
 

 

รหสัทวัร  B2B2000463  
ทัวรจีน ครบสูตรจางเจียเจี้ย ฟ�งหวง ไมลงราน โชวสุนัขจิ้งจอกขาว 5 วัน 4 คนื (WE) 
ไมลงรานชอปฯ | เขาเทียนเหมินซาน | สะพานแกว 
เขาอวตาร | เมอืงโบราณฟ�งหวง | โชวสุนัขจิง้จอกขาว 
ภาพวาดทราย | ถนนคนเดินหวงซิงลู  
เมนูพิเศษ...ปم�งยางเกาหลี หมอไฟทะเลรวมมติร 

 
 
 

 

  

 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ)-ฉางซา(สนามบินฉางซาฮวงหวั)(WE616:16.05-20.20) 

วนัที� �  ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุง้-ลอ่งเรอืถัวเจียงยามคํ�าคืน 

วนัที� �  ฟ่งหวง-จางเจียเจี �ย-เขาเทียนเหมินซาน-ถํ�าประตสูวรรค-์ระเบียงแกว้(รวมผา้หุม้รองเทา้)-โชวส์นุขัจิ �งจอกขาว 

วนัที� �. อทุยานจางเจียเจี �ย (ขึ �นลงลฟิท)์ เขาอวตาร –สะพานใตห้ลา้อนัดบัหนึ�ง-สะพานแกว้ที�ยาวที�สดุ 

วนัที� �. ภาพวาดทราย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู-่ฉางซา(สนามบินฉางซาฮวงหวั)-กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ)(WE617:21.20-23.55) 

    



 

 

วันที่ 1 
ก รุ ง เท พ ฯ  (สน าม บิ น สุ ว รรณ ภู มิ )-ฉ างซ า (สน าม บิ น ฉางซ าฮ วงหั ว )
(WE616:16.05-20.20) 

13.00 น. คณะพรอมกนัที ่สนามบินสุวรรณภมู ิบริเวณอาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอร 
E สายการบินไทยสมายล  โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสาร
การเดินทางและสัมภาระใหกับทาน 

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

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

ที่พกั โรงแรม Hualiang Huatian Holiday Hotel หรือเทียบเทาระดบั 5 ดาว 

วันที่ 2 
ฉางซา-ฟ�งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ�งหวง-สะพานสายรุง-ลองเรือถัวเจียงยาม
คํ่าคืน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

นําทานเดินทางสู เมืองฟ�งหวง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง) หรือ เมือง
โบราณฟ�งหวง(เมืองหงส) เปนเมืองที่ขึ้น อยูกับเขตปกครองตนเองของชนเผานอยถูเจีย 
ตั้งอยู ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงสตั้งอยูริมแมนํ้าถัว ลอมรอบ
ดวยขุนเขาเสมือนดาน ชองแคบภูเขา ที่เดนตระหงานมียอดเขาติดตอกันเปนแนว ที่มี
โบราณสถานและโบราณวัตถุทางดานวัฒนธรรมอันล้ําคาที่ตกทอดมาจากราชวงศหมิง
และชิงหลายรอยแหง มีถนนที่ปูดวยหินเขียว 20 กวาสาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 



 

 

 นําทาน อิสระชมเมืองโบราณฟ�งหวง ตั้งอยูริมแมนํ้าถัว ลอมรอบดวยขุนเขาเสมือน
ดาน ชองแคบภูเขา ที่เดนตระหงานมียอดเขาติดตอกันเปนแนว ที่มีโบราณสถานและ
โบราณวัตถุทางดานวัฒนธรรมอันล้ําคาที่ตกทอดมาจากราชวงศหมิงและชิงหลายรอย
แหง จุดเดนของฟ�งหวง คือบานที่ยกพื้นสูงเรียงราย เปนทัศนียภาพที่สวยงามและเปนที่
นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวตางประเทศ นําทานชม สะพานสายรุง หรือ สะพานหง
เฉียว สะพานไมโบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานขามคลองในเวนิส เปนสะพาน
ประวัติศาสตรที่มีความเปนมาหลายรอย ป กอนที่จะเดินถึงสะพานนั้นทานจะไดเห็น
จุดเดนของฟ�งหวง คือบานที่ยกพื้นสูงเรียงราย เปนทัศนียภาพที่สวยงามและเปนที่นิยม
ชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวตางประเทศ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  โรงแรมที่พัก  
 

 
 นําทาน ลองเรือถัวเจียง เรือแพ ใหทานไดสนุก ตื่นเตน แตไมมีอันตราย ชมบาน เรอืน

สองฟากฝم�งแมนํ้า สะพานโบราณ เจดียวั่นหมิง หอตั๋วชุยฯลฯ อวดความเปนธรรมชาติ
ใหทานไดสัมผัสพรอมเก็บภาพประทับใจไวเปนที่ระลึก 

ที่พกั โรงแรม  Sun Shine Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 

วันที่ 3 
ฟ�งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน-ถํ้าประตูสวรรค-ระเบียงแกว(รวมผาหุม
รองเทา)-โชวสุนัขจิ้งจอกขาว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 
นําทานเดินทางสู เมืองจางเจียเจี้ย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตั้งอยูทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เปนอุทยานแหงชาติแหงแรกของจีน และ ไดรับ
การประกาศใหเปนมรดกโลกธรรมชาติในป ค.ศ.1992 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

 

 
 นําทานเดินทางสู ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยูมณฑลหูหนาน สมัยกอนเรียกวา ภูเขาห

วินเมิ้งซานหรือซงเหลียวซาน เปนประวัติแรกของจางเจียเจ้ีย นั่งกระเชาขึ้น สู เขาเทยีน
เหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใชเวลา 40 นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเปน
กระเชาที่ทันสมัยที่สุด ชมความมหัศจรรยหนาผาลอยฟ�า สัมผัสความแปลกใหมของ
การทองเที่ยว ชมตนไมออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ ดอกไมป�าตามฤดูกาล 
ทานจะไดชมความงามของภูเขา ภูผา นับรอยรูป ยอดเขาสูงเสียดฟ�า งามแปลกตา 
อิสระใหทานเพลิดเพลินและสัมผัสความงามของยอดเขา  

 

 
 จากนั้นนําทานชม ระเบียงแกว ซึ่งเปนสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยูที่ 60 

เมตร ลอมรอบผาสูงชัน ความกวางของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได 3 ฟุต มี
ความหนา 2.5 นิ้ว ถือเปนการทาทายนักทองเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศนอันงดงาม
บน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยูวาผูมาเยือน สะพานกระจก ตองสวมผาหุมรองเทา



 

 

ขณะเดิน สันนิษฐานวานาจะชวยลดความสกปรก งายตอการทําความสะอาด สะพาน
กระจก แหงนี้ ระยะทางอาจไมไกล แตความใสอาจทําใหเรากาวขาไมออก!! จากนั้นนํา
ทานลงบันไดเลื่อนสู ถํ้าเทียนเหมินตง หรือเรียกวา ถํ้าประตูสวรรคเทียนเหมินซาน เปน 
1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่เรียกวาเทียนเหมินซานเพราะวา ภูเขาเกิดระเบิดขึ้น
เองโดยธรรมชาติจนกลายเปนถํ้า ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกวาง 57 เมตร 
ความลึก 60 เมตร เมื่อทานมาถึงถํ้าประตูสวรรคทานจะไดขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู 
ภูเขาประตูสวรรค ถายรูปชมความงามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียไดขับเครื่องบินเล็กลอดผาน
ชองภูเขาประตสูวรรคมาแลวเปนสถานที่ที่นาสนใจจากชาวตางชาติอีกแหงหนึ่ง สมควร
แกเวลาเดินทางลงจากเขาดวยกระเชา 

 หมายเหตุ กรณีรอคิวขึ้นกระเชานาน หรือรถประจําอุทยานหยุดใหบริการ ณ. ถํ้าประตู
สวรรค 
1. กรณีรอคิวขึ้นกระเชานาน อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเปนนั่งรถอุทยาน + ขึ้นบันไดเลื่อน + 
ลงกระเชา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทองเที่ยวแกลูกคา ที่จะไดไมตองรอคิวนาน 
2. กรณีกระเชาปดปรับปรุง อาจมีการเปล่ียนแปลงเปนนั่งรถอุทยานขึ้นและลง 
3. กรณีหากบันไดเล่ือนประกาศปดเนื่องจากปดซอมแซม หรือจากสภาพอากาศที่หนาว
จัด มีหิมะเกาะพื้นถนน ทําใหรถอุทยานไมสามารถเปดใหบริการได ทั้งนี้เพื่อความ
ปลอดภัยของลูกคา ตองเปลี่ยนเปนขึ้น+ลงกระเชาแทน ทั้งนี้ทางบริษัทจะเปล่ียนแปลง
ตามความเหมาะสมอยางใดอยางหนึ่ง //และในสวนการนั่งรถของอุทยานขึ้นไปบนถํ้า
ประตูสวรรค หากรถของอุทยานไมสามารถขึ้นไปทีถ่ํา้ประตูสวรรคได ทางบริษัทฯ จะไม
คืนเงิน และไมจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และการ
รักษาความปลอดภยัของนักทองเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ยึดตามประกาศจากทางอุทยานเปน
สําคัญ โดยที่ไมแจงใหทราบลวงหนา 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ  ซุปเห็ด 



 

 

 

 
 นําทานชม โชวสุนัขจิ้งจอกขาว การแสดงที่ถือวาครบครันดวยอารมณตาง ๆ ชวนให

เคลิบเคลิ้มไปกับการแสดง เปนการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่
มีตอชายผูเปนที่รัก ตองพลัดพรากจากกันทั้งที่ยังรักกัน ถือเปนบทตํานานแหงความรัก
ที่นายกยองยิ่งนัก ทานจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงจนลืมกระพริบตา ยิ่งใหญกวาโชว
หลิวซานเจี่ยที่หยางซั่ว ดวยนักแสดงคุณภาพกวา 600 คน แสดงภายใตสะพานคูเชื่อม
เขาสองลูก สะพานคูรักใตหลา อลังการกวาโชวใดใดที่ทานเคยสัมผัสมา 

ที่พกั โรงแรม  DAYS HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 4 
อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลงลิฟท) เขาอวตาร –สะพานใตหลาอันดับหนึ่ง-สะพาน
แกวที่ยาวที่สุด 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 

 
 นําทาน เที่ยวชม อุทยานจางเจียเจี้ย โดยขึ้นเขาดวยลิฟทแกวไป�หลง ลิฟทแกวแหง



 

 

แรกของเอเชียที่สูง 326 เมตรซึ่งถูกบันทึกลง Guinness world Records ในดาน
เปนลิฟทแกวแบบ outdoor ที่สูงที่สุดในโลก (World’s tallest full-exposure 
outdoor elevator) และเร็วที่สุดในโลก จากนั้นนําทานเดินทางสู สะพานใตหลา
อันดับหนึ่ง ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายลอมดวยหมูขุนเขา ซึ่งภาพยนตรชื่อดัง 
อวตาร ไดนํามาเปนฉากในการถายทํา ทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนอันสวยงาม 
และนําทานลงเขาโดยลิฟทแกว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ  ปم�งยางเกาหล ี
 

 
 นําทานพิสจูนความกลากับ สะพานแกวที่ยาวที่สุดในโลก มีความสูงเหนือพื้น 980 

ฟุต และความยาวกวา 400 เมตร เชื่อมสองหนาผา ถือเปนการทําลายสถิติ สะพาน
แกวที่ยาวที่สุด เนื่องจากอันเดิม อยางสะพานแกรนดแคนยอนของอเมริกา สูงเพียงแค 
718 ฟุต 
 
หมายเหตุ หากสะพานแกวไมสามารถเขาไปเที่ยวชมได หรือ ทางเมืองจีนประกาศปด 
จึงไมสามารถเขาไปเที่ยวชมได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนรายการตาม
ความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และไมมีการคืนคาใชจายใดๆทั้งสิ้น 
ทั้งนี้ยึดตามประกาศจากทางสถานที่ทองเที่ยวเปนสําคัญ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ หมอไฟทะเลรวมมิตร 



 

 

 

 
ที่พกั โรงแรม DAYS HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 5 
ภาพวาดทราย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู-ฉางซา(สนามบินฉางซาฮวงหัว)-
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(WE617:21.20-23.55) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 นําทานชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดง

ภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเปนผูที่ริเริ่มศิลปะแบบใหมที่เรียกกันวา จิตรกรรม ภาพ
เม็ดทราย ที่ใชวัสดุธรรมชาต ิเชน กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม หิน ฯลฯ มาจัดแตงเปนภาพ
ทิวทัศน จิตรกรรมที่รังสรรคขึ้นมา ลวนไดรับรางวัลและการยกยองมากมายหลายป
ซอน จนเปนที่เล่ืองลือไปทั่วโลก จากนั้นนําทานเดินทางกลับสู เมืองฉางซา (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตั้งอยูทางตอนใตของแมนํ้าเซียง มีพื้นที่ประมาณ 12,500 
ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครองออกเปน 5 เขตและ 4 อําเภอ อีกทั้งยังเปนเมือง
เอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมมากวา 3,000 ป ในปจจุบัน
เปนศูนยกลางดานการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 

 



 

 

 นําทานอิสระชอปปم�งที่ ถนนคนเดินหวงซิงลู ซึ่งเปนแหลงจําหนายสินคาหลากหลาย
ชนิด เพื่อใหทานอิสระเลือกซื้อสินคานานาชนิดตามอัธยาศัย สําหรับเปนของฝากของที่
ระลึกแกคนทางบานหรือญาติมิตรสหาย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินฉางซาฮวงหัว 

21.20 น. ออกเดินทางจาก เมืองฉางซา โดยสายการบินไทยสมายล เที่ยวบินที่ WE617 
 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

23.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 
 

อัตราคาบรกิาร : ครบสูตรจางเจยีเจี้ย ฟ�งหวง ไมลงราน โชวสนุัขจิ้งจอกขาว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยสมายล 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพกั 2-3 ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(เสรมิเตยีง) 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(ไมเสรมิเตยีง) 

ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 01-05 เม.ย. 63 24,900.- 24,900.- 24,900.- 4,500.- ไมรับจอยแลนด 

วันที่ 08-12 เม.ย. 63 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,500.- ไมรับจอยแลนด 

วันที่ 10-14 เม.ย. 63 27,900.- 27,900.- 27,900.- 4,500.- ไมรับจอยแลนด 

วันที่ 11-15 เม.ย. 63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 4,500.- ไมรับจอยแลนด 

วันที่ 12-16 เม.ย. 63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 4,500.- ไมรับจอยแลนด 

วันที่ 22-26 เม.ย. 63 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- ไมรับจอยแลนด 

วันที่ 06-10 พ.ค. 63 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,500.- ไมรับจอยแลนด 

วันที่ 13-17 พ.ค. 63 24,900.- 24,900.- 24,900.- 4,500.- ไมรับจอยแลนด 

วันที่ 27-31 พ.ค. 63 24,900.- 24,900.- 24,900.- 4,500.- ไมรับจอยแลนด 

วันที่ 03-07 ม.ิย. 63 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,500.- ไมรับจอยแลนด 

วันที่ 17-21 มิ.ย. 63 24,900.- 24,900.- 24,900.- 4,500.- ไมรับจอยแลนด 

วันที่ 24-28 ม.ิย. 63 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- ไมรับจอยแลนด 

ราคาเดก็ทารก(อายไุมถึง 2 ปบรบิูรณ ณ วันเดนิทางกลับ) ทานละ 6,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน (ไมรวมวีซาจนี) 

 

ราคานีไ้มรวมคาวซีากรุป ทานละ 1,500 บาท 
ราคานีไ้มรวมคาทิปมคัคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ทาน/ทริป 

 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนงัสือเดินทางไทยเทานั้น 



 

 

กรณีถือหนงัสือเดินทางตางชาตกิรณุาเช็คราคาอกีครั้ง 
 

 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไม
ครบจํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบิน
และเวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผดิพลาด ทางบริษัทไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

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

จายทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการ

บินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ
และไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter 
Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตั๋วเปนการเหมา
จายในเที่ยวบินนั้นๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

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

 
อัตราคาบริการนี้รวม 

1.  คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 



 

 

4.  คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

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

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล 

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

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

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

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

วีซาแบบหมูคณะ สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุป
เทานั้น (ใชสําเนาหนาพาสปอรตแบบเต็ม 2 หนามองเห็นขอมูลชัดเจน และตอง
สงเอกสารลวงหนา 15 วันกอนเดินทาง) 
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทําวีซากรุป ไมวา
ดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปไดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ 
เรียกเก็บเงินเพิ่ม ทานละ 1,800 บาท พรอมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อทําการยื่นคําขอ
วีซาเดี่ยวผานศูนยรับยื่น    
โปรดทราบ  ที่มีความประสงค ยื่นคําขอวีซาจีน แบบหมูคณะ (กรุป) ที่ เคย
เดินทางไปในประเทศ... ดังตอไปนี้ตั้งแต ป 2014 เปนตนมา ไมสามารถยื่นวีซา
แบบหมูคณะ (กรุป) ไดตองยื่นวีซาจีนแบบเดี่ยวเทานั้น และใชเวลามากกวา
กําหนดการเดิม 4 วันทําการ 



 

 

 1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรก
เมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหราน 10.อียิปต 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 
13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.
ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแดน 24.โซมาเลีย   
        กรณีที่เจาหนาที่ดําเนินการออกเอกสารวีซาเรียบรอยแลวมีการยกเลิก
เดินทาง วีซาจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางครั้งอื่นๆ ได 
และการยกเลิกเดินทางไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณ ี

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

4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, 

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

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

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

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละ
สิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณใีดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรบัการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจาก
ไดสํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แต
อยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น 
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดงักลาว 



 

 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก 
ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่
ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให 
แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ 
ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับ
เทานั้น 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น 
แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิเชนนัน้ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอยื่นวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเดี่ยวคาบริการดังนี้ ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,800 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,925 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 

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

เทานั้น**  
 และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2 ขาง 
 - ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-

Entry ดวยตนเองเทานั้นกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 



 

 

5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทาน
เอง 

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

สู ติ บั ต รข อ ง เด็ ก ฉ บั บ แ ป ล (โด ย ส าม ารถ ด าว โห ล ด แ บ บ ฟ อ ร ม ได ที่  
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตให
เดินทาง 

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

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

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การ
เรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของ
สถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

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

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย 

และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศ

จีนดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เนื่องจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถ
ขอวีซาใหได 



 

 

1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับ
ประทับตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้น
หลังขาวเทานั้น] 
และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 

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

รับรองตราประทับรานที่แปล 
 
 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ 
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารปูถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 
 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย 
เบลเย่ียม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรซี ฮังการี ไอซแลนด อติาลี 
ลิทวัเนีย ลตัเวีย 



 

 

ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย 
สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 

**การขอวซีาเขาประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา** 

ประกาศ เน่ืองจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับ
ราคาภาษีนํ้ามนัขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษนีํ้ามนัเพิ่มตามความเปน
จริง  
 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี้** 
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ     � โสด � แตงงาน           � หมาย           � หยา    
�  ไมไดจดทะเบียน  �  จดทะเบียน  ชื่อคูสมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) ................................................................ 
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถกูตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     � ไมเคย     � เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที.่........... เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม    � ไมเคย     � เคย  โปรดระบุ........................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที.่........... เดือน.......................ป..................   
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 



 

 

 

 
 
 
 
 

1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหต ุ
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวก
ภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ท่ีนี้  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 


