
 

 

รหสัทวัร  ITV2000332 
ทัวรจีน ฉางซา จางเจียเจีย้ เมืองโบราณเฟم�งหวง 5 วัน 4 คืน (WE) 
จางเจียเจ้ีย เมอืงมรดกโลก ดินแดนแพนดอราแหงโลกมนุษย 
เมืองโบราณฟ�งหวง “เมืองหงส” ลองเรือแมน้ําถวัเจียง 
ชมความสวยงามของสวนดอกไม เมืองฉางเตอ 
พิชิตความเสียว สะพานกระจกยาวที่สดุในโลก แกรนดแคนยอน 
ฉางซา เมืองเอกของมณฑลหหูนาน ชอปปم�งถนนคนเดินหวงชิงลู  
เมนูพิเศษ: เปดยางเฟงหวง หมปูระธานหหูนาน สุกี้เหด็ หมูยางจางเจียเจี้ย 
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว : ฉางเตอ 1 คืน, เฟم�งหวง 1 คืน , จางเจียเจี้ย 2 คืน 
โดยสายการบิน Thai Smile Airways  *คาทัวรไมรวมคาวีซา* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WE102: ทัวรฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟم�งหวง 5วัน 4คืน  

 
 
 



 

 

 
วันเดินทาง 

 
 
ราคาผูใหญ 

 
ราคาเดก็ 
อายุ 2-18 ป 

 
Infant 
อายุ 0-2 ป 

 
พักเดี่ยวเพิม่ 

 
ที่น่ัง 

18-22 มี.ค.63 12,888 15,888 

 
5,000 
ไมรวมคาวีซา 
 

5,500 20 

25-29 มี.ค.63 12,888 15,888 5,500 20 

1-5 เม.ย.63 13,888 16,888 5,500 20 

22-26 เม.ย.63 13,888  
16,888 5,500 20 

2-6 พ.ค.63 13,888 16,888 5,500 20 

20-24 พ.ค.63 13,888 16,888 5,500 20 

10-14 มิ.ย.63 12,888 15,888 5,500 20 

วันแรก: สนามบนิสุวรรณภูมิ-ฉางซา-ฉางเตอ     อาหารเย็น 
11.30 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศชัน้ 4 

ประตูทางเขา 2 เคานเตอรสายการบิน Thai Smile Airways (WE) รับ
เอกสารตาง ๆ พรอมขอแนะนําขั้นตอนจากเจาหนาที)่ กระเป�าทกุใบจะตองฝาก
ใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวยตัวทา นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัย
ของสายการบิน   

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

18.45 น. ถึง ฉางซา เมืองเอกของมณฑลหหูนาน ต้ังอยูในเขตลุมแมน้ําเซียง จึงทําใหที่น่ีมี
ความอุดมสมบูรณทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่สําคัญยงัเปนบานเกิดของ 
เหมา เจอตุง อดตีผูนําของจีนอีกดวย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฉางเตอ (ใช
ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม.) ซึง่ต้ังอยูทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือของ
มณฑลหหูนาน เปนแหลงถลงุเหมืองแรที่สําคัญ และมีผลติผลทางการเกษตรทีม่ีช่ือ
ของประเทศจีน บรกิารแฮมเบอรเกอร+น้ําดืม่ บนรถ 

             พักที่ เมืองฉางเตอ: FOUR SEASONS SPRING GOLDEN HOTEL (5*) 
หรือระดบัใกลเคียงกัน    

 
 



 

 

วันทีส่อง: สวนฟงหลนิฮวาไห-เมืองฟ�งหวง-ลองเรือแมน้ําถัวเจียง 
 อิสระชมเมืองโบราณฟ�งหวง-สะพานหงเฉียว อาหารเชา, เที่ยง, เย็น                  
เชา   บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
 นําทานเดินทางสู สวนฟงหลินฮวาไห เปนสวนดอกไมทีม่ีเน้ือที่ 2,000 ไร ปลูก

ดอกไมหลากหลายชนิด  อิสระใหทานถายรูปกับดอกไมนานาพันธุ ตามฤดูกาล 
(สวนดอกไมเปดใหนักทองเที่ยวเขาชมชวงเดือน มีนาคม-ตุลาคม ของทกุป ดอกไม
จะสลับเปล่ียนไปตามฤดูกาล) *หากสวนดอกไมปดหรือยังไมออกดอกจะเปล่ียน
โปรแกรมเปนพาไปลองเรือทะเลสาบใบลองเรือทะเลสาบใบหลิ่วแทน* 

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 เดินทางสู เมืองฟ�งหวง หรือ เมืองโบราณฟ�งหวง(เมืองหงส) (ใชระยะเวลาใน

การเดินทางประมาณ 3 ชม.) เปนเมืองเกาแกที่สรางขึ้นต้ังแตในสมัยราชวงศชิง 
ต้ังอยูทางทศิตะวันตกของมณฑลหหูนาน ประเทศจีน ลักษณะเมืองจะลอมรอบดวย
ภูเขานอยใหญ และมีแมน้ําถัวเจียงไหลผาน ทาํใหเมอืงแหงน้ีมธีรรมชาตทิี่สวยงาม
มากๆ อีกทั้งภายในเมืองยังมีโบราณสถานและโบราณวตัถุทางดานวัฒนธรรม ตก
ทอดมาจากราชวงศหมิงและชิงอยูหลายรอยแหง ซึง่ปจจุบันที่น่ีเปนเมืองที่ขึ้นอยูกบั
เขตปกครองตนเองของชนเผานอยถูเจีย มีประชากรประมาณ 3 แสนคน สวนใหญ
จะเปนชาวพื้นเมืองชนเผาถูเจียและชาวมง  ถงึ เมืองโบราณฟ�งหวง นําทาน
ลองเรือแมน้ําถัวเจียง ชมบรรยากาศความสวยงามของบานเรือนสองฝم�งซึ่งเปน
บานโบราณ 3-4 ช้ัน ต้ังเรียงกันตามแนวแมน้ํา มฉีากหลังเปนภูเขาสงูใหญ ดู
สวยงามแปลกตา อิสระใหทกุทานเดินชมเมืองโบราณฟ�งหวง เลือกซือ้สินคา
พื้นเมืองตามอัธยาศัย ชม สะพานหงเฉียว หรือ สะพานสายรุง สะพานไมโบราณ



 

 

ที่มีหลงัคาคลุมเหมอืนสะพานขามคลองในเวนิส เปนสะพานประวติัศาสตรทีม่ีความ
เปนมาหลายรอยป กอนที่จะเดินถงึสะพานน้ันทานจะไดเห็นจดุเดนของฟ�งหวง คือ
บานที่ยกพื้นสงูเรียงราย เปนทัศนียภาพที่สวยงามและเปนที่นิยมช่ืนชอบทัง้ชาวจีน
และชาวตางประเทศ 

 
 
 
 
 
 
คํ่า  บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร    

 พักที่ เมืองฟ�งหวง: VIENNA HOTEL YAXI (4*) หรือระดบัใกลเคียงกัน   
วันทีส่าม: จางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินซปีู�เจีย-สะพานแกวจางเจียเจ้ีย-OPTION:เขาอวตาร 

อาหารเชา,เที่ยง,เย็น                                                                             
เชา   บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
 เดินทางสู จางเจียเจี้ย (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองมรดก

โลกที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติในป ค.ศ.
1992 นําทานแวะผอนคลายความเมือ่ยลาดวยการนวดฝ�าเทา โดยการแชเทาดวย
ยาสมุนไพรจีน และนวดผอนคลายที ่ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณฟง
เร่ืองราวเกี่ยวกับการแพทยโบราณต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน การสงเสริมการใชสมุนไพร
จีนที่มมีานานนับพนัปพรอมรับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเช่ียวชาญ 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 เดินทางสู ถนนคนเดินซีปู�เจีย แหลงสินคาพื้นเมือง อิสระใหทานไดเลือกซื้อของ

ฝากตามอัธยาศัย แวะรานชาเพือ่ชิมชารสเลิศและเลือกซื้อผลิตภัณฑเกี่ยวกับใบชา 
เดินทางสู สะพานแกวจางเจียเจี้ย    (รอบเวลา 16.20-18.30 น.) สะพานแกว
ขามเขาที่ยาวที่สดุในโลกเหนือแกรนแคนยอน สูงเหนือพื้น 980 ฟตุ และความ
ยาว กวา 400 เมตร เช่ือมสองหนาผาถือเปนการทําลายสถติิสะพานแกวที่ยาวและ
สูงที่สุดในโลกอันเดิม อยางสะพานเหนือแคนยอนของอเมริกา หรือ The Grand 



 

 

Canyon skywalk ที่สูงเพียงแค 718 ฟุต นําทานเดินวดัใจกันดวยทางเดินทาง
กระจกคริสตัล กับววิทวิทศันที่สวยงามเกินกวาคาํบรรยายใดๆ ใหทานเก็บภาพ
ความประทับใจ หมายเหตุ: หากสะพานแกวปดไมสามารถเขาเที่ยวชมไดทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเปนเที่ยวถํา้มงักรเหลืองแทน 
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

 
 
 
 
 

OPTION: เขาอวตาร ทานละ 680 หยวน *ติดตอไดที่ไกดทองถิ่นหรือหัวหนา
ทัวร* 
ชม อทุยานจางเจียเจี้ย โดยขึ้นเขาดวยลิฟทแกวไป�หลง ลิฟทแกวแหงแรกของ
เอเชียที่สูง 326 เมตรซึง่ถกูบันทึกลง Guinness world Records ในดานเปน
ลิฟทแกวแบบ outdoor ที่สูงที่สุดในโลก (World’s tallest full-exposure 
outdoor elevator) และเร็วที่สดุในโลก ชม เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (สะพานใตหลา
อันดับ1) ซึ่งมีทศันียภาพที่สวยงามรายลอมดวยหมูขุนเขา ซึ่งภาพยนตรช่ือดัง 
อวตาร ไดนํามาเปนฉากในการถายทํา  

คํ่า  บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร    
 พักที่ เมืองจางเจียเจี้ย: TIAN ZI HOTEL  (4*) หรือระดบัใกลเคียงกัน   
วันทีส่ี่: พิพิธภณัฑภาพหินทราย-ภูเขาเทียนเหมินซาน-ถํ้าประตูสวรรค (กระเชา+

บันไดเลื่อน+รถอทุยาน)-ระเบียงกระจก-OPTION:โชวสนัุขจ้ิงจอกขาว 
 อาหารเชา,เที่ยง,เย็น                                                                             
เชา   บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกยองวามคีาอยางลํ้าเลิศยิง่กวาทองและเพชรน่ันกคื็อ 
หยกจีน ชาวจีนมคีวามเช่ือวาหยกเปนอัญมณีลํ้าคา เปนสิริมงคลแก ผูที่ไดมา
ครอบครองทําใหชีวิตเจริญรุงเรือง สงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนา มั่งค่ัง โชคดี 
อายุยืนยาวใหทานไดเลือกซือ้กาํไลหยก แหวนหยก หรือ เผาเยา ซึ่งเปน



 

 

เคร่ืองประดับนําโชค นําทานเดินทางสู พิพิธภณัฑภาพหนิทราย “จวินเซงิฮ
วาเย่ียน” ภายในพิพิธภัณฑไดจัดแสดงผลงานที่มคุีณคาทางศิลปะของศิลปน
แหงชาตินามวา ลี่จวินเซิง ซึง่ผลงานข องเขาทุกช้ินเปนภาพเขียนดวยมือที่ใชหิน
ทราย และสีธรรมชาติที่สกดัจากเปลือกไม ใบไมเปนวตัถดิุบในการเขียน ซ่ึง
ภาพเขียนเหลาน้ีนอกจากจะทรงคุณคาทางศิลปะมีเอกลกัษณเฉพาะยังเปน
ภาพเขียนที่สวยงามคมชัดและมมีิติสมจริงอีกดวย  เดินทางสู รานยางพารา เลือก
ซื้อผลิตภัณฑทีผ่ลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผาหม ที่นอน กระเป�า รองเทา 
ฯลฯ    

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
นําทานเดินทางสู ภูเขาเทียนเหมินซาน อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 1,518.6 เมตร นํา
ทานน่ังกระเชา+บันไดเลือ่น ขึน้สู เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมคีวามยาวถงึ 7.5 
กิโลเมตร (ใชเวลาประมาณ 40 นาที) ชมความมหศัจรรยหนาผาลอยฟ�า สัมผัส
ความแปลกใหมของการทองเที่ยว ชมตนไมออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ 
ดอกไมป�าตามฤดกูาล ทานจะไดชมความงามของภูเขา ภูผา นับรอยยอดสูงเสียด
ฟ�า งามแปลกตา นําทานเดินพิสูจนวดัใจ ความหวาดเสียวของ ระเบียงกระจก 
(รวมผาหุมรองเทา) มคีวามยาวประมาณ 60 เมตร สงูกวาระดับน้ําทะเล 1.4 
กิโลเมตร จากน้ันนําทานชมความงามของ ถํ้าเทียนเหมินซาน หรือ ถํ้าประตู
สวรรค เปน 1 ใน 4 ภูเขาทีส่วยที่สดุของประเทศจนี  สาเหตุที่เรียกวาเทียนเห
มินซานเพราะวาภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเปนถํา้ประตูน้ีมคีวาม
สูง 131.5 เมตร ความกวาง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อทานมาถึงถํ้าประตู
สวรรคทานจะไดลงบันได 999 ขั้น ถายรูปชมความงามซึง่เคยมีชาวรัสเซียไดขบั
เคร่ืองบินเล็กลอดผานชองภูเขาประตูสวรรคมาแลวเปนสถานที่ที่นาสนใจ  จาก
ชาวตางชาตอีิกแหงหน่ึง สมควรแกเวลานําทานลงจากเขา เปลี่ยนขึ้นรถทองถิน่ 
ผานชมเสนทางทีม่คีวามคดโคง 99 โคง 
*หมายเหตุ:การน่ังกระเชําขึ้น-ลงเขาเทียนเหมนิซาน หากกระเชาปดซอมบํารุง ทาํ
งบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์พาน่ังรถอุทยาน+บันไดเล่ือนขึ้นไปบนถํ้าเทียนเหมินซาน 
หากรถ+บันไดลื่อนของอุทยานไมสามารถขึ้นไปที่ถํา้เทียนเหมินซานได ทางบริษทัฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาพภมูิอากาศและความปลอดภยัของ



 

 

นักทองเที่ยวเปนหลัก โดยยดึตามประกาศจากทางอุทยานเปนสําคัญ โดยที่ไมแจง
ใหทราบลวงหนา*  

 
 
 
 
 
OPTION: โชวสุนัขจิง้จอกขาว ราคาทานละ 380 หยวน   
*ติดตอไดที่ไกดทองถิ่นหรือหัวหนาทัวร*  
คํ่า  บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร    
 พักที่ เมืองจางเจียเจี้ย: BULEBAY HOTEL  (4*) หรือระดบัใกลเคียงกัน   
วันทีห่า: จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงหลู-สนามบินฉางซา-กรุงเทพฯ 
 อาหารเชา,เที่ยง,---                                                                             
เชา   บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

เดินทางกลับสู ฉางซา (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.)  
เที่ยง ถึง ฉางซา  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 เดินทางสู ถนนคนเดินหวงซิงหลู หรือ ถนนคนเดินฉางซา เปนถนนหลักของเมอืง

ฉางซา และแหลงศูนยการคาชอปปم�ง มีสินคามากมาย สินคาแบรดแนมตางๆ สินคา
แฟช่ันสําหรับเปนของฝากไดตามอัธยาศัย และมรีานคา รานอาหารมากมาย อิสระ
ใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย  

 
 
 
 
 
 
 ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินฉางซา 



 

 

19.50 น. บินลดัฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Smile Airways  เที่ยวบินที่ 
WE617  

22.30 น. ถึง ทาอากาศยานสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  
 
****************************************   
สิ่งที่ลกูคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 
-  เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกบัการ
ทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทกุเมือง กําหนดใหมกีาร ประชาสัมพนัธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเทีย่ว
ทั่วไปไดรูจกัในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมกุ, ผาไหม, ผี
ชิว ซึง่จําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมผีลกับราคาทัวร  จงึเรียนใหกับนักทองเทีย่ว
ทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยู
กับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมกีารบังคับซื้อใดๆทั้งส้ิน  
*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของ
รัฐบาลรานใดๆกต็ามที่ระบุไวในรายการทวัร ไมวาจะสาเหตุใดกต็าม ลกูคาตองจายคาชดเชย
เพิ่ม รานละ 2,000 บาท ตอลกูคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง *** 
- กรณีเขารานชอปของจีน ขึ้นอยูกบัดุลยพนิิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา ซึง่
เปนความเต็มใจของผูซื้อในสินคาน้ันๆ และ ขอตกลงระหวางลกูคากบัรานคา ดังน้ัน บริษทัฯ ไม
สามารถรับผดิชอบความเสียหายของสินคา และคุณภาพของสินคาที่ไมไดตรงตามขอเสนอของ
รานคา ทานจําเปนตองตรวจสอบสินคากอนออกจากรานคาทกุคร้ัง 
-  ลกูคาทานใดที่อยูตางจังหวดัและตองออกต๋ัวภายในประเทศ (หรือเคร่ืองบิน, หรือรถทวัร, 
หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยาง
ละเอียดทุกหนา และทกุบรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่าย
เปนหลัก 
 
หมายเหต:ุ  รายการทวัรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง,  
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณทีานตองซื้อบตัรโดยสาร
ภายในประเทศ เพ่ือเดินทางมาทีส่นามบนิดอนเมือง กรณุาแจงบรษัิทฯกอนทําการจอง   



 

 

กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบนิ (ความลาชาของเที่ยวบนิ การยกเลกิ
เที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสาย
การบนิพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย 
หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน)  โปรดเขาใจและรับทราบวา  ผูจัดจะไม
รับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทกุกรณี 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรบัหนังสอืเดินทางประเทศไทย  (กรณีทําวซีาแบบกรุป) 
1. สําเนาหนาพาสปอรต โดยทานถายรูป หรือ สแกนสหีนาหนังสือเดนิทาง (หนาที่มีรปู
ทาน) แบบเต็มหนารายละเอียดครบถวน ชัดเจน ไมดํา ไมเบลอ ไมติดแสงไฟ/แฟลช หาม
ขีดเขียดลงบนหนาพาสปอรตโดยเด็ดขาด  
 
 
 
 
 
2. พาสปอรตเลมจริง ตองมหีนาวาง สําหรับประทบัตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม ลูกคาถือไปที่สนามบินเอง ณ วันเดินทาง   หนังสือเดินทางตองเปนเลมที่สงช่ือใหเราทาํวีซา
เทาน้ัน!!รับผดิชอบกรณีที่ทานลมื หรือ นําหนังสือเดินทางมาผดิเลม 
หมายเหตุ: หนังสือเดินทางตองไมมกีาร ชํารุดใดๆ ทัง้สิ้น ถาเกิดการชํารุด เจาหนาทีต่รวจคน
เขา-ออกเมือง 
จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได 
 
กรณีหนังสอืเดินทางชาวตางชาติ  
กรุณาตรวจสอบเอกสารทีต่องใช และ อาจมีคาใชจายเพิม่เตมิกรุณาสอบถามขอมูลกับทางบริษัท  
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
**ออกเดินทางขั้นตํ่า  15ทาน หากเดนิทางตํ่ากวากําหนด มีความจําเปนที่ตองเรียกเกบ็
คาใชจายเพ่ิมเติมขอสงวนสทิธในการปรบัเปลี่ยนราคาเพ่ิม หากมีการปรับขึ้นของภาษี
น้ํามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบนิ 
***การนับอายุเด็ก ใชวนั เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต และวันที่เดินทาง เปนเกณฑใน
การนับอายุ*** 
 
อัตราคาบริการรวม  
1.คาตัว๋เคร่ืองบินไปกลับ กรงุเทพฯ(BKK) – ฉางซา (CSX) – กรงุเทพฯ(BKK)  
2.คาโรงแรมที่พกั (พกัหองละ  2 ทาน หากพกั 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคูและ
เสริมเตียงสปริง) 
3.คาอาหารทวัร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามที่ระบุไวในรายการ) 
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานทีต่างๆ ตามที่ระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา
มคัคุเทศก  
5.คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระไดจาํนวน1ใบตอทาน น้ําหนักไมเกิน 30 กก. ตามที่สายการบิน
กําหนด 
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของ
บริษัทฯประกนัภัยทีบ่ริษัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสขุภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ทัง้น้ียอมอยูใน
ขอจํากดัทีม่ีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
อัตราคาบริการไมรวม  
1.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่ คาโทรศัพท คา
โทรสาร  



 

 

คาทวีีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ 
2.คาทาํหนังสือเดินทาง (Passport) 
3.คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบกรุป    ทานละ 1,500 บาท 
3.1 คาวซีาทองเที่ยวจีนแบบเดี่ยวทางบริษทัฯย่ืนให   ทานละ 2,200 บาท **ย่ืนแบบเดี่ยว 
4 วันทาํการ** 
--(คาวีซาเด่ียว1,700+คาบริการในการยืน่ 500) ไมรวมเก็บเอกสาร-- 
3.2 คาวีซาจีนแบบเดี่ยวดวนทางบริษทัฯย่ืนให        ทานละ 3,500 บาท **ย่ืนแบบ
เดี่ยว 2 วนัทําการ** 
--(คาวีซาเด่ียวแบบดวน 3,000+คาบริการในการยื่น 500) ไมรวมเก็บเอกสาร-- 
4.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่ม คาโทรศัพท 
คาโทรสาร  
5.คาทวีีชองพิเศษ คามินิบาร คาซกัรีด ฯลฯ 
6.คาทาํหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว 
7.คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป�า
เกินทานตองชําระคาน้ําหนักกระเป�ากับสายการบินโดยตรงตามทีท่างสายการบินเรียกเก็บ 
6. (6.1) คาทิปไกดและคนขับรถ 350 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลกูคา 1 ทาน  
     (6.2) คาทิปหัวหนาทัวร 400 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เดก็ตองเสียคาทิปเทา
ผูใหญ)  
7.คาทัวรชาวตางชาติเกบ็เพ่ิม 300หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทวัรปกต ิ
 
เงื่อนไขในการจอง  มัดจําทานละ 5,500 บาท และชําระสวนที่เหลือกอนวันเดนิทางอยาง
นอย 15 วนัลวงหนา (การไมชําระเงินคามดัจาํหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจาย
ไมวาดวยสาเหตุใดใดผูจดัมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 
การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ันต๋ัวเคร่ืองบินเปนราคาแบบซ้ือขาด ตองเดินทาง
ตามวันที่ที่ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน เมือ่ทานตกลงจองทวัรโดยจายเงินมดัจํา หรือ คาทวัรทั้ง
หมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลกิการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงินไมวากรณีใดทัง้สิ้น เมื่อออกต๋ัวไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวย
เหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเคร่ืองบินไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคนืเงินได  



 

 

หมายเหต ุ:  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทาํการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกนั
ระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมือ่ทานตกลงชาระเงินมดัจาหรือคาทวัรทั้งหมดกับทาง
บริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้หมด 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีทีม่ีผูรวมคณะ
ไมถงึ 15 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทกุแหงเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตตุางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, 
การประทวง, การนัดหยดุงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผดิกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ  
5. รายการทองเที่ยวสามารถสลับปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถงึผลประโยชน
ของผูเดินทางเปนสําคัญ 
6. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดสํารอง
โรงแรมที่พกัในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจดัในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจดัการเร่ืองหองพกั เปนสิทธิของโรงแรมในการจดัหองใหกบักรุปที่เขาพกั  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูที่เขาพัก 
ทั้งน้ีตองขึ้นอยูกบัความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง และอาจมคีาบริการเพิม่เตมิของแตละสนามบิน มฉิะน้ัน บริษทัฯไม
สามารถจดัการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตวัแทนของผูจดั ไมมีสทิธิในการใหคาํสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกาํกับเทาน้ัน  
11. ผูจดัจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ



 

 

ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพจิารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจาก
การกระทําที่สอไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมอืง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ 
การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณีใดๆทัง้สิน้ 
12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 
13. การประกันภัย ที่บริษทัฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกัน
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การทองเที่ยว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถงึ 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษทัฯได และทางบริษทัฯ
ถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมือ่ทานชําระเงินคาทวัร (ทานสามารถซื้อประกนั
สุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษทั ประกันทัว่ไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครอง
ใหละเอียด) 
14. เมือ่ทานตกลงชําระเงินมดัจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวา
ทานไดยอมรับเงือ่นไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทัง้หมด 
 
เอกสารประกอบการย่ืนวีซาประเทศจีน (China) 
กรณุาจัดสงเอกสารฉบบัจริงใหบรษัิทฯ โดยผูสมัครไมตองแสดงตวัและสแกนลายน้ิวมือ 
1.หนังสือเดนิทาง (Passport) เลมปจจุบันที่มีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายโุดยนับ
จากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย  ** หากพาสปอรตเลมเกา เคยไดรับวีซาจีน กรุณาถาย
สําเนาหนาพาสปอรตเลมเกา และสําเนาหนาวซีาจีน จัดสงใหกับทางบริษัทฯ ** 
 
2.รูปถาย รปูสหีนาตรง ฉากหลงัสีขาวเทาน้ัน ขนาด 2x2น้ิว หรอื 4.5x4.5cm สี่เหลี่ยม
จัตุรัส  
จํานวนทานละ 2 ใบ >>รูปถายมีอายุไมเกิน 3เดือน<< 
หามตกแตงรูป, หามสวมแวนตา, หามใสเคร่ืองประดบั, หามใสคอนแทคเลนส, หามเห็นฟนโดย
เด็ดขาด รูปถายตองเปดใหเห็นหนาผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยตองเปนรูปทีถ่ายจากราน
ถายรูปเทาน้ัน 
** หามขดีเขียน แม็ก หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซ่ึงอาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไมสามารถ
ใชงานได ** 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
3.เอกสารสวนตัว 

 
กรณีเด็กอายต่ํุากวา18ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิม่ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเดก็) 
 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สาํเนาใบจดทะเบียนสมรส (ของบิดาและ

มารดา) 
 
กรณีเด็กอายต่ํุากวา18ป (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จาํเปนตองยื่นเอกสารเพิม่ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเดก็) 
 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (ของบิดาและมารดา) 
 - สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ของบิดาและมารดา) 
 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา 
โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทาน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู

เดียว จะตองมหีนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเดก็เดนิทางกับมารดา
เพียงผูเดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมไดเดนิทาง
กับบิดา-มารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกบับุคคลที่สาม พรอมกับยนิยอม
สนับสนุนคาใชจายการเดินทางใหกบัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สาํนักงานเขต/อําเภอตาม
หลักฐานทีอ่ยูตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสาํเนาพาสปอรต/สําเนาบัตรประชาชนของ
บิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารบัรองจากทาง
ราชการอยางถกูตองตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตวัยื่นคํารองขอวีซา บิดา-มารดา 
จําเปนตองเดินทางไปแสดงตัวพรอมกับบุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาที่ทีรั่บยื่นวีซา กรณบิีดา-



 

 

มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 
4.เงื่อนไขและแบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรบัย่ืนวีซาประเทศจีน 
 เพื่อประโยชนในการยื่นวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทวัรใหตรงกับ
ขอมูลความเปนจริง เน่ืองจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทตูพิจารณา เพือ่อนุมติัคาํ
รองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติ/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมคัรได หากสถานทูต
ตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถกูตองกับความเปนจริง ทานอาจถกูปฏิเสธวีซา หรือ
อาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิง่ขึ้น 
 
5.กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ (ลกูคาตองทําการย่ืนวซีาเดี่ยวดวยตนเอง)  
กรุณาตรวจสอบเอกสารทีต่องใช และ อาจมีคาใชจายเพิม่เตมิกรุณาสอบถามขอมูลกับทางบริษัท  
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจนี
ดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 

 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศอินเดียเปน
การถาวร และถงึแมวาทานจะถกูปฏิเสธวีซา สถานทตูไมคืนคาธรรมเนียมทีท่านไดชําระไปแลว
ทุกกรณี 
  
 หากถกูปฏิเสธวีซา และมคีวามประสงคที่จะยืน่คํารองขอวีซาใหม ผูสมคัรตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 มตีอ่หนา้หลงั 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซาประเทศจีน (China) 
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 4 วันทําการ 

กรุณากรอกรายละเอียดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน (กรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 
 
1. ช่ือ - นามสกลุ (MR , MRS , MISS , MASTER)   ............................................................................................. 
2. ที่อยู ตามสําเนาทะเบียนบาน 
................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย............... 
3. ที่อยูพํานักปจจุบัน กรณีไมตรงกับสําเนาทะเบียนบาน 
................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย............... 
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................................  
     ช่ือ บริษัท/รานคา/โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ................................................................................................. 
     ที่อยู เลขท่ี ............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ....................................... 
     อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย .............. เบอรโทรศัพท..................... 
11.ทานเคยไดรับวีซา ประเทศจีน หรือไม 
    ไมเคย   เคย (โปรดระบุ) ใชไดต้ังแตวันที ่................................. ถึงวนัที ่.....................................  
12.ทานเคยถูกปฏิเสธวีซา ประเทศจีน หรือไม 
    ไมเคย   เคย (โปรดระบุ) เหตุผลที่ทานถูกปฎิเสธวีซา ..................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EXAMPLE 

 หมายเหตุ: การอนุมติัวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทตู บริษัทฯไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทัง้สิ้น 
ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางทีค่อยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  
** เอกสารเพ่ิมเติม ** 
ขอความรวมมือผูสมคัรผูสมคัรวีซาจีน ดําเนินการเพิม่เติม ดังน้ี  
 1.ปร้ินเอกสารใบสมคัรวีซาจีน หนาที่4 (Application Chinese visa) 
 
 
 
 
  
      ** ไฟลเอกสารสาํหรับปร้ิน อยูหนาถดัไป ** 
 2.เซ็นช่ือใหเหมือนกับหนาพาสปอรตเพียง 1 จุดเทาน้ัน 
 3.จัดสงใหบริษทัฯ พรอมเอกสารที่ใชยื่นวีซา รูปถาย และพาสปอรต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารประกอบการย่ืนวีซาประเทศจีน (China) 
กรณุาจัดสงเอกสารฉบบัจริงใหบรษัิทฯ โดยผูสมัครไมตองแสดงตวัและสแกนลายน้ิวมือ 



 

 

1.หนังสือเดนิทาง (Passport) เลมปจจุบันที่มีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายโุดยนับ
จากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย  ** หากพาสปอรตเลมเกา เคยไดรับวีซาจีน กรุณาถาย
สําเนาหนาพาสปอรตเลมเกา และสําเนาหนาวซีาจีน จัดสงใหกับทางบริษัทฯ ** 
 
2.รูปถาย รปูสหีนาตรง ฉากหลงัสีขาวเทาน้ัน ขนาด 2x2น้ิว หรอื 4.5x4.5cm สี่เหลี่ยม
จัตุรัส  
จํานวนทานละ 2 ใบ >>รูปถายมีอายุไมเกิน 3เดือน<< 
หามตกแตงรูป, หามสวมแวนตา, หามใสเคร่ืองประดบั, หามใสคอนแทคเลนส, หามเห็นฟนโดย
เด็ดขาด รูปถายตองเปดใหเหน็หนาผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยตองเปนรูปทีถ่ายจากราน
ถายรูปเทาน้ัน 
** หามขดีเขียน แม็ก หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซ่ึงอาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไมสามารถ
ใชงานได ** 
 


