
 

 

รหัสทัวร GOH1901090 
ทัวรจีน ฉางซา จางเจียเจ้ีย 5 วัน 4 คืน (FD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชมความงดงามของอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติ  จางเจียเจ้ีย 
ชมความงดงาม เขาเทียนเหมินซาน พิชิตความกลา ระเบียงแกว 
พิสูจนความกลากับ สะพานแกวที่ยาวท่ีสุดในโลก 
เมนูพิเศษ..ปم�งยางเกาหลี , สุก้ีเห็ด 
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 
มีบริการอาหารบนเคร่ือง ไปและกลับ 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 เชียงใหม – ฉางซา FD480. (08.20-12.05 น.)-จางเจียเจ้ีย 
05.30 
น. 

คณะพรอมกันท่ี สนามบินเชียงใหม บริเวณเคาทเตอร สายการบิน Air Asia โดยมี
เจาหนาท่ี คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับ
ทานบิน 

08.20 
น. 

 ออกเดินทางสู เมืองฉางซา โดยสายการบินแอร เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD480  
(มีอาหารบริการบนเคร่ือง) 

12.05 น. เดินทางถึง เมืองฉางซา ต้ังอยูทางตอนใตของแมน้ําเซียง มีพ้ืนที่ประมาณ 12,500 
ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครองออกเปน 5 เขตและ 4 อําเภอ อีกท้ังยังเปนเมือง
เอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมมากวา 3,000 ป ในปจจุบัน
เปนศูนยกลางดานการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลังผานพิธีการตรวจคนเขา
เมือง   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสู เมืองจางเจียเจ้ีย อุทยานมรดกโลกต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของ

มณฑลหูหนาน เปนอุทยานแหงชาติแหงแรกของจีน และไดรับการประกาศใหเปน
มรดกโลกธรรมชาติในป ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจ้ียมีเน้ือที่กวา 369 ตาราง
กิโลเมตร อุดมดวยขุนเขานอยใหญและตนไมนานาพันธุ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 
ช่ัวโมง) 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก  พักท่ี JIN HUA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
วันที่ 2 จางเจียเจ้ีย-สะพานแกว(รวมผาหุมรองเทา)-ศูนยแพทยแผนจีน-ถนนคนเดินซีฟูเจ้ีย-

พิพิธภัณฑภาพวาดทราย-รานผาไหม 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 จากน้ัน นําทานพิสจูนความกลากับ สะพานแกวท่ียาวท่ีสุดในโลก มีความสูงเหนือพ้ืน 

980 ฟุต และความยาวกวา 400 เมตร เช่ือมสองหนาผา ถือเปนการทําลายสถิติ 
สะพานแกวท่ียาวท่ีสุด เน่ืองจากอันเดิม อยางสะพานแกรนดแคนยอนของอเมริกา สูง
เพียงแค 718 ฟุต นําทานชม ศูนยยาจีน อาทิเชน ยาบัวหิมะ ท่ีสรรพคุณในการแก
แผลไฟไหม น้ํารอนลวก เปนท่ีพิสูจนสรรพคุณมาแลวหลาย ๆ เหตุการณที่เกิดไฟไหม
แลวมีแผลไฟไหมรางกาย สามารถใชยาน้ีทาลดอาการพองหรือแสบรอนได 
**หมายเหตุ หากสะพานแกวไมสามารถเขาไปเท่ียวชมได หรือ ทางเมืองจีนประกาศ
ปด จึงไมสามารถเขาไปเท่ียวชมได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนใหทานไป
เท่ียวถ้ํามังกรเหลือง หรือ ลองเรือทะเลสาบเป�าเฟงหู โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
และไมมีการคืนคาบริการใดๆ ท้ังส้ิน**  
และนําทานแวะรานผาไหม เพ่ือเลือกซ้ือผลิตภัณทจากผาไหม ไปเปนของที่ระลึกหรือ
ฝากคนทางบาน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานอิสระชอปปم�งท่ี ถนนคนเดินซีฟูเจ้ีย ณ เขตอูหลิงหยวน เปนถนนคนเดิน

ท่ีสรางมาไมนาน ออกแบบใหเปนบานเรือนโบราณสมัยราชวงศชิง มีรานคาขายสินคา
พ้ืนเมือง และของท่ีระลึกมากมาย 
นําทานชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเย้ียน สถานที่ซ่ึงจัดแสดง
ภาพวาดของ หล่ีจวินเซิง ซ่ึงเปนผูท่ีริเร่ิมศิลปะแบบใหมท่ีเรียกกันวา จิตรกรรม ภาพ
เม็ดทราย ที่ใชวัสดุธรรมชาติ เชน กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม หิน ฯลฯ มาจัดแตงเปน
ภาพทิวทัศน จิตรกรรมที่รังสรรคข้ึนมา ลวนไดรับรางวัลและการยกยองมากมายหลาย
ปซอน 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
        พักที ่JIN HUA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว  
วันที่ 3 จางเจียเจ้ีย-เขาเทียนเหมินซาน-ถ้ําประตูสวรรค (กระเชา+บันไดเล่ือน+รถอุทยาน+ผา

คลุมรองเทา) - รานยางพารา-รานเคร่ืองเงิน 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู ภูเขาเทียนเหมินซาน ต้ังอยูมณฑลหูหนาน สมัยกอนเรียกวา ภูเขาห

วินเมิ้งซานหรือซงเหลียวซาน เปนประวัติแรกของจางเจียเจ้ีย น่ังกระเชาข้ึน สู เขา
เทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใชเวลา 40 นาที ถึงเขาเทียนเหมิน
ซานเปนกระเชาท่ีทันสมัยที่สุด ชมความมหัศจรรยหนาผาลอยฟ�า สัมผัสความแปลก
ใหมของการทองเท่ียว ชมตนไมออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ ดอกไมป�าตาม
ฤดูกาล ทานจะไดชมความงามของภูเขา ภูผา นับรอยรูป ยอดเขาสูงเสียดฟ�า งาม
แปลกตา อิสระใหทานเพลิดเพลินและสัมผัสความงามของยอดเขา จากน้ันนําทานชม 
ระเบียงแกว ซ่ึงเปนระเบียงกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยูที ่60 เมตร ลอมรอบ
ผาสูงชัน ความกวางของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได 3 ฟุต มีความหนา 2.5 น้ิว 
ถือเปนการทาทายนักทองเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศนอันงดงามบน เขาเทียนเหมิน
ซาน มีกฏอยูวาผูมาเยือน สะพานกระจก ตองสวมผาหุมรองเทาขณะเดิน สันนิษฐาน
วานาจะชวยลดความสกปรก งายตอการทําความสะอาด สะพานกระจก แหงน้ี 
ระยะทางอาจไมไกล แตความใสอาจทําใหเรากาวขาไมออก  จากน้ันนําทานลงบันได
เล่ือนสู ถ้ําเทียนเหมินตง หรือเรียกวา ถ้ําประตูสวรรคเทียนเหมินซาน เปน 1 ใน 4 
ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่เรียกวาเทียนเหมินซานเพราะวา ภูเขาเกิดระเบิดข้ึนเองโดย



 

 

ธรรมชาติจนกลายเปนถ้ํา ประตูน้ีมีความสูง 131.5 เมตร ความกวาง 57 เมตร ความ
ลึก 60 เมตร เม่ือทานมาถึงถ้ําประตูสวรรคทานจะไดข้ึนข้ันบันได 999 ข้ัน สู ภูเขา
ประตูสวรรค ถายรูปชมความงามซ่ึงเคยมีชาวรัสเซียไดขับเคร่ืองบินเล็กลอดผานชอง
ภูเขาประตูสวรรคมาแลวเปนสถานท่ีที่นาสนใจจากชาวตางชาติอีกแหงหน่ึง สมควรแก
เวลาเดินทางลงจากเขาดวยกระเชา 
**หมายเหตุ : อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเปนน่ังรถอุทยาน + ข้ึนบันไดเล่ือน + ลงกระเชา 
เพ่ือความสะดวกแกลูกคาที่จะไมตองรอคิวนาน หรือหากบันไดเล่ือนประกาศปด การ
เท่ียวตองเปนข้ึน+ลงกระเชา ท้ังน้ีทางบริษัทจะเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมอยาง
ใดอยางหน่ึง //และในสวนการน่ังรถของอุทยานข้ึนไปบนถ้ําประตูสวรรค หากรถของ
อุทยานไมสามารถข้ึนไปท่ีถ้ําประตูสวรรคได ทางบริษัทฯ จะไมคืนเงิน และไมจัด
โปรแกรมอ่ืนมาทดแทนให ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัย
ของนักทองเท่ียว ขอสงวนสิทธ์ิยึดตามประกาศจากทางอุทยานเปนสําคัญ โดยท่ีไม
แจงใหทราบลวงหนา** 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

บาย จากน้ันนําทานเลือกซ้ือ ผลิตภัณฑยางพารา ที่ทําดวยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของ
ประเทศจีนสินคามากมาย เชนหมอนยางพาราท่ีไดรับความนิยมอยูในขณะน้ี และยัง
ไดฟงบรรยายข้ันตอนกระบวนการเปนความรูอีกดวย จากน้ันนําทานชมรานทํา
เคร่ืองเงินที่เปนเคร่ืองประดับท่ีนิยมกันอยางแพรหลายเพราะเช่ือวาใสแลวจะชวย
ป�องกันอันตรายได ใหทานไดเลือกซ้ือ ท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
  พักที ่VIENNA HOTEL หรือเทียบเทา 4 ดาว 
วันที่ 4 จางเจียเจ้ีย-ฉางซา-เกาะสม(รวมรถรางไป-กลับ)-ถนนคนเดินหวงซิงลู     
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 หลังจากน้ันนําทานเดินทางกลับสู ฉางซา ต้ังอยูทางตอนใตของแมน้ําเซียง มีพ้ืนท่ี

ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครองออกเปน 5 เขตและ 4 
อําเภอ อีกท้ังยังเปนเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมมาก
วา 3,000 ป ในปจจุบันเปนศูนยกลางดานการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน   
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)  

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชมเกาะสม สวนสาธารณะกลางแมน้ําใจกลางนครฉางซา นําทานน่ังรถแบตตา

ร่ี ชมวิว ชมหินแกะสลักรูปหนาของทานประธานเหมาเจอตุง สมัยเมื่ออายุ 35 ป 



 

 

จากน้ันเดินทางสู ถนนคนเดินหวงซิงลู ซึ่งเปนแหลงจําหนายสินคาหลากหลายชนิด 
เพ่ือใหทานอิสระเลือกซ้ือสินคานานาชนิดตามอัธยาศัย สําหรับเปนของฝากของท่ี
ระลึกแกคนทางบานหรือญาติมิตรสหาย 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
  พักที ่XIANG RONG HOTEL หรือเทียบเทา 4 ดาว 
วันที่ 5 ฉางซา-เชียงใหม FD481 (12.55-14.45 น.) 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 อิสระพักผอนตามอัธยาศัย..สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 
12.55 น.   ออกเดินทางจาก เมืองฉางซา โดยสายการบิน แอรเอเชีย เท่ียวบินที่ FD481 

 (มีอาหารบริการบนเคร่ือง) 
14.45 น. เดินทางกลับถึง สนามบินเชียงใหม  โดยสวัสดิภาพ… 
 
 
  
 
 
 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

วันที่ 25 - 29 ก.ค. 2562 21,888.- 21,888.- 21,888.- 3,500.- 13,888.- 
วันที่  10 – 14 ส.ค. 2562 20,888.- 20,888.- 20,888.- 3,500.- 12,888.- 
วันที่  06 – 10 ก.ย. 2562 18,888.- 18,888.- 18,888.- 3,500.- 12,388.- 
วันที่  11 – 15 ต.ค. 2562 18,888.- 18,888.- 18,888.- 3,500.- 12,388.- 
วันที่  21 – 25 พ.ย. 2562 18,888.- 18,888.- 18,888.- 3,500.- 12,388.- 
***  ราคาทารก [ เด็กอายุไมเกิน 2 ขวบ ] รบกวนติดตอเจาหนาท่ี*** 
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาวีซาจีนทานละ 1,000 บาท*** 
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 100 หยวน /ทาน/ทริป 
 สวนหัวหนาทัวรไทยแลวแตดุลพินิจและความพึงพอใจของทาน *** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 
 

โปรแกรมการเดนิทางเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี�ยนแปลงรายการทอ่งเที�ยว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเที�ยวบางรายการและจะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสาร 

จํานวน 15 ทา่นขึ�นไปจงึออกเดนิทางในกรณีที�มจํีานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไม่มหีัวหนา้ทวัรไ์ทย 



 

 

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 ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายใน
เที่ยวบินน้ันๆ 

 
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. คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาเขาประเทศจีนวีซาแบบธรรมดา 4 วันทําการ (1,000 
บาท) 
(ย่ืนวีซาจีนท่ีเชียงใหม) ผูย่ืนคําขอวีซาจะตองมีภูมิลําเนาในทะเบียนบานดังตอไปน้ี 1. 
เชียงใหม 2. เชียงราย 3. นาน 4. พะเยา 5. แพร 6.ลําปาง 7. แมฮองสอน 8. 
ลําพูน9. อุตรดิตถ 10. ตาก 11.พิษณุโลก 12.สุโขทัย กรณีลูกคาท่ีไมไดมีภูมิลําเนา
อยูในจังหวัดภาคเหนือ ตองย่ืนวีซาจีนที่กรุงเทพฯ คาใชจายเพ่ิม 600 บาทจากราคา
ทัวร และไมรวมคาใชจายในการจัดสงเอกสาร) 

2. กระเป�าเดินทาง 
3. กระเป�าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ทาน 

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

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ 



 

 

7. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 100 หยวน /ทาน/ทริป 
 

หมายเหตุ 
 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 
และอ่ืนๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน
ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา 
หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

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. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัด
จําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

11. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูท่ีถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
-ย่ืนธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท  
-ย่ืนดวน 2 วันทําการ 2,550 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  2ขาง 
 - 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 3,560 บาท  
2. หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพ่ิม  100 บาท 
- 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 ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรอง
ตราประทับรานที่แปล 

 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 
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  1,050 บาท 

 
(ตางชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปท่ีเขากลุมขอตกลงเชงเกน 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 ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น้ํามันข้ึนในอนาคต ซ่ึงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเปนจริง   
 
 
 



 

 

**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................................................................................................................................. 
 
ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง



 

 

 

สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
 
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  อาจทํา
ใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา ณ ท่ีน้ี  
(โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 


