
 

 

รหัสทัวร B2B2000456 

ทัวรจีน จางเจียเจี้ย ฟ�งหวง เทียนเหมินซาน 5 วัน 4 คืน (FD) 

เมืองโบราณฟ�งหวง - เขาเทียนเหมิน - ประตูสวรรค - ระเบียงแกว - ZHANGJIAJIE 
ICE&SNOW WORLD

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. เชียงใหม(สนามบินเชียงใหม)-ฉางซา(สนามบินฉางซา ฮวงหัว) (FD480:08.20-

12.05)-ฟ�งหวง-ลองเรือถัวเจียง-อิสระชอปปم�งเมอืงโบราณ 
วันที่ 2. ฟ�งหวง-จางเจียเจี้ย-รานหยก-ZHANGJIAJIE ICE&SNOW WORLD(รวมสะพาน

หิมะ+สไลด+BUMPER CAR+ชมโชว FROZEN)(ไมรวมชุดและอุปกรณสกี)  
 OPTION : โชวจิ้งจอกขาว 
วันที่ 3.  รานยา-ถนนคนเดินซีปู�เจีย-รานยางพารา-เทียนเหมินซาน-ประตูสวรรค-ระเบียงแกว 
วันที่ 4. รานใบชา-ภาพวาดทราย-จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงชิงลู 
 OPTION : เขาอวตาร 
วันที่ 5. ฉางซา(สนามบินฉางซา ฮวงหัว)-เชียงใหม(สนามบินเชียงใหม) (FD481:12.55-14.45) 
 



 

 

วันที่ 1 
เชี ยงใหม (สนามบิ น เชี ยงใหม )-ฉางซา(สนามบิ นฉางซา ฮวงหั ว ) 
(FD480:08.20-12.05)-ฟ�งหวง-ลองเรือถัวเจียง-อิสระชอปปم�งเมือง
โบราณ 

05.30 
น. 

คณะพรอมกันที่ สนามบินเชียงใหม เคาทเตอร สายการบิน Air Asia โดยมี
เจาหนาที่ คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
ใหกับทาน 

08.20 
น. 

ออกเดินทางสู สนามบินฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบินแอรเอเชีย 
เที่ยวบินที่ FD480  
(ไมรวมอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง) 

12.05 
น. 

เดินทางถึง สนามบินฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา ตั้งอยูทางตอนใตของแมนํ้า
เซียง มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครองออกเปน 5 
เขตและ 4 อําเภอ อีกทั้งยังเปนเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมมากวา 3,000 ป ในปจจุบันเปนศูนยกลางดานการเมือง เศรษฐกิจ
ของมณฑลหูหนาน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และรับสัมภาระนําทานสู
รานอาหารรับประทานอาหารกลางวัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางสู เมืองฟ�งหวง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง) หรือ 

เมืองโบราณฟ�งหวง(เมืองหงส) เปนเมืองที่ขึ้น อยูกับเขตปกครองตนเองของชน
เผานอยถูเจีย ตั้งอยู ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงสตั้งอยู
ริมแมนํ้าถัว ลอมรอบดวยขุนเขาเสมือนดาน ชองแคบภูเขา ที่เดนตระหงานมี
ยอดเขาติดตอกันเปนแนว ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางดานวัฒนธรรม
อันลํ้าคาที่ตกทอดมาจากราชวงศหมิงและชิงหลายรอยแหง มีถนนที่ปูดวยหิน
เขียว 20 กวาสาย  นําทาน ลองเรือถัวเจียง เรือแพ ใหทานไดสนุก ตื่นเตน แต
ไมมีอันตราย ชมบาน เรือนสองฟากฝم�งแมนํ้า สะพานโบราณ เจดียวั่นหมิง หอตั๋ว
ชุยฯลฯ อวดความเปนธรรมชาติใหทานไดสัมผัสพรอมเก็บภาพประทับใจไวเปนที่
ระลึกนําทาน อิสระชมเมืองโบราณฟ�งหวง ตั้งอยูริมแมนํ้าถัว ลอมรอบดวย
ขุนเขาเสมือนดาน ชองแคบภูเขา ที่เดนตระหงานมียอดเขาติดตอกันเปนแนว ที่มี
โบราณสถานและโบราณวัตถุทางดานวัฒนธรรมอันลํ้าคาที่ตกทอดมาจาก
ราชวงศหมิงและชิงหลายรอยแหง จุดเดนของฟ�งหวง คือบานที่ยกพื้นสูงเรียงราย 
เปนทัศนียภาพท่ีสวยงามและเปนที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวตางประเทศ 



 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร 
ที่พัก FENGTING HOTEL OR SAME 

  

วันที่ 2 
ฟ�งหวง-จางเจียเจี้ย-รานหยก-ZHANGJIAJIE ICE&SNOW WORLD(
รวมสะพานหิมะ+สไลด+BUMPER CAR+ชมโชว FROZEN)(ไมรวมชุดและ
อุปกรณสก)ี 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางสู เมืองจางเจียเจี้ย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) อุทยาน

มรดกโลกตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เปนอุทยานแหงชาติ
แหงแรกของจีน และ ไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกธรรมชาติในป ค.ศ.
1992   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 แวะชมหยก สินคาที่มีชื่อเสียงของจีน หลังจากนั้น นําทานสนุกสุดฟนกับ 

ZHANGJIAJIE ICE&SNOW ทีม่ีพื้นท่ีกวา 200 ไร ดานในโดมปกคลุมไปดวย
หิมะและนํ้าแข็ง ทังยังมีกิจกรรมตางๆมากมายหลากหลาย เชน  BUMPER CAR 
เลนหิมะ สเก็ต  สกีแ สโนวบอรดและอื่นๆอีกมากมาย รวมทั้งรับชมการแสดง 
FANTASTIC SNOW WORLD และสะพานแกวหิมะ ใหทานอิสระเลนเครื่อง
เลนตางๆ (ราคารวมคาเขา รวมสะพานหิมะ,สไลด, BUMPER CAR, ชมโชว 
FROZEN และอื่นๆ  **ราคาไมรวมคาเสื้อ และอุปกรณสกี หากทานตองการ
ตองการเลนสกี ตองชําระเพิ่มทานละประมาณ 250 หยวน สามารถเชคราคากับ
ไกดไดอีกครั้ง**) 



 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
 ทานสามารถเลือกซื้อ Option เสริมที่นาสนใจได 

• โชวสุนัขจิ้งจอกขาว การแสดงที่ถือวาครบครันดวยอารมณตาง ๆ ชวนให
เคลิบเคลิ้มไปกับการแสดง เปนการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญา
จิ้งจอกขาวที่มีตอชายผูเปนที่รัก ตองพลัดพรากจากกันทั้งที่ยังรักกัน ถือเปนบท
ตํานานแหงความรักที่นายกยองยิ่งนัก ทานจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงจนลืม
กระพริบตา ยิ่งใหญกวาโชวหลิวซานเจี่ยที่หยางซั่ว ดวยนักแสดงคุณภาพกวา 
600 คน แสดงภายใตสะพานคูเชื่อมเขาสองลูก สะพานคูรักใตหลา อลังการกวา
โชวใดใดที่ทานเคยสัมผัสมา (ปดชวงหนาหนาว) 
**ติดตอขอขอมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมกับรายการไดที่เจาหนาที่และ
ชําระเงินกับไกดทองถิ่น** 

ที่พัก XILAIDUN HOTEL OR SAME 

วันที่ 3 
รานยา-ถนนคนเดินซีปู�เจีย-รานยางพารา-เทียนเหมินซาน-ประตูสวรรค-
ระเบียงแกว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานชม ศูนยยาจีน อาทิเชน ยาบัวหิมะ ที่สรรพคุณในการแกแผลไฟไหม นํ้า

รอนลวก เปนที่พิสูจนสรรพคุณมาแลวหลาย ๆ เหตุการณที่เกิดไฟไหมแลวมีแผล
ไฟไหมรางกาย สามารถใชยานี้ทาลดอาการพองหรือแสบรอนได จากนั้นนําทาน
อิสระชอปปم�งที่ ถนนคนเดินซีฟูเจี้ย ณ เขตอูหลิงหยวน เปนถนนคนเดินที่สราง
มาไมนาน ออกแบบใหเปนบานเรือนโบราณสมัยราชวงศชิง มีรานคาขายสินคา
พื้นเมือง และของที่ระลึกมากมาย นําทานเลือกซื้อ ผลิตภัณฑยางพารา ที่ทํา



 

 

ดวยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของประเทศจีนสินคามากมาย เชนหมอน
ยางพาราที่ ได รับความนิยมอยู ในขณะนี้  และยังไดฟ งบรรยายขั้นตอน
กระบวนการเปนความรูอีกดวย   

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 

 

 นําทานเดินทางสู ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยูมณฑลหูหนาน สมัยกอนเรียกวา 
ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซงเหลียวซาน เปนประวัติแรกของจางเจียเจี้ย นั่งกระเชาขึ้น 
สู เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใชเวลา 40 นาที ถึงเขา
เทียนเหมินซานเปนกระเชาที่ทันสมัยที่สุด ชมความมหัศจรรยหนาผาลอยฟ�า 
สัมผัสความแปลกใหมของการทองเท่ียว ชมตนไมออกมาจากซอกหิน หลากหลาย
พันธุ ดอกไมป�าตามฤดูกาล ทานจะไดชมความงามของภูเขา ภูผา นับรอยรูป ยอด
เขาสูงเสียดฟ�า งามแปลกตา อิสระใหทานเพลิดเพลินและสัมผัสความงามของยอด
เขา จากนั้นนําทานชม ระเบียงแกว ซึ่งเปนสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวา
อยูที่ 60 เมตร ลอมรอบผาสูงชัน ความกวางของ สะพานกระจก วัดจากขอบผา
ได 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเปนการทาทายนักทองเที่ยวที่อยากมาสัมผัส
ทิวทัศนอันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยูวาผูมาเยือน สะพานกระจก ตอง
สวมผาหุมรองเทาขณะเดิน สันนิษฐานวานาจะชวยลดความสกปรก งายตอการทํา
ความสะอาด สะพานกระจก แหงนี้ ระยะทางอาจไมไกล แตความใสอาจทําใหเรา
กาวขาไมออก!! จากนั้นนําทานลงบันไดเลื่อนสู ถํ้าเทียนเหมินตง หรือเรียกวา ถํ้า
ประตูสวรรคเทียนเหมินซาน เปน 1 ใน 4 ของภูเขาท่ีสวย สาเหตุที่เรียกวาเทียนเห
มินซานเพราะวา ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเปนถํ้า ประตูนี้มี
ความสูง 131.5 เมตร ความกวาง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อทานมาถึงถํ้า
ประตูสวรรคทานจะไดขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู ภูเขาประตูสวรรค ถายรูปชมความ
งามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียไดขับเครื่องบินเล็กลอดผานชองภูเขาประตูสวรรคมาแลว



 

 

เปนสถานที่ที่นาสนใจจากชาวตางชาติอีกแหงหนึ่ง สมควรแกเวลาเดินทางลงจาก
เขาดวยกระเชา 
  

 หมายเหตุ กรณีรอคิวขึ้นกระเชานาน หรือรถประจําอุทยานหยุดใหบริการ ณ. ถํ้า
ประตูสวรรค  
1. กรณีรอคิวขึ้นกระเชานาน อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเปนนั่งรถอุทยาน + ขึ้นบันได
เลื่อน + ลงกระเชา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทองเที่ยวแกลูกคา ที่จะไดไม
ตองรอคิวนาน  
2. กรณีกระเชาปดปรบัปรุง อาจมีการเปลี่ยนแปลงเปนนั่งรถอุทยานขึ้นและลง  
3. กรณีหากบันไดเล่ือนประกาศปดเนื่องจากปดซอมแซม หรือจากสภาพอากาศ
ที่หนาวจัด มีหิมะเกาะพื้นถนน ทําใหรถอุทยานไมสามารถเปดใหบริการได ทั้งนี้
เพ่ือความปลอดภัยของลูกคา ตองเปลี่ยนเปนขึ้น+ลงกระเชาแทน ทั้งนี้ทางบริษัท
จะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอยางใดอยางหนึ่ง //และในสวนการนั่งรถ
ของอุทยานขึ้นไปบนถํ้าประตูสวรรค หากรถของอุทยานไมสามารถขึ้นไปที่ถํ้า
ประตูสวรรคได ทางบริษัทฯ จะไมคืนเงิน และไมจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให 
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักทองเที่ยว ขอ
สงวนสิทธิ์ยึดตามประกาศจากทางอุทยานเปนสําคัญ โดยที่ไมแจงใหทราบ
ลวงหนา 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก XILAIDUN HOTEL OR SAME 

วันที่ 4 
รานใบชา-ภาพวาดทราย-จางเจียเจ้ีย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงชิงลู 
OPTION : เขาอวตาร 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
  แวะชิมชา สินคาที่มีชื่อเสียงของจีน นําทานชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ 

จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเปนผูที่ริเริ่ม
ศิลปะแบบใหมที่เรียกกันวา จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใชวัสดุธรรมชาติ เชน 
กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม หิน ฯลฯ มาจัดแตงเปนภาพทิวทัศน จิตรกรรมที่รังสรรค
ขึ้นมา ลวนไดรับรางวัลและการยกยองมากมายหลายปซอน   

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  
 หลังจากนั้นนําทานเดินทางกลับสู ฉางซา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

ตั้งอยูทางตอนใตของแมนํ้าเซียง มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบง
เขตการปกครองออกเปน 5 เขตและ 4 อําเภอ อีกทั้งยังเปนเมืองเอกของมณฑล



 

 

 

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสารไมถึง 

15 ทานไมมีหัวหนาทวัรไทย 

 

หูหนาน มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมมากวา 3,000 ป ในปจจุบันเปน
ศูนยกลางดานการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน จากนั้นเดินทางสู ถนนคน
เดินหวงซิงลู ซึ่งเปนแหลงจําหนายสินคาหลากหลายชนิด เพ่ือใหทานอิสระเลือก
ซื้อสินคานานาชนิดตามอัธยาศัย สําหรับเปนของฝากของที่ระลึกแกคนทางบาน
หรือญาติมิตรสหาย 

คํ่า รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL OR SAME 

วันที่ 5 
ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว)-เชียงใหม  (สนามบินเชียงใหม ) 
(FD481:12.55-14.45) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินฉางซา ฮวงหัว 

12.55 
น. 

ออกเดินทางจาก สนามบินฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบินแอร
เอเชีย เที่ยวบินที่ FD481  
(ไมรวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

14.45 
น. 

เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม โดยสวัสดิภาพ 



 

 

 

อัตราคาบริการ :  เชยีงใหมบินตรง จางเจียเจ้ีย ฟ�งหวง ICE&SNOW WORLD  เทียนเหมิน
ซาน 5 วัน 4 คืน FD โดยสายการบินแอรเอเชีย     

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
18 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
18 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวม
ตั๋ว 

ทานละ 

วันที่ 12-16 ก.พ. 63 12,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 
ไมรับ
จอย 

วันที่ 26 ก.พ. – 01 
มี.ค. 63 

12,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 
ไมรับ
จอย 

วันที่ 11-15 มี.ค. 63 13,900.- 16,900.- 16,900.- 3,500.- 
ไมรับ
จอย 

วันที่ 25-29 มี.ค. 
63 

13,900.- 16,900.- 16,900.- 3,500.- 
ไมรับ
จอย 

วันที่ 09-13 เม..ย. 
63 

15,900.- 18,900.- 18,900.- 
3,500.- 

ไมรับ
จอย 

วันที่ 11-15 เม.ย. 63 
16,900.- 19,900.- 19,900.- 

3,500.- 
ไมรับ
จอย 

วันที่ 06-10 พ.ค. 63 13,900.- 16,900.- 16,900.- 3,500.- 
ไมรับ
จอย 

วันที่ 20-24 พ.ค. 
63 

13,900.- 16,900.- 16,900.- 3,500.- 
ไมรับ
จอย 

วันที่03-07 มิ.ย. 63 13,900.- 16,900.- 16,900.- 3,500.- 
ไมรับ
จอย 

วันที่  17-21 มิ.ย. 
63 

13,900.- 16,900.- 16,900.- 3,500.- 
ไมรับ
จอย 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 6,900.- ราคานีร้วม
รายการทวัร ตั๋วเครื่องบิน รวมวีซา 



 

 

ราคา ไมรวมคาวีซาแบบเดี่ยว ทานละ 1,650 บาท  
(สําหรับลูกคาที่มีทะเบียนบานอยูในพืน้ที่ 12 จังหวัดภาคเหนือเทานั้น) 

ราคานี้ไมรวมคาทิปมคัคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ทาน/ทริป 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสอืเดินทางไทยเทานั้น 
** กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง ** 

 

ประกาศ  :  ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2553 เปนตนไป รฐับาลเมืองฉางซา จางเจียเจี้ย และ เมืองฟ�
งหวง มณฑลหูหนาน ไดมีการออกกฎระเบียบ กําหนดนโยบายใหโรงแรม ยกเลิกการใหบรกิาร 
สิ่งของที่ใชครั้งเดียวแลวทิ้ง เชน แปรงสีฟน ยาสีฟน แชมพู หมวกอาบนํ้า รองเทาแตะฯลฯ เพ่ือ

เปนการรณรงคชวยลดภาวะโลกรอนและรักษาส่ิงแวดลอม 
 

 ดังนั้นกรุณานําสิ่งของใชเหลานี้ติดตัวมาดวยตัวเอง 
หากทานเขาพักแลวตองการใชสิ่งของดังกลาว ทานจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมเองตามราคาที่โรงแรม

กําหนดไว 
(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแหงอาจวางไวดานนอกหรือวางไวในหองนํ้า แลวคิดคาบริการ

เมื่อทานเช็คเอาท ) 
 

 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 

กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัดหมาย
ทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 

4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 



 

 

4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด 
4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคา
มัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงิน
ได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงินมัด
จํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 
 
อัตราคาบริการนี้รวม 
1.  คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบ ุ
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 

บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล 
 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 



 

 

7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีนํ้ามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีนวีซาแบบธรรมดา 4 วันทําการ (1,650 บาท) 

(ยื่นวีซาจีนที่ เชียงใหม) ผูยื่นคําขอวีซาจะตองมีภูมิลําเนาในทะเบียนบานดังตอไปนี้             
          
  1. เชียงใหม 2. เชียงราย 3. นาน 4. พะเยา 5. แพร 6.ลําปาง 7. แมฮองสอน 8. 
ลําพูน9. อุตรดิตถ 10. ตาก 11.พิษณุโลก 12.สุโขทัย กรณีลูกคาที่ไมไดมีภูมิลําเนาอยูใน
จังหวัดภาคเหนือ ตองยื่นวีซาจีนทีก่รุงเทพฯ)  

3. กระเป�าเดินทางในกรณีที่นํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด ทานละ 1 ใบ ไมเกิน 20 
กิโลกรัมเทานั้น สวนเกินนํ้าหนักตามสายการบินกําหนด 

4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คา
โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ทาน/ทริป 

หัวหนาทัวรไทยแลวแตดุลพินิจและความพึงพอใจในการบริการของทาน 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม
อาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, 
อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย 
อื่นๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะ
ไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
ที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้
อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯ
จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงให
ทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอน
ทุกครั้ง มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

11. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 
หยวน/คน/ราน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอยื่นวีซาเด่ียว(เชียงใหม) 
เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ยื่นวีซาเดี่ยวที่เชียงใหมมีคาบริการดังนี้ ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
**กรณียื่นวีซาเดี่ยวที่กรุงเทพมีคาบริการดังนี้ ** 
-ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,800 บาท  
-ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,925 บาท 

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทานั้น**  
 และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2 ขาง 
 - ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวย

ตนเองเทานั้นกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของ
เด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่ทํางาน 
ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ โปรด
รับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา เลมที่มี
ปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

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



 

 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้ง
บริษัททัวรไมทราบลวงหนา ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC 
ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

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

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี
ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทานั้น 

 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย
ตนเอง  

 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง  เนื่องจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

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

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา 
และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลังขาว

เทานั้น] 
และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 

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



 

 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรา
ประทับรานที่แปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ 
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 
 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท  
 
[ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบล

เย่ียม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาล ี

ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน 

สวีเดน 
สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 

 
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบ

ลวงหนา** 
 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคา
ภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามันเพ่ิมตามความเปนจริง 
  

 

 

 

 



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูล
ดังตอไปนี้** 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
 **กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง** 

 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME.................................................................
.............. 
สถานภาพ       โสด   แตงงาน             หมาย             หยา    
   ไมไดจดทะเบียน     จดทะเบียน  ชื่อคู
สมรส .............................................................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
....................................................................................................................................................................
.................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
.............................................................................................. 
โทรศัพท............................................................ มือถือ
...................................................................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
....................................................................................................................................................................
................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
............................................................................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ
..................................................................................................................... 
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพิมพ
ใหญ) ............................................................................................................... 
ตําแหนงงาน
....................................................................................................................................................................
................... 



 

 

 

ที่อยูสถานทีท่ํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
....................................................................................................................................................................
..................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
................................................................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ
....................................................................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม       ไมเคย       เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วนัที่............ เดือน.......................ป
......................................……...................... 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม      ไมเคย       เคย  โปรดระบุ
............................................................................ 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วนัที.่........... เดือน.......................ป
................................................................... 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสมัพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME..................................................................................
...... 
RELATION...............................................................................................................................................
..................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME..................................................................................
...... 
RELATION...............................................................................................................................................
..................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบรษิัทอาจมีการ
เรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัว
ทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครดั) 


