
 

 

รหัสทัวร B2B 1902597 
ทัวรจีน จางเจียเจี้ย  เทียนเหมินซาน สะพานแกว ฟ�งหวง 5 วัน 4 คืน (FD) 
ไมลงรานชอป | เมืองโบราณฟ�งหวง | เขาเทียนเหมิน  
ประตูสวรรค | ระเบียงแกว | สะพานแกวที่ยาวที่สุด  
ตลาดใตดิน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
  
 

จางเจียเจี �ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว ฟ่งหวง � วัน � คนื  
เดนิทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2562  

เริ�มต้นเพียง 17,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ฉางซา(สนามบินฉางซา ฮวงหวั) (FD��� : ��.��-��.��) - จางเจียเจี �ย 
วนัที� 2.  สะพานแก้วที�ยาวที�สดุ - ตลาดใต้ดิน - ภาพวาดทราย OPTION :  เขาอวตาร 
วนัที� 3. เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บนัไดเลื�อน+รถอทุยาน) - ถํ �าประตสูวรรค์ - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - จางเจียเจี �ย - ฟ่งหวง - 

ลอ่งเรือถวัเจียงยามคํ�าคืน 
วนัที� 4. อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ฟ่งหวง - ฉางซา  
วนัที� 5. ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหวั) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (FD541 : 12.55-15.30) 
 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ฉางซา(สนามบินฉางซา ฮวงหัว) 
(FD540 : 07.55-12.30) – จางเจียเจี้ย 

04.30 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ออกช้ัน 3 ประตูทางเขา 2-
3 เคานเตอร 1-2 สายการบินแอรเอเชีย โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวย
ความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน 

07.55 น. ออกเดินทางสู สนามบินฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบินแอร
เอเชีย เที่ยวบินที่ FD540  
(ไมรวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 12.30 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา ตั้งอยูทางตอนใตของ
แมน้ําเซียง มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครอง
ออกเปน 5 เขตและ 4 อําเภอ อีกทั้งยังเปนเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มี
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมมากวา 3,000 ป ในปจจุบันเปนศูนยกลาง
ดานการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลังผานพิธีการตรวจคนเขา
เมือง และรับสัมภาระ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางสู เมืองจางเจียเจี้ย (ใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) อุทยาน

มรดกโลกตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เปนอุทยาน
แหงชาติแหงแรกของจีน และไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกธรรมชาติ
ในป ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจี้ยมีเน้ือที่กวา 369 ตารางกิโลเมตร อุดม
ดวยขุนเขานอยใหญและตนไมนานาพันธุ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก VIENNA HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 2 สะพานแกวที่ยาวที่สุด – ตลาดใตดิน – ภาพวาดทราย 
OPTION :  เขาอวตาร 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 



 

 

 

 นําทานพิสจูนความกลากับ สะพานแกวที่ยาวที่สุดในโลก มีความสูงเหนือ
พื้น 980 ฟุต และความยาวกวา 400 เมตร เชื่อมสองหนาผา ถือเปนการ
ทําลายสถิติ สะพานแกวที่ยาวที่สุด เนื่องจากอันเดิม อยางสะพานแกรนด
แคนยอนของอเมริกา สูงเพียงแค 718 ฟุต 

 หมายเหตุ หากสะพานแกวไมสามารถเขาไปเที่ยวชมได หรือ ทางเมืองจีน
ประกาศปด จึงไมสามารถเขาไปเที่ยวชมได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนใหทานไปเที่ยวถํ้ามังกรเหลือง หรือ ลองเรือทะเลสาบเป�าเฟงหู โดย
ไมตองแจงใหทราบลวงหนา และไมมีการคืนคาบริการใดๆ ทั้งสิ้น** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นนําทานอิสระชอปปم�งที่ ตลาดใตดินในเมืองจางเจียเจี้ย ซึ่งเปนแหลง

รวมรวบสินคามากมาย ถือวาเปนแหลงชอปปم�งของนักทองเที่ยวที่เขามา
เที่ยวเมืองแหงนี้ อาทิเชน เสื้อผา อาหารพื้นเมือง ขนมของฝาก ใหทานได
เลือกชมและซื้อฝากคนทางบาน  
จากน้ันนําทานชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่
ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเปนผูที่ริเร่ิมศิลปะแบบใหมทีเ่รียกกนั
วา จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใชวัสดุธรรมชาติ เชน กรวดสี เม็ดทราย กิ่ง
ไม หิน ฯลฯ มาจัดแตงเปนภาพทิวทัศน จิตรกรรมที่รังสรรคขึ้นมา ลวนไดรับ
รางวัลและการยกยองมากมายหลายปซอน จนเปนที่เลื่องลือไปทั่วโลก 

 ทานสามารถเลือกซื้อ Option เสริมที่นาสนใจได 



 

 

‣ อุทยานจางเจียเจี้ย (เขาอวตาร) โดยขึ้นและลงเขาดวยลิฟทแกวไป�หลง 
ลิฟทแกวแหงแรกของเอเชียที่สูง 326 เมตรซึ่งถูกบันทึกลง Guinness 
world Records ในดานเปนลิฟทแกวแบบ outdoor ที ่สูงที ่สุดในโลก 
(World’s tallest full-exposure outdoor elevator) และเร็วที่สดุใน
โลก ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายลอมดวยหมูขุนเขา ซึ่งภาพยนตรชื่อดัง 
อวตาร ไดนํามาเปนฉากในการถายทํา ทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนอัน
สวยงาม 
**ติดตอขอขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมกับรายการไดที่เจาหนาที่และ
ชําระเงินกับไกดทองถิ่น** 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก VIENNA HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 3 
เขาเทียนเหมินซาน (กระเชา+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) – ถํ้าประตูสวรรค 
– ระเบียงแกว (รวมผาหุมรองเทา) – จางเจียเจี้ย – ฟ�งหวง – ลองเรือ
ถัวเจียงยามคํ่าคืน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
  นําทานเดินทางสู ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยูมณฑลหูหนาน สมัยกอน

เรียกวา ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซงเหลียวซาน เปนประวัติแรกของจางเจียเจี้ย 
นั่งกระเชาขึ้นสูเขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใชเวลา 
40 นาที ถ ึงเขาเทียนเหมินซานเปนกระเชาที ่ทันสมัยที ่ส ุด ชมความ
มหัศจรรยหนาผาลอยฟ�า สัมผัสความแปลกใหมของการทองเที่ยว ชมตนไม
ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ ดอกไมป�าตามฤดูกาล ทานจะไดชม
ความงามของภูเขา ภูผา นับรอยรูป ยอดเขาสูงเสียดฟ�า งามแปลกตา อิสระ
ใหทานเพลิดเพลินและสัมผัสความงามของยอดเขา 



 

 

 

 จากนั้นนําทานชม ระเบียงแกว ซึ่งเปนสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาด
ผวาอยูที่ 60 เมตร ลอมรอบผาสูงชัน ความกวางของ สะพานกระจก วัดจาก
ขอบผาได 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเปนการทาทายนักทองเที่ยวที่
อยากมาสัมผัสทิวทัศนอันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยูวาผูมาเยือน 
สะพานกระจก ตองสวมผาหุมรองเทาขณะเดิน สันนิษฐานวานาจะชวยลด
ความสกปรก งายตอการทําความสะอาด สะพานกระจก แหงนี้ ระยะทาง
อาจไมไกล แตความใสอาจทําใหเรากาวขาไมออก!! 
จากนั้นนําทาน ลงบันไดเลื่อนสู ถํ ้าเทียนเหมินตง หรือเรียกวา ถํ้าประตู
สวรรคเทียนเหมินซาน เปน 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่เรียกวาเทยีนเห
มินซานเพราะวา ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเปนถํ้า ประตู
น้ีมีความสูง 131.5 เมตร ความกวาง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อทาน
มาถึงถํ้าประตูสวรรคทานจะไดขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู ภูเขาประตูสวรรค 
ถายรูปชมความงามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียไดขับเครื่องบินเล็กลอดผานชองภูเขา
ประตูสวรรคมาแลวเปนสถานที่ที ่นาสนใจจากชาวตางชาติอีกแหงหน่ึง 
สมควรแกเวลาเดินทางลงจากเขาดวยกระเชา 

 หมายเหตุ กรณีรอคิวขึ ้นกระเชานาน หรือรถประจําอุทยานหยุด
ใหบริการ ณ. ถํ้าประตูสวรรค 
1. กรณีรอคิวขึ้นกระเชานาน อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเปนนั่งรถอุทยาน + ขึ้น
บันไดเลื่อน + ลงกระเชา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทองเที่ยวแกลกูคา 
ที่จะไดไมตองรอคิวนาน  



 

 

2. กรณีหากบันไดเลื่อนประกาศปดเนื่องจากปดซอมแซม หรือจากสภาพ
อากาศที ่หนาวจัด มีหิมะเกาะพื ้นถนน ทําใหรถอุทยานไมสามารถเปด
ใหบริการได ทั้งนี ้เพื ่อความปลอดภัยของลูกคา ตองเปลี่ยนเปนขึ้น+ลง
กระเชาแทน ทั้งนี ้ทางบริษัทจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอยางใด
อยางหน่ึง และในสวนการน่ังรถของอุทยานขึ้นไปบนถํ้าประตูสวรรค หากรถ
ของอุทยานไมสามารถขึ้นไปที่ถํ้าประตูสวรรคได ทางบริษัทฯ จะไมคืนเงิน 
และไมจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และการ
รักษาความปลอดภัยของนักทองเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ยึดตามประกาศจากทาง
อุทยานเปนสําคัญ โดยที่ไมแจงใหทราบลวงหนา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 นําทานเดินทางสู เมืองฟ�งหวง หรือ เมืองโบราณฟ�งหวง(เมืองหงส)(ใชเวลา

ประมาณ 3 ช่ัวโมง) เปนเมืองที่ขึ้น อยูกับเขตปกครองตนเองของชนเผานอย
ถูเจีย ตั้งอยู ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงสตั้งอยูริม
แมนํ้าถัว ลอมรอบดวยขุนเขาเสมือนดาน ชองแคบภูเขา ที่เดนตระหงานมี
ยอดเขาติดตอกันเปนแนว ที่ม ีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางดาน
วัฒนธรรมอันล้ําคาที่ตกทอดมาจากราชวงศหมิงและชิงหลายรอยแหง มีถนน
ที่ปูดวยหินเขียว 20 กวาสาย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
 นําทาน ลองเรือถัวเจียง เรือแพ ใหทานไดสนุก ต่ืนเตน แตไมมีอันตราย ชม

บาน เรือนสองฟากฝم�งแมน้ํา สะพานโบราณ เจดียวั่นหมิง หอตั๋วชุยฯลฯ อวด
ความเปนธรรมชาติใหทานไดสัมผัสพรอมเก็บภาพประทับใจไวเปนที่ระลึก 



 

 

ที่พัก FENGHUANG GUOBIN HOTEL OR SAME 4* 
 

วันที่ 4 อิสระชมเมืองโบราณฟ�งหวง – สะพานสายรุง – ฟ�งหวง – ฉางซา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทาน อิสระชมเมืองโบราณฟ�งหวง ตั้งอยูริมแมนํ ้าถัว ลอมรอบดวย

ขุนเขาเสมือนดาน ชองแคบภูเขา ที่เดนตระหงานมียอดเขาตดิตอกันเปนแนว 
ที่มีโบราณสถานและโบราณวตัถุทางดานวฒันธรรมอันลํ้าคาที่ตกทอดมาจาก
ราชวงศหมงิและชิงหลายรอยแหง จุดเดนของฟ�งหวง คือบานที่ยกพื้นสูงเรียง
ราย เปนทัศนียภาพที่สวยงามและเปนที่นิยมชื่นชอบทั ้งชาวจีนและชาว
ตางประเทศ 
นําทานชม สะพานสายรุง หรือสะพานหงเฉียว สะพานไมโบราณที่มีหลงัคา
คลุมเหมือนสะพานขามคลองในเวนิส เปนสะพานประวัติศาสตรที่มีความ
เปนมาหลายรอย ป กอนที่จะเดินถึงสะพานนั้นทานจะไดเห็นจุดเดนของฟ�
งหวง คือบานที่ยกพื้นสูงเรียงราย เปนทัศนียภาพที่สวยงามและเปนที่นิยมช่ืน
ชอบทั้งชาวจีนและชาวตางประเทศ 



 

 

 
โปรแกรมการเดนิทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว
บางรายการหรอืทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสารไมถงึ 

15 ทานไมมีหัวหนาทวัรไทย 
 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางกลับไปยงั เมืองฉางซา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง) 

ต้ังอยูทางตอนใตของแมน้ําเซียง มพีื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร 
แบงเขตการปกครองออกเปน 5 เขตและ 4 อําเภอ อีกทัง้ยงัเปนเมอืงเอก
ของมณฑลหูหนาน มีประวติัศาสตรและวัฒนธรรมมากวา 3,000 ป ใน
ปจจุบันเปนศูนยกลางดานการเมอืง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก HUALIANG HUATIAN HOLIDAY HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 5 ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
(FD541:12.55-15.30) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินฉางซา ฮวงหัว 

12.55 น. ออกเดินทางจาก สนามบินฉางซา ฮวงหัว เมอืงฉางซา โดยสายการบินแอร
เอเชีย เที่ยวบนิที ่FD541  
(ไมรวมอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

15.30 น. เดินทางถึง  กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพ 



 

 

ราคาน้ีไมรวมคาวซีากรุป ทานละ 1,500 บาท 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ทาน/ทรปิ 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 

อัตราคาบริการ : จางเจียเจ้ีย เทียนเหมินซาน สะพานแกว ฟ�งหวง  
5 วนั 4 คืน โดย สายการบินแอรเอเชีย 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 30 ต.ค.-03 พ.ย. 
62 18,999.- 18,999.- 18,999.- 4,000.- 12,999.- 

วันที่ 01-05 พ.ย. 62 18,999.- 18,999.- 18,999.- 4,000.- 12,999.- 
วันที่ 08-12 พ.ย. 62 18,999.- 18,999.- 18,999.- 4,000.- 12,999.- 
วันที่ 14-18 พ.ย. 62 18,999.- 18,999.- 18,999.- 4,000.- 12,999.- 
วันที่ 15-19 พ.ย. 62 18,999.- 18,999.- 18,999.- 4,000.- 12,999.- 
วันที่ 22-26 พ.ย. 62 18,999.- 18,999.- 18,999.- 4,000.- 12,999.- 
วันที่ 29 พ.ย.-03 ธ.ค. 62 18,999.- 18,999.- 18,999.- 4,000.- 12,999.- 
วันที่ 06-10 ธ.ค. 62 18,999.- 18,999.- 18,999.- 4,000.- 12,999.- 
วันที่ 13-17 ธ.ค. 62 18,999.- 18,999.- 18,999.- 4,000.- 12,999.- 
วันที่ 18-22 ธ.ค. 62 17,999.- 17,999.- 17,999.- 4,000.- 11,999.- 
วันที่ 20-24 ธ.ค. 62 18,999.- 18,999.- 18,999.- 4,000.- 12,999.- 
วันที่ 25-29 ธ.ค. 62 19,999.- 19,999.- 19,999.- 4,000.- 13,999.- 
วันที่ 27-31 ธ.ค. 62 19,999.- 19,999.- 19,999.- 4,000.- 12,999.- 
วันที่ 28 ธ.ค.62-01 ม.ค. 63 23,999.- 23,999.- 23,999.- 4,000.- 13,499.- 
วันที่ 29 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63 23,999.- 23,999.- 23,999.- 4,000.- 13,499.- 
วันที่ 30 ธ.ค. 62-03 ม.ค. 63 23,999.- 23,999.- 23,999.- 4,000.- 15,999.- 
วันที่ 31 ธ.ค. 62-04 ม.ค. 63 23,999.- 23,999.- 23,999.- 4,000.- 15,499.- 

ราคาเดก็ทารก(อายุไมถงึ2 ปบรบิูรณ ณ วนัเดินทางกลับ) ทานละ 6,900.- ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ตัว๋เครื่องบนิ รวมวซีากรุป 



 

 

** กรณีถือหนังสือเดนิทางตางชาติกรณุาเช็คราคาอีกครั้ง ** 
ประกาศ  :  ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2553 เปนตนไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจี้ย และ เมืองฟ�
งหวง มณฑลหูหนาน ไดมีการออกกฎระเบียบ กําหนดนโยบายใหโรงแรม ยกเลิกการใหบริการ 
สิ่งของที่ใชคร้ังเดียวแลวทิ้ง เชน แปรงสีฟน ยาสีฟน แชมพู หมวกอาบน้ํา รองเทาแตะฯลฯ เพื่อเปน
การรณรงคชวยลดภาวะโลกรอนและรักษาสิ่งแวดลอม 
 

 ดังน้ันกรณุานําสิง่ของใชเหลาน้ีตดิตวัมาดวยตัวเอง 
หากทานเขาพกัแลวตองการใชสิ่งของดังกลาว ทานจะตองเสียคาใชจายเพิม่เองตามราคาที่โรงแรม
กําหนดไว 
(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแหงอาจวางไวดานนอกหรือวางไวในหองน้ํา แลวคดิคาบริการเมื่อ
ทานเช็คเอาท ) 
 
 เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 

กอนทุกคร้ัง เพื่อเช็คขอมูลความถกูตองของรายการทัวรรวมทัง้ไฟลบินและเวลานัดหมายทวัร 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 

เนื่องจากทัวรเปนราคาโปรโมชั่น และตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตองเดินทางตาม
วันที่ที ่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น  หากทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้ง
หมดแลว หากทานตองการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง  ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น และหากออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถ



 

 

เดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตามต๋ัวเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืน
เงินไดหรือไมสามารถเปลี่ยนช่ือผูเดินทาง 

 
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.  คาอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 

บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล 
 เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - 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 ลาน
บาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   



 

 

 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบกรุปทานละ 1,500 บาท 

วีซาแบบหมูคณะ สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน (ใช
สําเนาหนาพาสปอรตแบบเต็ม 2 หนามองเห็นขอมูลชัดเจน + รูปถายเห็นใบหนาชัดเจนพื้น
หลังสีขาว สแกนไดหรือถายรุปเองได  และตองสงเอกสารลวงหนา 10 วันกอนเดินทาง)  
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทําวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุ
ใดๆทั้งสิ้น ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปไดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ทานละ 
1,800 บาท พรอมเอกสารเพ่ิมเติมเพื่อทําการยื่นคําขอวีซาเด่ียวผานศูนยรับยื่น    
โปรดทราบ ผูที่มีความประสงค ยื่นคําขอวีซาจีน แบบหมูคณะ (กรุป) ที่เคยเดินทางไปใน
ประเทศ ดังตอไปน้ีต้ังแต ป 2014 เปนตนมา ไมสามารถยื่นวีซาแบบหมูคณะ (กรุป) ไดตอง
ยื่นวีซาจีนแบบเด่ียวเทานั้น และใชเวลามากกวากําหนดการเดิม 4 วันทําการ 
1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรกเมนิสถาน 
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 วีซาจะถูก
ยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางครั้งอื ่นๆ ได และการยกเลิกเดินทางไม
สามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี 

3. กระเป�าเดินทางในกรณีที่นํ ้าหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด ทานละ 1 ใบ ไมเกิน 20 
กิโลกรัมเทาน้ัน สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 

4. คาทําหนังสือเดินทาง 



 

 

5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที ่สั ่งเพิ่มเอง, คา
โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ทาน/ทริป 

หัวหนาทัวรไทยแลวแตดุลพินิจและความพึงพอใจในการบริการของทาน 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม
อาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที ่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, อุบัติเหตุ, 
ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะ
ไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเน่ืองมาจาก
มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารองที่
น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจ
เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี ่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื ่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบริการน้ันๆ 



 

 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะ
จัดหารายการเที่ยวสถานที่อื ่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอน
ทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดีย่ว 

เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 
**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2 ขาง 
 - ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวย

ตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง 



 

 

6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
- กรณีเด็กอายต่ํุากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของ
เด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
ขอมูลจริงเกี่ยวกบัสถานทีศึ่กษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่ทํางาน ญาติ
ที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา 
หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา เลมที่มีปญหา 
(สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสง
ใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางคร้ัง
บริษัททัวรไมทราบลวงหนา ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ใน
การเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การ
ยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางด ีหากทานทํา
บัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที ่ทํางานในประเทศไทย และมี
ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 

 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย
ตนเอง  

 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพิ่ม  1,750 บาท 



 

 

ยกเวน แคนาดา บราซลิ และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา 
และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลังขาว

เทาน้ัน] 
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 ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรา
ประทับรานที่แปล 
 
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 เบล
เย่ียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการ ีไอซแลนด อติาลี 
ลิทวัเนีย ลตัเวีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย 
สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนด เอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 

 
การขอวีซาเขาประเทศจีน  

สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวซีาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคา
ภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 
  
 
 
 



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรณุากรอกขอมูล
ดังตอไปน้ี** 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวซีาประเทศจีน 
 **กรณุาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน 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 (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ) ............................................................................................................... 



 

 

ตําแหนงงาน
..................................................................................................................................................................
..................... 
ที่อยูสถานที่ทาํงาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ) 
..................................................................................................................................................................
....................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
................................................................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ
....................................................................................................................... 
(สําคญัมาก กรณุาแจงเบอรที่ถกูตองทีส่ามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกบัทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป
......................................……...................... 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................ 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป
................................................................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME................................................................................
........ 
RELATION.............................................................................................................................................
....................................... 



 

 

  
 

2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME................................................................................
........ 
RELATION.............................................................................................................................................
....................................... 
หมายเหต ุ   
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษทัอาจมี
การเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลงั  ทั้งน้ีเพือ่ประโยชน
ของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรดทาํตามระเบียบอยางเครงครัด) 


