
 

 

รหัสทัวร ITV1903024 
ทัวรจีน ฉางซา จางเจียเจี้ย 5 วัน 3 คืน (FD) 
เมืองมรดกโลก จางเจียเจี้ย ดินแดนแพนดอราแหงโลกมนุษย  
เทียนเหมินซาน ”ถํ้าประตูสวรรค” 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยท่ีสุดของประเทศจีน   
สัมผัสความเสียว สะพานกระจกยาวที่สุดในโลก แกรนดแคนยอน  
ฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน ชอปปم�งถนนคนเดินไทผิง  
เมนูพิเศษ: สุกี้เห็ด +ปم�งยางบารบีคิวเกาหลี+อาหารถูเจีย+อาหารกวางตุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก: สนามบินดอนเมือง-ฉางซา                                 
15.30 น. พรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร1 ผูโดยสารระหวางประเทศ ช้ัน3 ประต ู3 

เคาเตอรเช็คอินสายการบิน Thai Air Asia (รับเอกสารตาง ๆ พรอมขอแนะนํา
ข้ันตอนจากเจาหนาท่ี) กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สายการบิน
ดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน   

18.10 น. บินลัดฟ�าสู ฉางซา ประเทศจีน โดยสายการบนิ Thai Air Asia เท่ียวบินที่ 
FD540 
*คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เครื่องดื่มบนเคร่ือง) 

22.25 น. ถึง ฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน (Hunan Province) ต้ังอยูในเขตลุม
แมน้ําเซียง(Xiang) จึงทําใหท่ีน่ีมีความอุดมสมบูรณทั้งทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม ที่สําคัญยงัเปนบานเกิดของ เหมา เจอตุง อดีตผูนําของจีนอีกดวย หลัง
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสู
โรงแรมที่พัก 
เขาสูท่ีพัก HUA TIAN HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน    

วันที่สอง: ฉางซา-จางเจียเจ้ีย-ภูเขาเทียนเหมินซานถํ้าประตูสวรรค  
 (กระเชา+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงกระจก 
 OPTION: โชวเหมยล่ีเซียงซ ี     อาหารเชา, เที่ยง, เยน็                   
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
 นําทานเดินทางสู จางเจียเจ้ีย (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชม.) เมือง

มรดกโลกที่ไดรับการข้ึนทะเบียนจากยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติในป 
ค.ศ.1992 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ถึง จางเจียเจี้ย นําทาน แวะรานชา เพ่ือชิมชารสเลิศและเลือกซื้อผลิตภัณฑ
เกี่ยวกับใบชา จากน้ันนําทานเดินทางสู ภูเขาเทียนเหมินซาน อยูสูงจาก
ระดับน้ําทะเล 1,518.6 เมตร นําทานน่ังกระเชา+บันไดเลื่อน ข้ึนสู เขาเทียนเหมิน
ซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร (ใชเวลาประมาณ 40 นาท)ี ชมความ



 

 

มหัศจรรยหนาผาลอยฟ�า สัมผัสความแปลกใหมของการทองเที่ยว ชมตนไม
ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ ดอกไมป�าตามฤดูกาล ทานจะไดชมความ
งามของภูเขา ภูผา นับรอยยอดสูงเสียดฟ�า งามแปลกตา นําทานเดินพิสูจนวัดใจ 
ความหวาดเสียวของ ระเบียงกระจก (รวมผาหุมรองเทา) มีความยาวประมาณ 
60 เมตร สูงกวาระดับน้ําทะเล 1.4 กิโลเมตร จากน้ันนําทานชมความงามของ ถํ้า
เทียนเหมินซาน หรือ ถํ้าประตูสวรรค เปน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยที่สุดของประเทศจีน  
สาเหตุท่ีเรียกวาเทียนเหมินซานเพราะวาภูเขาเกิดระเบิดข้ึนเองโดยธรรมชาติจน
กลายเปนถํ้าประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกวาง 57 เมตร ความลึก 60 
เมตร เมื่อทานมาถึงถํ้าประตูสวรรคทานจะไดลงบันได 999 ข้ัน ถายรูปชมความ
งามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียไดขับเครื่องบินเล็กลอดผานชองภูเขาประตูสวรรคมาแลว
เปนสถานที่ที่นาสนใจ  จากชาวตางชาติอีกแหงหน่ึ  ง สมควรแกเวลานําทาน  ลง
จากเขา เปลี่ยนข้ึนรถทองถิ่น ผานชมเสนทางที่มีความคดโคง 99 โคง (หากเปน
ชวงฤดูหนาวจะเปลี่ยนเปนขึ้น-ลง กระเชาแทนคะ) 
*หมายเหตุ:การน่ังกระเชําข้ึน-ลงเขาเทียนเหมินซาน หากกระเชาปดซอมบํารุง ทํา
งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิพาน่ังรถอุทยาน+บันไดเลื่อนขึ้นไปบนถํ้าเทียนเหมินซาน 
หากรถ+บันไดลื่อนของอุทยานไมสามารถขึ้นไปทีถ่ํ้าเทียนเหมินซานได ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศและความปลอดภัยของ
นักทองเท่ียวเปนหลัก โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเปนสําคัญ โดยที่ไมแจง
ใหทราบลวงหนา*  
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

OPTION: โชวเหมยล่ีเซียงซ ีราคาทานละ 380 หยวน  
*ติดตอไดท่ีไกดทองถิ่นหรือหัวหนาทัวร* 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร    
เขาสูท่ีพัก TIAN ZI HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน   

วันที่สาม: พิพิธภัณฑภาพหินทราย-ถนนคนเดินซีปู�เจีย-สะพานแกวจางเจียเจี้ย 
                  OPTION: เขาอวตาร                                             อาหารเชา,เที่ยง,เย็น                     
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานผอนคลายความเมื่อยลาดวยการนวดฝ�าเทา โดยการแชเทาดวยยาสมุนไพร
จีน และนวดผอนคลายที ่ศูนยวิจัยทาง
การแพทยแผนโบราณฟงเร่ืองราวเกี่ยวกบั
การแพทยโบราณต้ังแตอดีตถงึปจจุบัน การ
สงเสริมการใชสมนุไพรจีนที่มีมานานนับพันป
พรอมรับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเช่ียวชาญ นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑภาพ
หินทราย “จวินเซิงฮวาเยี่ยน” ภายในพิพิธภัณฑไดจัดแสดงผลงานท่ีมีคุณคาทาง
ศิลปะของศิลปนแหงชาตินามวา ลี่จวินเซิง ซึง่ผลงานข องเขาทุกช้ินเปนภาพเขียน
ดวยมือท่ีใชหินทราย และสีธรรมชาติท่ีสกัดจากเปลือกไม ใบไมเปนวตัถุดิบในการ
เขียน ซ่ึงภาพเขียนเหลาน้ีนอกจากจะทรงคุณคาทางศิลปะมีเอกลักษณเฉพาะยัง
เปนภาพเขียนท่ีสวยงามคมชัดและมมีิติสมจรงิอีกดวย 
แวะชมอัญมณีท่ีประเทศจีนยกยองวามีคาอยางลํ้าเลิศยิ่งกวาทองและเพชรน่ันก็คือ 
หยกจีน ชาวจีนมีความเช่ือวาหยกเปนอัญมณีลํ้าคา เปนสิริมงคลแก ผูท่ีไดมา
ครอบครองทําใหชีวิตเจริญรุงเรือง สงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนา มั่งค่ัง โชคดี 
อายุยืนยาวใหทานไดเลือกซื้อกําไลหยก แหวนหยก หรือ เผาเยา ซึ่งเปน
เครื่องประดับนําโชค 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินซีปู�เจีย แหลงสินคาพื้นเมือง อิสระใหทานไดเลือกซื้อ
ของฝากตามอัธยาศัย นําทานเดินทางสู สะพานแกวจางเจียเจี้ย (รอบเวลา 
16.20-18.30 น.) สะพานแกวขามเขาท่ียาวที่สุดในโลกเหนือแกรนแคนยอน สูง
เหนือพ้ืน 980 ฟุต และความยาว กวา 400 เมตร เช่ือมสองหนาผาถือเปนการ



 

 

ทําลายสถิติสะพานแกวท่ียาวและสูงที่สุดในโลกอันเดิม อยางสะพานเหนือแคน
ยอนของอเมริกา หรือ The Grand Canyon skywalk ท่ีสูงเพียงแค 718 ฟุต 
นําทานเดินวัดใจกันดวยทางเดินทางกระจกคริสตัล กบัวิวทิวทัศนทีส่วยงามเกิน
กวาคําบรรยายใดๆ ใหทานเก็บภาพความประทับใจ หมายเหตุ: หากสะพานแกว
ปดไมสามารถเขาเที่ยวชมไดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา 
 
 
 
 
 
 

 
 OPTION: เขาอวตาร ราคาทานละ 680 หยวน รวมบัตรขึ้น-ลงลิฟทแกว  
*ติดตอไดท่ีไกดทองถิ่นหรือหัวหนาทัวร* 
เขาเทียนจื่อซาน หรือ เขาจักรพรรด์ิ หรือ ที่คนไทยรูจักกันในนามหุบเขาอวตาร 
นําทานขึ้นลงเขาเทียนจื่อซาน โดย ลิฟทแกวไป�หลง ลิฟทแกวภายนอกอาคารที่มี
ความสูงที่สุด และเร็วที่สุดในโลกเมื่อลิฟทข้ึนถึงยอดเขาแลวทานจะไดชมความงาม
ของทิวทัศนที่สุดแสนประทับใจ ทานจะไดตืน่ตาต่ืนใจกบัยอดเขาสูงชัน และป�าหิน
หินยักษในรูปลักษณะตางๆมากมาย เขาเทียนจื่อซานแหงน้ียังเปนที่ถายทํา
ภาพยนตรช่ือดังหลายตอหลายเร่ืองโดยภาพยนตรของฮอลลีวูดชื่อดังที่คนไทยเรา
รูจักกันก ็
คือ คือ ภาพยนตรเร่ืองอวตาร(AVATAR) น่ันเอง  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร    
เขาสูท่ีพัก TONG DA HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน   

วันทีส่ี่: จางเจียเจ้ีย-ฉางซา-ถนนคนเดินไทผิง-สนามบินฉางซา-กรุงเทพฯ 
                                                                                     อาหารเชา,เที่ยง,เย็น                     
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  



 

 

 เดินทางสู รานยางพารา เลือกซื้อผลิตภัณฑท่ีผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน 
ผาหม ท่ีนอน กระเป�า รองเทา ฯลฯ    

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางกลับสู ฉางซา (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5 ช๋ัวโมง) ถึง ฉางซา 
นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินไทผิง ถนนคนเดินยาวประมาณ 500 เมตร ซึ่งเต็ม
ไปดวยรานที่ขายสินคานารักๆ ของฝากจากเมืองจีนท่ีนาซื้อ อิสระใหทานชอปปم�ง
ตามอัธยาศัย 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร    
ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินฉางซา 

23.45 น. บินลัดฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Air Asia เท่ียวบินที่ FD541 
*คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เครื่องดื่มบนเคร่ือง) 

วันที่หา: กรุงเทพฯ 
01.51 น. ถึง ทาอากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดิภาพ  
 

**************************************** 
 
 
อัตราคาบรกิาร 
 
วันเดินทาง 
 

 
ราคาผูใหญ 

 
ราคาเด็ก 
อายุ 2-18 
ป 

 
Infant  
อายุ 0-2 ป 

 
พักเด่ียว
เพ่ิม 

 
ที่น่ัง 

26-30 ต.ค.62 9,888 12,888  
 
 
Infant 
5,000  

4,500 20 
9-13 พ.ย.62 9,888 12,888 4,500 20 
21-25 พ.ย.62 9,888 12,888 4,500 20 
5-9 ธ.ค.62 11,888 14,888 4,500 20 
7-11 ธ.ค.62 11,888 14,888 4,500 20 



 

 

21-25 ธ.ค.62 10,888 13,888 ไมรวมคาวีซา 
 
 

4,500 20 
30 ธ.ค.-3 ม.ค.63 16,888 19,888 4,500 20 
31 ธ.ค.-4 ม.ค.63 14,888 17,888 4,500 20 
6-10 ก.พ.63 9,888 12,888 4,500 20 
8-12 ก.พ.63 9,888 12,888 4,500 20 
12-16 มี.ค.63 9,888 12,888 4,500 20 
19-23 มี.ค.63 9,888 12,888 4,500 20 
26-30 มี.ค.63 9,888 12,888  4,500 20 
4-8 เม.ย.63 11,888 14,888 4,500 20 
11-15 เม.ย.63 12,888 15,888 4,500 20 
12-16 เม.ย.63 13,888 16,888 4,500 20 
13-17 เม.ย.63 13,888 16,888 4,500 20 
23-27 เม.ย.63 13,888 16,888 4,500 20 
 
ส่ิงท่ีลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 
-  เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกบัการ
ทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมกีาร ประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเที่ยว
ท่ัวไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมุก, ผาไหม, 
ผีชิว ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกบั
นักทองเท่ียวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อ
หรือไมซื้อข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมกีารบังคบัซ้ือใดๆท้ังสิ้น  
 
*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของ
รัฐบาลรานใดๆก็ตามท่ีระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชย
เพ่ิม รานละ 2,000 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง 
*** 
 
- กรณีเขารานชอปของจีน ข้ึนอยูกับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา ซึ่ง
เปนความเต็มใจของผูซื้อในสินคาน้ันๆ และ ขอตกลงระหวางลูกคากับรานคา ดงัน้ัน บรษัิทฯ ไม



 

 

สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินคา และคุณภาพของสินคาที่ไมไดตรงตามขอเสนอของ
รานคา ทานจําเปนตองตรวจสอบสินคากอนออกจากรานคาทุกคร้ัง 
 
-  ลูกคาทานใดท่ีอยูตางจังหวัดและตองออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร, 
หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยาง
ละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขาย
เปนหลัก 
 
หมายเหตุ:  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง,  
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซือ้บัตรโดยสาร
ภายในประเทศ เพ่ือเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษทัฯกอนทําการจอง   กรณี
เกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบนิ มี
การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา
สถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดาน
ความปลอดภัยเปนตน)  โปรดเขาใจและรับทราบวา  ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืน
คาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี 
 
**ออกเดินทางขั้นต่ํา  15ทาน หากเดินทางตํา่กวากําหนด มีความจําเปนท่ีตองเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิมเติม 
ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคาเพ่ิม หากมีการปรับข้ึนของภาษีนํ้ามันหรือภาษีใดๆ จาก
สายการบิน 
***การนับอายุเด็ก ใชวัน เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต และวันที่เดินทาง เปนเกณฑในการ
นับอายุ*** 
 
อัตราคาบรกิารรวม  
 
1.คาต๋ัวเครื่องบินไปกลบั กรุงเทพฯ(DMK) – ฉางซา (CSX) – กรุงเทพฯ(BKK)  
2.คาโรงแรมท่ีพัก (พักหองละ  2 ทาน หากพกั 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคู
และเสริมเตียงสปริง) 
3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามท่ีระบุไวในรายการ) 
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา



 

 

มัคคุเทศก  
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไดจํานวน1ใบตอทาน น้ําหนักไมเกิน 20 กก. ตามที่สายการบิน
กําหนด 
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารกัษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของ
บริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัททําไว(ไมครอบคลมุถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ทั้งน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดท่ีมีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสรจ็ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย จากหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 
 
อัตราคาบรกิารไมรวม 
  
1.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพ่ิม คาโทรศัพท 
คาโทรสาร  
คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรดี ฯลฯ 
2.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
3.คาวีซาทองเท่ียวจีนแบบเด่ียว  
วีซาจีนแบบธรรมดา 4 วันทําการ ทานละ 2,200 บาท/ วีซาจีนแบบดวน 2 วนัทําการ ทานละ 
3,500 บาท  
4.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาต ิและ ตางดาว 
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป�า
เกินทานตองชําระคาน้ําหนักกระเป�ากบัสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ 
6. (6.1) คาทิปไกดและคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลกูคา 1 ทาน  
    (6.2) คาทิปหัวหนาทัวร  400 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ)  
7.คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพ่ิม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทัวรปกต ิ
 
เง่ือนไขในการจอง  มดัจําทานละ 8,500 บาท และชําระสวนท่ีเหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 
15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจําหรอืชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวา
ดวยสาเหตุใดใดผูจัดมสิีทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 



 

 

การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ันต๋ัวเคร่ืองบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตองเดนิทาง
ตามวันทีท่ี่ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้ง
หมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
เงินไมวากรณีใดทั้งส้ิน เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีท่ีทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวย
เหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเครือ่งบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  
 
หมายเหตุ 
   
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถกูตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมดัจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทาง
บริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะ
ไมถึง 15 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. รายการทองเท่ียวสามารถสลับปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของผูเดินทางเปนสําคัญ 
6. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  



 

 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีเขาพัก 
ท้ังน้ีตองข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง และอาจมีคาบรกิารเพ่ิมเติมของแตละสนามบิน มิฉะน้ัน บริษัทฯไม
สามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน 
12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวนั 
13. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกนั
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว ตาม พ.ร.บ. การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษิัทฯได และทางบริษัทฯถือ
วาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกนั
สุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครอง
ใหละเอียด) 
14. เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวท้ังหมด 
 
หมายเหตุ : การขอวีซาจีนแบบธรรมดา 4 วันทําการ  ทานละ 2,200 บาท         
  การขอวีซาจีนแบบดวน       2 วันทําการ  ทานละ 3,500 บาท  
**ไมนับรวมวันนัดเรียกเก็บเอกสาร** 
 



 

 

เอกสารประกอบการยืน่วีซาประเทศจีน (China) 
กรุณาจัดสงเอกสารฉบบัจริงใหบริษัทฯ โดยผูสมัครไมตองแสดงตัวและสแกนลายน้ิวมือ 

1.หนังสือเดินทาง (Passport) เลมปจจุบันที่มีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุโดยนับ
จากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย  ** หากพาสปอรตเลมเกา เคยไดรบัวีซาจีน กรุณาถาย
สําเนาหนาพาสปอรตเลมเกา และสําเนาหนาวีซาจีน จัดสงใหกบัทางบริษัทฯ ** 
 
2.รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาวเทาน้ัน ขนาด 2x2น้ิว หรือ 4.5x4.5cm ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส  
จํานวนทานละ 2 ใบ >>รูปถายมีอายุไมเกิน 3เดือน<< 
หามตกแตงรูป, หามสวมแวนตา, หามใสเครือ่งประดับ, หามใสคอนแทคเลนส, หามเห็นฟนโดย
เด็ดขาด รูปถายตองเปดใหเห็นหนาผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยตองเปนรูปทีถ่ายจากราน
ถายรูปเทาน้ัน 
** หามขีดเขียน แมก็ หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไม
สามารถใชงานได ** 
 
 
 
 
 
 
3.เอกสารสวนตัว 

 
กรณีเด็กอายุต่ํากวา18ป (บดิาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองยื่นเอกสารเพ่ิม ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 
 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาใบจดทะเบียนสมรส (ของบิดาและ

มารดา) 
 
กรณีเด็กอายุต่ํากวา18ป (บดิา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองยื่นเอกสารเพ่ิม ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 
 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบตัร (ของบิดาและมารดา) 



 

 

 - สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ของบิดาและมารดา) 
 - หนังสือยินยอมจากบดิา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบดิา-มารดา 
โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทาน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู

เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดา
เพียงผูเดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมได
เดินทางกับบิดา-มารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบคุคลที่สาม พรอม
กับยนิยอมสนับสนุนคาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/
อําเภอตามหลักฐานท่ีอยูตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตร
ประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายท่ีเด็กแสดงตัวยื่นคํารองขอวี
ซา บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไปแสดงตัวพรอมกบับุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาที่ที่รับ
ยื่นวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 
4.เงื่อนไขและแบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซาประเทศจีน 
 เพื่อประโยชนในการย่ืนวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรง
กับขอมูลความเปนจริง เน่ืองจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพื่อ
อนุมัติคํารองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติ/ขอมลูสวนตัวแทนผูสมัครได หาก
สถานทูตตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง ทานอาจถูก
ปฏิเสธวีซา หรืออาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งขึ้น 
 
5.กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ (ลูกคาตองทําการยื่นวีซาเด่ียวดวยตนเอง)  
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ตองใช และ อาจมคีาใชจายเพ่ิมเติมกรุณาสอบถามขอมูลกับทาง
บริษัท  
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

 
 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศอินเดียเปน
การถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีทานไดชําระไปแลว
ทุกกรณี 
  



 

 

 หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคที่จะยืน่คํารองขอวซีาใหม ผูสมัครตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 มตีอ่หนา้หลงั 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซาประเทศจีน (China) 
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 4 วันทําการ 

กรุณากรอกรายละเอียดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน (กรอกขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ) 
 
1. ช่ือ - นามสกุล (MR , MRS , MISS , MASTER)   
............................................................................................. 
2. ที่อยู ตามสําเนาทะเบียนบาน 
................................................................................................................................ รหัส
ไปรษณีย............... 
3. ที่อยูพํานักปจจุบัน กรณีไมตรงกับสําเนาทะเบียนบาน 
................................................................................................................................ รหัส
ไปรษณีย............... 
4.โทรศัพทมือถือ ...............................  บาน ............................  อีเมลแอดเดรส 
................................................ 
5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบียน)      หยาราง    หมาย           อ่ืนๆ 
(โปรดระบุ) .......... 
6.ช่ือ-สกุล คูสมรส ...................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ
........................... 
7.ช่ือ-สกุล บุตร (ถามี) ................................................. เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ
........................... 
8.ช่ือ-สกุล บิดา   .......................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ
........................... 



 

 

9.ช่ือ-สกุล มารดา .......................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ
........................... 
10.อาชีพปจจุบัน (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนสมบูรณ) ........................................... ตําแหนง
................................  
     ชื่อ บริษัท/รานคา/โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย 
................................................................................................. 
     ที่อยู เลขที่ ............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ตําบล/แขวง 
....................................... 
     อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย .............. เบอร
โทรศัพท..................... 
11.ทานเคยไดรับวีซา ประเทศจีน หรือไม 
    ไมเคย   เคย (โปรดระบุ) ใชไดต้ังแตวันที่ ................................. ถึงวันที่ 

.....................................  
12.ทานเคยถูกปฏิเสธวีซา ประเทศจีน หรือไม 
    ไมเคย   เคย (โปรดระบุ) เหตุผลท่ีทานถูกปฎิเสธวีซา 

..................................................................  
 
หมายเหตุ: การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมสีวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น 

ท้ังน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางทีค่อยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  

** เอกสารเพ่ิมเติม ** 
ขอความรวมมือผูสมัครผูสมัครวีซาจีน ดําเนินการเพ่ิมเติม ดังน้ี  



 

 

EXAMPLE 
 1.ปริน้เอกสารใบสมัครวีซาจีน หนาที่4 (Application Chinese visa) 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

      ** ไฟลเอกสารสําหรับปริ้น อยูหนาถัดไป ** 
 2.เซ็นช่ือใหเหมือนกับหนาพาสปอรตเพียง 1 จุดเทาน้ัน 
 3.จัดสงใหบริษัทฯ พรอมเอกสารที่ใชยื่นวีซา รูปถาย และพาสปอรต 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


