
 

 

รหสัทวัร  B2B2000101 
ทัวรจีน จางเจียเจี้ย ฟ�งหวง ไมลงราน โชวเชียนกูฉิง 5 วัน 4 คืน (WE) 
ไมลงรานชอปฯ | เขาเทียนเหมินซาน | สะพานแกว  
เขาอวตาร | เมอืงโบราณฟ�งหวง | โชวเชียนกูฉิง  
ภาพวาดทราย | ถนนคนเดินหวงซิงลู  
เมนูพิเศษ...ปم�งยางเกาหลี หมอไฟทะเลรวมมติร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

ครบสูตรจางเจียเจี�ย ฟ่งหวง ไม่ลงร้าน โชวเ์ชียนกู่ฉิง 5 วนั 4 คืน 

เดนิทาง เดอืนกุมภาพนัธ ์– มีนาคม ���� 

ราคาแนะนําเริ�มต้นเพียง  22,900.- 



 

 

 

  

 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูมิ)-ฉางซา(สนามบินฉางซาฮวงหัว)
(WE616:14.30-18.45) 

11.30 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินสวุรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 เคานเตอร 
E สายการบินไทยสมายล  โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสาร
การเดินทางและสมัภาระใหกับทาน 

14.30 น. ออกเดินทางสู สนามบินฉางซาฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบินไทยสมายล 
เที่ยวบินที ่WE616  
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

18.45 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซาฮวงหัว ฉางซา ต้ังอยูทางตอนใตของแมน้ําเซียง มพีื้นที่
ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครองออกเปน 5 เขตและ 4 อําเภอ 
อีกทัง้ยงัเปนเมอืงเอกของมณฑลหูหนาน มีประวติัศาสตรและวัฒนธรรมมากวา 
3,000 ป ในปจจุบันเปนศูนยกลางดานการเมอืง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลัง
ผานการตรวจคนเขาเมือง นําทานเดินทางสูภตัตาคาร เพื่อรับประทานอาหารค่ํา 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภตัตาคาร  
ที่พัก โรงแรม Hualiang Huatian Holiday Hotel หรือเทียบเทาระดบั 5 ดาว 

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

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พกั 

 

นําทานเดินทางสู เมืองฟ�งหวง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5-6 ช่ัวโมง) หรือ เมือง
โบราณฟ�งหวง(เมืองหงส) เปนเมืองทีข่ึ้น อยูกบัเขตปกครองตนเองของชนเผานอยถูเจีย 
ต้ังอยู ทางทิศตะวันตกของมณฑลหหูนาน เมอืงโบราณหงสต้ังอยูริมแมน้ําถัว ลอมรอบ
ดวยขุนเขาเสมือนดาน ชองแคบภูเขา ที่เดนตระหงานมียอดเขาตดิตอกันเปนแนว ที่มี
โบราณสถานและโบราณวตัถุทางดานวัฒนธรรมอันล้ําคาทีต่กทอดมาจากราชวงศหมงิ
และชิงหลายรอยแหง มถีนนที่ปูดวยหินเขียว 20 กวาสาย 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ)-ฉางซา(สนามบินฉางซาฮวงหวั)(WE616:14.30-18.45) 
วนัที� �  ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุง้-ลอ่งเรอืถัวเจียงยามคํ�าคืน 
วนัที� �  ฟ่งหวง-จางเจียเจี �ย-เขาเทียนเหมินซาน-ถํ�าประตสูวรรค-์ระเบียงแกว้(รวมผา้หุม้รองเทา้)-โชวเ์ชียนกู่ฉิง 
วนัที� �. อทุยานจางเจียเจี �ย (ขึ �นลงลฟิท)์ เขาอวตาร –สะพานใตห้ลา้อนัดบัหนึ�ง-สะพานแกว้ที�ยาวที�สดุ 
วนัที� �. ภาพวาดทราย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู-่ฉางซา(สนามบินฉางซาฮวงหวั)-กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ)(WE617:19.50-22.30) 

    



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

 
 นําทาน อิสระชมเมืองโบราณฟ�งหวง ต้ังอยูริมแมน้ําถวั ลอมรอบดวยขุนเขาเสมือน

ดาน ชองแคบภูเขา ที่เดนตระหงานมียอดเขาติดตอกันเปนแนว ทีม่ีโบราณสถานและ
โบราณวัตถุทางดานวฒันธรรมอันล้ําคาทีต่กทอดมาจากราชวงศหมงิและชิงหลายรอย
แหง จุดเดนของฟ�งหวง คือบานที่ยกพื้นสงูเรียงราย เปนทศันียภาพที่สวยงามและเปนที่
นิยมช่ืนชอบทัง้ชาวจีนและชาวตางประเทศ นําทานชม สะพานสายรุง หรือ สะพานหง
เฉียว สะพานไมโบราณที่มหีลังคาคลมุเหมือนสะพานขามคลองในเวนิส เปนสะพาน
ประวัตศิาสตรที่มคีวามเปนมาหลายรอย ป กอนทีจ่ะเดินถึงสะพานน้ันทานจะไดเห็น
จุดเดนของฟ�งหวง คือบานที่ยกพื้นสูงเรียงราย เปนทัศนียภาพที่สวยงามและเปนที่นิยม
ช่ืนชอบทัง้ชาวจีนและชาวตางประเทศ 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ  โรงแรมที่พกั  
 

 
 นําทาน ลองเรือถวัเจียง เรือแพ ใหทานไดสนุก ต่ืนเตน แตไมมีอันตราย ชมบาน เรือน

สองฟากฝم�งแมน้ํา สะพานโบราณ เจดียวัน่หมงิ หอตัว๋ชุยฯลฯ อวดความเปนธรรมชาติ
ใหทานไดสัมผัสพรอมเก็บภาพประทบัใจไวเปนที่ระลกึ 

ที่พัก โรงแรม  Sun Shine Hotel หรือเทียบเทาระดบั 5 ดาว 



 

 

วันที่ 3 ฟ�งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน-ถํา้ประตูสวรรค-ระเบียงแกว(รวมผาหุม
รองเทา)-โชวเชียนกูฉิง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พกั 

 
นําทานเดินทางสู เมืองจางเจียเจ้ีย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ต้ังอยูทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เปนอุทยานแหงชาตแิหงแรกของจีน และ ไดรับ
การประกาศใหเปนมรดกโลกธรรมชาติในป ค.ศ.1992 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 

 
 นําทานเดินทางสู ภูเขาเทียนเหมินซาน ต้ังอยูมณฑลหหูนาน สมัยกอนเรียกวา ภูเขาห

วินเมิง้ซานหรือซงเหลียวซาน เปนประวติัแรกของจางเจียเจี้ย น่ังกระเชาขึ้น สู เขาเทียน
เหมินซาน ซึ่งมคีวามยาวถงึ 7.5 กิโลเมตร ใชเวลา 40 นาที ถงึเขาเทียนเหมินซานเปน
กระเชาทีท่ันสมัยที่สุด ชมความมหศัจรรยหนาผาลอยฟ�า สัมผัสความแปลกใหมของ
การทองเที่ยว ชมตนไมออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ ดอกไมป�าตามฤดูกาล 
ทานจะไดชมความงามของภูเขา ภผูา นับรอยรูป ยอดเขาสงูเสียดฟ�า งามแปลกตา 
อิสระใหทานเพลิดเพลินและสัมผัสความงามของยอดเขา  



 

 

 

 
 จากน้ันนําทานชม ระเบียงแกว ซึ่งเปนสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยูที ่60 

เมตร ลอมรอบผาสงูชัน ความกวางของ สะพานกระจก วดัจากขอบผาได 3 ฟุต มี
ความหนา 2.5 น้ิว ถอืเปนการทาทายนักทองเที่ยวทีอ่ยากมาสัมผัสทวิทศันอันงดงาม
บน เขาเทียนเหมินซาน มกีฏอยูวาผูมาเยือน สะพานกระจก ตองสวมผาหุมรองเทา
ขณะเดิน สันนิษฐานวานาจะชวยลดความสกปรก งายตอการทําความสะอาด สะพาน
กระจก แหงน้ี ระยะทางอาจไมไกล แตความใสอาจทําใหเรากาวขาไมออก!! จากน้ันนํา
ทานลงบันไดเลื่อนสู ถํา้เทียนเหมินตง หรือเรียกวา ถํ้าประตูสวรรคเทียนเหมินซาน เปน 
1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่เรียกวาเทียนเหมินซานเพราะวา ภูเขาเกิดระเบิดขึ้น
เองโดยธรรมชาติจนกลายเปนถํา้ ประตูน้ีมีความสงู 131.5 เมตร ความกวาง 57 เมตร 
ความลึก 60 เมตร เมื่อทานมาถงึถํา้ประตูสวรรคทานจะไดขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู 
ภูเขาประตูสวรรค ถายรูปชมความงามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียไดขับเคร่ืองบินเลก็ลอดผาน
ชองภูเขาประตูสวรรคมาแลวเปนสถานที่ที่นาสนใจจากชาวตางชาตอีิกแหงหน่ึง สมควร
แกเวลาเดินทางลงจากเขาดวยกระเชา 

 หมายเหตุ กรณีรอคิวขึ้นกระเชานาน หรือรถประจําอุทยานหยุดใหบริการ ณ. ถํ้าประตู
สวรรค 
1. กรณีรอคิวขึ้นกระเชานาน อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเปนน่ังรถอุทยาน + ขึ้นบันไดเลื่อน + 
ลงกระเชา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทองเที่ยวแกลกูคา ที่จะไดไมตองรอคิวนาน 
2. กรณีกระเชาปดปรับปรุง อาจมีการเปล่ียนแปลงเปนน่ังรถอุทยานขึ้นและลง 
3. กรณีหากบันไดเลื่อนประกาศปดเน่ืองจากปดซอมแซม หรือจากสภาพอากาศที่หนาว
จัด มีหมิะเกาะพื้นถนน ทําใหรถอุทยานไมสามารถเปดใหบริการได ทัง้น้ีเพือ่ความ
ปลอดภัยของลกูคา ตองเปล่ียนเปนขึ้น+ลงกระเชาแทน ทัง้น้ีทางบริษัทจะเปล่ียนแปลง
ตามความเหมาะสมอยางใดอยางหน่ึง //และในสวนการน่ังรถของอุทยานขึน้ไปบนถํ้า
ประตูสวรรค หากรถของอุทยานไมสามารถขึน้ไปที่ถํา้ประตูสวรรคได ทางบริษัทฯ จะไม
คืนเงิน และไมจดัโปรแกรมอ่ืนมาทดแทนให ทัง้น้ี ขึ้นอยูกบัสภาวะอากาศ และการ



 

 

รักษาความปลอดภัยของนักทองเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ยึดตามประกาศจากทางอุทยานเปน
สําคัญ โดยที่ไมแจงใหทราบลวงหนา 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภตัตาคาร  
 

 
 นําทานชมความอลงัการของ โชวเชียนกูฉิง เปนโชวใหมในเมืองจางเจียเจี้ยที่เพิง่เปด

ใหชมมาไมนาน (เมื่อวนัที่ 28 มถิุยายน 2562 ที่ผานมา) ภายในสวนแหงน้ีเต็มไปดวย
การแสดงมากมาย สองขางทางทานจะไดสัมผสัถึงความอลังการและสีสันที่เต็มไปดวย
ความสนุก จากน้ันทานจะไดเขาชมโชวเชียนกูฉิง โชวที่แสดงวัฒนธรรมและเร่ืองราว
ของเมืองจางเจียเจี้ย ซึ่งสวยงามและอลังการไมแพโชวอ่ืนเลย ชาวจีนจงึเปรียบเทียบ
โชวน้ีวา คร้ังนึงในชีวิตตองไดชม 

ที่พัก โรงแรม  WULING XINGTIANDI HUATIAN CHOICE HOTEL หรือเทียบเทา
ระดบั 4 ดาว 

วันที่ 4 อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลงลิฟท) เขาอวตาร –สะพานใตหลาอนัดบัหนึง่-สะพาน
แกวที่ยาวที่สดุ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พกั   
 

 



 

 

 นําทาน เที่ยวชม อุทยานจางเจียเจี้ย โดยขึ้นเขาดวยลิฟทแกวไป�หลง ลิฟทแกวแหง
แรกของเอเชียที่สูง 326 เมตรซึ่งถกูบันทกึลง Guinness world Records ในดาน
เปนลิฟทแกวแบบ outdoor ที่สงูที่สดุในโลก (World’s tallest full-exposure 
outdoor elevator) และเร็วที่สดุในโลก จากน้ันนําทานเดินทางสู สะพานใตหลา
อันดับหนึง่ ซึ่งมีทศันียภาพที่สวยงามรายลอมดวยหมูขุนเขา ซึง่ภาพยนตรช่ือดัง 
อวตาร ไดนํามาเปนฉากในการถายทํา ทานจะไดเพลิดเพลินกบัทิวทัศนอันสวยงาม 
และนําทานลงเขาโดยลิฟทแกว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
 

 
 นําทานพิสจูนความกลากับ สะพานแกวที่ยาวที่สดุในโลก มีความสงูเหนือพื้น 980 

ฟุต และความยาวกวา 400 เมตร เช่ือมสองหนาผา ถือเปนการทําลายสถติิ สะพาน
แกวที่ยาวที่สดุ เน่ืองจากอันเดิม อยางสะพานแกรนดแคนยอนของอเมริกา สงูเพียงแค 
718 ฟตุ 
หมายเหต ุหากสะพานแกวไมสามารถเขาไปเที่ยวชมได หรือ ทางเมืองจีนประกาศปด 
จึงไมสามารถเขาไปเที่ยวชมได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนรายการตาม
ความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และไมมีการคืนคาใชจายใดๆทัง้สิ้น 
ทั้งน้ียดึตามประกาศจากทางสถานที่ทองเที่ยวเปนสําคัญ 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร   
ที่พัก โรงแรม WULING XINGTIANDI HUATIAN CHOICE HOTEL หรือเทียบเทา

ระดบั 4 ดาว 

วันที่ 5 ภาพวาดทราย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู-ฉางซา(สนามบินฉางซาฮวงหัว)-
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(WE617:19.50-22.30) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พกั   



 

 

 นําทานชม จติรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวนิเซิงฮวาเย้ียน สถานที่ซ่ึงจดัแสดง
ภาพวาดของ หล่ีจวินเซิง ซึง่เปนผูที่ริเร่ิมศิลปะแบบใหมที่เรียกกันวา จิตรกรรม ภาพ
เม็ดทราย ที่ใชวัสดุธรรมชาติ เชน กรวดสี เมด็ทราย กิ่งไม หิน ฯลฯ มาจดัแตงเปนภาพ
ทิวทศัน จติรกรรมที่รังสรรคขึ้นมา ลวนไดรับรางวัลและการยกยองมากมายหลายป
ซอน จนเปนที่เลื่องลือไปทัว่โลก จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู เมืองฉางซา (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ต้ังอยูทางตอนใตของแมน้ําเซียง มพีื้นที่ประมาณ 12,500 
ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครองออกเปน 5 เขตและ 4 อําเภอ อีกทัง้ยงัเปนเมอืง
เอกของมณฑลหูหนาน มปีระวติัศาสตรและวฒันธรรมมากวา 3,000 ป ในปจจบุัน
เปนศูนยกลางดานการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
 

 
 นําทานอิสระชอปปم�งที่ ถนนคนเดนิหวงซงิลู ซึ่งเปนแหลงจําหนายสินคาหลากหลาย

ชนิด เพือ่ใหทานอิสระเลือกซื้อสินคานานาชนิดตามอัธยาศัย สําหรับเปนของฝากของที่
ระลึกแกคนทางบานหรือญาตมิติรสหาย 

 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินฉางซาฮวงหวั 
19.50 น. ออกเดินทางจาก เมืองฉางซา โดยสายการบินไทยสมายล เที่ยวบินที ่WE617 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
หมายเหต ุ: กรุปที่เดินทางกลับวันที่ 29 มี.ค. 63 เวลาบินเปลี่ยนเปน 21.20-
23.55 

22.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

อัตราคาบริการ : ครบสตูรจางเจียเจี้ย ฟ�งหวง ไมลงราน โชวเชียนกูฉิง 5 วัน 4 คืน โดยสาย
การบนิไทยสมายล 



 

 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 05-09 ก.พ. 63 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- ไมรับจอย
แลนด 

วันที่ 12-16 ก.พ. 63 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- ไมรับจอย
แลนด 

วันที่ 19-23 ก.พ. 63 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- ไมรับจอย
แลนด 

วันที่ 26 ก.พ.-01 ม.ีค. 
63 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- ไมรับจอย

แลนด 
วันที่ 04-08 มี.ค. 63 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- ไมรับจอย

แลนด 
วันที่ 11-15 มี.ค. 63 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- ไมรับจอย

แลนด 
วันที่ 18-22 มี.ค. 63 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- ไมรับจอย

แลนด 
วันที่ 25-29 มี.ค. 63 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- ไมรับจอย

แลนด 
ราคาเดก็ทารก(อายุไมถงึ 2 ปบรบิูรณ ณ วนัเดินทางกลับ) ทานละ 6,900.- ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ตัว๋เครื่องบนิ (ไมรวมวีซาจีน) 
 

ราคาน้ีไมรวมคาวซีากรุป ทานละ 1,500 บาท 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ทาน/ทริป 
 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาตกิรณุาเช็คราคาอกีครั้ง 
 

 เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมผีูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 



 

 

2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาทีข่อง
บริษัทฯ กอนทกุคร้ัง เพื่อเช็คขอมูลความถกูตองของรายการทัวรรวมทัง้ไฟลบินและ
เวลานัดหมายทวัร หากเกิดความผดิพลาด ทางบริษทัไมรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 15-20 วนักอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทวัรหลังจากมกีารจายเงนิมดัจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่องการันตีมัดจาํกบัสายการบิน

หรือคามดัจําทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผานตัวแทนในประเทศหรอืตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมกีารคืนเงินมดัจาํ หรือคาทวัรทัง้หมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายใน
เที่ยวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจาํนวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมหีัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจาํนวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มหีัวหนาหัวหนาทวัร) 
3. คณะจองไมถึงจาํนวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยดั 
2.  คาโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการที่ระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการทีร่ะบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตวุงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงือ่นไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลุมเร่ืองสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 



 

 

 เพิม่เตมิกับทางเจาหนาที่บริษทัได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาจีนแบบกรุปทานละ 1,500 บาท 

วีซาแบบหมูคณะ สาํหรับผูถือพาสปอรตไทยและตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุป
เทาน้ัน (ใชสําเนาหนาพาสปอรตแบบเต็ม 2 หนามองเห็นขอมูลชัดเจน และตองสง
เอกสารลวงหนา 15 วันกอนเดินทาง) 
หมายเหต ุหากทางเมืองจีนมกีารประกาศยกเลิกหรือระงับการทําวีซากรุป ไมวาดวย
สาเหตุใดๆทั้งส้ิน ทําใหไมสามารถยืน่วีซากรุปไดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์เรียกเก็บ
เงินเพิ่ม ทานละ 1,650 บาท พรอมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อทาํการยื่นคําขอวีซาเด่ียว
ผานศูนยรับยื่น    
โปรดทราบ  ทีม่คีวามประสงค ยื่นคําขอวีซาจนี แบบหมูคณะ (กรุป) ที่เคยเดินทาง
ไปในประเทศ... ดังตอไปน้ีต้ังแต ป 2014 เปนตนมา ไมสามารถยื่นวีซาแบบหมูคณะ 
(กรุป) ไดตองยื่นวีซาจีนแบบเด่ียวเทาน้ัน และใชเวลามากกวากาํหนดการเดิม 4 วัน
ทําการ 
 1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรกเมนิ
สถาน 7.คาซคัสถาน 8.อิรัก 9.อิหราน 10.อียปิต 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.
เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.
ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแดน 24.โซมาเลีย   
        กรณีที่เจาหนาที่ดําเนินการออกเอกสารวีซาเรียบรอยแลวมกีารยกเลกิเดินทาง 
วีซาจะถกูยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกบัการเดินทางคร้ังอ่ืนๆ ได และการยกเลิก
เดินทางไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทกุกรณี 



 

 

3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบ ในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 20 
กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 

4. คาทาํหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารที่สัง่เพิม่เอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทาํใบอนุญาตทีก่ลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทปิมคัคุเทศกทองถิน่และคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ทาน/ทริป 

 
หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ทีจ่ะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสดุวิสัย
จนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยดุงาน, การกอการ
จลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความ
ลาชา เหตุสดุวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวาทานสละสทิธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรบัสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมกีารยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษทัฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มคัคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสทิธิ์ในการใหคาํสัญญาใดๆ ทัง้สิ้น
แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมอํีานาจของบริษทัฯ กาํกบัเทาน้ัน 



 

 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผดิพลาดจากทางสายการบิน จะไมมกีารคืนเงินใดๆทัง้สิ้น แต
ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานทีอ่ื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจดัหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ 
กอนทกุคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบคาใชจายใดๆ ทัง้สิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวซีาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวซีาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทาํการ 1,800 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มอีายกุารใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สาํหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 

หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเดด็ขาด เชน เส้ือยดืสีขาว ชุดนักศกึษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมอีายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเหน็ฟน มองเห็นทัง้ใบหนารวมถงึใบหูทัง้  2 ขาง 
 - ไมสวมเคร่ืองประดบั สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถอืหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 

ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายต่ํุากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติ

บัตรของเดก็ฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ 
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกบับิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํงาน ตําแหนงงาน ทีอ่ยูปจจุบัน ที่อยูที่

ทํางาน ญาตทิี่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ 



 

 

โปรดรับทราบวา หากสถานทตูตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวี
ซา เลมทีม่ีปญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทสุมตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจดัเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจดัระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพิม่เติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เปนเอกสทิธิ์ของสถานทูต และ
บางคร้ังบริษัททวัรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัรฯ ไมทราบกฎกติกา 
การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี 
หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจนีอยางนอย 
2 อาทติย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทาํงานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน

ดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 
 
คาธรรมเนียมการย่ืนวซีาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบรษัิทสามารถขอวี
ซาใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิม่ 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิม่  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารทีต่องเตรียม   
1.พาสปอรต ทีม่ีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตรา
วีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พืน้หลัง
ขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเดด็ขาด เชน เส้ือยดืสีขาว ชุดนักศกึษา หรือชุดขาราชการ 



 

 

- ตองมอีายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเหน็ฟน มองเห็นทัง้ใบหนารวมถงึใบหูทัง้  2ขาง 
- ไมสวมเคร่ืองประดบั สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล

รับรองตราประทบัรานที่แปล 
 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดงัตอไปน้ี 
1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายทีดู่เปนหญงิ เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ทีถ่ายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายทีม่วีิวดานหลัง ทีถ่ายเลน หรือรูปยนืเอียงขาง มาตดัใชเพื่อยื่นทาํวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพวิเตอร 
 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑตูจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบล
เย่ียมสาธารณรฐัเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการ ีไอซแลนด อติาลี 
ลิทวัเนีย ลตัเวีย 
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย 
สเปน สวีเดน 
สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 
**การขอวซีาเขาประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา** 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึ้น ทําใหสายการบินอาจมกีารปรับ
ราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์เกบ็คาภาษีน้ํามันเพิม่ตามความเปน
จริง  
 
 
 



 

 

**สถานทูตจีนมกีารเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี้** 
เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) ................................................................ 
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการ
โทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................   
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิดความไม
สะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 



 

 

 


