
 

 

รหัสทัวร GOH2000161 
ทัวรจีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน 4วัน 3คืน (FD) 
เขาเทียนเหมิน | ประตสูวรรค  | ระเบียงแกว | ZHANGJIAJIE ICE&SNOW WORLD 
 

 



 

 

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

 
15.00 น. 

 
คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ออกชั้น 3 ประตูทางเขา 2-3 
เคานเตอร 1-2  สายการบินแอรเอเชีย โดยมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวก
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน 

18.00 น. ออกเดินทางสู สนามบินฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบนิแอรเอเชีย 
เที่ยวบินที่ FD540  
(ไมรวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

22.20 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา ตั้งอยูทางตอนใตของแมน้ําเซียง 
มีพ้ืนที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครองออกเปน 5 เขต
และ 4 อําเภอ อีกทั้งยังเปนเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมมากวา 3,000 ป ในปจจุบันเปนศนูยกลางดานการเมือง เศรษฐกิจของ
มณฑลหูหนาน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และรับสัมภาระหลังจากน้ันนํา
ทานเดินทางเขาสูโรงแรมท่ีพัก 

ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือ เทียบเทาระดับ 4 ดาว 
  

วันที่ 2 จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเชา+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถํ้าประตู
สวรรค-ระเบียงแกว(รวมผาหุมรองเทา)-รานใบชา Option : โชวจ้ิงจอกขาว 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 นําทานเดินทางสู เมืองจางเจียเจี้ย (ใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) อุทยานมรดกโลก
ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เปนอุทยานแหงชาติแหงแรกของ
จีน และไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกธรรมชาติในป ค.ศ.1992 อุทยานจาง
เจียเจี้ยมีเน้ือที่กวา 369 ตารางกิโลเมตร อุดมดวยขุนเขานอยใหญและตนไมนานา
พันธุ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

 

 
  

นําทานเดินทางสู ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยูมณฑลหูหนาน สมัยกอนเรียกวา 
ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซงเหลียวซาน เปนประวัติแรกของจางเจียเจี้ย น่ังกระเชาขึ้นสู
เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใชเวลา 40 นาที ถึงเขาเทียน
เหมินซานเปนกระเชาที่ทันสมัยท่ีสุด ชมความมหัศจรรยหนาผาลอยฟ�า สัมผัสความ
แปลกใหมของการทองเท่ียว ชมตนไมออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ ดอกไม
ป�าตามฤดูกาล ทานจะไดชมความงามของภูเขา ภูผา นับรอยรูป ยอดเขาสูงเสียด
ฟ�า งามแปลกตา อิสระใหทานเพลิดเพลินและสัมผัสความงามของยอดเขา จากน้ัน
นําทานชม ระเบียงแกว ซึ่งเปนสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยูที่ 60 
เมตร ลอมรอบผาสูงชัน ความกวางของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได 3 ฟุต มี
ความหนา 2.5 น้ิว ถือเปนการทาทายนักทองเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศนอัน
งดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยูวาผูมาเยือน สะพานกระจก ตองสวมผาหุม
รองเทาขณะเดิน สันนิษฐานวานาจะชวยลดความสกปรก งายตอการทําความ
สะอาด สะพานกระจก แหงน้ี ระยะทางอาจไมไกล แตความใสอาจทําใหเรากาวขา
ไมออก!!  จากน้ันนําทานลงบันไดเลื่อนสู ถํ้าเทียนเหมินตง หรือเรียกวา ถํ้าประตู
สวรรคเทียนเหมินซาน เปน 1 ใน 4 ของภูเขาท่ีสวย สาเหตุที่เรียกวาเทียนเหมิน
ซานเพราะวา ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเปนถํ้า ประตูน้ีมีความ
สูง 131.5 เมตร ความกวาง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อทานมาถึงถํ้าประตู
สวรรคทานจะไดขึ้นขัน้บันได 999 ขั้น สู ภูเขาประตูสวรรค ถายรูปชมความงามซึ่ง
เคยมีชาวรัสเซียไดขับเครื่องบินเล็กลอดผานชองภูเขาประตูสวรรคมาแลวเปน
สถานที่ท่ีนาสนใจจากชาวตางชาติอีกแหงหน่ึง สมควรแกเวลาเดินทางลงจากเขา
ดวยกระเชา นําทานแวะชิมชา  สินคาที่มีชื่อเสียงของจีน 



 

 

 หมายเหตุ กรณีรอคิวขึน้กระเชานาน หรือรถประจําอุทยานหยุดใหบริการ ณ. ถํ้า
ประตูสวรรค 
1. กรณีรอคิวขึ้นกระเชานาน อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเปนน่ังรถอุทยาน + ขึ้นบันได
เล่ือน + ลงกระเชา เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการทองเที่ยวแกลูกคา ที่จะไดไม
ตองรอคิวนาน  
2. กรณีหากบันไดเลื่อนประกาศปดเน่ืองจากปดซอมแซม หรือจากสภาพอากาศ
ที่หนาวจัด มีหิมะเกาะพื้นถนน ทําใหรถอุทยานไมสามารถเปดใหบริการได ทั้งน้ี
เพ่ือความปลอดภัยของลูกคา ตองเปลี่ยนเปนขึ้น+ลงกระเชาแทน ทั้งน้ีทางบริษัท
จะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอยางใดอยางหน่ึง และในสวนการน่ังรถของ
อุทยานขึ้นไปบนถํ้าประตูสวรรค หากรถของอุทยานไมสามารถขึ้นไปที่ถํ้าประตู
สวรรคได ทางบริษัทฯ จะไมคืนเงิน และไมจัดโปรแกรมอ่ืนมาทดแทนให ทั้งน้ี 
ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักทองเที่ยว ขอสงวน
สิทธิ์ยึดตามประกาศจากทางอุทยานเปนสําคัญ โดยที่ไมแจงใหทราบลวงหนา 

 
คํ่า 

 
รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร   

 ทานสามารถเลือกซื้อ Option เสริมที่นาสนใจได 
‣ โชวสุนัขจิ้งจอกขาว การแสดงที่ถือวาครบครันดวยอารมณตาง ๆ ชวนให
เคลิบเคลิ้มไปกับการแสดง เปนการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญา
จิ้งจอกขาวที่มีตอชายผูเปนที่รัก ตองพลัดพรากจากกันทั้งที่ยังรักกัน ถือเปน
บทตํานานแหงความรักที่นายกยองย่ิงนัก ทานจะเพลิดเพลินไปกับการแสดง
จนลืมกระพริบตา ย่ิงใหญกวาโชวหลิวซานเจี่ยที่หยางซั่ว ดวยนักแสดง
คุณภาพกวา 600 คน แสดงภายใตสะพานคูเช่ือมเขาสองลูก สะพานคูรัก
ใตหลา อลังการกวาโชวใดใดที่ทานเคยสัมผัสมา 
**ติดตอขอขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมกับรายการไดที่เจาหนาที่และ
ชําระเงินกับไกดทองถิ่น** 

 
ที่พัก 

 
XILAI DUN HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว  

  



 

 

วันที่ 3 
รานยาจีน ZHANGJIAJIE ICE&SNOW WORLD(รวมสะพานหิมะ+
สไลด+BUMPER CAR+ชมโชว FROZEN)(ไมรวมชุดและอุปกรณสก)ี-
ภาพวาดทราย-รานหยก-ถนนคนเดินซีปู�เจีย Option : เขาอวตาร 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 นําทานชม ศูนยยาจีน อาทิเชน ยาบัวหิมะ ท่ีสรรพคุณในการแกแผลไฟไหม น้ํา
รอนลวก เปนที่พิสูจนสรรพคุณมาแลวหลาย ๆ เหตุการณที่เกิดไฟไหมแลวมี
แผลไฟไหมรางกาย สามารถใชยาน้ีทาลดอาการพองหรือแสบรอนได หลังจาก
น้ัน นําทานสนุกสุดฟนกับ ZHANGJIAJIE ICE&SNOW ที่มีพ้ืนที่กวา 200 
ไร ดานในโดมปกคลุมไปดวย 
  

 

 
  

หิมะและน้ําแข็ง ทังยังมีกิจกรรมตางๆมากมายหลากหลาย เชน  BUMPER 
CAR เลนหิมะ สเก็ต  สกีแ สโนวบอรดและอ่ืนๆอีกมากมาย รวมท้ังรับชมการ
แสดง FANTASTIC SNOW WORLD และสะพานแกวหิมะ ใหทานอิสระเลน
เครื่องเลนตางๆ (ราคารวมคาเขา รวมสะพานหิมะ,สไลด, BUMPER CAR, ชม
โชว FROZEN และอ่ืนๆ  **ราคาไมรวมคาเสื้อ และอุปกรณสกี หากทาน



 

 

ตองการตองการเลนสกี ตองชําระเพ่ิมทานละประมาณ 250 หยวน สามารถเช
คราคากบัไกดไดอีกคร้ัง**) 
 

 

 
กลางวัน 

 
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 นําทานชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดง
ภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเปนผูที่ริเร่ิมศิลปะแบบใหมที่เรียกกันวา จิตรกรรม 
ภาพเม็ดทราย ที่ใชวัสดุธรรมชาติ เชน กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม หิน ฯลฯ มาจัด
แตงเปนภาพทิวทัศน จิตรกรรมท่ีรังสรรคขึ้นมา ลวนไดรับรางวัลและการยกยอง
มากมายหลายปซอน จนเปนที่เล่ืองลือไปทั่วโลก แวะชมรานหยก หลังจากน้ันนํา
ทานอิสะชอปปم�ง ถนนคนเดินซีปู�เจีย  ใหทานไดเลือกซื้อของฝากฝากคนทาง
บานตามอัธยาศัย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร 
 
 
 
  
  



 

 

 ทานสามารถเลือกซื้อ Option เสริมที่นาสนใจได 
‣ อุทยานจางเจียเจี้ย (เขาอวตาร) โดยขึ้นและลงเขาดวยลิฟทแกวไป�หลง 
ลิฟทแกวแหงแรกของเอเชียที่สูง 326 เมตรซึ่งถูกบันทึกลง Guinness 
world Records ในดานเปนลิฟทแกวแบบ outdoor ที่สูงที่สุดในโลก 
(World’s tallest full-exposure outdoor elevator) และเร็วที่สุดใน
โลก ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายลอมดวยหมูขุนเขา ซึ่งภาพยนตรช่ือดัง 
อวตาร ไดนํามาเปนฉากในการถายทํา ทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนอัน
สวยงาม 
**ติดตอขอขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมกับรายการไดที่เจาหนาที่และ
ชําระเงินกับไกดทองถิ่น** 

 
ที่พัก 

 
XILAI DUN HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
  

วันที่ 4 รานยางพารา-จางเจียเจ้ีย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงชิง-ฉางซา(สนามบิน
ฉางซา ฮวงหัว)-กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง)  (FD541 : 23.25-01.45) 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 นําทานเลือกซื้อ ผลิตภัณฑยางพารา ที่ทําดวยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของ
ประเทศจีนสินคามากมาย เชนหมอนยางพาราท่ีไดรับความนิยมอยูในขณะน้ี 
และยังไดฟงบรรยายขัน้ตอนกระบวนการเปนความรูอีกดวย  นําทานเดินทาง
กลับไปยัง เมืองฉางซา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ตั้งอยูทางตอนใต
ของแมน้ําเซียง มีพ้ืนที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครอง
ออกเปน 5 เขตและ 4 อําเภอ อีกทั้งยังเปนเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มี
ประวตัิศาสตรและวัฒนธรรมมากวา 3,000 ป ในปจจุบันเปนศูนยกลางดาน
การเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  
 จากน้ันนําทานเดินทางสู ถนนคนเดินหวงซิงลู ซึ่งเปนแหลงจําหนายสินคา

หลากหลายชนิด เพื่อใหทานอิสระเลือกซื้อสินคานานาชนิดตามอัธยาศัย สําหรับ



 

 

 

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสารไมถึง 
15 ทานไมมีหัวหนาทวัรไทย 

 

เปนของฝากของที่ระลึกแกคนทางบานหรือญาติมิตรสหาย 
 

 
คํ่า 

 
รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  

 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินฉางซา ฮวงหัว 
23.25 น. ออกเดินทางจาก สนามบินฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบินแอร

เอเชีย เที่ยวบินที่ FD541  
(ไมรวมอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

01.40 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 



 

 

 
ราคานี้ไมรวมคาวีซากรุป ทานละ 1,500 บาท 
ราคานี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ทาน/ทริป 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น 
** กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง ** 
 

ประกาศ  :  ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2553 เปนตนไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจี้ย และ เมืองฟ�
งหวง มณฑลหูหนาน ไดมีการออกกฎระเบียบ กําหนดนโยบายใหโรงแรม ยกเลิกการใหบริการ 
สิ่งของที่ใชครั้งเดียวแลวทิ้ง เชน แปรงสีฟน ยาสีฟน แชมพู หมวกอาบน้ํา รองเทาแตะฯลฯ เพ่ือ
เปนการรณรงคชวยลดภาวะโลกรอนและรักษาส่ิงแวดลอม 
 
 
 
 
 

อัตราคาบริการ : จางเจียเจ้ีย เทียนเหมินซาน ZHANGJIAJIE ICE&SNOW WORLD  4 
วัน 3 คืน โดยสายการบินแอรเอเชีย 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
18 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
18 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวม
ตั๋ว 

ทานละ 

วันที่ 20-23 ก.พ. 63 10,900.- 13,900.- 13,900.- 3,000.- - 
วันที่ 09-12 พ.ค. 63 10,900.- 13,900.- 13,900.- 3,000.- - 
วันที่ 18-21 พ.ค. 63 9,900.- 12,900.- 12,900.- 3,000.- - 
วันที่ 06-09 มิ.ย. 63 9,900.- 12,900.- 12,900.- 3,000.- - 
วันที่ 20-23 มิ.ย. 63 9,900.- 12,900.- 12,900.- 3,000.- - 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 4,900.- ราคานี้รวม
รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน รวมวีซากรุป 



 

 

 ดังน้ันกรุณานําสิ่งของใชเหลานี้ติดตัวมาดวยตัวเอง 
หากทานเขาพักแลวตองการใชสิ่งของดงักลาว ทานจะตองเสียคาใชจายเพิ่มเองตามราคาที่โรงแรม
กําหนดไว (กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแหงอาจวางไวดานนอกหรือวางไวในหองน้ํา แลวคิด
คาบรกิารเม่ือทานเช็คเอาท ) 
 

 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ 

กอนทุกครั้ง เพือ่เช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมท้ังไฟลบินและเวลานัดหมาย
ทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระคาทัวรยอดเต็ม  
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 

เน่ืองจากทัวรเปนราคาโปรโมช่ัน และตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตองเดินทางตาม
วันที่ที่ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน  หากทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้ง
หมดแลว หากทานตองการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง  ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิใ์นการคนืเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น และหากออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถ
เดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตามตั๋วเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืน
เงินไดหรือไมสามารถเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง 

 
 
 
 
 
 



 

 

กรณีคณะออกเดินทางได           
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมท่ีพักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบ ุ
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ
6.  คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิทานละ 1,000,000 

บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงนิทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม  
 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาท่ีบริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   

 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3  
ลานบาท] 

 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 



 

 

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

วีซาแบบหมูคณะ สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน (ใช
สําเนาหนาพาสปอรตแบบเต็ม 2 หนามองเห็นขอมูลชัดเจน + รูปถายเห็นใบหนาชัดเจนพื้น
หลังสีขาว สแกนไดหรือถายรุปเองได  และตองสงเอกสารลวงหนา 10 วันกอนเดินทาง)  
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทําวซีากรุป ไมวาดวยสาเหตุ
ใดๆท้ังสิ้น ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปไดทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บเงินเพ่ิม ทานละ 
1,800 บาท พรอมเอกสารเพิ่มเติมเพ่ือทําการยื่นคําขอวีซาเด่ียวผานศูนยรับยื่น    
โปรดทราบ ผูท่ีมีความประสงค ยื่นคําขอวีซาจีน แบบหมูคณะ (กรุป) ท่ีเคยเดินทางไปใน
ประเทศ ดังตอไปน้ีตั้งแต ป 2014 เปนตนมา ไมสามารถยื่นวีซาแบบหมูคณะ (กรุป) ได
ตองยื่นวีซาจีนแบบเด่ียวเทาน้ัน และใชเวลามากกวากําหนดการเดิม 4 วันทําการ 
1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรกเมนิสถาน 
7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหราน 10.อียิปต 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   
กรณีที่เจาหนาที่ดําเนินการออกเอกสารวีซาเรียบรอยแลวมีการยกเลิกเดินทาง วีซาจะถูก
ยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกบัการเดินทางครั้งอ่ืนๆ ได และการยกเลิกเดินทางไม
สามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี 

3. กระเป�าเดินทางในกรณีท่ีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด ทานละ 1 ใบ ไมเกิน 20 
กิโลกรัมเทาน้ัน สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 

4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องด่ืม, คาอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และคนขับรถ รวม 350 หยวน /ทาน/ทริป 

หัวหนาทัวรไทยแลวแตดุลพินิจและความพึงพอใจในการบรกิารของทาน 



 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม

อาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, อุบัติเหต,ุ 
ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปน
ตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะ
ไมรับผิดชอบคาบรกิารท่ีทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
ที่น่ังบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้
อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคดิตามราคาตัว๋เครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บรษิัทฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัวเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษทัฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บรษิัทฯ
จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบรกิารน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งน้ีทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา  



 

 

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอน
ทุกครั้ง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 

เอกสารในการย่ืนวีซาจนีสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 
**ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,800 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,925 บาท  

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา

เต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2 ขาง 
 - ไมสวมเครื่องประดบั สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูท่ีถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวย

ตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบรบิูรณ ตองแนบสูติบตัรตัวจรงิ, สําเนาสูติบัตรและสูติบตัรของ
เด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสอือนุญาตใหเดินทาง 
ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ท่ีอยูปจจุบัน ท่ีอยูท่ีทํางาน 
ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ โปรด



 

 

รับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซา เลมท่ีมี
ปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวนั) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรณุาเตรียมเอกสารพรอม
สงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยืน่วีซาใหม การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้ง
บริษัททัวรไมทราบลวงหนา ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC 
ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การ
ยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทาน
ทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี
ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 

 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย
ตนเอง  
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศ
จีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวซีาใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,500 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพิ่ม  1,900 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ท่ีมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทบัตราวีซา 
และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลังขาว
เทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพวิเตอร  



 

 

- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดบั สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

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

ประทับรานที่แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ 
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายท่ีดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ท่ีถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 
 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑตูจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท  
 
[ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบล
เย่ียมสาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี 
ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย 
สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรบัราคา
ภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซ่ึงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 



 

 

 
**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูล

ดังตอไปน้ี** เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME...............................................................
........... 
 
สถานภาพ       โสด   แตงงาน             หมาย             หยา    
   ไมไดจดทะเบียน     จดทะเบียน  ช่ือคู
สมรส .............................................................................................................................. 
 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ)  
..................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................รหัสไปรษณีย
........................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ
....................................................................................... 
 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
..................................................................................................................................................................
..............................................................................................................รหัสไปรษณีย
.................................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ
...................................................................................... 
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ) ............................................................................................................... 



 

 

ตําแหนงงาน
..................................................................................................................................................................
............ 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
..................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย
........................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ
....................................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม       ไมเคย       เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป
............................... 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม      ไมเคย       เคย  โปรดระบุ
............................................................................ 
 
เม่ือวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป
................................ 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ) 
 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME................................................................................
........ 
RELATION.............................................................................................................................................
............ 
 



 

 

 

2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME................................................................................
........ 
RELATION.............................................................................................................................................
............ 
 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง** ถาเอกสารสงถึงบรษิัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมี
การเรียกเกบ็เอกสารเพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ท้ังน้ีเพื่อประโยชน
ของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครดั) 


