเหตุ
1.
2.

3.
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บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไข
ได้
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ ไม่
สงบทางการเมือง, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ความเจ็บป่ วย,
ความสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้ น
หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ ยวจะสิน้ สุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถื อว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่
รับผิดชอบค่าบริการที่ทา่ นได้ ชาระไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
จางเจียเจี ้ย เที่ยวครบ SAVE SAVE 4 วัน 3 คืน คืน โดยสายการบินไชนาเซาเทิร์นแอร์ ไลน์ [GQ1DYG-CZ001]

4.

บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรื อเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้ สารองที่นงั่ บน
เครื่ อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม
6. ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะ
ปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง
การบริ การจากสายการบิน บริ ษั ทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ ให้ บริ การ บริ ษัทฯจะดาเนิ น โดยสุด
ความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนันๆ
้
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทนบริ ษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการ
เที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
10. ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนันทางบริ
้
ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังสิ
้ ้น

สาหรั บผู้ท่ มี ีความประสงค์ ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสาหรั บผู้ท่ ถี ือพาสสปอร์ ตไทย
**ยื่นวีซา่ เดี่ยวค่าบริการดังนี ้ **
- ยื่นธรรมดา 4 วันทาการ 1,650 บาท
- ยื่นด่วน 2 วันทาการ 2,775 บาท
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชารุด
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
รูปถ่ายหน้ าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื ้นหลังขาวเท่านัน**
้
และต้ องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรื อรูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ ามสวมเสื ้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื ้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรื อชุดข้ าราชการ
- ต้ องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้ องหน้ าตรง ไม่ยิ ้มเห็นฟั น มองเห็นทังใบหน้
้
ารวมถึงใบหูทงั ้ 2 ข้ าง
- ไม่สว่ มเครื่ องประดับ สร้ อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา
10

จางเจียเจี ้ย เที่ยวครบ SAVE SAVE 4 วัน 3 คืน คืน โดยสายการบินไชนาเซาเทิร์นแอร์ ไลน์ [GQ1DYG-CZ001]

3.

สาหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้ าว จะต้ องทาเรื่ องแจ้ ง เข้ า-ออก หรื อ Re-Entry ด้ วยตนเองเท่านัน้
ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซา่
4. สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
5. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรี ยน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ ต้ องแนบสูติบตั รตัวจริง , สาเนาสูติบตั รและสูติบตั รของเด็กฉบับ
แปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์ มได้ ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้ เดินทางพร้ อมกับบิดา มารดา ต้ องแนบหนังสืออนุญาตให้ เดินทาง
ข้ อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทางาน ตาแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ที่ทางาน ญาติที่
ติดต่อได้ ในกรณี ฉุกเฉิ ง หมายเลขโทรศัพ ท์ บ้าน ที่ ทางาน และของญาติ โปรดรั บทราบว่า หาก
สถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการ
โทรศัพท์สมุ่ ตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซ่า ดังนัน้ กรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่งให้
บริษัททัวร์ อย่างน้ อย 5-7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทาความเข้ าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสาร
เพิ่มเติมหรื อเปลี่ ยนระเบียบการยื่ นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ ของสถานทูต และบางครั ง้ บริ ษัททัวร์ ไม่
ทราบล่วงหน้ า
ผู้ที่ประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการทาวีซ่า
ท่านจะต้ องรับผิดชอบ
9. ในการอนุญาตให้ เข้ า -ออกเมืองด้ วยตนเอง เนื่องจากบริ ษัททัวร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้ นวีซ่า
ในรายละเอียด / ผู้ใช้ บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทาบัตรหายในระหว่าง
เดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้ อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ ให้ ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ
ทางานในประเทศไทยเท่านัน้
- หากไม่ได้ ทางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซา่ เข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วย
ตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีท่ ที างบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้

1.
2.
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ยกเว้ น แคนาดา บราซิล และอาร์ เจนตินา่ (กรุณาเชคราคาอีกครัง้ )
- เอกสารที่ต้องเตรี ยม
1.พาสปอร์ ต ที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน ต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่า และตรา
เข้ า-ออกอย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พื ้นหลังขาวเท่านัน]
้
และต้ องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรื อรูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ ามสวมเสื ้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื ้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรื อชุดข้ าราชการ
- ต้ องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้ องหน้ าตรง ไม่ยิ ้มเห็นฟั น มองเห็นทังใบหน้
้
ารวมถึงใบหูทงั ้ 2ข้ าง
- ไม่สว่ มเครื่ องประดับ สร้ อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา
3. ใบอนุญาตการทางาน
4. หนังสือว่าจ้ างในการทางาน
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสาเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับ
ร้ านที่แปล
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี ้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรื อแต่งหน้ าทาปาก
2. นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นารูปถ่ายที่มีวิวด้ านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพื่อยื่นทาวีซา่
4. นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรื อรูปที่พริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิ่มให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสือเดินทางล่ าช้ า
ยื่นวีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช้ จา่ ยเพิ่มท่านละ 1,125 บาท
[ต่ างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้ า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์ เอสโทเนียไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ ]

**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดยไม่
แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**

12

จางเจียเจี ้ย เที่ยวครบ SAVE SAVE 4 วัน 3 คืน คืน โดยสายการบินไชนาเซาเทิร์นแอร์ ไลน์ [GQ1DYG-CZ001]

ประกาศ เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ ้น ทาให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี น ้ามันขึ ้น
ในอนาคต ซึง่ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษี น ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง
**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสารที่ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME...............................................................................
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
หม้ าย
หย่า
ไม่ได้ จดทะเบียน จดทะเบียน ชื่อคูส่ มรส ..............................................................................................................................
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์..............................................................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................................................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์...............................................................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.....................................................................................................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ...............................................................................................................
ตาแหน่งงาน.......................................................................................................................................................................................
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.......................................................................................................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ท่ถี ูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่
ไม่เคย
เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ......................................……......................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรื อไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ............................................................................
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ...................................................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................
RELATION....................................................................................................................................................................................
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................
RELATION....................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
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** กรุณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริ ง** ถ้ าเอกสารส่งถึงบริ ษัทแล้ วไม่ครบ ทางบริ ษัทอาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ ทา่ น
เกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
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