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พเิศษ...เมนูหมูย่างเกาหลี, เป็ดย่างปักกิ่ง, สกุี้เห็ด, และ อาหารหูหนาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง   11-15 มีนำคม 2563 

12–16 เมษำยน 2563 (สงกรำนต)์ 

 
 

 

ENJOY CHANGZA–ZHANGJIAJIE (ทวัรเ์ต็มสตูร) 

เท่ียวเมือง ฉางซา-จางเจยีเจยี ตามรอยละครเรือ่งดงั 

นครฉางซา-เฟ่งหวง-ล่องเรอืถวัเจยีง-สะพานสายรุง้-เขาเทียนเหมินซาน-

ภาพเขยีน 10 ลี้ - แกรนดแ์คนยอนจางเจยีเจี้ย-สะพานกระจก 

พเิศษ...ชมอลงัการโชว์เชยีนกู่ฉงิ 

5วนั 4คืน โดยสายการบนิไทยสมายล ์WE 616/617 
 

น า้ดื่มแจก ท่านละ 1 ขวด ต่อวนั / ราคานี้รวมค่าทิปไกด์ คนขบัรถทอ้งถิน่แลว้ 

*เทีย่วเต็มๆ...ไมล่งรา้นชอ้ปป้ิง* 
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บรษิทัฯ มคีวามยนิดขีอน าทา่นเดนิทางโดยสายการบนิไทยสมายล ์เหนิฟ้าสูน่ครฉางซาและจาง

เจยีเจ ีย้อทุยานแหง่ชาตแิหง่แรกของจนี ตัง้ ขึน้ในปี ค.ศ.1982 ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหู

หนาน มพีืน้ทีค่รอบคลมุอยู่ใน 2 เขต คอื หย่งติง้ และ อูห่ลงิหยวน จางเจยีเจีย้มเีน้ือทีก่วา่ 369 ตรกม.  ยอดเขา

ใหญ่นอ้ยมากมาย พุง่สงูเสยีดตรงขึน้ฟ้าเหมอืนดาบหลายพันเลม่ ลําธารไหลคดเคีย้ว ไปตามซอกเขาทั่วพืน้ที่

อทุยาน รวมระยะทาง 800 ไมล ์โดยองคก์รยูเนสโกโกไ้ดป้ระกาศใหอ้ทุยานจางเจยีเจีย้ เป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 

นําท่านสมัผัสบรรยากาศแหลง่ท่องเทีย่วแหง่ใหม่ ณ The Grand Canyon of Zhangjiajie Skywalk 

สะพานแกว้ขา้มหุบเขาทีย่าวและสงูทีส่ดุในโลก และ เลอืกท า Option แนะน า..นางพญาจงิจอกขาว 

 

วนัแรกของการเดนิทาง สนามบนิสุวรรณภมู ิ– นครฉางซา 

13.00 น.  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตู 2 เคานเ์ตอร ์D

โดยสายการบนิไทยสมายล ์โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระ

และเอกสารการเดนิทางแกท่่าน 

16.05 น. ออกเดนิทางไปยังนครฉางซา มณฑลหหูนานโดยสายการบนิไทยสมายล ์ 

เทีย่วบนิที ่WE 616 ** มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง** 

20.20 น. เดนิทางถงึ สถามบนิฉางซา นครฉางซา มณฑลหหูนาน เมอืงเอกของมณฑลหูหนาน อยู่

ตอนกลางของแม่น้ําแยงซเีกยีง ทางตอนเหนือตดิกบัมณฑลหูเป่ย ทศิใตต้ดิกบัมณฑลกวางสแีละ

กวางตุง้ ทศิตะวนัตก ตดิกบัมณฑลเสฉวนและกุย้โจวเป็นเมอืงทีม่คีวามสําคญัทางประวตัศิาสตร ์

และวฒันธรรมแห่งหนึง่ของจนี มปีระชากรประมาณ 64 ลา้นคน และเป็นบา้นเกดิของผูนํ้าคน

สําคญัของประเทศ จนี หลายคน เชน่ ประธานเหมาเจ๋อตงุ, หลวิเสา้เฉียน, จูหรงจ ีในสมัยสามกก๊

เป็นเมอืงทีก่วนอตูัง้ตวัเป็นใหญ่อยู่นานหลายสบิปี แลว้นําท่านเดนิทางเขา้สูโ่รงแรม 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (4*) 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง ฉางซา – เฟิงหวง – ลอ่งเรอืถวัเจยีง – สะพานสายรุง้ 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (1)  

นําท่านเดนิทางสู ่ เมอืงเฟิงหวง หรอื เมอืงโบราณฟ่งหวง (เมอืงหงส)์ (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 5-6 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีข่ ึน้อยู่กบัเขตปกครองตนเองของชนเผ่านอ้ยถูเจยีตัง้อยู่ ทางทศิ

ตะวนัตกของมณฑลหูหนาน เมอืงโบราณหงสต์ัง้อยู่รมิแม่น้ําถัว ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาเสมอืนดา่น 

ชอ่งแคบภูเขา ทีเ่ดน่ตระหง่านมยีอดเขาตดิตอ่กนัเป็นแนว ทีม่โีบราณสถานและโบราณวตัถุ

ทางดา้นวฒันธรรมอนัล้ําคา่ทีต่กทอดมาจากราชวงศห์มงิและชงิหลายรอ้ยแห่ง มถีนนทีปู่ดว้ยหนิ

เขยีว 20 กวา่สาย  

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

อสิระใหท้่านชมเมอืงเฟิงหวง ลอ้มรอบดว้ยขนุเขา

เสมอืนดา่น ชอ่งแคบภูเขา ทีเ่ดน่ตระหง่านมยีอด

เขาตดิตอ่กนัเป็นแนว ทีม่โีบราณสถานและ

โบราณวตัถุทางดา้นวฒันธรรมอนัล้ําคา่ทีต่กทอด

มาจากราชวงศห์มงิและชงิหลายรอ้ยแห่ง จุดเดน่

ของเมอืงเฟิงหวง คอืบา้นทีย่กพืน้สงูเรยีงราย เป็น

ทัศนียภาพทีส่วยงามและเป็นทีน่ยิมของชาวจนีและชาวตา่งชาต ิ
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จากนัน้นําท่านชม สะพานสายรุง้ หรอื สะพานหงเฉยีว สะพานไมโ้บราณทีม่หีลงัคาคลมุเหมอืน

สะพานขา้มคลองในเวนสิ เป็น สะพานประวตัศิาสตรท์ีม่คีวามเป็นมาหลายรอ้ย ปีกอ่นทีจ่ะเดนิถงึ

สะพานนัน้ท่านจะไดเ้ห็นจุดเดน่ของฟ่งหวง คอืบา้นทีย่กพืน้สงูเรยีงราย เป็นทัศนียภาพทีส่วยงาม 

และเป็นทีน่ยิมชมชอบทัง้ชาวจนีและชาวตา่งประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่           รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (3) 

นําท่าน ลอ่งเรอืตามล าน้  าถวัเจยีง การลอ่งเรอืชมบรรยากาศของสองฝ่ังแม่น ้าํถั่วเจยีง ถอืวา่เป็น

ไฮไลทใ์นการเทีย่วชมภายในเมอืงโบราณเฟ่ิงหวง ชมบา้นเรอืนสองฟากฝ่ังแม่น ้าํ สะพานโบราณ 

เจดยีว์ัน่หมงิ หอตัว๋ ชุย่ ฯลฯ ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนทีม่ลีกัษณะการกอ่สรา้งแบบจนีโบราณสรา้ง

ในสมัยราชวงศห์มงิและชงิ ระหวา่งทางจะมชีาวบา้นซึง่เป็นชนเผ่าดัง้เดมิของทีน่ี่เรยีกวา่ชนเผ่าถู่

เจยีง เอาเรอืออกมาลอยลําคอยรอ้ง เพลงตอ้นรับนักท่องเทีย่วและไกดก็์จะเชญิชวนให ้

นักท่องเทีย่วรอ้งเพลงตอบกลบัไป ซึง่ไม่วา่เราจะรอ้งเป็นเพลงไทยหรอืจนีออกมาเคา้ก็จะรอ้ง

เพลงตอบกลบัมาเพิม่สสีนัระหวา่งการลอ่งเรอืใหส้นุกสนาน 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  VIENNA JISHOU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (4*) 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง เฟิงหวง - จางเจยีเจ ีย้ – เขาเทยีนเหมนิซาน – ถา้ประตูสวรรค ์(ข ึน้

กระเชา้-บนัไดเลือ่น+รถอทุยาน) – หนา้ผาลอยฟ้าทางเดนิกระจก (รวม

ผา้หุม้รองเทา้) 

 ** เลอืกซือ้ทวัร.์..โชวน์างพญาจิง้จอกขาว **  

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4)  

นําท่านเดนิทางสู ่อทุยานจางเจยีเจ ีย้ (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีม่อีทุยานแหง่ชาติ

ซ ึง่ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตจิากองคก์ารยเูนสโก ้ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของ

มณฑลหูหนาน เป็นอทุยานแห่งชาตแิห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจนี ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1982 

และไดร้ับการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 อทุยานจางเจยีเจีย้มเีน้ือทีก่วา่ 

369 ตารางกโิลเมตร ระหวา่งเสน้ทางจากฉางซาไปจางเจยีเจีย้ทางผ่านขนุเขานอ้ยใหญ่สองขา้ง

ทางเขยีวชะอุม่ดว้ยตน้ไมน้านาพันธุ ์  

นําท่านเขา้สู ่ เขตเทยีนเหมนิซาน ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องจางเจยีเจีย้ ห่างจากตวัเมอืงไป 8 กม. 

เทยีนเหมนิซานเดมิเป็นชือ่ถ้ํา ตัง้ชือ่มาแตส่มัยสามกก๊ ภายหลงัใชเ้รยีกเป็นชือ่ภูเขาดว้ย ในปี 
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ค.ศ. 1999 เทยีนเหมนิซานมชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้ักไปทั่วโลก ไม่ใชใ่นฐานะเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว แต่

เป็นทีว่ดัฝีมอืของนักบนิชัน้เยีย่มในการบนิลอดผ่านชอ่งเขาประตสูวรรค ์ แห่งน้ี เทยีนเหมนิซานมี

ยอดสงูสดุ สงู 1,518 เมตรจากระดบัน้ําทะเล มพีืน้ที ่190 ตารางกโิลเมตร บนยอดเขายังเป็นพืน้ที่

ป่าดบิทีส่มบูรณอ์ย่างทีส่ดุ ตน้ไมใ้หญ่แตล่ะตน้มอีายุนับรอ้ยปี ในระหวา่งปี ค.ศ. 2002-2005 การ

ท่องเทีย่วเทยีนเหมนิซาน ไดใ้ชเ้งนิลงทุนประมาณ 550 ลา้นหยวน   

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) เมนูอาหารหูหนานอนัเลือ่งชือ่ 

จากนัน้นําท่านสู ่ ถ้ําเทยีนเหมนิตง้ หรอืเรยีกวา่ถ า้ประตูสวรรคเ์หมนิซาน นําท่านขึน้กระเชา้

กอนโดลา่ มคีวามยาวทีส่ดุในโลก คอื 7.5 กโิลเมตรเมตรเป็นกระเชา้ทีท่ันสมัยทีส่ดุ ขึน้สู ่ เขา

เทยีนเหมนิซานใชเ้วลาในการน่ังกระเชา้ 40 นาท ีขึน้สูจุ่ดสงูสดุ “เซีย่จา้น” ชมความงามของภูผา

นับรอ้ยนับพันยอด แลว้นําท่านลง

ดว้ยบนัไดเลือ่นแลว้ตอ่ดว้ยรถ

อทุยาน เพือ่นําท่านเดนิทางสูท่างขึน้

ประตสูวรรค ์ ประตน้ีูมคีวามสงู 131.5 

เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 

60 เมตร ถงึทางขึน้จุดธูปใหญ่ไหวฟ้้า

ขอพรเทพสวรรค ์ แลว้ทา้ทายความสมบรูณข์องร่างกาย ออกกําลงักายขึน้บันได 999 ชัน้ ขึน้สู่

ชอ่งเขาประตูสวรรค ์“เทยีนเหมนิซาน”   

 

อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูป ชมความงามของประตสูวรรค ์ซึง่เคยมชีาวรัสเซยีไดข้บัเครือ่งบนิเล็กลอด

ผ่านชอ่ง ภูเขาประตสูวรรคม์าแลว้เป็นสถานทีท่ีน่่าสนใจจากชาวตา่งชาตอิกีแห่งหนึง่ (การขึน้ถ้ํา

เทยีนเหมนิขึน้อยู่กบัสภาพภมูอิากาศ) ชมความมหัศจรรย ์“หนา้ผาลอยฟ้าทางเดนิกระจก” รมิ

หนา้ผาสมัผัสความแปลกใหม่ของการท่องเทีย่ว เน่ืองจากเทยีน 

เหมนิซานถูกรายลอ้มดว้ยภูเขารูปทรงสวยงามแปลกตาจงึมกีารสรา้งทางเดนิแบบสะพานให ้

นักท่องเทีย่วไดเ้ดนิลดัเลาะชมววิทวิทัศนไ์ปตามขอบหนา้ผาสงูชนั 

หมายเหตุ  กรณีรอควิขึน้กระเชา้นาน หรอืรอลฟินาน หรอืรถประจาอทุยานหยุดใหบ้รกิาร ณ. ถ้ําประตสูวรรค ์ 

ทางบรษัิทฯ จะปรับเปลีย่นหรอืเปลีย่นแปลงใหต้ามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึง่ ทางบรษัิทฯ จะไม่คนืเงนิ  

และไมจ่ัดโปรแกรมอืน่มาทดแทนให ้ทัง้น้ี ขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว 

เป็นหลกั ขอสงวนสทิธิย์ดึตามประกาศจากทางอทุยานเป็นสาคญั โดยทีไ่ม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (6) เมนูเป็ดยา่งปกักิง่ 

***เลอืกซือ้ Option เสรมิ แนะน าทา่นไมค่วรพลาด “โชวส์ุนขัจ ิง้จอกขาว”” เป็นการ

แสดงบทเกีย่วกบัความรกัของนางพญาจิง้จอกขาวทีม่ตีอ่ชายผูเ้ป็นทีร่กั ตอ้งพลดัพราก

จากกนัท ัง้ทีย่งัรกักนั ถอืเป็นบทต านานแหง่ความรกัทีน่า่ยกยอ่งยิง่นกั  

**หากท่านสนใจตดิตอ่ขอขอ้มูลและสอบถามราคาไดท้ีห่ัวหนา้ทัวร*์* 

*** หากท่านใดทีไ่ม่ประสงคซ์ือ้ Option สามารถพักผ่อนทีโ่รงแรมตามอธัยาศยั เวลาในการชม

โชว ์ประมาณ 1 ชัว่โมง ขึน้อยู่กบัจํานวนนักท่องเทีย่วและการจราจรในวนันัน้ๆ 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั BEST WESTERN PLUS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (4) 

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง จางเจยีเจ ีย้ – เขาเทยีนจือ่ซาน (ขึน้-ลง โดยลฟิตแ์กว้ไป่หลง) -สะพาน

หนึง่ใตห้ลา้– ล าธารแสท้อง - ภาพวาดทราย- ภาพเขยีน 10 ลี ้(น ัง่รถไฟ

เล็กไป-กลบั) – แกรนดแ์คนยอน - สะพานกระจกทีย่าวทีสุ่ด  

  พเิศษ...โชวเ์ซยีนกูฉ่งิ 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เขาเทยีนจือ่ซาน นํา

ท่านขึน้-ลง เขาเทยีนจือ่ซาน ดว้ยลฟิทแ์กว้

ไป่หลง ทีม่คีวามสงู 326 เมตร  สู ่ภเูขาเทยีน

จือ่ซาน หรอื ภเูขาเจา้ฟ้า เทยีนจือ่ซาน มเีน้ือ

ที ่ 65 ตารางกโิลเมตร ยอดเขาสงูสดุวดัได ้

1,250 เมตรจากระดบัน้ําทะเล ดา้นทศิ

ตะวนัออก ทศิใต ้ และทศิตะวนัตก ของเขา

เทยีนจือ่ซานเต็มไปดว้ยชะง่อนผาสงูชนั มลํีาหว้ยลกึ และมป่ีาหนิยักษ์รูปร่างตา่ง ๆ นําท่านสูจุ่ด

ชมววิบนเขาเพือ่ชมความงามของเขาเจา้ฟ้า  

จากนัน้นาท่านเดนิทางสู ่ เทยีนเสีย้ตีอ้ ีเ้ฉยีว (สะพานหนึง่ใตห้ลา้) ชมววิซึง่มทีัศนียภาพที่

สวยงามรายลอ้มดว้ยหมู่ขนุเขา ซึง่ภาพยนตรช์ือ่ดงั อวตาร ไดน้ามาเป็นฉากในการถ่ายทา ท่านจะ

ไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทัศนอ์นัสวยงาม 

นําท่านเดนิทางสูอ่ทุยานแห่งชาตเิพือ่เที่ยวชม จนิเปียนซ ีหรอื ล าธารแสท้อง ซึง่เป็นลําธารที่

ไหลวนไปตามชอ่งเขาและ ชะง่อนผาสงูชนัเขา้ไปกลางภูเขาวงกตดว้ยระยะทางยาว 7.5 ก.ม  

ลําธารแซท่อง มน้ํีาในลําธารมสีเีขยีวใสปราศจากมลภาวะ สองฝ่ังน้ําจะมภีูเขาหนิรูปร่างสวยแปลก

ตา ตัง้ตระหง่านเรยีงราย งดงามอย่างที ่ท่านไม่เคยเห็นจากทีใ่ดมากอ่น  

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

หลงัจากนัน้ชม พพิธิภณัฑภ์าพวาดทราย "จวนิเซงิฮวา่เยยีน" เมอืงจางเจยีเจีย้ ภายใน

พพิธิภัณฑเ์ป็นทีร่วบรวมและจัดแสดงผลงานทีม่คีณุคา่ทางศลิปะของศลิปินแห่งชาตนิาม "หลีจ่วนิ

เซงิ" ซึง่ผลงานของเขาทุกชิน้เป็นภาพเขยีนดว้ยมอืทีใ่ชห้นิทรายและสธีรรมชาตทิีส่กดัจากเปลอืก

ไมใ้บไมเ้ป็นวตัถุดบิในการเขยีน   ภาพเขยีนเหลา่น้ีนอกจากจะทรงคณุคา่ทางศลิปะมเีอกลกัษณ์

เฉพาะ   ยังเป็นภาพเขยีนทีส่วยงาม คมชดัและมมีติสิมจรงิ 
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จากนัน้นําท่านเที่ยวชมทวิทัศน์ ภาพเขยีน 10 ลี ้(น ัง่รถไฟเล็กไป-กลบั) ซึง่ตัง้อยู่ทางภาค

ตะวนัตกเฉียงเหนือของซัว่เซีย่วี ่เป็นเขตชอ่งแคบทีม่ทีัศนียภาพงดงามแห่งหนึ่ง มียอดเขาแปลก

พสิดาร และหนิยักษ์ทีม่รีูปร่างลกัษณะตา่งๆมากกวา่ 200 ลกู และใหท้่านไดเ้ก็บภาพประทับใจ  

จากน ัน้น าทา่นสมัผสับรรยากาศแหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหม ่ ณ The Grand Canyon of 

Zhangjiajie Skywalk สะพานแกว้ขา้มหุบเขาทีย่าวและสูงทีสุ่ดในโลก เหนือแคนยอน สงู

เหนือพืน้ 980 ฟตุ และความยาวกว่า 400 เมตร เชือ่มสองหนา้ผา  ถอืเป็นการทําลายสถติ ิสะพาน

แกว้ทีย่าวและสงูทีส่ดุในโลกอนัเดมิ อย่างสะพานแกรนดแ์คนยอนของอเมรกิา ทีส่งูเพยีง 718 ฟตุ 

สะพานน้ีออกแบบโดย  Haim Dotan นักออกแบบชือ่ดังจากอสิราเอล เปิดใหบ้รกิารนักท่องเทีย่ว

ตัง้แตเ่ดอืนกรกฎาคม 2559  และสามารถรองรับคนไดถ้งึ 800 ท่านในคราวเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (9)  พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนูป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ี 

นําท่านชมโชวอ์ลงัการของ โชวเ์ชยีนกูฉ่งิ เป็นโชวใ์หม่ในเมอืงจางเจยีเจีย้ ทีเ่พิง่เปิดใหช้มมาไม่

นาน (เมือ่วนัที ่28 มถิุนายน 2562 ที่ผ่านมา) แสดงวัฒนธรรมและเรื่องราวของเมืองจางเจียเจี้ย 

ซ ึง่สวยงามและอลงัการไม่แพโ้ชวอ์ืน่เลย ครัง้นงึในชวีติตอ้งไดช้ม 

   น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  BEST WESTERN PLUS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (4*) 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง จางเจยีเจ ีย้ – วดัเคฟู - ฉางซา – อสิระชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิหวงซงิหลู ่– 

สนามบนิ 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

นําท่านเดนิทางสูฉ่างซา  (ใชเ้วลาประมาณ 4 ช ัว่โมง)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (11) ล ิม้รสอาหาร

พเิศษ...สุก ีเ้ห็ด+น า้จ ิม้ไทยรสเด็ด 

บ่าย นําท่านขอพรทีว่ดัไคฟู (Kaifu Temple) เป็นวดัพุทธเกา่แกท่ี่

ตัง้อยู่ในเมอืงฉางซา มณฑลหูหนาน ประเทศจนี วดัแห่งน้ีมพีืน้ที่

16,000 ตารางเมตร วดัแห่งน้ีสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.927 ไปเทีย่วชมสถาปัตยกรรมวดัพุทธแบบจนี

โบราณกนัครับทีเ่กา่แกนั่บพันปี ถูกสรา้งขึน้ใน5ราชวงศ ์ทําใหม้ันมเีรือ่งราวทีน่่าสนใจมากมาย 

นําท่านเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิหวงซงิหลู ่ซึง่เป็นแหลง่จําหน่ายสนิคา้หลากหลายชนดิ เพือ่ให ้

ท่านอสิระเลอืกซือ้สนิคา้นานาชนดิตามอธัยาศยั สําหรับเป็นของฝากของทีร่ะลกึแกค่นทางบา้น 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (12) 
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  น าทา่นเดนิทางไปยงัสนามบนิเมอืงฉางซา 

21.20 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE 617 

23.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

************************************************ 

อตัราค่าบริการ 

ก ำหนดกำรเดินทำง     11-15 มีนำคม 2563 

12 – 16  เมษำยน 2563 (สงกรำนต)์ 

Enjoy Changsha - Zhangjiajie 5d 4n(WE) 
 

ราคารวมต ัว๋ 

ผูใ้หญ ่2-3 ทา่น/หอ้ง ราคาท่านละ 

37,500.- บาท เด็ก อายุตํา่กวา่ 12 ปี พักกบั  ผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก อายุตํา่กวา่ 12 ปี พักกบั  ผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มเีตยีง) 

เด็ก อายุตํา่กวา่ 12 ปี พักกบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไมม่เีตยีง) 35,500.- บาท 

พกัหอ้งเดีย่วเพิม่อกีทา่นละ 4,900.-บาท 

อตัรานีร้วม: ภาษนี า้มนัของสายการบนิ,ภาษสีนามบนิไทย ณ วนัที ่9 ม.ค.63 

**ราคาดงักลา่วอาจมกีารปรับเปลีย่นหากสายการบนิมกีารเรยีกเก็บภาษีน้ํามันและภาษีสนามบนิเพิม่เตมิ** 

หมายเหตุ  

-  เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ 

ท่านสละสทิธิไ์ม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

- โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมและในแตล่ะครัง้จะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสารจํานวน 15 

ท่านขึน้ไป กรณีทีล่กูคา้ 10 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร ์แตม่ไีกดท์อ้งถิน่พูดไทยรบั) 

- คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า การจัดหอ้งพักมาตรฐาน จะเป็น 2 

เตยีง/หอ้ง (Twin room) หากท่านพัก 3 ท่าน/หอ้ง (Triple room) ขึน้อยู่กบัโรงแรมนัน้ๆ หากทางโรงแรมนัน้ๆ ไมม่ ี

ทางบรษัิทฯ จะจัดใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป และหากลกัษณะหอ้งนอนคนละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้ของโรงแรม 

- กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิภายในเอง เพือ่ต่อเทีย่วบนิหรอืคา่เดนิทางตา่งๆ ทีจ่ะมาร่วมเดนิทางพรอ้ม

คณะ  รบกวนเช็คเวลาบนิหรอืสายการบนิกบัเจา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นออกตัว๋เพือ่ความถูกตอ้ง หากท่านออกตั๋วไป

แลว้ เทีย่วบนิลา่ชา้ หรอืจํานวนผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจํานวน หรอืกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไม่

รับผดิชอบเน่ืองจากอยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ 

 

อตัรานีร้วม 

คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัเสน้ทางกรุงเทพฯ-จางเจยีเจีย้(ต ัว๋กรุป๊)-กรุงเทพฯ สายการบนิไทยสมายล ์ชัน้

ทัศนาจร (WE) 

ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการระบุ 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการระบุ   ค่ารถรบัส่งระหว่างการน าเท่ียวตามรายการระบุ 

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี     

ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
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ค่าประกนัอุบติัเหตุหรือเสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุเท่าน้ัน คุม้ครองอายุตั้งแต่ 6 เดือน-75 ปี ในวงเงินท่านละไม่

เกิน 1,000,000 บำท ค่ารกัษาพยาบาลอุบติัเหตุ ไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท(แบบกรุ๊ปทัวร)์ **อายุ 76ปี

ข้ึนไป วงเกิน 500,000 บำท  ค่ารกัษาพยาบาลอุบัติเหตุ ไม่เกินวงเงิน 250,000 บาท(แบบกรุ๊ปทัวร)์ ** 

เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรมท่ี์ทางบริษัทฯ จัดท า (ส าหรบัท่ีเดินทางพรอ้มคณะทัวรก์รุ๊ปจากเมืองไทยเท่าน้ัน) 

ส าหรบัท่านอ่ืนๆ ท่ีไม่ตรงตามเง่ือนไขกรมธรรม ์ท่านจะตอ้งท าประกันการเดินทางเอง หรือ สอบถามค่าใชจ้่าย

ประกนัเพ่ิมเติมกบัเจา้หนา้ท่ีฯ 

ไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง 

*** ราคารวมทปิไกด+์คนขบัรถทอ้งถิน่แลว้ *ไม่รวมหวัหนา้ทวัร ์วนัละ 10 หยวน/วนั/ทา่น* (โดย

เฉลีย่ 50 หยวน/ทา่น) 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด (30 กโิลกรัมตอ่ท่าน) 

คา่ทําหนังสอืเดนิทาง   

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษี  3% 

คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว  

สําหรับราคาน้ีบรษัิท ฯ จะไม่รวมคา่ภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดืม่,ค่าอาหารที่สั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ค่าซักรีด 

ฯลฯ 

คา่ทปิยกกระเป๋า โดยเฉลีย่ใบละ 5-10 หยวน (บางโรงแรมอาจจะไม่มเีจา้หนา้ทีย่กกระเป๋า) 

ไมแ่จกกระเป๋าเดนิทาง 

ราคาไมร่วมวซีา่จนี ทา่นละ 1,650 บาท (ใชเ้วลายืน่วซีา่ 4 วนัท าการ) 

 
 

การช าระเงนิ   

 ทางบรษิทัฯ จะขอเก็บเงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 10,000 บาท ต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่านสําหรับการจอง

ทัวร ์หากภายใน 3 วนัไม่มกีารชําระคา่มัดจําถอืวา่ยังไม่คอนเฟรมิที ่สว่นทีเ่หลอืจะขอเก็บท ัง้หมดกอ่นเดนิทาง

อย่างนอ้ย 16 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามัดจําทัง้หมด หรือยกเลกิการ

เดนิทาง 

 

การยกเลกิ 

 ไมส่ามารถยกเลกิไดเ้นือ่งจากเป็นชว่งเทศกาล และ ขอเก็บเงนิท ัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางได ้15 วนักอ่นการเดนิทาง) 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่

เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

หมายเหตุ  

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. เน่ืองจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบุบนหนา้ตัว๋เท่านัน้ จะไม่สามารถยกเลกิ หรือเปลีย่นแปลง

การเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื

เงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัท่าน 

3. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอื่นๆ ที่อยู่

นอกเหนือการควบคุม ของทางบรษัิทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิที่เกดิขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่ง ๆ 

4. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้และความ

ผดิพลาดจากทางสายการ บนิ  จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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5. เมื่อท่านเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนืไดไ้ม่วา่กรณีใด 

6. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองที่น่ังบนเครื่อง

และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ เป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

7. ราคาน้ีคดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับ

ราคาตัว๋เครือ่งบนิตาม สถานการณ ์ดงักลา่ว 

8. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะดําเนนิโดยสุดความสามารถที่จะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิ ใหส้ําหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

9. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสทิธิ์ในการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บริษัทฯ 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดย ผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเท่านัน้ 

10. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ

จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

11. บรษัิทจะไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 

หรอื เอกสารเดนิทาง ไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ อาท ิเชน่ นโยบายการควบคมุไขห้วดัใหญ่ 

2009 ของประเทศนัน้ๆ 

12. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบกรณีลกูคา้ลมืพาสปอรต์เอง ณ วนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิไม่อนุญาตให ้

เดนิทาง 

13. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบหากสายการบนิไม่ออกบัตรขึน้เครือ่งใหผู้โ้ดยสารอนัเน่ืองจากหนังสอืเดนิทางชํารุด

หรอืมกีารประทับตราอืน่ๆ ทีไ่ม่ใชก่ารเขา้-ออกประเทศ รวมถงึพาสปอรต์ทีม่อีายไุม่เกนิ 6 เดอืนในวนั

เดนิทาง 

14. รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ในระหวา่งการทําทัวร ์

15. เมือ่ท่านตกลงชําระคา่มัดจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด 

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

 ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,200 บาท 

 การขอวซีา่เขา้ประเทศจนีสถานทูตจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

เอกสารในการขอวซีา่ 

1. หนังสอืเดนิทางมอีายไุม่ตํา่กวา่ 6 เดอืน  มหีนา้วา่งประทบัตรามากกวา่ 2 หนา้คู่   

2. สําเนาทะเบยีนบา้น, สําเนาบัตรประชาชน และ สําเนาเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้ม)ี 
3. เอกสารหลกัฐานการเปลีย่นชือ่-นามสกลุ ----- หากชือ่-นามสกลุทีร่ะบุในหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่กบัหนังสอื

เดนิทางเลม่เดมิไม่ตรงกนั ใหย้ืน่เอกสารหลกัฐานการเปลีย่นชือ่-นามสกลุทีท่างราชการออกให ้

 3.1 เอกสารเพิม่เตมิ กรณีเด็ก อายุตํา่กวา่ 6 ปี สูตบิตัรตวัจรงิ และสําเนาบัตรประชาชนบดิา-มารดา 
 3.2 เอกสารเพิม่เตมิ กรณีเด็ก อายุ 6-18 ปี สําเนาสตูบิัตร และสําเนาบัตรประชาชนบดิา-มารดา 
 3.3 เอกสารเพิม่เตมิ กรณีเด็ก อายุตํา่กวา่ 18 ปี สําเนาสูตบิัตร, หากไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา หรอืมารดา 

ตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ ออกโดยส านกังานเขตเทา่น ัน้ 
 
4. หนงัสอืรบัรองการท างาน (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง ท างานทีเ่ดยีวกนั 3 ทา่นขึน้ไป) 
5. ใบกรอกฟอรม์ขอ้มูลสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง (พรอ้มเบอรโ์ทรตดิตอ่ลูกคา้ ) *ส าคญัมาก*  

 เพือ่น าขอ้มูลของลูกคา้กรอกฟอรม์ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่     
 * กรณีลูกคา้ประกอบธรุกจิสว่นตวั โปรดระบรุายละเอยีดของธรุกจิดว้ยวา่ ท าอะไร * 
 

6. รปูถา่ยส ีขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 รูป  พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ *ส าคญัมาก* 
(สถานทตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ ในกรณีดงัตอ่ไปนี)้ * มผีลบงัคบัใชต้ ัง้แต ่วนัที ่6 ธ.ค.2559 เป็น

ตน้ไป  

6.1 รูปถ่ายตอ้งอายุไม่เกนิ 6 เดอืน 
6.2 รปูถา่ยหนา้ตรง ไมย่ ิม้เห็นฟนั มองเห็นท ัง้ใบหนา้ และ ใบหูท ัง้ 2 ขา้งชดัเจน *ส าคญัมาก* 
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6.3 หา้ม สวมเสือ้สขีาว เชน่ เสือ้ยดืสขีาว เสือ้นักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
6.4 หา้ม นํารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสติ๊กเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร ์

6.5 หา้ม นํารูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่่ายเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ทําวซีา่ 
6.6 ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
6.7 ไม่สวมเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู แวน่ตาดํา แวน่ตาแฟชัน่ แวน่สายตา  

6.8 หา้ม สวมใสค่อนแทคเลนสส์ ีหรอื คอนแทคเลนสบ์ิ๊กอายสแ์ฟชัน่  
 

 

ดงัรปูตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3  รูปถ่ายจะตอ้งบง่บอกรูปพรรณสนัฐานของผูย้ืน่คํารอ้งไดอ้ย่างชดัเจน รปูถา่ยหนา้ตรง ไมย่ ิม้เห็นฟนั 

มองเห็นท ัง้ใบหนา้ และ ใบหูท ัง้ 2 ขา้งชดัเจน *ส าคญัมาก* 

ไม่หลบัตา ไม่อา้ปาก หรอืยิม้เห็นฟัน หา้มทําท่าทาง หรอืมสี ิง่กดีขวางใดๆทัง้สิน้ ศรีษะเอยีงซา้ยหรอืขวาได ้นอ้ย

กวา่หรอืเท่ากบั 20 องศา และ แหงนหนา้ขึน้ลงได ้นอ้ยกวา่หรอืเท่ากบั 25 องศา  

 หา้ม สวมเสือ้สขีาว เชน่ เสือ้ยดืสขีาว เสือ้นักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 หา้ม นํารูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่่ายเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัตอ่ใชเ้พือ่ยืน่ทําวซีา่ 

 ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีดู่เป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

 ไมส่วมเคร ือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งห ูกิ๊บตดิผม แวน่ตาดํา แวน่ตาแฟชัน่ แวน่สายตา  

 หา้ม สวมใสค่อนแทคเลนสส์ ีหรอื คอนแทคเลนสบ์ิ๊กอายสแ์ฟชัน่  

 สามารถสวมเครือ่งประดบัทีศ่รีษะ ดว้ยเหตุผลทางศาสนาเทา่น ัน้ 

 หา้ม นํารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสติ๊กเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร ์จะตอ้งพมิพล์งบนกระดาษ

สําหรับรูปถ่ายเท่านัน้ และจะตอ้งไมม่สี ิง่สกปรก หรอืรอยขดีขว่นใดๆทัง้สืน้ 

7. ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่จนี 

ท่านจะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบรษัิทฯ ไม่ทราบกฎกตกิาในราย

ระเอยีดการยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง 

ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 สปัดาห ์

 

หมายเหต:ุ กรณีเอกสารไมค่รบถว้น หรอืไมถ่กูตอ้งตามกฎระเบยีบทีท่างสถานทตูแจง้ ทางบรษิทัจะไม่

ท าการยืน่วซีา่ให ้
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เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี และ แบบฟอรม์จองทวัร ์

***  กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง *** 

พรอ้มท ัง้ไดอ้า่นรายละเอยีดเง ือ่นการเดนิทางท ัง้หมด โดยครบถว้น 

 

1. ยนืยนัการเดนิทาง จองรายการทวัร ์

.............................................................................................................  

2. คณะชือ่ / นามสกลุ ผูจ้องทวัร ์

....................................................................................................................  

3. จ านวน ผูเ้ดนิทาง ........................... ทา่น ผูใ้หญ ่..............ทา่น เด็ก...............ทา่น 

4. เบอรต์ดิตอ่ ...................................................................................... 

 

กรอกขอ้มูลสว่นตวั 

5.  ชือ่ - นามสกลุ  (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์) 

( MISS /MRS. /MR.) NAME ...............................................SURNAME........................................... 

6. สถานภาพ   (.....)โสด  (.....)สมรส  (.....)หย่า    (.....)ม่าย   (.....)อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา  (.....)แยกกนัอยู ่

กรณีทีส่มรส ระบุชือ่คูส่มรส..............................................................  อาชพี ...................................... 

7. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนาน (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ............................................................................ 

................................................................................................ รหัสไปรษณีย ์ .............................. 

8. ทีอ่ยูป่จัจบุนั ทีส่ามารถตดิตอ่ได ้(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ......................................................... 

................................................................................................ รหัสไปรษณีย ์ .............................. 

โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มอืถอื ..................................................... 

9.  ชือ่สถานทีท่ างาน (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ่) .............................................................................. 

10. ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน ............................................................................................................... 

ต าแหนง่งาน ..............................................  รหัสไปรษณีย ์......................... เบอรโ์ทร....................... 

11. กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ระบสุถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)............................ 

ทีอ่ยู่..................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์..................................................        เบอรโ์ทร  .....................................................  

12. สมาชกิในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

1.  (MISS./MRS./MR.) NAME ....................................................SURNAME.................................. 

RELATION .........................................................  เบอรโ์ทร............................................................ 

2.  (MISS./MRS./MR.) NAME ....................................................SURNAME.................................. 

RELATION .........................................................  เบอรโ์ทร............................................................ 

13. ในระยะเวลา 1 ปี คุณเคยเดนิทางไปประเทศจนีหรอืไม่    (.....)   ไม่เคย     (.....)   เคย  ระบุ ........... 

เมอืง .................................  วนัทีเ่ดนิทางเขา้/ออก ........................  จุดประสงค ์................................. 

หมายเหต ุ*** กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น 
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ขอ้มูลส าหรบัโรงแรมทีพ่กั และ สายการบนิ 

14. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ ่2 ทา่น (TWN) ............หอ้ง(ปกตจิะเป็นแบบ 2 เตยีง) หรอื (DBL) ......หอ้ง  

 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง 

 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง (มเีตยีง) 

 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง (ไมม่เีตยีง) 

 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ ่3 ทา่น (TRP)  เตยีงเสรมิ ………..หอ้ง    

 3.6 หอ้งพกั 1 ทา่น (SGL) ………หอ้ง     

 

15. อาหาร          ไมท่านเนือ้ววั  ไมท่านเนือ้หมู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวริสั 

      อืน่ๆ............................................................ 

16.  เคยโดนปฎเิสธวซีา่หรอืไม ่  ไมเ่คย     เคย   ประเทศ..................................... 

17. ตอ้งการเลอืกทีน่ ัง่            รมิทางเดนิ  รมิหนา้ตา่ง  อืน่ๆ................................................  

(ทางบรษัิทฯ จะดําเนนิการแจง้ไปทางสายการบนิ แตย่งัไม่สามารถการันตไีดเ้ลย) 

ลงชือ่ ผูจ้อง..................................................................................................... 

*** กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางภายใน 7 วนั หลงัจากท าการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวั

จรงิกอ่นเดนิทาง 7 วนั*** 


