
 

 

รหัสทัวร B2B 1902596 
ทัวรจีน จางเจียเจี้ย  WINTER IN ZHANGJIAJIE 5 วัน 4 คืน (WE) 
เขาเทียนเหมินซาน | สะพานแกว  
น้ําตกฝูหลง |  ภาพวาดทราย 
ถนนคนเดินหวงซิงลู | พิเศษ ปم�งยางเกาหลี ซุปเห็ด  
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  

เริ�มต้นเพียง 13,900.- 
WINTER IN ZHANGJIAJIE 5 DAYS 4 NIGHTS 

เดนิทาง พฤศจกิายน - ธันวาคม ���� 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมู)ิ –  ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหวั) (WE616:14.30-18.45) –  ฉางเต๋อ 
วนัที� �.  ฉางเต๋อ –  เมอืงฝหูลง –  นํ �าตกฝหูลง –  จางเจียเจี �ย –  ตลาดใต้ดิน 
วนัที� �.  ร้านยางพารา –  ร้านผ้าไหม –  เขาเทียนเหมนิซาน (กระเช้า+บนัไดเลื�อน+รถอทุยาน) –  ถํ �าประตสูวรรค์ –  ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) 
วนัที� �. ศนูย์ยาจีน –  สะพานแก้วที�ยาวที�สดุ –  ภาพวาดทราย –  ร้านเครื�องเงิน 
วนัที� �. จางเจียเจี �ย –  ฉางซา –  ถนนคนเดินหวงซิงลู่ –  ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหวั) –  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมู)ิ(WE617:19.50-22.45) 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) –  ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) (WE616 
:14.30-18.45) –  ฉางเตอ 

11.30 น. คณะพรอมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 เคานเตอร 
E สายการบินไทยสมายล  โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสาร
การเดินทางและสัมภาระใหกับทาน 

14.30 น. ออกเดินทางสู สนามบินฉางซาฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบินไทยสมายล 
เที่ยวบินที่ WE616 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

18.45 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซาฮวงหัว เมืองฉางซา ตั้งอยูทางตอนใตของแมนํ้าเซียง มี
พื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครองออกเปน 5 เขตและ 4 
อําเภอ อีกทั้งยังเปนเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมมากวา 
3,000 ป ในปจจุบันเปนศูนยกลางดานการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลัง
ผานการตรวจคนเขาเมือง  
จากน้ันนําทานออกเดินทางสู เมืองฉางเตอ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม Tang's Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 2 ฉางเตอ –  เมืองฝูหลง –  น้ําตกฝูหลง –  จางเจียเจี้ย –  ตลาดใตดนิ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

นําทานออกเดินทางสู เมืองฝูหลง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองโบราณ
แหงน้ีประวัติอันแสนยาวนานกวา 2,000 ป โดยเปนถิ่นที่อยูอาศัยของชนกลุมนอยที่มี
ชื่อวา ถูเจีย เดิมมีชื่อวา หวางชุน แตภายหลังในป พ.ศ. 2550 ไดมีการเปลี่ยนชื่อเปน
ชื่อที่เรียกในปจจุบันเพราะเคยมีการถายทําภาพยนตรที่มีชื่อเรื่องเดียวกันน้ี ในปค.ศ. 
1986 โดยช่ือภาษาอังกฤษของภาพยนตรเร่ืองดังกลาวคือ Hibiscus Town  



 

 

 
นอกจากน้ีทานก็จะไดชม น้ําตกฝูหลง ซึ่งน้ําตกน้ีต้ังอยูใจกลางเมือง ถามองจากฝم�งตรง
ขามจะดูเสมือนวาเมืองตั้งอยูบนหนาผาที่มีนํ้าตกไหลอยูขางลาง นํ้าตกนี้มีขนาดกวาง
ประมาณ 40 เมตร และสูงประมาณ 60 เมตร และใหทานไดอิสระเก็บภาพบรรยากาศ
ที่สวยงาม 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 นําทานเดินทางสู เมืองจางเจียเจี้ย (ใชเวลาเดินทางประมาณ  2 ช่ัวโมง) อุทยานมรดก
โลกตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เปนอุทยานแหงชาติแหงแรกของ
จีน และ ไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกธรรมชาติในป ค.ศ.1992 จากน้ันนําทานสู 
ตลาดใตดิน ในเมืองจางเจียเจ้ีย ซึ่งเปนแหลงรวมรวบสินคามากมาย ถือวาเปนแหลงช
อปปم�งของนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวเมืองแหงน้ี อาทิเชน เส้ือผา อาหารพื้นเมือง ขนม
ของฝาก ใหทานไดเลือกชมและซื้อฝากคนทางบาน 



 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  

ที่พัก โรงแรม  Vienna Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 3 รานยางพารา –  รานผาไหม –  เขาเทียนเหมินซาน (กระเชา+บันไดเลื่อน+รถ
อุทยาน) –  ถํ้าประตูสวรรค –  ระเบียงแกว (รวมผาหุมรองเทา) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

นําทานเลือกซื้อ ผลิตภัณฑยางพารา ที่ทําดวยเทคโนโลยีการผลิตที ่ทันสมัยของ
ประเทศจีนสินคามากมาย เชนหมอนยางพาราที่ไดรับความนิยมอยูในขณะน้ี และยังได
ฟงบรรยายขั้นตอนกระบวนการเปนความรูอีกดวย จากนั้นนําทานแวะชมและเลือกซื้อ 
ผาไหมจีน สินคา OTOP ขึ้นช่ือของจีน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ซุปเห็ด 
 

 
 นําทานเดินทางสู ภูเขาเทียนเหมินซาน ต้ังอยูมณฑลหูหนาน สมัยกอนเรียกวา ภูเขาห

วินเมิ้งซานหรือซงเหลียวซาน เปนประวัติแรกของจางเจียเจ้ีย น่ังกระเชาขึ้น สู เขาเทียน



 

 

เหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใชเวลา 40 นาท ีถึงเขาเทียนเหมินซานเปน
กระเชาที่ทันสมัยที่สุด ชมความมหัศจรรยหนาผาลอยฟ�า สัมผัสความแปลกใหมของ
การทองเที่ยว ชมตนไมออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ ดอกไมป�าตามฤดูกาล 
ทานจะไดชมความงามของภูเขา ภูผา นับรอยรูป ยอดเขาสูงเสียดฟ�า งามแปลกตา 
อิสระใหทานเพลิดเพลินและสัมผัสความงามของยอดเขา  

 
นําทานชม ระเบียงแกว ซึ่งเปนสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยูที ่60 เมตร 
ลอมรอบผาสูงชัน ความกวางของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได 3 ฟุต มีความหนา 
2.5 น้ิว ถือเปนการทาทายนักทองเที่ยวทีอ่ยากมาสัมผัสทิวทัศนอันงดงามบน เขาเทียน
เหมินซาน มีกฏอยู ว าผู มาเยือน สะพานกระจก ตองสวมผาหุ มรองเทาขณะเดิน 
สันนิษฐานวานาจะชวยลดความสกปรก งายตอการทําความสะอาด สะพานกระจก แหง
น้ี ระยะทางอาจไมไกล แตความใสอาจทําใหเรากาวขาไมออก!!  
นําทานลงบันไดเลื่อนสู ถํ้าเทียนเหมินตง หรือเรียกวา ถํ้าประตูสวรรคเทียนเหมินซาน 
เปน 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่เรียกวาเทียนเหมินซานเพราะวา ภูเขาเกิดระเบิด
ขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเปนถํ้า ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกวาง 57 
เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อทานมาถึงถํ้าประตสูวรรคทานจะไดขึน้ขั้นบันได 999 ขั้น 
สู ภูเขาประตูสวรรค ถายรูปชมความงามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียไดขับเครื่องบินเล็กลอด
ผานชองภูเขาประตูสวรรคมาแลวเปนสถานที่ที่นาสนใจจากชาวตางชาติอีกแหงหน่ึง 
สมควรแกเวลาเดินทางลงจากเขาดวยกระเชา 

 หมายเหต ุกรณรีอควิขึ้นกระเชานาน หรือรถประจําอทุยานหยุดใหบริการ ณ. ถํ้า
ประตูสวรรค  



 

 

1. กรณีรอคิวขึ้นกระเชานาน อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเปนน่ังรถอุทยาน + ขึ้นบันไดเลื่อน + 
ลงกระเชา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทองเที่ยวแกลกูคา ที่จะไดไมตองรอคิวนาน  
2. กรณีกระเชาปดปรับปรุง อาจมีการเปล่ียนแปลงเปนน่ังรถอุทยานขึ้นและลง  
3. กรณีหากบันไดเลื่อนประกาศปดเน่ืองจากปดซอมแซม หรือจากสภาพอากาศที่หนาว
จัด มีหิมะเกาะพื้นถนน ทําใหรถอุทยานไมสามารถเปดใหบริการได ทั้งนี ้เพื่อความ
ปลอดภัยของลูกคา ตองเปลี่ยนเปนขึ้น+ลงกระเชาแทน ทั้งน้ีทางบริษัทจะเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสมอยางใดอยางหนึ่ง //และในสวนการนั่งรถของอุทยานขึ้นไปบนถํ้า
ประตูสวรรค หากรถของอุทยานไมสามารถขึน้ไปที่ถํา้ประตูสวรรคได ทางบริษัทฯ จะไม
คืนเงิน และไมจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให ทั้งน้ี ขึ ้นอยูกับสภาวะอากาศ และการ
รักษาความปลอดภัยของนักทองเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ยึดตามประกาศจากทางอุทยานเปน
สําคัญ โดยที่ไมแจงใหทราบลวงหนา 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม  

ที่พัก โรงแรม  Ruilong Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
 ทานสามารถเลือกซื้อ Option เสริมทีน่าสนใจได 

‣ โชวเชียนกูฉิง เปนโชวใหมในเมืองจางเจียเจี้ยที่เพิ่งเปดใหชมมาไมนาน (เมื่อวันที่ 
28 มิถุยายน 2562 ที่ผานมา) ภายในสวนแหงนี้เต็มไปดวยการแสดงมากมาย สอง
ขางทางทานจะไดสัมผัสถึงความอลังการและสีสันที่เต็มไปดวยความสนุก จากนั้นทาน
จะไดเขาชมโชวเชียนกูฉิง โชวที่แสดงวัฒนธรรมและเรื่องราวของเมืองจางเจียเจี้ย ซึ่ง
สวยงามและอลังการไมแพโชวอ่ืนเลย ชาวจีนจึงเปรียบเทียบโชวน้ีวา คร้ังนึงในชีวิตตอง
ไดชม 



 

 

**ติดตอขอขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมกับรายการไดที่เจาหนาทีแ่ละชําระเงิน
กับไกดทองถิน่** 

วันที่ 4 ศูนยยาจีน –  สะพานแกวที่ยาวที่สุด –  ภาพวาดทราย –  รานเครื่องเงิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 

 
 นําทานชม ศูนยยาจีน อาทิเชน ยาบัวหิมะ ที่สรรพคุณในการแกแผลไฟไหม นํ้ารอน

ลวก เปนที่พิสูจนสรรพคุณมาแลวหลาย ๆ เหตุการณที่เกิดไฟไหมแลวมีแผลไฟไหม
รางกาย สามารถใชยานี้ทาลดอาการพองหรือแสบรอนได และนําทานพิสจูนความกลา
กับ สะพานแกวที่ยาวที่สุดในโลก มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาวกวา 
400 เมตร เชื่อมสองหนาผา ถือเปนการทําลายสถิติ สะพานแกวที่ยาวที่สุด เนื่องจาก
อันเดิม อยางสะพานแกรนดแคนยอนของอเมริกา สูงเพียงแค 718 ฟุต 
หมายเหตุ หากสะพานแกวไมสามารถเขาไปเที่ยวชมได หรือ ทางเมืองจนีประกาศปด 
จึงไมสามารถเขาไปเที่ยวชมได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนรายการตาม
ความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และไมมีการคืนคาใชจายใดๆทั้งสิ้น 
ทั้งน้ียึดตามประกาศจากทางสถานที่ทองเที่ยวเปนสําคัญ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ ปم�งยางเกาหลี 



 

 

 

 
 นําทานชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที ่ซึ ่งจัดแสดง

ภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเปนผูที่ริเริ่มศิลปะแบบใหมที่เรียกกันวา จิตรกรรม ภาพ
เม็ดทราย ที่ใชวัสดุธรรมชาต ิเชน กรวดส ีเม็ดทราย กิ่งไม หิน ฯลฯ มาจัดแตงเปนภาพ
ทิวทัศน จิตรกรรมที่รังสรรคขึ้นมา ลวนไดรับรางวัลและการยกยองมากมายหลายป
ซอน จนเปนที่เลื่องลือไปทั่วโลก และนําทานแวะชม เครื่องเงิน สินคาตางๆๆที่ผลิตจาก
เงิน อาทิ สรอย ขอมือ หรือของใชตางๆ  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
ที่พัก โรงแรม Ruilong Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

 ทานสามารถเลือกซื้อ Option เสริมทีน่าสนใจได 
‣ อุทยานจางเจียเจี้ย (เขาอวตาร) โดยขึ้นและลงเขาดวยลิฟทแกวไป�หลง ลฟิทแกว
แหงแรกของเอเชียที่สูง 326 เมตรซึง่ถกูบันทกึลง Guinness world Records ใน
ดานเปนลิฟทแกวแบบ outdoor ที่สงูที่สดุในโลก (World’s tallest full-
exposure outdoor elevator) และเร็วทีสุ่ดในโลก ซึ่งมีทศันียภาพที่สวยงามราย
ลอมดวยหมูขุนเขา ซึ่งภาพยนตรช่ือดัง อวตาร ไดนํามาเปนฉากในการถายทาํ ทานจะ
ไดเพลิดเพลินกบัทิวทัศนอันสวยงาม 
**ติดตอขอขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมกับรายการไดที่เจาหนาทีแ่ละชําระเงิน
กับไกดทองถิน่** 

วันที่ 5 จางเจียเจี้ย –  ฉางซา –  ถนนคนเดินหวงซิงลู –  ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) 
–  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)(WE617:19.50-22.45) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   



 

 

 นําทานเดินทางกลับสู เมืองฉางซา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ต้ังอยูทางตอน
ใตของแมนํ้าเซียง มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครอง
ออกเป น 5 เขตและ 4 อ ําเภอ อ ีกทั ้งยังเป นเม ืองเอกของมณฑลหูหนาน มี
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมมากวา 3,000 ป ในปจจุบันเปนศูนยกลางดานการเมือง 
เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 

 
 นําทานอิสระชอปปم�งที่ ถนนคนเดินหวงซิงลู ซึ่งเปนแหลงจําหนายสินคาหลากหลาย

ชนิด เพื่อใหทานอิสระเลือกซื้อสินคานานาชนิดตามอัธยาศัย สําหรับเปนของฝากของที่
ระลึกแกคนทางบานหรือญาติมิตรสหาย 

 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินฉางซาฮวงหัว 
19.50 น. ออกเดินทางจาก สนามบินฉางซาฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบินไทยสมายล 

เที่ยวบินที่ WE617 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
22.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 
อตัราคาบริการ : WINTER IN ZHANGJIAJIE 5DAYS 4NIGHTS โดยสายการบินไทยสมายล 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 25-29 พ.ย. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 8,900.- 
วันที่ 09-13 ธ.ค. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 8,900.- 



 

 

วันที่ 23-27 ธ.ค. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 7,900.- 
ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ)  

ทานละ 6,900.- ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครือ่งบิน (ไมรวมวีซาจีน) 
 

ราคาน้ีไมรวมคาวซีากรุป ทานละ 1,500 บาท 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ทาน/ทริป 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาตกิรณุาเช็คราคาอกีครั้ง 

 
 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไม
ครบจํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบิน
และเวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผดิพลาด ทางบริษัทไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใช

จายทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการ

บินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ
และไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter 
Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาต๋ัวเปนการเหมา
จายในเที่ยวบินน้ันๆ 



 

 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

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

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการที่ระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุ มครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 
บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลกูคาทานใดสนใจซ้ือประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื ่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก

อุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื ่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก

อุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบกรุปทานละ 1,500 บาท 

วีซาแบบหมูคณะ สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุป
เทานั้น (ใชสําเนาหนาพาสปอรตแบบเต็ม 2 หนามองเห็นขอมูลชัดเจน และตอง
สงเอกสารลวงหนา 15 วันกอนเดินทาง) 
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทําวีซากรุป ไมวา
ดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปไดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ 
เรียกเก็บเงินเพิ่ม ทานละ 1,650 บาท พรอมเอกสารเพ่ิมเติมเพื่อทําการยื่นคําขอ
วีซาเด่ียวผานศูนยรับยื่น    
โปรดทราบ  ที่มีความประสงค ยื ่นคําขอวีซาจีน แบบหมูคณะ (กรุป) ที่เคย
เดินทางไปในประเทศ ดังตอไปนี้ตั้งแต ป 2014 เปนตนมา ไมสามารถยื่นวีซา
แบบหมูคณะ (กรุป) ไดตองยื่นวีซาจีนแบบเดี่ยวเทานั้น และใชเวลามากกวา
กําหนดการเดิม 4 วันทําการ 
 1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรก
เมนิสถาน 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   
        กรณีที่เจาหนาที่ดําเนินการออกเอกสารวีซาเรียบรอยแลวมีการยกเลิก
เดินทาง วีซาจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางครั้งอื ่นๆ ได 
และการยกเลิกเดินทางไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี 

3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบ ในกรณีที่นํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 20 
กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 

4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, 

คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ทาน/ทริป 



 

 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื ่อเกิดเหตุ
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอ
การจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละ
สิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจาก
ไดสํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แต
อยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น 
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก 
ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่
ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให 
แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ 
ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับ
เทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น 
แตทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  



 

 

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,800 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 

2 หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาว

เทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2 ขาง 
 - ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที ่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-

Entry ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทาน

เอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและ

ส ู ติ บั ต ร ขอ ง เด ็ กฉ บับแปล ( โ ดยสามา รถดาว โหลดแบบฟอร  ม ได  ที่  
http://www.consular.go.th/)            



 

 

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตให
เดินทาง 

 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่
ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของ
ญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมกีารระงับ
การออกวีซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียม
เอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การ
เรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของ
สถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎ
กติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทาน
เปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยู
ประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย 

และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศ

จีนดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถ
ขอวีซาใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพิ่ม  1,750 บาท 



 

 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที ่ม ีอายุการใชงานไมตํ ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับ
ประทับตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้น
หลังขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2ขาง 
- ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล

รับรองตราประทับรานที่แปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 
1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพิวเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย 
เบลเย่ียม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรซี ฮังการี ไอซแลนด อติาลี 
ลิทวัเนีย ลตัเวีย 



 

 

ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย 
สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
**การขอวซีาเขาประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงให

ทราบลวงหนา** 
 

ประกาศ เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับ
ราคาภาษีน้ํามนัขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามนัเพิ่มตามความเปน
จริง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรณุากรอกขอมูล
ดังตอไปน้ี** 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวซีาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   



 

 

(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู
สมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานที่ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพ
ใหญ) ................................................................ 
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทาํงาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
(สําคญัมาก กรณุาแจงเบอรที่ถกูตองทีส่ามารถตดิตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกบัทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วันที่............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ
........................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วันที่............ เดือน.......................ป..................   
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ) 



 

 

 
 
 
 
 
 

1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหต ุ
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถงึบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจทาํให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทัง้น้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 


