
 

 

รหัสทัวร B2B 1902601 
ทัวรจางเจียเจี้ย ทองเมืองโบราณ ลองเรือชมเมือง 5D4N (WE) 
เขาเทียนเหมินซาน | สะพานแกว  
เมืองโบราณฝูหลง | น้ําตกหวางชุน  
ภาพวาดทราย | ลองเรือแมน้ําชวนจื่อเหอ  
ถนนคนเดินหวงซิงลู | พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  
 
 

จางเจียเจี �ย ท่องเมืองโบราณ ล่องเรือชมเมอืง 5 วัน 4 คนื 

เดนิทางGQ1CSX-WE��� จางเจียเจี �ย ท่องเมืองโบราณ 
ราคาเพียง 18,900.- 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ)-ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหวั) (WE616:16.05-20.20) 
วนัที� �  ฉางซา-จางเจียเจี �ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บนัไดเลื�อน+รถอทุยาน)-ถํ �าประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) 
วนัที� �  ศนูย์ยาจีน-สะพานแก้วที�ยาวที�สดุ-ภาพวาดทราย-ศนูย์ยางพารา-ถนนคนเดินซีปู ้
วนัที� �. จางเจียเจี �ย-เมืองโบราณฝหูลง-นํ �าตกหวางชนุ-ฉางเต๋อ 
วนัที� �. ลอ่งเรือแม่นํ �าชวนจื�อเหอ-ฉางเต๋อ-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู-่ฉางซา (สนามบินฮวงหวั)-กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) 
            (WE617:21.20-23.55) 

    



 

 

 

วันที่ 1 กร ุ ง เทพฯ (สนามบินส ุวรรณภ ู มิ )-ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) 
(WE616:16.05-20.20) 

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

16.05 น. ออกเดินทางสู สนามบินฉางซาฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบินไทยสมายล 
เที่ยวบินที่ WE616  
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

20.20 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซาฮวงหัว ฉางซา ตั้งอยูทางตอนใตของแมนํ้าเซียง มีพื้นที่
ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครองออกเปน 5 เขตและ 4 อําเภอ 
อีกทั ้งยังเปนเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมมากวา 
3,000 ป ในปจจุบันเปนศูนยกลางดานการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลัง
ผานการตรวจคนเขาเมือง และนําทานเดินทางสูที่พัก 

ที่พัก โรงแรม XIANG RONG HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 2 
ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเชา+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถํ้า
ประตูสวรรค-ระเบียงแกว (รวมผาหุมรองเทา) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 
นําทานเดินทางสู เมืองจางเจียเจี้ย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) อุทยานมรดก
โลกตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เปนอุทยานแหงชาติแหงแรกของ
จีน และ ไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกธรรมชาติในป ค.ศ.1992 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

 

 
 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 จากนั้นนําทานชม ระเบียง
แกว ซึ่งเปนสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยูที่ 60 เมตร ลอมรอบผาสูงชัน 
ความกวางของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเปน
การทาทายนักทองเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทวิทัศนอันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏ
อยูวาผูมาเยือน สะพานกระจก ตองสวมผาหุมรองเทาขณะเดิน สันนิษฐานวานาจะชวย
ลดความสกปรก งายตอการทําความสะอาด สะพานกระจก แหงน้ี ระยะทางอาจไมไกล 
แตความใสอาจทําใหเรากาวขาไมออก!! จากนั้นนําทานลงบันไดเลื่อนสู ถํ้าเทียนเหมิ
นตง หรือเรียกวา ถํ้าประตูสวรรคเทยีนเหมนิซาน เปน 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่
เรียกวาเทียนเหมินซานเพราะวา ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเปนถํ้า 



 

 

ประตูน้ีมีความสูง 131.5 เมตร ความกวาง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อทานมาถงึ
ถํ้าประตูสวรรคทานจะไดขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู ภูเขาประตูสวรรค ถายรูปชมความ
งามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียไดขับเครื่องบินเล็กลอดผานชองภูเขาประตูสวรรคมาแลวเปน
สถานที่ที่นาสนใจจากชาวตางชาติอีกแหงหนึ่ง สมควรแกเวลาเดินทางลงจากเขาดวย
กระเชา 

 หมายเหตุ กรณีรอคิวขึ้นกระเชานาน หรือรถประจําอุทยานหยุดใหบริการ ณ. ถํ้าประตู
สวรรค  
1. กรณีรอคิวขึ้นกระเชานาน อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเปนน่ังรถอุทยาน + ขึ้นบันไดเล่ือน + 
ลงกระเชา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทองเที่ยวแกลูกคา ที่จะไดไมตองรอคิวนาน  
2. กรณีกระเชาปดปรับปรุง อาจมีการเปล่ียนแปลงเปนน่ังรถอุทยานขึ้นและลง  
3. กรณีหากบันไดเลื่อนประกาศปดเน่ืองจากปดซอมแซม หรือจากสภาพอากาศที่หนาว
จัด มีหิมะเกาะพื้นถนน ทําใหรถอุทยานไมสามารถเปดใหบริการได ทั้งนี ้เพื่อความ
ปลอดภัยของลูกคา ตองเปลี่ยนเปนขึ้น+ลงกระเชาแทน ทั้งน้ีทางบริษัทจะเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสมอยางใดอยางหนึ่ง //และในสวนการนั่งรถของอุทยานขึ้นไปบนถํ้า
ประตูสวรรค หากรถของอุทยานไมสามารถขึน้ไปที่ถํา้ประตูสวรรคได ทางบริษัทฯ จะไม
คืนเงิน และไมจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให ทั้งนี ้ ขึ ้นอยูกับสภาวะอากาศ และการ
รักษาความปลอดภัยของนักทองเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ยึดตามประกาศจากทางอุทยานเปน
สําคัญ โดยที่ไมแจงใหทราบลวงหนา 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ  โรงแรมที่พัก เมนูพิเศษ...บุฟเฟ�ตปم�งยางเกาหล ี
ที่พัก โรงแรม  JINHUA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

 ทานสามารถเลือกซื้อ Option เสริมที่นาสนใจได 
โชวสุนัขจิ้งจอกขาว การแสดงที่ถือวาครบครันดวยอารมณตาง ๆ ชวนใหเคลิบเคลิ้ม
ไปกับการแสดง เปนการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มตีอชายผู
เปนที่รัก ตองพลัดพรากจากกนัทั้งที่ยังรักกนั ถือเปนบทตํานานแหงความรักที่นายกยอง
ยิ่งนัก ทานจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงจนลืมกระพริบตา ยิ่งใหญกวาโชวหลิวซานเจี่ย
ที่หยางซั่ว ดวยนักแสดงคุณภาพกวา 600 คน แสดงภายใตสะพานคูเชื่อมเขาสองลูก 
สะพานคูรักใตหลา อลังการกวาโชวใดใดที่ทานเคยสัมผัสมา 
*ติดตอขอขอมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมกบัรายการไดที่เจาหนาที่และชําระเงินกบัไก

ดทองถิ่น* 



 

 

วันที่ 3 ศูนยยาจีน-สะพานแกวที่ยาวที่สุด-ภาพวาดทราย-ศูนยยางพารา-ถนนคนเดินซีปู� 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

 

 

นําทานสู ศูนยยาจีน ฟงเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทยโบราณต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน การ
สงเสริมการใชสมุนไพรจีน  นําทานพิสจูนความกลากับ สะพานแกวที่ยาวที่สุดในโลก 
มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาวกวา 400 เมตร เช่ือมสองหนาผา ถือเปน
การทําลายสถิต ิสะพานแกวที่ยาวทีสุ่ด เน่ืองจากอันเดิม อยางสะพานแกรนดแคนยอนข
องอเมริกา สูงเพียงแค 718 ฟุต 

 

**หมายเหตุ หากสะพานแกวไมสามารถเขาไปเที่ยวชมได หรือ ทางเมืองจีนประกาศปด 
จึงไมสามารถเขาไปเที่ยวชมได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนใหทานไปเที่ยว
ถํ้ามังกรเหลือง หรือ ลองเรือทะเลสาบเป�าเฟงหู โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และ
ไมมีการคืนคาบริการใดๆ ทั้งสิ้น** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...ซุปเห็ด 
 นําทานชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที ่ซึ ่งจัดแสดง

ภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเปนผูที่ริเริ่มศิลปะแบบใหมที่เรียกกันวา จิตรกรรม ภาพ
เม็ดทราย ที่ใชวัสดุธรรมชาติ เชน กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม หิน ฯลฯ มาจัดแตงเปนภาพ



 

 

ทิวทัศน จิตรกรรมที่รังสรรคขึ้นมา ลวนไดรับรางวัลและการยกยองมากมายหลายป
ซอน จนเปนที่เลื่องลือไปทั่วโลก จากน้ันนําทานเลือกซื้อ ผลิตภัณฑยางพารา ที่ทําดวย
เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของประเทศจีนสินคามากมาย เชนหมอนยางพาราที่ไดรับ
ความนิยมอยู ในขณะนี ้ และยังไดฟงบรรยายขั ้นตอนกระบวนการเปนความรูอีก
ดวย และนําทานเที่ยวชม ถนนซีปู�เจีย ตั้งอยูในเขตอุทยานอูหลิงหยวนซึ่งเปนแหลง
สินคาพื้นเมือง อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝากใหคนทางบาน 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม  JINHUA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

 ทานสามารถเลือกซื้อ Option เสริมที่นาสนใจได 
อุทยานจางเจียเจี้ย (เขาอวตาร) โดยขึ้นและลงเขาดวยลิฟทแกวไป�หลง ลิฟทแกวแหง
แรกของเอเชียที่สูง 326 เมตรซึ่งถูกบันทึกลง Guinness world Records ในดาน
เปนลิฟทแกวแบบ outdoor ที่สูงที่สุดในโลก (World’s tallest full-exposure 
outdoor elevator) และเร็วที่สุดในโลก ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายลอมดวยหมู
ขุนเขา ซึ่งภาพยนตรช่ือดัง อวตาร ไดนํามาเปนฉากในการถายทํา ทานจะไดเพลิดเพลิน
กับทิวทัศนอันสวยงาม 
*ติดตอขอขอมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมกบัรายการไดที่เจาหนาที่และชําระเงินกบัไกด

ทองถิ่น* 

วันที่ 4 จางเจียเจี้ย-เมืองโบราณฝูหลง-น้ําตกหวางชุน-ฉางเตอ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 

 



 

 

 นําทานเดินทางสู เมืองโบราณฝูหลง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมือง
โบราณแหงนี้ประวัติอันแสนยาวนานกวา 2,000 ป โดยเปนถิ่นที่อยูอาศัยของชนกลุม
นอยที่มีช่ือวา ถูเจีย เดิมมีช่ือวา หวางชุน แตภายหลังในป พ.ศ. 2550 ไดมีการเปลี่ยน
ช่ือเปนช่ือที่เรียกในปจจุบันเพราะเคยมีการถายทําภาพยนตรที่มีช่ือเร่ืองเดียวกันน้ี ในป
ค.ศ. 1986 โดยชื่อภาษาอังกฤษของภาพยนตรเร่ืองดังกลาวคือ Hibiscus Town 
นอกจากนี้ทานก็จะไดชม นํ้าตกหวางชุน ซึ่งนํ้าตกนี้ต้ังอยูใจกลางเมือง ถามองจากฝم�ง
ตรงขามจะดูเสมือนวาเมืองตั้งอยูบนหนาผาที่มีนํ้าตกไหลอยูขางลาง นํ้าตกนี้มีขนาด
กวางประมาณ 40 เมตร และสูงประมาณ 60 เมตร และใหทานไดอิสระเก็บภาพ
บรรยากาศที่สวยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 นําทานเดินทางสู เมืองฉางเตอ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3-4 ช่ัวโมง) 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   
ที่พัก โรงแรม TANG’S HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 5 ลองเรือแมน้ําชวนจื่อเหอ-ฉางเตอ-ฉางซา-ถนนคนเดนิหวงซงิลู-ฉางซา 
(สนามบินฮวงหัว)-กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (WE617:21.20-23.55) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 

 
 นําทาน ลองเรือแมน้ําชวนจื่อเหอ ต้ังอยูใจกลางเมอืงฉางเตอ ทานจะไดชมวิวทิวทัศน

และอาคารบานเรือนของเมืองฉางเตอที่ยังคงอนุรักษไวอยางสวยงาม  
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   



 

 

 นําทานเดินทางกลับสู เมืองฉางซา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) ต้ังอยูทางตอน
ใตของแมนํ้าเซียง มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครอง
ออกเป น 5 เขตและ 4 อ ําเภอ อ ีกทั ้งยังเป นเม ืองเอกของมณฑลหูหนาน มี
ประวัติศาสตรและวฒันธรรมมากวา 3,000 ป ในปจจุบันเปนศูนยกลางดานการเมือง 
เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน   

 

 
 จากนั้นนําทานอิสระชอปปم�งที ่ ถนนคนเดินหวงซิงลู ซึ ่งเปนแหลงจําหนายสินคา

หลากหลายชนิด เพื่อใหทานอิสระเลือกซื้อสินคานานาชนิดตามอัธยาศัย สําหรับเปน
ของฝากของที่ระลึกแกคนทางบานหรือญาติมิตรสหาย 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินฉางซาฮวงหัว 

21.20 น. ออกเดินทางจาก เมืองฉางซา โดยสายการบินไทยสมายล เที่ยวบินที่ WE617 
 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

23.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

อัตราคาบริการ : จางเจียเจี้ย ทองเมืองโบราณ ลองเรือชมเมือง  
5 วนั 4 คืน โดยสายการบินไทยสมายล 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 21-25 ต.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,000.- 11,900.- 



 

 

ราคาเดก็ทารก(อายุไมถงึ 2 ปบรบิูรณ ณ วนัเดินทางกลับ)  
ทานละ 6,900.- ราคาน้ีรวมรายการทวัร ตั๋วเครื่องบนิ (ไมรวมวีซาจีน) 

 
ราคาน้ีไมรวมคาวซีากรุป ทานละ 1,000 บาท 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ทาน/
ทริป 
 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาตกิรณุาเช็คราคาอกีครั้ง 

 
 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผู โดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถา
ผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที ่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ

เจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง เพื่อเช็คขอมูลความถกูตองของรายการ
ทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บริษัทไมรับผิดชอบใดๆ 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 

เก็บคาใชจายทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับ

สายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ
หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra 



 

 

Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร
ทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได           

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.  คาอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทาน

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

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล 

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

จากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะ

จากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  



 

 

8.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบกรุปทานละ 1,000 บาท 

วีซาแบบหมูคณะ สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและตองเดินทางไป-กลับ
พรอมกรุปเทาน้ัน (ใชสําเนาหนาพาสปอรตแบบเต็ม 2 หนามองเห็นขอมลู
ชัดเจน และตองสงเอกสารลวงหนา 15 วันกอนเดินทาง) 
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทําวีซา
กรุป ไมวาดวยสาเหตใุดๆทั้งสิ้น ทําใหไมสามารถยื่นวซีากรุปไดทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บเงินเพิ ่ม ทานละ 1,650 บาท พรอมเอกสาร
เพิ่มเติมเพื่อทําการยื่นคําขอวีซาเด่ียวผานศูนยรับยื่น    
โปรดทราบ  ที่มีความประสงค ยื่นคําขอวีซาจีน แบบหมูคณะ (กรุป) ที่
เคยเดินทางไปในประเทศ... ดังตอไปนี้ตั ้งแต ป 2014 เปนตนมา ไม
สามารถยื่นวีซาแบบหมูคณะ (กรุป) ไดตองยื่นวีซาจีนแบบเดี่ยวเทาน้ัน 
และใชเวลามากกวากําหนดการเดิม 4 วันทําการ 
 1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 
6.เติร กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหร าน 10.อ ียิปต  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   
        กรณีที่เจาหนาที่ดําเนินการออกเอกสารวีซาเรียบรอยแลวมีการ
ยกเลิกเดินทาง วีซาจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทาง
คร้ังอ่ืนๆ ได และการยกเลิกเดินทางไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณ ี

3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบ ในกรณีที่นํ ้าหนักเกินกวาที ่สายการบิน
กําหนด 20 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 

4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่ง

เพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 



 

 

6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ทาน/ทริป 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิด
เหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน 
ภัยธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุด
งาน, การกอการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการทีท่านไดชําระไวแลวไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขา
ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง 
หลังจากไดสํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่
เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลี ่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับ
สูงขึ ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที ่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ
ดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการ
ยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ 
หนวยงานที ่ให บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที ่จะ
จัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 



 

 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญา
ใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมอํีานาจของบริษทั
ฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจาก
ธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการ
คืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานทีอ่ื่นๆมา
ให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่
ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ

ไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก 

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

ขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุด

ขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2 ขาง 
 - ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 



 

 

3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ 
Re-Entry ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 

4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชน

ของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติ

บัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ 
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาต
ใหเดินทาง 

 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน 
ที่อยูที่ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่
ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาให
ขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการ
โทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณา
เตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททวัร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออก
เดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซา
ใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปน
เอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผู ที ่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการ
เดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมอืงดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบ
กฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตร
ของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  



 

 

 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวซีาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทาํงานในประเทศ
ไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 

 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง  

 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอ
วีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  เนื่องจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่
สถานทูตจีน 

 
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัท
สามารถขอวีซาใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับ
ประทับตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน 
[พื้นหลังขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุด
ขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2ขาง 
- ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

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

ฉบับแปลรับรองตราประทับรานที่แปล 



 

 

 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณี
ดังตอไปน้ี 
1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยืน่

ทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพิวเตอร 
 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทาง

ลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: 
ออสเตรีย เบลเย่ียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ 
ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย ลกัเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด 
โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 
สวิสเซอแลนด เอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 

 
**การขอวซีาเขาประเทศจีน  

สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวซีาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา** 
 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมี
การปรับราคาภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษนีํ้ามัน
เพิ่มตามความเปนจริง 
  
 
 
 



 

 

**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 จงึขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 


