
 

 

รหัสทัวร ITV2000348 
ทัวรจีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ICE WORLD 4 วัน 3 คืน (WE) 
ฉางเตอ | ทะเลสาบใบวิลโลว | จางเจียเจี้ย | ถนนคนเดินซปีู�เจีย | สะพานแกวจางเจียเจี้ย 
พิพิธภัณฑภาพหินทราย | ICE WORLD ZHANGJIAJIE | ถนนคนเดินไทผิง  
 

 
 



 

 

ราคาผูใหญ ราคาผูใหญ ราคาเด็ก 
อายุ 2-18 ป 

Infant 
อายุ 0-2 ป พักเด่ียวเพ่ิม ที่นั่ง 

7-10 ก.พ.63 9,888 12,888 

 
5,000 

ไมรวมคาวีซา 
 

4,500 20 
9-12 ก.พ.63 9,888 12,888 4,500 20 
16-19 ก.พ.63 9,888 12,888 4,500 20 
23-26 ก.พ.63 9,888 12,888 4,500 20 

1-4 มี.ค.63 9,888 12,888 4,500 20 
8-11 มี.ค.63 9,888 12,888 4,500 20 
15-18 มี.ค.63 9,888 12,888 4,500 20 
29 มี.ค.-1เม.ย.

63 9,888 12,888 4,500 20 
3-6 เม.ย.63 9,888 12,888 4,500 20 
5-8 เม.ย.63 10,888 13,888 4,500 20 
26-29 เม.ย.

63 9,888 12,888 4,500 20 
2-5 พ.ค.63 9,888 12,888 4,500 20 
3-6 พ.ค.63 9,888 12,888 4,500 20 

10-13 พ.ค.63 9,888 12,888 4,500 20 
17-20 พ.ค.63 9,888 12,888 4,500 20 
24-27 พ.ค.63 9,888 12,888 4,500 20 
31 พ.ค.-3 มิ.ย.

63 9,888 12,888 4,500 20 
5-8 มิ.ย.63 9,888 12,888 4,500 20 
7-10 มิ.ย.63 9,888 12,888 4,500 20 
14-17 มิ.ย.63 9,888 12,888 4,500 20 
21-24 มิ.ย.63 9,888 12,888 4,500 20 
28 มิ.ย.-1 ก.ค.

63 9,888 12,888 4,500 20 

 

วันแรก: สนามบินสุวรรณภูมิ-ฉางซา-ฉางเตอ    อาหารเย็น 

11.30 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศช้ัน 4 
ประตูทางเขา 2  เคาน เตอรสายการบิน Thai Smile Airways (WE) รับ
เอกสารตาง ๆ พรอมขอแนะนําขั้นตอนจากเจาหนาที่) กระเป�าทุกใบจะตองฝาก



 

 

ใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวยตัวทา นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัย
ของสายการบิน   

14.30 น. บินลัดฟ� าสู  ฉางซา ประเทศจีน  โดยสายการบิน Thai Smile Airways 
เที่ยวบินที่ WE616 

18.45 น. ถึง ฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน ตั้งอยูในเขตลุมแมน้ําเซียง จึงทําใหที่น่ีมี
ความอุดมสมบูรณทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่สําคัญยังเปนบานเกิดของ 
เหมา เจอตุง อดีตผูนําของจีนอีกดวย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฉางเตอ (ใช
ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม.) ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
มณฑลหูหนาน เปนแหลงถลุงเหมืองแรที่สําคัญ และมีผลิตผลทางการเกษตรที่มี
ชื่อของประเทศจีน บริการแฮมเบอรเกอร+น้ําดื่ม บนรถ 

พักที่   เมืองฉางเตอ: HUA JING HOTEL CHANGDE (4*)หรือระดับใกลเคียงกัน    

วันที่สอง: ฉางเตอ-ลองเรือทะเลสาบใบวิลโลว-จางเจียเจ้ีย-ถนนคนเดินซีปู�เจีย  
 สะพานแกวจางเจียเจี้ย-OPTION:โชวสุนัขจิ้งจอกขาว หรือ โชวเหมยลี่เซียงซ ี
 อาหารเชา, เที่ยง, เย็น                                                                                                                                              

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
 นําทาน ลองเรือทะเลสาบใบวิลโลว ชมทิวทัศนสถานที่ทองเที่ยวแหงชาติ 4A 

LIUYE LAKE ทะเลสาบแหงแรกของเมืองจีน และถือวาเปนสวรรคที่มี น้ํา
ลอมรอบเมืองอยางสวยงาม เดินทางสู จางเจียเจี้ย (ใชระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 2 ชม.) เมืองมรดกโลกที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกใหเปนมรดก
โลกทางธรรมชาติในป ค.ศ.1992 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย ถึง จางเจียเจี้ย นําทานแวะผอนคลายความเมื่อยลาดวยการนวดฝ�าเทา โดยการ
แชเทาดวยยาสมุนไพรจีน และนวดผอนคลายที่ ศูนยวิจัยทางการแพทยแผน
โบราณฟงเร่ืองราวเกี่ยวกับการแพทยโบราณต้ังแตอดีตถึงปจจุบนั การสงเสริมการ
ใชสมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปพรอมรับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ 
เดินทางสู ถนนคนเดินซีปู�เจีย แหลงสินคาพื้นเมือง อิสระใหทานไดเลือกซื้อของ
ฝากตามอัธยาศัย แวะรานชา เพื่อชิมชารสเลิศและเลือกซื้อผลิตภัณฑเกี่ยวกับใบ
ชา เดินทางสู    (รอบเวลา 16.20-18.30 น.) สะพานแกวขามเขาที่ยาวที่สุดใน
โลกเหนือแกรนแคนยอน สูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาว กวา 400 เมตร 
เช่ือมสองหนาผาถือเปนการทําลายสถิติสะพานแกวที่ยาวและสูงที่สุดในโลกอันเดิม 
อยางสะพานเหนือแคนยอนของอเมริกา หรือ The Grand Canyon skywalk 
ที่สูงเพียงแค 718 ฟุต นําทานเดินวัดใจกันดวยทางเดินทางกระจกคริสตัล กับวิว
ทิวทัศนที่สวยงามเกินกวาคําบรรยายใดๆ ใหทานเก็บภาพความประทับใจ หมาย
เหตุ: หากสะพานแกวปดไมสามารถเขาเท่ียวชมไดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมเปนเที่ยวถํ้ามังกรเหลืองแทน โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 

 
 
 
 
 
 



 

 

OPTION: โชวสุนัขจิ้งจอกขาว หรือ โชวเหมยลี่เซียงซี ราคาทานละ 380 
หยวน 
*ติดตอไดที่ไกดทองถิ่นหรือหัวหนาทัวร*  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร    
พักที่   เมืองจางเจียเจี้ย: WULINGYUAN HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน   

 
วันที่สาม: พิพิธภัณฑภาพหนิทราย-ICE WORLD ZHANGJIAJIE 

OPTION:เขาเทียนเหมินซาน อาหารเชา,เที่ยง,เย็น                                                                                                                                                   

เชา   บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกยองวามีคาอยางลํ้าเลิศยิ่งกวาทองและเพชรน่ันก็คือ 
หยกจีน ชาวจีนมีความเชื่อวาหยก เปนอัญมณีลํ้าคา เปนสิริมงคลแก ผูที่ไดมา
ครอบครองทําใหชีวิตเจริญรุงเรือง สงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนา ม่ังคั่ง โชคดี 
อายุยืนยาวใหทานได เลือกซื้อกําไลหยก แหวนหยก หรือ เผาเยา ซึ่ งเปน
เครื่องประดับนําโชค นําทานชม  พิธภัณฑภาพหินทราย “จวินเซิงฮวาเย่ียน” 
ภายในพิพิธภัณฑไดจัดแสดงผลงานที่มีคุณคาทางศิลปะของศิลปนแหงชาตินามวา 
ลี่จวินเซิง ซึ่งผลงานข องเขาทุกชิ้นเปนภาพเขียนดวยมือที่ใชหินทราย และสี
ธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกไม ใบไมเปนวัตถุดิบในการเขียน ซึ่งภาพเขียนเหลาน้ี
นอกจากจะทรงคุณคาทางศิลปะมีเอกลักษณเฉพาะยังเปนภาพเขียนที่สวยงาม
คมชัดและมีมิติสมจริงอีกดวย เดินทางสู รานยางพารา เลือกซื้อผลิตภัณฑที่ผลิต
มาจากยางพารา อาทิ หมอน ผาหม ที่นอน กระเป�า รองเทา ฯลฯ    
 

 เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสัมผัสดินแดนหิมะสถานที่ทองเท่ียวแหงใหมของจางเจียเจี้ย 
ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD มีพ้ืนที่มากกวา 200 ไร ภายใน



 

 

ถูกปกคลุมไปดวย น้ําแข็งและหิมะ นอกจากน้ี มีกิจกรรมหลากหลาย อาท ิ สกี,ส
โนวบอรด,การเลนหิมะ,สเก็ต,BUMPER CAR ฯลฯ ชมสุดยอดการแสดง 
FANTASTIC SNOW WORD ที่จะทําใหทุกทานไดสัมผัสกับบรรยากาศที่ปก
คลุมไปดวยหิมะและน้ําแข็งตลอดทั้งป (รวมคาเขาสะพานหิมะ สไลด BUMPER 
CAR โชว FROZENS) 
 
**ไมรวมคาเชาอุปกรณสกี ทานละ 300 หยวน ,คาเชาอุปกรณกันหนาว ทาน
ละ 40 หยวน** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

OPTION: เขาเทียนเหมินซาน ทานละ 650 หยวน *ติดตอไดที่ไกดทองถิ่น
หรือหัวหนาทัวร* 
อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 1,518.6 เมตร นําทานนั่งกระเชา+บันไดเลื่อน ขึ้นสู เขา
เทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร (ใชเวลาประมาณ 40 นาที) ชม
ความมหัศจรรยหนาผาลอยฟ�า สัมผัสความแปลกใหมของการทองเที่ยว ชมตนไม
ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ ดอกไมป�าตามฤดูกาล ทานจะไดชมความ
งามของภูเขา ภูผา นับรอยยอดสูงเสียดฟ�า งามแปลกตา นําทานเดินพิสูจนวัดใจ 
ความหวาดเสียวของ ระเบียงกระจก (รวมผาหุมรองเทา) มีความยาวประมาณ 
60 เมตร สูงกวาระดับน้ําทะเล 1.4 กิโลเมตร ชมความงามของ ถํ้าเทียนเหมิน
ซาน หรือ ถํ้าประตูสวรรค เปน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยที่สุดของประเทศจีน  
สาเหตุที่เรียกวาเทียนเหมินซานเพราะวาภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจน
กลายเปนถํ้าประตูน้ีมีความสูง 131.5 เมตร ความกวาง 57 เมตร ความลึก 60 
เมตร เมื่อทานมาถึงถํ้าประตูสวรรคทานจะไดลงบันได 999 ขั้น ถายรูปชมความ
งามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียไดขับเครื่องบินเล็กลอดผานชองภูเขาประตูสวรรคมาแลว
เปนสถานที่ที่นาสนใจ  จากชาวตางชาติอีกแหงหน่ึง สมควรแกเวลานําทาน  ลง
จากเขา เปลี่ยนขึ้นรถทองถิ่น ผานชมเสนทางที่มีความคดโคง 99 โคง (ชวงฤดู
หนาวจะเปลี่ยนเปนขึ้น-ลง กระเชาแทน) 
*หมายเหตุ:การน่ังกระเชําขึ้น-ลงเขาเทียนเหมินซาน หากกระเชาปดซอมบํารุง ทํา
งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พาน่ังรถอุทยาน+บันไดเลื่อนขึ้นไปบนถํ้าเทียนเหมินซาน 
หากรถ+บันไดลื่อนของอุทยานไมสามารถขึ้นไปที่ถํ้าเทียนเหมินซานได ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศและความปลอดภัยของ



 

 

นักทองเที่ยวเปนหลัก โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเปนสําคัญ โดยที่ไมแจง
ใหทราบลวงหนา* 
 
 
 

 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร    
ที่พัก   WULINGYUAN HOTEL HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน   

  

วันที่สี่: จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินไทผิง-สนามบินฉางซา-กรุงเทพฯ 
เชา,เที่ยง                                                                                                                                                  

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
เดินทางกลับสู ฉางซา (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.)  

เที่ยง  ถึง ฉางซา  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินไทผิง ถนนคนเดินยาวประมาณ 500 เมตร ซึ่งเต็ม
ไปดวยรานที่ขายสินคานารักๆ ของฝากจากเมืองจีนที่นาซื้อ อิสระใหทานชอปปم�ง
ตามอัธยาศัย 
 
 
 
 

 



 

 

ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินฉางซา 
19.50 น. บินลัดฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Smile Airways  เที่ยวบินที่ 

WE617  
 
22.30 น. ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

****************************************   
สิ่งที่ลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 

-  เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการ
ทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการ ประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยว
ทั่วไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมุก, ผาไหม, 
ผีชิว ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับ
นักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อ
หรือไมซื้อข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับซื้อใดๆท้ังสิ้น  
 
*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของ
รัฐบาลรานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชย
เพิ่ม รานละ 2,000 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง 
*** 
 
- กรณีเขารานชอปของจีน ข้ึนอยูกับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา ซ่ึง
เปนความเต็มใจของผูซื้อในสินคาน้ันๆ และ ขอตกลงระหวางลูกคากับรานคา ดังน้ัน บริษัทฯ ไม



 

 

สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินคา และคุณภาพของสินคาที่ไมไดตรงตามขอเสนอของ
รานคา ทานจําเปนตองตรวจสอบสินคากอนออกจากรานคาทุกครั้ง 
 
-  ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร, 
หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยาง
ละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขาย
เปนหลัก 
 
หมายเหตุ:  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง,  
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซื้อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศ เพ่ือเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง   
กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิก
เที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก
สายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิง
พาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน)  โปรดเขาใจและรับทราบวา  ผูจัดจะ
ไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี 
 
**ออกเดินทางขั้นตํ่า  15ทาน หากเดินทางตํ่ากวากําหนด มีความจําเปนที่ตองเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิมเติม 
ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคาเพ่ิม หากมีการปรับขึ้นของภาษีนํ้ามันหรือภาษีใดๆ 
จากสายการบิน 



 

 

***การนับอายุเด็ก ใชวัน เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต และวันที่เดินทาง เปนเกณฑใน
การนับอายุ*** 
 
อัตราคาบริการรวม  
1.คาต๋ัวเครื่องบินไปกลบั กรุงเทพฯ(BKK) – ฉางซา (CSX) – กรุงเทพฯ(BKK)  
2.คาโรงแรมที่พัก (พักหองละ  2 ทาน หากพัก 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคู
และเสริมเตียงสปริง) 
3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือคํ่าตามที่ระบุไวในรายการ) 
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา
มัคคุเทศก  
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไดจํานวน1ใบตอทาน น้ําหนักไมเกิน 30 กก. ตามที่สายการบิน
กําหนด 
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของ
บริษัทฯประกันภยัที่บรษิัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ทั้งน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
อัตราคาบริการไมรวม  
1.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่ม คาโทรศัพท 
คาโทรสาร  
คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรดี ฯลฯ 
2.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
3.คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบกรุป    ทานละ 1,500 บาท 



 

 

3.1 คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบเดี่ยวทางบริษัทฯย่ืนให   ทานละ 2,200 บาท **ย่ืนแบบเดี่ยว 
4 วันทําการ** 
--(คาวีซาเด่ียว1,700+คาบรกิารในการยื่น 500) ไมรวมเก็บเอกสาร-- 
3.2 คาวีซาจีนแบบเดี่ยวดวนทางบริษัทฯย่ืนให        ทานละ 3,500 บาท **ย่ืนแบบ
เดี่ยว 2 วันทําการ** 
--(คาวีซาเด่ียวแบบดวน 3,000+คาบริการในการยื่น 500) ไมรวมเก็บเอกสาร-- 
4.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่ม คาโทรศัพท 
คาโทรสาร  
5.คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ 
6.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว 
7.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป�า
เกินทานตองชําระคาน้ําหนักกระเป�ากบัสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเกบ็ 
6. (6.1) คาทิปไกดและคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน  
     (6.2) คาทิปหัวหนาทัวร 400 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทา
ผูใหญ)  
7.คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพ่ิม 300หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทัวรปกต ิ
 
เงื่อนไขในการจอง  มัดจําทานละ 5,500 บาท และชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยาง
นอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการ
จายไมวาดวยสาเหตุใดใดผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 
การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตอง
เดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหนาตั๋วเทาน้ัน เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวร
ทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการ



 

 

คืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวา
ดวยเหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  
 
หมายเหตุ :  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทาง
บริษัทฯ แลว ทางบริษทัฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรบัราคาคาบรกิารขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะ
ไมถึง 15 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. รายการทองเท่ียวสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของผูเดินทางเปนสําคัญ 
6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  



 

 

7. รายการนีเ้ปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่เขาพัก 
ทั้งน้ีตองขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง และอาจมีคาบริการเพิ่มเติมของแตละสนามบิน มิฉะน้ัน บริษัทฯไม
สามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น 
12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวนั 
13. การประกนัภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกัน
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การทองเที่ยว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯ
ถือวาทานไดเขาใจและยอมรบัขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกนั



 

 

สุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครอง
ใหละเอียด) 
14. เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมด 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซาประเทศจีน (China) 
กรุณาจัดสงเอกสารฉบับจริงใหบริษัทฯ โดยผูสมัครไมตองแสดงตัวและสแกนลายน้ิวมือ 

1.หนังสือเดินทาง (Passport) เลมปจจุบันที่มีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุโดยนับ
จากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย  ** หากพาสปอรตเลมเกา เคยไดรับวีซาจีน กรุณาถาย
สําเนาหนาพาสปอรตเลมเกา และสําเนาหนาวีซาจีน จัดสงใหกับทางบริษัทฯ ** 
 
2.รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาวเทานั้น ขนาด 2x2นิ้ว หรือ 4.5x4.5cm สี่เหลี่ยม
จัตุรัส  
จํานวนทานละ 2 ใบ >>รูปถายมีอายุไมเกิน 3เดือน<< 
หามตกแตงรูป, หามสวมแวนตา, หามใสเครื่องประดับ, หามใสคอนแทคเลนส, หามเห็นฟนโดย
เด็ดขาด รูปถายตองเปดใหเห็นหนาผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยตองเปนรูปที่ถายจากราน
ถายรูปเทาน้ัน 
** หามขีดเขียน แม็ก หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไม
สามารถใชงานได ** 
 
 
 



 

 

3.เอกสารสวนตัว 
 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 
 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาใบจดทะเบียนสมรส (ของบิดาและ

มารดา) 
 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ป (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 
 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (ของบิดาและมารดา) 
 - สําเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล (ของบิดาและมารดา) 
 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา 
โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทาน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู

เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดา
เพียงผูเดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมได
เดินทางกับบิดา-มารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พรอม
กับยินยอมสนับสนุนคาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/
อําเภอตามหลักฐานที่อยูตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตร
ประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นคํารองขอวี
ซา บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไปแสดงตัวพรอมกับบุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาที่ที่รับ



 

 

ยื่นวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 
4.เงื่อนไขและแบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซาประเทศจีน 
 เพ่ือประโยชนในการยื่นวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรง
กับขอมูลความเปนจริง เน่ืองจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพื่อ
อนุมัติคํารองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติ/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมัครได หาก
สถานทูตตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง ทานอาจถูก
ปฏิเสธวีซา หรืออาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งขึ้น 
 
5.กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ (ลูกคาตองทําการย่ืนวีซาเดี่ยวดวยตนเอง)  
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ตองใช และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมกรุณาสอบถามขอมูลกับทาง
บริษัท  
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศอินเดียเปน
การถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ทานไดชําระไปแลว
ทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคที่จะยื่นคํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซาประเทศจีน (China) 
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 4 วันทําการ 

กรุณากรอกรายละเอียดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน (กรอกขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ) 

 
1. ชื่อ - 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.ชื่อ-สกุล คูสมรส ...................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ
........................... 
7.ชื่อ-สกุล บุตร (ถามี) ................................................. เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ
........................... 



 

 

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

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

..................................................................  
 
 
 
 



 

 

EXAMPLE 

  

หมายเหต:ุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมีสวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น 
ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางทีค่อยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  

** เอกสารเพ่ิมเติม ** 
ขอความรวมมือผูสมัครผูสมัครวีซาจีน 
ดําเนินการเพิ่มเติม ดังน้ี  
 1.ปริ้นเอกสารใบสมัครวีซาจีน หนาที่4  

(Application Chinese visa) 
 
 
 
 
  
      ** ไฟลเอกสารสําหรับปร้ิน อยูหนาถัดไป ** 
 2.เซ็นชื่อใหเหมือนกับหนาพาสปอรตเพียง 1 จุดเทาน้ัน 
 3.จัดสงใหบริษัทฯ พรอมเอกสารที่ใชยื่นวีซา รูปถาย และพาสปอรต 
 
 
 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซาประเทศจีน (China) 
กรุณาจัดสงเอกสารฉบับจริงใหบรษัิทฯ โดยผูสมัครไมตองแสดงตัวและสแกนลายน้ิวมือ 

1.หนังสือเดินทาง (Passport) เลมปจจุบันที่มีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุโดยนับ
จากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย  ** หากพาสปอรตเลมเกา เคยไดรับวีซาจีน กรุณาถาย
สําเนาหนาพาสปอรตเลมเกา และสําเนาหนาวีซาจีน จัดสงใหกับทางบริษัทฯ ** 
 
2.รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาวเทานั้น ขนาด 2x2นิ้ว หรือ 4.5x4.5cm สี่เหลี่ยม
จัตุรัส  
จํานวนทานละ 2 ใบ >>รูปถายมีอายุไมเกิน 3เดือน<< 
หามตกแตงรูป, หามสวมแวนตา, หามใสเครื่องประดับ, หามใสคอนแทคเลนส, หามเห็นฟนโดย
เด็ดขาด รูปถายตองเปดใหเห็นหนาผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยตองเปนรูปที่ถายจากราน
ถายรูปเทาน้ัน 
** หามขีดเขียน แม็ก หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไม
สามารถใชงานได ** 
 


