
 

 

รหัสทัวร B2B1901243 
ทัวรจีน จางเจียเจ้ีย สะพานแกว FUNNY NO SHOP 4 วัน 3 คืน  
[FD] 
 

ชมความงามที่ย่ิงใหญ แหง เขาเทียนเหมินซาน  
น่ังกระเชาที่ยาวที่สุดแหงหน่ึงในโลก สูภูผาประตูสวรรค   
ถ้ําประตูสวรรคเทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน 
ตะลุย The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk สะพานแกวท่ียาวและสูงที่สุดในโลก 
ขาอวตาร เขามหัศจรรยจางเจียเจ้ีย เพชรเม็ดงามแหง อุทยานอูหลิงหยวน  
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว เที่ยวเต็มอ่ิม ไมลงรานชอปฯรบ 2 เขา สะพานแกว  
4 วัน 3 ค 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ฉางซา(สนามบินฉางซา ฮวงหัว) 
(FD540:18.00-22.20) 

15.00 น. คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกช้ัน 3 ประตู
ทางเขา 2-3 เคานเตอร 1-2 สายการบิน ไทยแอรเอเชีย โดยมี
เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระใหกับทาน 

18.00 น. ออกเดินทางสู สนามบินฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบิน 
ไทยแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD540   (ไมรวมอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง) 

22.20 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา ต้ังอยูทางตอนใตของ
แมน้ําเซียง มีพ้ืนท่ีประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบงเขตการ
ปกครองออกเปน 5 เขตและ 4 อําเภอ อีกทั้งยังเปนเมืองเอกของ
มณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมมากวา 3,000 ป ใน
ปจจุบันเปนศูนยกลางดานการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลัง
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระ จากน้ันนําทานเดินทางเขา
สูโรงแรมที่พัก 

ที่พัก      RAMADA PLAZA CHANGSHA HOTEL OR SAME 5* 

วันที่ 2 ฉางซา-จางเจียเจ้ีย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเชา+บันไดเล่ือน+รถ
อุทยาน)-ถ้ําประตูสวรรค-ระเบียงแกว (รวมผาหุมรองเทา) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   

 

นําทานเดินทางสู เมืองจางเจียเจ้ีย  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 
ช่ัวโมง) อุทยานมรดกโลกต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหู
หนาน เปนอุทยานแหงชาติแหงแรกของจีน และไดรับการประกาศให
เปนมรดกโลกธรรมชาติในป ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจ้ียมีเน้ือท่ีกวา 
369 ตารางกิโลเมตร อุดมดวยขุนเขานอยใหญและตนไมนานาพันธุ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

 
 

 
 

 

 นําทานเดินทางสู ภูเขาเทียนเหมินซาน ต้ังอยูมณฑลหูหนาน สมยักอน
เรียกวา ภูเขาหวินเม้ิงซานหรือซงเหลียวซาน เปนประวัติแรกของจาง
เจียเจ้ีย น่ังกระเชาข้ึนสูเขาเทียนเหมินซาน ซ่ึงมีความยาวถึง 7.5 
กิโลเมตร ใชเวลา 40 นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเปนกระเชาที่ทันสมัย
ที่สุด ชมความมหัศจรรยหนาผาลอยฟ�า สัมผัสความแปลกใหมของการ
ทองเที่ยว ชมตนไมออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ ดอกไมป�าตาม
ฤดูกาล ทานจะไดชมความงามของภูเขา ภูผา นับรอยรูป ยอดเขาสูง
เสียดฟ�า งามแปลกตา อิสระใหทานเพลิดเพลินและสัมผัสความงามของ
ยอดเขา จากน้ันนําทานชม ระเบียงแกว ซ่ึงเปนสะพานกระจก มี
ระยะทางอันหวาดผวาอยูท่ี 60 เมตร ลอมรอบผาสูงชัน ความกวาง
ของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได 3 ฟุต มีความหนา 2.5 น้ิว ถือ
เปนการทาทายนักทองเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศนอันงดงามบน เขา
เทียนเหมินซาน มีกฏอยูวาผูมาเยือน สะพานกระจก ตองสวมผาหุม
รองเทาขณะเดิน สันนิษฐานวานาจะชวยลดความสกปรก งายตอการทํา
ความสะอาด สะพานกระจก แหงน้ี ระยะทางอาจไมไกล แตความใส
อาจทําใหเรากาวขาไมออก!!  จากน้ันนําทานลงบันไดเล่ือนสู ถ้ําเทียน
เหมินตง หรือเรียกวา ถ้ําประตูสวรรคเทียนเหมินซาน เปน 1 ใน 4 ของ
ภูเขาท่ีสวย สาเหตุท่ีเรียกวาเทียนเหมินซานเพราะวา ภูเขาเกิดระเบิด
ข้ึนเองโดยธรรมชาติจนกลายเปนถ้ํา ประตูน้ีมคีวามสูง 131.5 เมตร 
ความกวาง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เม่ือทานมาถึงถ้ําประตูสวรรค
ทานจะไดข้ึนข้ันบันได 999 ข้ัน สู ภูเขาประตูสวรรค ถายรูปชมความ
งามซ่ึงเคยมีชาวรัสเซียไดขับเคร่ืองบินเล็กลอดผานชองภูเขาประตู
สวรรคมาแลวเปนสถานท่ีที่นาสนใจจากชาวตางชาติอีกแหงหน่ึง 
สมควรแกเวลาเดินทางลงจากเขาดวยกระเชา 
หมายเหตุ กรณีรอคิวข้ึนกระเชานาน หรือรถประจําอุทยานหยุด
ใหบริการ ณ. ถ้ําประตูสวรรค 
1. กรณีรอคิวข้ึนกระเชานาน อาจจะมีเปล่ียนแปลงเปนน่ังรถอุทยาน + 
ข้ึนบันไดเล่ือน + ลงกระเชา เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการทองเที่ยว



 

 

แกลูกคา ท่ีจะไดไมตองรอคิวนาน  
2. กรณีหากบันไดเล่ือนประกาศปดเน่ืองจากปดซอมแซม หรือจาก
สภาพอากาศที่หนาวจัด มีหิมะเกาะพ้ืน ถนน ทําใหรถอุทยานไม
สามารถเปดใหบริการได ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของลูกคา ตอง
เปลี่ยนเปนข้ึน+ลงกระเชาแทน ทั้งน้ีทางบริษัทจะเปล่ียนแปลงตามความ
เหมาะสมอยางใดอยางหน่ึง และในสวนการน่ังรถของอุทยานข้ึนไปบน
ถ้ําประตูสวรรค หากรถของอุทยานไมสามารถข้ึนไปท่ีถ้ําประตูสวรรคได 
ทางบริษัทฯ จะไมคืนเงิน และไมจัดโปรแกรมอ่ืนมาทดแทนให ท้ังน้ี 
ข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักทองเที่ยว 
ขอสงวนสิทธ์ิยึดตามประกาศจากทางอุทยานเปนสําคัญ โดยที่ไมแจงให
ทราบลวงหนา 
ทานสามารถเลือกซ้ือ Option เสริมท่ีนาสนใจได 
‣ โชวสุนัขจ้ิงจอกขาว การแสดงท่ีถือวาครบครันดวยอารมณตาง ๆ 
ชวนใหเคลิบเคล้ิมไปกับการแสดง เปนการแสดงบทเก่ียวกับความรัก
ของนางพญาจ้ิงจอกขาวท่ีมีตอชายผูเปนท่ีรัก ตองพลัดพรากจากกันทั้ง
ที่ยังรักกัน ถือเปนบทตํานานแหงความรักที่นายกยองย่ิงนัก ทานจะ
เพลิดเพลินไปกับการแสดงจนลืมกระพริบตา ย่ิงใหญกวาโชวหลิวซาน
เจ่ียที่หยางซ่ัว ดวยนักแสดงคุณภาพกวา 600 คน แสดงภายใตสะพาน
คูเช่ือมเขาสองลูก สะพานคูรักใตหลา อลังการกวาโชวใดใดที่ทานเคย
สัมผัสมา (ปดชวงหนาหนาว) 
**ราคาทานละ 380 หยวน หากทานใดสนใจ สามารถสอบถาม
เพ่ิมเติมและชําระเงินไดท่ีไกดทองถ่ินหรือหัวหนาทัวรไทย** 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก       BEST WAESTERN PLUS QINGXINYUN HOTEL  OR 

SAME 5* 

วันที่ 3 
อุทยานจางเจียเจ้ีย(ข้ึน-ลงลิฟทแกว) เขาอวตาร –สะพานใตหลาอันดับ
หน่ึง-ลําธารแสมาทอง-สะพานแกวท่ียาวที่สุด-จางเจียเจ้ีย-ฉางเตอ-
เมืองโบราณตาเส่ียวเหอเจีย 



 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 นําทาน เที่ยวชม อุทยานจางเจียเจ้ีย โดยข้ึนเขาดวย ลิฟทแกวไป�หลง 

ลิฟทแกวแหงแรกของเอเชียที่สูง 326 เมตรซ่ึงถูกบันทึกลง 
Guinness world Records ในดานเปนลิฟทแกวแบบ outdoor ท่ี
สูงที่สุดในโลก (World’s tallest full-exposure outdoor 
elevator) และเร็วที่สุดในโลก นําทานเดินทางสู เทียนเส้ียต้ีอ้ีเฉียว 
(สะพานใตหลาอันดับ1) ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายลอมดวยหมู
ขุนเขา ซ่ึงภาพยนตรช่ือดัง อวตาร ไดนํามาเปนฉากในการถายทํา ทาน
จะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนอันสวยงาม สมควรแกเวลานําทานโดยสาร
โดยลิฟทแกวลงจากยอดเขา 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 นําทานชม ลําธารแสมาทอง เปนลําธารที่ไหลวนไปตามชองเขาและ

ชะงอนผาสูงชันเขาไปกลางภูเขาวงกตระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร
ต้ังอยูทางดานตะวันออกของอุทยานแหงชาติจางเจียเจ้ีย โดยลําธารแหง
น้ีจะไปบรรจบรวมกับแมน้ําหลีของมณฑลหูหนาน    นําทานพิสจูน
ความกลากับ สะพานแกวที่ยาวท่ีสุดในโลก มีความสูงเหนือพ้ืน 980 
ฟุต และความยาวกวา 400 เมตร เช่ือมสองหนาผา ถือเปนการทําลาย
สถิติ สะพานแกวท่ียาวท่ีสุด เน่ืองจากอันเดิม อยางสะพานแกรนดแคน
ยอนของอเมริกา สูงเพียงแค 718 ฟุต   
หมายเหตุ หากสะพานแกวไมสามารถเขาไปเท่ียวชมได หรือ ทางเมือง
จีนประกาศปด จึงไมสามารถเขาไปเที่ยวชมได ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเปล่ียนรายการตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา และไมมีการคืนคาใชจายใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ียึดตามประกาศจาก
ทางสถานท่ีทองเที่ยวเปนสําคัญ นําทานเดินทาสูเมืองฉางเตอ (ใชเวลา
ประมาณ 2 ช่ัวโมง)  นําทานสู เมืองโบราณตาเส่ียวเหอเจีย เปนถนนท่ี
สรางข้ึนตามวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของเมืองฉางเตอ ในสไตล
สมัยโบราณ มีอาหารพ้ืนเมืองมากมาย อาทิ เตาหูเหม็น เสนหมี่  อิสระ
ใหทานเลือกซ้ือของตามอัธยาศัย 



 

 

 
โปรดทราบ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
หรือเปล่ียนแปลงรายการทองเท่ียวบางรายการ ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและ
ฤดูกาล 
ในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสารไมถึง 15 ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก    ZE YUN HOTEL OR SAME 5* 
วันที่ 4 ฉางเตอ-สวนดอกไม(รวมรถราง)-ฉางซา-ถนนโบราณไทผิงเจีย 

(สนามบินฉางซา ฮวงหัว)-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมอืง)  
(FD541:23.25-01.40) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 จากน้ันนําทานเดินทางชม สวนดอกไม ณ สวนฟงหลินฮวาไห ต้ังอยูหาง

จากตัวเมืองฉางเตอประมาณ 18 กิโลเมตร ใหทานไดอิสระถายรูปกับ
ดอกไมนานาพันธุ ตามฤดูกาล  นําทานเดินทางกลับไปยัง เมืองฉางซา 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) ต้ังอยูทางตอนใตของแมน้ําเซียง มี
พ้ืนที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครองออกเปน 
5 เขตและ 4 อําเภอ อีกทั้งยังเปนเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มี
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมมากวา 3,000 ป ในปจจุบันเปน
ศูนยกลางดานการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
นําทานสู ถนนโบราณไทผิงเจีย เปนถนนที่มีความยาวประมาณ 500 
เมตร ซ่ึงเต็มไปดวยรานท่ีขายสินคานารัก ท้ังอาหารและของฝาก ให
ทานอิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน สนามบินฮวงหัว เมือง
ฉางซา 

23.25 น. ออกเดินทางจาก สนามบินฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบินแอร
เอเชีย เท่ียวบินที่ FD541 (ไมรวมอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

01.40 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 



 

 

อัตราคาบริการโปรแกรม : FUNNY NO SHOP จางเจียเจ้ีย เที่ยวครบ 2 เขา สะพานแกว 4 วัน 
3 คืน FD 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
พักหองละ 2-3
ทาน ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
18 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 18 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว
เคร่ืองบิน 
ทานละ 

วันที่ 14-17 มิ.ย. 
62 

21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- 15,400.- 
วันที่ 20-23 มิ.ย. 
62 

20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 14,400.- 
วันที่ 04-07 ก.ค. 
62 

21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- 15,400.- 
วันที่ 22-25 ส.ค. 
62 

21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- 15,400.- 

วันที่ 05-08 ก.ย. 
62 

21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- 15,400.- 

วันที่ 12-15 ก.ย. 
62 

21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- 15,400.- 

วันที่ 19-22 ก.ย. 
62 

21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- 15,400.- 

วันที่ 10-13 ต.ค. 
62 

22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,000.- 16,400.- 

วันที่ 17-20 ต.ค. 
62 

22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,000.- 16,400.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 5,900.- ราคาน้ีรวมรายการ
ทัวร ต๋ัวเครื่องบิน วีซา 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
เง่ือนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของ

บริษัทฯ กอนทุกคร้ัง เพ่ือเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมท้ังไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
   4.4 ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายใน
เที่ยวบินน้ันๆ 

 
 

ประกาศ  :  ต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2553 เปนตนไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจ้ีย และ เมืองฟ�งหวง มณฑลหูหนาน ไดมี
การออกกฎระเบียบ กําหนดนโยบายใหโรงแรม ยกเลิกการใหบริการ ส่ิงของที่ใชคร้ังเดียวแลวท้ิง เชน แปรงสีฟน ยาสีฟน 

แชมพู หมวกอาบน้ํา รองเทาแตะฯลฯ เพ่ือเปนการรณรงคชวยลดภาวะโลกรอนและรักษาส่ิงแวดลอม  
**ดังน้ันกรุณานําสิ่งของใชเหลาน้ีติดตัวมาดวยตัวเอง** 

**หากทานเขาพักแลวตองการใชส่ิงของดังกลาว ทานจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมเองตามราคาท่ีโรงแรมกําหนดไว (กรุณา
สอบถามเพราะโรงแรมบางแหงอาจวางไวดานนอกหรือวางไวในหองน้ํา แลวคิดคาบริการเม่ือทานเช็คเอาท ) 



 

 

กรณีคณะออกเดินทางได           
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานข้ึนไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเง่ือนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาจีนแบบกรุปทานละ 1,000 บาท 
 วีซาแบบหมูคณะ สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุป

เทาน้ัน (ใชสําเนาหนาพาสปอรตแบบเต็ม 2 หนามองเห็นขอมูลชัดเจน และตองสง
เอกสารลวงหนา 15 วันกอนเดินทาง)  

        หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทําวีซากรุป ไมวา
ดวยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ทําใหไมสามารถย่ืนวีซากรุปไดทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียก
เก็บเงินเพ่ิม ทานละ 1,650 บาท พรอมเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือทําการย่ืนคําขอวีซา
เด่ียวผานศูนยรับย่ืน    

        โปรดทราบ  ผูที่มีความประสงค ยื่นคําขอวีซาจีน แบบหมูคณะ (กรุป) ที่เคยเดินทาง
ไปในประเทศ... ดังตอไปน้ีต้ังแต ป 2014 เปนตนมา ไมสามารถย่ืนวีซาแบบหมูคณะ 
(กรุป) ไดตองย่ืนวีซาจีนแบบเด่ียวเทาน้ัน และใชเวลามากกวากําหนดการเดิม 4 วัน
ทําการ 

        1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรกเม
นิสถาน 7.คาซัคสถาน 
8.อิรัก 9.อิหราน 10.อียิปต 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 
15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.
โอมาน 23.จอรแดน 24.โซมาเลีย   

        กรณีที่เจาหนาที่ดําเนินการออกเอกสารวีซาเรียบรอยแลวมีการยกเลิกเดินทาง วีซา
จะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางคร้ังอ่ืนๆ ได และการยกเลิก
เดินทางไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี 

3. กระเป�าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนดทานละ 20 กิโลกรัม
เทาน้ัน สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 

4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ 



 

 

7. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวม 240 หยวน /ทาน/ทริป 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย

จนไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการ
จลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธ์ิ
และจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งส้ิน
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต



 

 

ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเด่ียว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูท่ีถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ย่ืนดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 

หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมย้ิมเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2 ขาง 
 - ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 

ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารย่ืนวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารท่ีใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติ

บัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดท่ี 
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีท่ีเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 



 

 

 ขอมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีทํางาน ตําแหนงงาน ท่ีอยูปจจุบัน ท่ีอยูที่
ทํางาน ญาติท่ีติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ท่ีทํางาน และของญาติ 
โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวี
ซา เลมท่ีมีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนย่ืนวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการย่ืนวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการย่ืนเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา 
การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี 
หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 
2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน

ดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาให

ได 
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพ่ิม 5,210 บาท  
2. หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพ่ิม  1,750 บาท 
ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   



 

 

1.พาสปอรต ท่ีมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา 
และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   

2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พ้ืนหลังขาว
เทาน้ัน] 

และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมย้ิมเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2ขาง 
- ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสือวาจางในการทํางาน  
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรอง
ตราประทับรานที่แปลสถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณี
ดังตอไปน้ี 
1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ท่ีถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ท่ีถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือย่ืนทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพิวเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ท่ีตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ย่ืนวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท 
 

[ตางชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเย่ียม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย 
ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน 
สวีเดน 
สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 



 

 

 
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 
 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงข้ึน ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคา
ภาษีน้ํามันข้ึนในอนาคต ซ่ึงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเปนจริง 

**สถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี** 
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู
สมรส ................................................................................. 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. 
ท่ีอยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. 
 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ) ................................................................. 



 

 

 

ตําแหนงงาน................................................................................................................................. 
 
ท่ีอยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันท่ี............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ
.................................... 
เม่ือวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันท่ี............ เดือน.......................ป..................   
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION...................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION...................................................................................................................... 
 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจทําให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 


