
 

 

รหัสทัวร B2B2000390 

ทัวรจีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เขาอวตาร สะพานแกว 4 วัน 3 คืน (FD) 
เขาอวตาร - เขาเทียนเหมิน - ประตูสวรรค  - ระเบียงแกว - สะพานแกวที่ยาวและสูงที่สุดในโลก 
หมอไฟทะเลจักรพรรด ิ

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

เส้นทางการเดนิทาง 

วันที่ 1.  กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ฉางซา(สนามบินฉางซา 
ฮวงหัว)(FD540 : 18.00-22.10) 

วันที่ 2.  จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเชา+บันได
เลื่อน+รถอุทยาน)-ถํ้าประตูสวรรค-ระเบียงแกว(รวมผาหุม
รองเทา) 

 Option : โชวจิ้งจอกขาว 
วันที่ 3.    อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้น-ลงลิฟทแกว) เขาอวตาร –

สะพานใตหลาอันดับหน่ึง-ลําธารแสมาทอง-สะพานแกวที่
ยาวที่สุด 

วันที่ 4.     จางเจียเจี้ย-ฉางเตอ-เมืองโบราณตาเสี่ยวเหอเจีย-
ฉางเตอ-ฉางซา(สนามบินฉางซา ฮวงหัว)-ก รุงเทพฯ
(สนามบินดอนเมือง)  (FD541 : 23.25-01.45) 

 



 

 

วันที� � กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ฉางซา(สนามบินฉางซา ฮวงหัว)(FD540 : 
18.00-22.10) 

15.00 น. คณะพรอ้มกันที� สนามบินดอนเมือง อาคาร � ออกชั�น � ประตูทางเขา้ �-� เคาน์เตอร ์�-�  สายการบินแอร์
เอเชีย โดยมีเจา้หนา้ที�คอยอาํนวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

18.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เที�ยวบินที� FD540  
(ไม่รวมอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

 22.10 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา ตั�งอยู่ทางตอนใตข้องแมน่ํ�าเซียง มีพื �นที�ประมาณ ��,��� ตาราง
กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น � เขตและ � อําเภอ อีกทั�งยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มี
ประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมมากวา่ �,��� ปี ในปัจจบุนัเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหหูนาน 
หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และรบัสมัภาระ นาํท่านสู่โรงแรมที�พกั 

ที�พกั โรงแรม   VIENNA HOTEL OR SAME 4* 

วันที� � จางเจียเจี�ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื�อน+รถอุทยาน)-ถํ�า
ประตูสวรรค-์ระเบยีงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) Option : โชวจ์ิ �งจอกขาว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พัก 
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี�ย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชั�วโมง) อทุยานมรดกโลกตั�งอยู่ทางตะวนัตกเฉียง

เหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาติใน
ปี ค.ศ.���� อทุยานจางเจียเจี �ยมีเนื �อที�กว่า ��� ตารางกิโลเมตร อดุมดว้ยขนุเขานอ้ยใหญ่และตน้ไมน้านาพนัธุ ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 นาํท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั�งอยู่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเมิ �งซานหรือซงเหลียว
ซาน เป็นประวตัิแรกของจางเจียเจี �ย นั�งกระเชา้ขึ �นสู่เขาเทียนเหมินซาน ซึ�งมีความยาวถึง �.� กิโลเมตร ใชเ้วลา �� 
นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็นกระเชา้ที�ทนัสมัยที�สดุ ชมความมหศัจรรยห์นา้ผาลอยฟ้า สมัผัสความแปลกใหม่
ของการท่องเที�ยว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ์ ดอกไมป่้าตามฤดูกาล ท่านจะไดช้มความงาม
ของภเูขา ภูผา นบัรอ้ยรูป ยอดเขาสงูเสียดฟ้า งามแปลกตา อิสระใหท้่านเพลิดเพลินและสมัผสัความงามของยอด
เขา จากนั�นนาํท่านชม ระเบียงแก้ว ซึ�งเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอนัหวาดผวาอยู่ที� �� เมตร ลอ้มรอบผาสงู
ชนั ความกวา้งของ สะพานกระจก วดัจากขอบผาได ้� ฟุต มีความหนา �.� นิ �ว ถือเป็นการทา้ทายนกัท่องเที�ยวที�
อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ตอ้งสวมผ้าหุ้ม



 

 

รองเท้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทาํความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี � 
ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจทาํใหเ้รากา้วขาไม่ออก!!  จากนั�นนาํท่านลงบนัไดเลื�อนสู่ ถํ�าเทียนเหมินตง้ 
หรือเรียกว่า ถํ�าประตสูวรรคเ์ทียนเหมินซาน เป็น � ใน � ของภูเขาที�สวย สาเหตุที�เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า 
ภเูขาเกิดระเบิดขึ �นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถํ�า ประตนูี �มีความสงู ���.� เมตร ความกวา้ง �� เมตร ความลึก 
�� เมตร เมื�อท่านมาถึงถํ�าประตสูวรรคท์่านจะไดข้ึ �นขั�นบนัได ��� ขั�น สู ่ภูเขาประตูสวรรค ์ถ่ายรูปชมความงาม
ซึ�งเคยมีชาวรสัเซียไดข้บัเครื�องบินเล็กลอดผ่านช่องภเูขาประตสูวรรคม์าแลว้เป็นสถานที�ที�น่าสนใจจากชาวต่างชาติ
อีกแห่งหนึ�ง สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขาดว้ยกระเชา้ 

 หมายเหต ุกรณีรอคิวขึ �นกระเชา้นาน หรือรถประจาํอทุยานหยดุใหบ้รกิาร ณ. ถํ�าประตสูวรรค ์
�. กรณีรอคิวขึ �นกระเช้านาน อาจจะมีเปลี�ยนแปลงเป็นนั�งรถอุทยาน + ขึ �นบันไดเลื�อน + ลงกระเช้า เพื�อความ
สะดวกรวดเรว็ในการท่องเที�ยวแก่ลกูคา้ ที�จะไดไ้ม่ตอ้งรอคิวนาน  

�. กรณีหากบนัไดเลื�อนประกาศปิดเนื�องจากปิดซ่อมแซม หรือจากสภาพอากาศที�หนาวจดั มีหิมะเกาะพื �น ถนน ทาํ
ใหร้ถอุทยานไม่สามารถเปิดใหบ้ริการได ้ทั�งนี �เพื�อความปลอดภยัของลกูคา้ ตอ้งเปลี�ยนเป็นขึ �น+ลงกระเชา้แทน 
ทั�งนี �ทางบรษิัทจะเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ�ง และในส่วนการนั�งรถของอทุยานขึ �นไปบนถํ�า
ประตสูวรรค ์หากรถของอทุยานไม่สามารถขึ �นไปที�ถํ�าประตูสวรรคไ์ด ้ทางบรษิัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จดัโปรแกรม
อื�นมาทดแทนให ้ทั�งนี � ขึ �นอยู่กบัสภาวะอากาศ และการรกัษาความปลอดภยัของนกัท่องเที�ยว ขอสงวนสิทธิ�ยึดตาม
ประกาศจากทางอทุยานเป็นสาํคญั โดยที�ไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ  ภัตตาคาร หม้อไฟทะเลจักรพรรดิ 
 

 ท่านสามารถเลือกซื�อ Option เสริมที�น่าสนใจได้ 
‣ โชวสุ์นัขจิ�งจอกขาว การแสดงที�ถือว่าครบครนัดว้ยอารมณต์่าง ๆ ชวนใหเ้คลิบเคลิ �มไปกับการแสดง เป็นการ
แสดงบทเกี�ยวกับความรกัของนางพญาจิ �งจอกขาวที�มีต่อชายผูเ้ป็นที�รกั ตอ้งพลัดพรากจากกันทั�งที�ยังรกักัน ถือ
เป็นบทตาํนานแห่งความรกัที�น่ายกย่องยิ�งนกั ท่านจะเพลิดเพลินไปกบัการแสดงจนลืมกระพรบิตา ยิ�งใหญ่กว่าโชว์
หลิวซานเจี�ยที�หยางซั�ว ดว้ยนกัแสดงคุณภาพกว่า ��� คน แสดงภายใตส้ะพานคู่เชื�อมเขาสองลกู สะพานคู่รกัใต้
หลา้ อลงัการกว่าโชวใ์ดใดที�ท่านเคยสมัผสัมา (ปิดช่วงหนา้หนาว) 

**ราคาท่านละ ��� หยวน หากท่านใดสนใจ สามารถสอบถามเพิ�มเติมและชาํระเงนิได้ที�ไกดท์้องถิ�นหรือ



 

 

หัวหน้าทัวรไ์ทย** 
ที�พัก TIANZI HOTEL OR SAME 4* 

วันที� � อุทยานจางเจียเจี�ย(ขึ�น-ลงลิฟทแ์ก้ว) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับ
หนึ�ง-ลาํธารแส้ม้าทอง-สะพานแก้วที�ยาวที�สุด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พัก 
 นาํท่าน เที�ยวชม อุทยานจางเจียเจี�ย โดยขึ �นเขาดว้ย ลิฟทแ์กว้ไป่หลง ลิฟทแ์กว้แห่งแรกของเอเชียที�สงู 326 เมตร

ซึ�งถูกบันทึกลง Guinness world Records ในดา้นเป็นลิฟทแ์กว้แบบ outdoor ที�สูงที�สุดในโลก (World’s tallest 
full-exposure outdoor elevator) และเรว็ที�สดุในโลก นาํท่านเดินทางสู่ เทยีนเสี�ยตี�อี�เฉียว (สะพานใตห้ลา้อนัดบั
1) ซึ�งมีทัศนียภาพที�สวยงามรายลอ้มดว้ยหมู่ขุนเขา ซึ�งภาพยนตรช์ื�อดัง อวตาร ไดน้าํมาเป็นฉากในการถ่ายทาํ 
ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศันอ์นัสวยงาม สมควรแก่เวลานาํท่านโดยสารโดยลิฟทแ์กว้ลงจากยอดเขา 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 

  ท่านชม ลาํธารแส้ม้าทอง เป็นลาํธารที�ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสงูชนัเขา้ไปกลางภเูขาวงกตระยะทาง
ประมาณ 7.5 กิโลเมตรตั�งอยู่ทางดา้นตะวนัออกของอทุยานแห่งชาติจางเจียเจี �ย โดยลาํธารแห่งนี �จะไปบรรจบรวม
กบัแม่นํ�าหลีของมณฑลหูหนาน นาํท่านพิสจูนค์วามกลา้กับ สะพานแก้วที�ยาวที�สุดในโลก มีความสงูเหนือพื �น 
980 ฟุต และความยาวกว่า 400 เมตร เชื�อมสองหนา้ผา ถือเป็นการทาํลายสถิติ สะพานแกว้ที�ยาวที�สดุ เนื�องจาก
อนัเดิม อย่างสะพานแกรนดแ์คนย่อนของอเมรกิา สงูเพียงแค่ 718 ฟตุ   



 

 

 

 

 หมายเหต ุหากสะพานแกว้ไม่สามารถเขา้ไปเที�ยวชมได ้หรือ ทางเมืองจีนประกาศปิด จึงไม่สามารถเขา้ไปเที�ยวชได ้
ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนรายการตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และไม่มีการ
คืนค่าใชจ้่ายใดๆทั�งสิ �น ทั�งนี �ยึดตามประกาศจากทางสถานที�ท่องเที�ยวเป็นสาํคญั 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ  ภัตตาคาร  
ที�พกั TIANZI HOTEL OR SAME 4* 

วันที� � 
จางเจียเจี�ย-ฉางเต๋อ-เมืองโบราณต้าเสี�ยวเหอเจีย-ฉางเต๋อ-ฉางซา
(สนามบินฉางซา ฮวงหัว)-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)  (FD541 : 
23.25-01.45) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พัก หากเวลาไม่ทันขอสงวนสิทธิ�จัดเป็นแบบกล่อง 
 ท่านเดินทาสู่เมืองฉางเต๋อ (ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชั�วโมง)  นาํท่านสู่ เมืองโบราณต้าเสี�ยวเหอเจีย เป็นถนนที�

สรา้งขึ �นตามวฒันธรรมและประวัติศาสตรข์องเมืองฉางเต๋อ ในสไตลส์มัยโบราณ มีอาหารพื �นเมืองมากมาย อาทิ 
เตา้หูเ้หม็น เสน้หมี�  อิสระใหท้่านเลือกซื �อของตามอธัยาศยั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 

 นาํท่านเดินทางกลบัไปยงั เมืองฉางซา (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชั�วโมง) ตั�งอยู่ทางตอนใตข้องแม่นํ�าเซยีง มี
พื �นที�ประมาณ ��,��� ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น � เขตและ � อาํเภอ อีกทั�งยงัเป็นเมืองเอกของ
มณฑลหหูนาน มีประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมมากว่า �,��� ปี ในปัจจบุนัเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ
ของมณฑลหหูนาน 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ  ภัตตาคาร  
 ไดเ้วลาอนัสมควร นาํทา่นเดินทางสู ่สนามบนิฉางซา ฮวงหัว 

23.25 น. ออกเดินทางจาก สนามบนิฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เที�ยวบนิที� FD541  
(ไม่รวมอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

01.40 น. เดินทางถงึ สนามบนิดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 



 

 

โปรแกรมการเดินทางเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี�ยนแปลงรายการ
ท่องเที�ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที�ยวบางรายการและในกรณีที�มีจาํนวน

ผู้โดยสารไม่ถึง �� ทา่นไมม่ีหัวหน้าทัวรไ์ทย 

 

ราคานี�ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ทา่นละ �,��� บาท 
ราคานี�ไมร่วมค่าทปิมัคคุเทศกท์้องถิ�นและคนขับรถ รวม ��� หยวน /ท่าน/ทริป 

อัตราดังกลา่วขอสงวนเฉพาะผู้ที�ถือหนังสอืเดินทางไทยเท่านั�น 
** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั�ง ** 

 

ประกาศ  :  ตั�งแต่วนัที� � เมษายน ���� เป็นตน้ไป รฐับาลเมืองฉางซา จางเจียเจี �ย และ เมืองฟ่งหวง มณฑลหหูนาน ไดม้ี
การออกกฎระเบียบ กาํหนดนโยบายใหโ้รงแรม ยกเลิกการใหบ้รกิาร สิ�งของที�ใชค้รั�งเดียวแลว้ทิ �ง เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน 

แชมพ ูหมวกอาบนํ�า รองเทา้แตะฯลฯ เพื�อเป็นการรณรงคช์่วยลดภาวะโลกรอ้นและรกัษาสิ�งแวดลอ้ม 

อัตราค่าบริการ : บินตรงฉางซา จางเจียเจี �ย เทยีนเหมินซาน เขาอวตาร สะพานแกว้ 4 วนั 3 คนื  โดยสายการบินแอรเ์อเชีย  

กาํหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก �-� ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน �� ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน �� ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี�ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั�ว 
ท่านละ 

วนัที� ��-�� มี.ค.�� 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 9,900.- 
วนัที� ��-�� เม.ย. �� 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 9,900.- 
วนัที� ��-�� เม.ย. �� 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 9,900.- 
วนัที� ��-�� เม.ย. �� 22,900.- 22,900.- 22,900.- 3,000.- 11,900.- 
วนัที� ��-�� เม.ย. �� 22,900.- 22,900.- 22,900.- 3,000.- 11,900.- 
วนัที� ��-�� เม.ย. �� 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,000.- 10,900.- 
วนัที� ��-�� พ.ค. �� 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,000.- 9,900.- 
วนัที� ��-�� พ.ค. �� 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- 9,900.- 
วนัที� ��-�� มิ.ย. �� 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- 9,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 4,900.- ราคานี�รวมรายการทัวร ์ตั�วเครื�องบิน รวมวซี่ากรุ๊ป 



 

 

 

 ดังนั�นกรุณานําสิ�งของใช้เหล่านี�ตดิตัวมาด้วยตัวเอง 
หากท่านเขา้พกัแลว้ตอ้งการใชส้ิ�งของดงักลา่ว ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเพิ�มเองตามราคาที�โรงแรมกาํหนดไว ้

(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไวด้า้นนอกหรือวางไวใ้นหอ้งนํ�า แลว้คิดค่าบรกิารเมื�อท่านเชค็เอา้ท ์) 
 

 เงื�อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครั�งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน �� ท่านขึ �นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักลา่ว  
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที�ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั�ง เพื�อเช็ค

ขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทั�งไฟลบ์ินและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่
รบัผิดชอบใดๆ ทั�งสิ �น 

3.  การชาํระค่าบรกิาร 
     �.� กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ ��,���.- บาท  
     �.� กรุณาชาํระค่าทวัรส์ว่นที�เหลือ ��-�� วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจาํ 

เนื�องจากทัวรเ์ป็นราคาโปรโมชั�น และตั�วเครื�องบินเป็นราคาแบบซื �อขาด ตอ้งเดินทางตามวันที�ที�ระบุบนหน้าตั�ว
เท่านั�น  หากท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงินมัดจาํ หรือ ค่าทัวรท์ั�งหมดแลว้ หากท่านตอ้งการยกเลิกการเดินทาง 
หรือ เลื�อนการเดินทาง  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั�งสิ �น และหากออกตั�วไปแลว้ในกรณีที�
ท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตามตั�วเครื�องบินไม่สามารถนาํมาเลื�อนวันหรือคืนเงินได้
หรือไม่สามารถเปลี�ยนชื�อผูเ้ดินทาง 

 
กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึ �นไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราค่าบริการนี�รวม 
1.  ค่าตั�วเครื�องบินไป-กลบั ชั�นประหยดั 
2.  ค่าโรงแรมที�พกัตามรายการที�ระบ ุ(สองท่านต่อหนึ�งหอ้ง) 
3.  ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบ ุ
4.  ค่าอาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ
5.  ค่ารถรบัสง่และระหว่างนาํเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล

กรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซื �อประกนัการเดินทางสาํหรบัครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ�มเติมกบัทางเจา้หนา้ที�บรษิัทได ้** 
 - เบี �ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบี �ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื�อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื�อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีนํ�ามนั  
8.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% 
 
อัตราค่าบริการนี�ไม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมการยื�นขอวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่านละ �,��� บาท 

วีซ่าแบบหมู่คณะ สาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านั�น (ใชส้าํเนาหนา้พาสปอรต์
แบบเต็ม � หนา้มองเห็นขอ้มูลชัดเจน + รูปถ่ายเห็นใบหนา้ชัดเจนพื �นหลงัสีขาว สแกนไดห้รือถ่ายรุปเองได ้ และ
ตอ้งสง่เอกสารลว่งหนา้ �� วนัก่อนเดินทาง)  
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทาํวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทั�งสิ �น ทาํใหไ้ม่
สามารถยื�นวีซ่ากรุ๊ปไดท้างบรษิัทขอสงวนสิทธิ� เรียกเก็บเงินเพิ�ม ท่านละ �,��� บาท พรอ้มเอกสารเพิ�มเติมเพื�อทาํ
การยื�นคาํขอวีซ่าเดี�ยวผ่านศนูยร์บัยื�น    
 
 
 



 

 

โปรดทราบ ผูท้ี�มีความประสงค ์ยื�นคาํขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที�เคยเดินทางไปในประเทศ ดงัต่อไปนี �ตั�งแต่ ปี ���� เป็นตน้
มา ไม่สามารถยื�นวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ไดต้อ้งยื�นวีซ่าจีนแบบเดี�ยวเท่านั�น และใชเ้วลามากกว่ากาํหนดการเดิม � วนัทาํการ 
�.อิสราเอล �.อฟักานิสถาน �.ปากีสถาน �.อซุเบกิสถาน �.ทาจิกิสถาน �.เติรก์เมนิสถาน �.คาซคัสถาน �.อิรกั �.อิหรา่น ��.อียิปต ์
��.ซาอุดีอาระเบีย ��.ซีเรีย ��.เลบานอน ��.อินเดีย ��.ศรีลงักา ��.ลิเบีย ��.ซูดาน ��.แอลจีเรีย ��.ไนจีเรีย ��.ตุรกี ��.เยเมน 
��.โอมาน ��.จอรแ์ดน ��.โซมาเลีย   
กรณีที�เจา้หนา้ที�ดาํเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้มีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนาํไปใชก้ับการ
เดินทางครั�งอื�นๆ ได ้และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าไดท้กุกรณี 

3. กระเป๋าเดินทางในกรณีที�นํ�าหนักเกินกว่าที�สายการบินกาํหนด ท่านละ � ใบ ไม่เกิน 20 กิโลกรมัเท่านั�น ส่วนเกิน
นํ�าหนกัตามสายการบินกาํหนด 

4. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 
5. ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เช่น ค่าเครื�องดื�ม, ค่าอาหารที�สั�งเพิ�มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
6. ค่าอาหารที�ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. ค่าทาํใบอนญุาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
8. ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม ��� หยวน /ท่าน/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แต่ดลุพินิจและความพงึพอใจในการบรกิารของท่าน 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิัทฯ มีสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน์ี � เมื�อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที� เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทาง

การเมือง, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อื�นๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ �นสดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ�และจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการ
ที�ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั�งสิ �น 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี �เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั�งหนึ�ง หลังจากไดส้าํรองที�นั�งบนเครื�อง และ
โรงแรมที�พกัในต่างประเทศเป็นที�เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี �อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี �คิดตามราคาตั�วเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตั�วเครื�องบินปรบัสูงขึ �น บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ที�จะปรบัราคาตั�ว
เครื�องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิารจาก
สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที�ใหบ้ริการ บริษัทฯจะดาํเนินโดยสดุความสามารถที�จะจดับริการทัวรอ์ื�น
ทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้าํหรบัค่าบรกิารนั�นๆ 



 

 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ�ในการให้คาํสัญญาใดๆ ทั�งสิ �นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบรษิัทฯ กาํกบัเท่านั�น 

9. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั�งสิ �น แต่ทั�งนี �ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้โดย
ขอสงวนสิทธิ�การจดัหานี �โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที�ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั�ง มิเช่นนั�นทาง
บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั�งสิ �น  

 
สาํหรับผู้ที�มีความประสงคต์้องการขอยื�นวีซ่าเดี�ยว 

เอกสารในการยื�นวีซ่าจีนสาํหรับผู้ที�ถือพาสสปอรต์ไทย 
**ยื�นวีซ่าเดี�ยวค่าบรกิารดงันี � ** 
- ยื�นธรรมดา � วนัทาํการ 1,800 บาท  
- ยื�นด่วน � วนัทาํการ �,��� บาท  

1. หนงัสือเดินทางที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากว่า � เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์ม่ชาํรุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง สาํหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย � หนา้เต็ม   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี �.� X � นิ �ว ถ่ายไม่เกิน � เดือน � ใบ **พื �นหลงัขาวเท่านั�น**  
 และตอ้งไม่ใช่สติ�กเกอร ์หรือรูปพริ �นจากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสื �อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื �อยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  � เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิ �มเห็นฟัน มองเห็นทั�งใบหนา้รวมถึงใบหทูั�ง  � ขา้ง 
 - ไม่สว่มเครื�องประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชั�น เเว่นสายตา 
3. สาํหรบัผูท้ี�ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั�นก่อนการส่ง

เอกสารยื�นวีซ่า 
4. สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื�อประโยชนข์องตวัท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  

- กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า �� ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สาํเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี� http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที�เด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดินทาง 



 

 

ขอ้มูลจริงเกี�ยวกับสถานที�ศึกษา สถานที�ทาํงาน ตาํแหน่งงาน ที�อยู่ปัจจุบนั ที�อยู่ที�ทาํงาน ญาติที�ติดต่อไดใ้นกรณี
ฉกุเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ที�ทาํงาน และของญาติ โปรดรบัทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเท็จ 
อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เลม่ที�มีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื�นวีซ่า ดังนั�นกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษัททัวร ์อย่าง
นอ้ย �-� วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดทาํความเขา้ใจว่าสถานทตูจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื�นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ�มเติมหรือเปลี�ยน
ระเบียบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ�ของสถานทูต และบางครั�งบรษิัททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้ ผูท้ี�ประสงคจ์ะใชห้นงัสือ
เดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวีซ่าท่านจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื�องจากบริษัททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / 
ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทาํบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่
ประเทศจีนอย่างนอ้ย � อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได ้เฉพาะชาวต่างชาติที�ทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทาํงานใน
ประเทศไทยเท่านั�น 

 - หากไม่ไดท้าํงานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
เนื�องจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทูตจีน 

ค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที�ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนงัสือเดินทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิ�ม �,��� บาท  
2.  หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื�นๆ จ่ายเพิ�ม  �,��� บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครั�ง) 
- เอกสารที�ตอ้งเตรียม   
�.พาสปอรต์ ที�มีอายุการใชง้านไม่ตํ�ากว่า � เดือน ตอ้งมีหนา้ว่าง สาํหรบัประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอย่าง
นอ้ย � หนา้เต็ม   
�.รูปถ่ายสีขนาด �.� X � นิ �ว จาํนวน � ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน � เดือน [พื �นหลงัขาวเท่านั�น] 
และตอ้งไม่ใช่สติ�กเกอร ์หรือรูปพริ �นจากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสื �อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื �อยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   � เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิ �มเห็นฟัน มองเห็นทั�งใบหนา้รวมถึงใบหทูั�ง  �ขา้ง 
- ไม่สว่มเครื�องประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชั�น เเว่นสายตา 

3. ใบอนญุาตการทาํงาน  
4. หนงัสือว่าจา้งในการทาํงาน  



 

 

5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั � เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทบัรา้นที�แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาํวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี� 
1. ชื�อเป็นชาย แต่สง่รูปถ่ายที�ดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. นาํรูปถ่ายเก่า ที�ถ่ายไวเ้กินกว่า � เดอืนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายที�มีวิวดา้นหลงั ที�ถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื�อยื�นทาํวีซ่า 
4. นาํรูปถ่ายที�เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรือรูปที�พริ �นซจ์ากคอมพิวเตอร ์
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที�ต้องจ่ายเพิ�มให้สถานฑูตจีน เมื�อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื�นวีซ่าด่วน � วนั เสียค่าใชจ้่ายเพิ�มท่านละ  �,��� บาท  
 

[ต่างชาติฝรั�งเศสและประเทศยุโรปที�เข้ากลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ �� ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี�ยม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรั�งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าดว่นได้] 
 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวีซา่โดยไม่แจง้ให้
ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เนื�องจากสภาวะนํ�ามันโลกที�มีการปรบัราคาสงูขึ �น ทาํใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษีนํ�ามนัขึ �นในอนาคต 
ซึ�งทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ�เก็บค่าภาษีนํ�ามนัเพิ�มตามความเป็นจรงิ 



 

 

 

 

**สถานทูตจีนมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจนี กรุณากรอกข้อมูลดังตอ่ไปนี�** 
เอกสารที�ใช้ประกอบการยื�นขอวีซ่าประเทศจนี 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทั�งหมดให้ครบถ้วน เพื�อประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
 

ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    
  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบียน  ชื�อคู่สมรส .............................................................................................................................. 
ที�อยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................................................................... 
ที�อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
....................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.............................................................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ..................................................................................................................... 
ชื�อสถานที�ทาํงาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ............................................................................................................... 
ตาํแหน่งงาน....................................................................................................................................................................................... 
ที�อยู่สถานที�ทาํงาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ....................................................................................................................... 
(สาํคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ี�ถูกต้องที�สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เมื�อวนัที�............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัที�............ เดือน.......................ปี......................................……...................... 
ภายใน � ปี ท่านเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เมื�อวนัที�............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัที�............ เดือน.......................ปี................................................................... 
รายชื�อบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
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