
 
 
 
 
 
 
 

 



วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) (FD540:18.00-22.20) 

15.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ออกชัน้ 3 ประตทูางเข้า 2-3 เคาน์เตอร์ 1-2  สายการบินแอร์เอเชีย โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัทา่น 

18.00 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินฉางซา ฮวงหวั เมืองฉางซา โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD540  
(ไมร่วมอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

 22.20 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซา ฮวงหวั เมืองฉางซา ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของแม่น า้เซียง มีพืน้ที่ประมาณ 12 ,500 ตาราง
กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองเอกของมณฑลหหูนาน มีประวตัิศาสตร์
และวฒันธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบนัเป็นศนูย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหหูนาน หลงัผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมือง และรับสมัภาระหลงัจากนัน้น าทา่นเดินทางเข้าสูโ่รงแรมที่พกั 

ทีพ่กั โรงแรม  HUAYA INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเทา่ 4 ดาว 

วนัที ่2 
ฉางซา-จางเจียเจีย้-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บนัไดเลือ่น+รถอทุยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตสูวรรค์ 
[Option : โชว์จิง้จอกขาว] 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองจางเจียเจีย้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) อทุยานมรดกโลกตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.
1992 อทุยานจางเจียเจีย้มีเนือ้ที่กวา่ 369 ตารางกิโลเมตร อดุมด้วยขนุเขาน้อยใหญ่และต้นไม้นานาพนัธุ์  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นเดินทางสู ่ภเูขาเทียนเหมินซาน ตัง้อยูม่ณฑลหหูนาน สมยัก่อนเรียกวา่ ภเูขาหวินเมิง้ซานหรือซงเหลยีวซาน เป็น

ประวตัิแรกของจางเจียเจีย้ นัง่กระเช้าขึน้ สู ่เขาเทียนเหมินซาน ซึง่มีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ถึงเขา
เทียนเหมินซานเป็นกระเช้าที่ทนัสมยัที่สดุ ชมความมหศัจรรย์หน้าผาลอยฟ้า สมัผสัความแปลกใหมข่องการท่องเที่ยว 
ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพนัธุ์ ดอกไม้ป่าตามฤดกูาล ท่านจะได้ชมความงามของภเูขา ภผูา นบัร้อยรูป 
ยอดเขาสงูเสียดฟ้า งามแปลกตา อิสระให้ท่านเพลิดเพลินและสมัผสัความงามของยอดเขา จากนัน้น าทา่นชม ระเบียง
แก้ว ซึง่เป็นสะพานกระจก มีระยะทางอนัหวาดผวาอยูท่ี่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสงูชนั ความกว้างของ สะพานกระจก วดั
จากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิว้ ถือเป็นการท้าทายนกัท่องเที่ยวที่อยากมาสมัผสัทิวทศัน์อนังดงามบน เขา
เทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สนันิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความ
สกปรก ง่ายตอ่การท าความสะอาด สะพานกระจก แหง่นี ้ระยะทางอาจไมไ่กล แตค่วามใสอาจท าให้เราก้าวขาไมอ่อก!! 
จากนัน้น าท่านลงบนัไดเลื่อนสู ่ถ า้เทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถ า้ประตสูวรรค์เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภเูขาที่
สวย สาเหตทุี่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภเูขาเกิดระเบิดขึน้เองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ า้ ประตนูีม้ีความสงู 
131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ า้ประตสูวรรค์ท่านจะได้ขึน้ขัน้บนัได 999 ขัน้ สู่ 
ภเูขาประตสูวรรค์ ถ่ายรูปชมความงามซึง่เคยมีชาวรัสเซียได้ขบัเคร่ืองบินเลก็ลอดผา่นช่องภเูขาประตสูวรรค์มาแล้วเป็น
สถานท่ีที่นา่สนใจจากชาวตา่งชาติอีกแหง่หนึง่ สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขาด้วยกระเช้า 
หมายเหต ุกรณีรอคิวขึน้กระเช้านาน หรือรถประจ าอทุยานหยดุให้บริการ ณ. ถ า้ประตสูวรรค์  
1. กรณีรอคิวขึน้กระเช้านาน อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเป็นนัง่รถอทุยาน + ขึน้บนัไดเลื่อน + ลงกระเช้า เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการทอ่งเที่ยวแก่ลกูค้า ท่ีจะได้ไมต้่องรอคิวนาน  
2. กรณีหากบนัไดเลือ่นประกาศปิดเนื่องจากปิดซอ่มแซม หรือจากสภาพอากาศที่หนาวจดั มีหิมะเกาะพืน้ถนน ท าให้รถ
อุทยานไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัของลกูค้า ต้องเปลี่ยนเป็นขึน้+ลงกระเช้าแทน  ทัง้นี้ทาง
บริษัทจะเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหน่ึง และในส่วนการนัง่รถของอทุยานข้ึนไปบนถ ้าประตูสวรรค์ 
หากรถของอทุยานไม่สามารถข้ึนไปที่ถ ้าประตูสวรรค์ได ้ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จดัโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ 
ทัง้นี้ ข้ึนอยู่กบัสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธ์ิยึดตามประกาศจากทาง
อทุยานเป็นส าคญั โดยทีไ่ม่แจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ 



ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
 ทา่นสามารถเลอืกซือ้ Option เสริมที่นา่สนใจได้ 

• โชว์สนุขัจิง้จอกขาว การแสดงที่ถือวา่ครบครันด้วยอารมณ์ตา่ง ๆ ชวนให้เคลบิเคลิม้ไปกบัการแสดง เป็นการแสดงบท
เก่ียวกบัความรักของนางพญาจิง้จอกขาวที่มีต่อชายผู้ เป็นที่รัก ต้องพลดัพรากจากกนัทัง้ที่ยงัรักกนั ถือเป็นบทต านาน
แหง่ความรักที่นา่ยกยอ่งยิ่งนกั ทา่นจะเพลดิเพลนิไปกบัการแสดงจนลมืกระพริบตา ยิ่งใหญ่กวา่โชว์หลวิซานเจ่ียที่หยาง
ซัว่ ด้วยนกัแสดงคณุภาพกวา่ 600 คน แสดงภายใต้สะพานคูเ่ช่ือมเขาสองลกู สะพานคูรั่กใต้หล้า อลงัการกวา่โชว์ใดใด
ที่ทา่นเคยสมัผสัมา (ปิดช่วงหน้าหนาว) 
**ติดตอ่ขอข้อมลูและรายละเอียดเพิ่มเติมกบัรายการได้ที่เจ้าหน้าที่และช าระเงินกบัไกด์ท้องถ่ิน** 

ทีพ่กั โรงแรม  TIANZI HOTEL หรือเทียบเทา่ 4 ดาว 

วนัที ่3 ร้านยาจีน-ร้านหยก-ถนนคนเดินซีปู-้ภาพวาดทราย [Option : สะพานแก้วที่ยาวที่สดุ] 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
 น าท่านชม ศนูย์ยาจีน อาทิเช่น ยาบวัหิมะ ท่ีสรรพคณุในการแก้แผลไฟไหม้ น า้ร้อนลวก เป็นที่พิสจูน์สรรพคณุมาแล้ว

หลาย ๆ เหตกุารณ์ที่เกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่างกาย สามารถใช้ยานีท้าลดอาการพองหรือแสบร้อนได้  น าทา่นชม
หยก สนิค้าที่มีช่ือเสยีงของจีน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
 น าท่านเที่ยวชม ถนนซีปู้เจีย ตัง้อยู่ในเขตอทุยานอู่หลิงหยวนซึ่งเป็นแหลง่สินค้าพืน้เมือง อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ของ

ฝากมีมานานนบัพนัปี น าท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยีย้น สถานที่ซึ่งจดัแสดงภาพวาดของ หลี่
จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเร่ิมศิลปะแบบใหมท่ี่เรียกกนัวา่ จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วสัดธุรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย 
ก่ิงไม้ หิน ฯลฯ มาจดัแต่งเป็นภาพทิวทศัน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึน้มา ล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปี
ซ้อน จนเป็นท่ีเลือ่งลอืไปทัว่โลก   

 ทา่นสามารถเลอืกซือ้ Option เสริมที่นา่สนใจได้ 
• สะพานแก้วที่ยาวที่สดุในโลก มีความสงูเหนือพืน้ 980 ฟตุ และความยาวกวา่ 400 เมตร เช่ือมสองหน้าผา ถือเป็นการ
ท าลายสถิติ สะพานแก้วที่ยาวที่สดุ เนื่องจากอนัเดิม อย่างสะพานแกรนด์แคนย่อนของอเมริกา สงูเพียงแค่ 718 ฟุต 
(เวลาในการเข้าชมสะพานแก้ว 07.30-09.30 น. อาจมีการเปลีย่นแปลงเวลาขึน้อยูก่บัประกาศจากอทุยาน) 
**ติดตอ่ขอข้อมลูและรายละเอียดเพิ่มเติมกบัรายการได้ที่เจ้าหน้าที่และช าระเงินกบัไกด์ท้องถ่ิน** 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ทีพ่กั โรงแรม  TIANZI HOTEL หรือเทียบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัที ่4 
ร้านเยื่อไผ่-ร้าใบชา-พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย-ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) – กรุงเทพฯ 
(สนามบินดอนเมือง) (FD541:23.25-01.45+1) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
  น าทานแวะชม สินค้าจากเยื่อไผ่ อาทิ ท่ีนอน ของใช้ และเสื่อผ้าต่างๆ  หลงัจากนัน้แวะชิมชา สินค้าที่มีช่ือเสียงของจีน 

น าท่านเดินทางกลบัไปยงั เมืองฉางซา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของแม่น า้เซียง มีพืน้ที่
ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองเอกของมณฑล
หหูนาน มีประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมมากวา่ 3,000 ปี ในปัจจบุนัเป็นศนูย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหู
หนาน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเข้าชม พิพิธภณัฑ์หม่าหวงัตยุ  เป็นพิพิธภณัฑ์ที่แสดงการค้นพบครัง้แรกในประวตัิศาสตร์จีน ซึ่งมีประวตัิมากวา่ 

2,000 ปี   เกิดจากการขุดพบสสุานโบราณ ซึ่งภายในศพสตรีที่มีรูปโฉมสมบูรณ์ เส้นผมเป็นประกาย ผิวหนงัชุ่มชืน้ 
กล้ามเนือ้อ่อนนุม่ รอยนิว้มือนิว้เท้าชดัเจน สภาพศพไมแ่ข็งตวั นอกจากนีย้งัมีหนงัสอืที่เขียนบนผ้าไหมและแผ่นไม้ไผท่ี่



 

โปรแกรมการเดนิทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการ 

หรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มีจ านวนผู้โดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย 

 
 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ีถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกครัง้ ** 
 

ประกาศ  :  ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจีย้ และ เมืองฟ่งหวง มณฑลหูหนาน ได้มีการออก
กฎระเบียบ ก าหนดนโยบายให้โรงแรม ยกเลิกการให้บริการ สิ่งของที่ใช้ครัง้เดียวแล้วทิง้ เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แชมพู หมวกอาบน า้ 
รองเท้าแตะฯลฯ เพื่อเป็นการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อนและรักษาสิง่แวดล้อม ดังนัน้กรุณาน าสิ่งของใช้เหล่านีต้ิดตัวมาด้วยตัวเอง 

หากทา่นเข้าพกัแล้วต้องการใช้สิง่ของดงักลา่ว ทา่นจะต้องเสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเองตามราคาที่โรงแรมก าหนดไว้ 

(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแหง่อาจวางไว้ด้านนอกหรือวางไว้ในห้องน า้ แล้วคิดคา่บริการเมื่อทา่นเช็คเอ้าท์ ) 

 
 

มีเนือ้หาส าคญัเก่ียวกบัการขดุค้นพบสสุานแห่งนี ้นบัเป็นการค้นพบทางโบราณคดีครัง้ส าคญัที่สดุของจีนและของโลก
ในช่วงศตวรรษที่ 20  
(หมายเหต ุพิพิธภณัฑ์ปิดท าการทกุวนัจนัทร์ หากกรุ๊ปท่ีเดินทางไปตรงกบัวนัจนัทร์อาจมีสลบัหรือปรับเปลีย่นรายการ) 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ซึ่งเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด เพื่อให้ท่านอิสระเลือกซือ้
สนิค้านานาชนิดตามอธัยาศยั ส าหรับเป็นของฝากของที่ระลกึแก่คนทางบ้านหรือญาติมิตรสหาย 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า  
 ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสู่ สนามบินฉางซา ฮวงหวั 
23.25 น. ออกเดินทางจาก สนามบินฉางซา ฮวงหวั เมืองฉางซา โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD541  

(ไมร่วมอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
01.40 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

อัตราค่าบริการ :  BEST PRICE จางเจียเจีย้ เทียนเหมินซาน พิพธิภัณฑ์หม่าหวังตุย 4 วัน 3 คืน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 
ท่าน ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 18 
ปี 

(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 18 
ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันที่ 28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62 9,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- ไม่รับจอย 

วันที่ 15-18 ก.ค. 62 13,900.- 16,900.- 16,900.- 3,500.- ไม่รับจอย 

วันที่  25-28 ก.ค. 62 13,900.- 16,900.- 16,900.- 3,500.- ไม่รับจอย 

วันที่ 28-31 ก.ค. 62 13,900.- 16,900.- 16,900.- 3,500.- ไม่รับจอย 

วันที่ 05-08 ก.ย. 62 9,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- ไม่รับจอย 

วันที่ 12-15 ก.ย. 62 9,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- ไม่รับจอย 

วันที่ 03-06 ต.ค. 62 12,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- ไม่รับจอย 

วันที่ 12-15 ต.ค. 62 12,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- ไม่รับจอย 

วันที่ 17-20 ต.ค. 62 12,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- ไม่รับจอย 
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- 

ราคานีร้วมรายการทวัร์ ตั๋วเคร่ืองบิน รวมวซ่ีากรุ๊ป 



 เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของ

รายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 5,000.- บาท ภายใน 1 วันหลังการจอง 
    3.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
 เนื่องจากทวัร์เป็นราคาโปรโมชัน่ และตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซือ้ขาด ต้องเดินทางตามวนัท่ีที่ระบบุนหน้าตัว๋เทา่นัน้  หากทา่นตกลง

จองทวัร์โดยจ่ายเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทัง้หมดแล้ว หากท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง  ทางบริษัทขอสงวน
สทิธ์ิในการคืนเงินไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ และหากออกตัว๋ไปแล้วในกรณีที่ทา่นไมส่ามารถเดินทางพร้อมคณะไมว่า่ด้วยเหตผุลใดก็ตามตัว๋
เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้หรือไมส่ามารถเปลีย่นช่ือผู้ เดินทาง 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมที่พกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเที่ยวตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค่าประกันอุบตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตุ

วงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,500 บาท วีซ่าแบบหมู่คณะ ส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลบั
 พร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ (ใช้ส าเนาหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้ามองเห็นข้อมลูชดัเจน + รูปถ่ายเห็นใบหน้าชดัเจนพืน้หลงัสีขาว สแกนได้
 หรือถ่ายรุปเองได้  และต้องสง่เอกสารลว่งหน้า 10 วนัก่อนเดินทาง)  



หมายเหต ุหากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงบัการท าวีซา่กรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตใุดๆทัง้สิน้ ท าให้ไม่สามารถยื่นวีซา่กรุ๊ปได้
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิ เรียกเก็บเงินเพ่ิม ท่านละ 1,650 บาท พร้อมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อท าการยื่นค าขอวีซา่เดี่ยวผา่นศนูย์รับยื่น    
โปรดทราบ ผู้ที่มีความประสงค์ ยื่นค าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที่เคยเดินทางไปในประเทศ ดังต่อไปนีต้ัง้แต่ ปี 2014 
เป็นต้นมา ไม่สามารถยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ได้ต้องยื่นวีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่านัน้ 
 และใช้เวลามากกว่าก าหนดการเดิม 4 วันท าการ 
1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 
10.อียิปต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 
20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเลีย   
กรณีที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถกูยกเลิกทันที ไม่สามารถน าไปใช้
กับการเดินทางครัง้อื่นๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงนิค่าวีซ่าได้ทุกกรณี 

3. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินก าหนด ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 20 กิโลกรัมเท่านัน้ สว่นเกินน า้หนกัตามสายการ
บินก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
8. ค่าทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทริปหวัหน้าทวัร์ไทยแล้วแตด่ลุพินิจและความพึงพอใจในการบริการของ

ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, 

การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อื่นๆ 
เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได้ช าระไว้
แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่
ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองที่นั่งบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลกิ ลา่ช้า เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯ
ขนสง่ หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน 
จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้
ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  



ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถอืพาสสปอร์ตไทย 
**ยื่นวีซา่เดี่ยวคา่บริการดงันี ้**- ยื่นธรรมดา 4 วันท าการ 1,650 บาท  //  - ยื่นด่วน 2 วันท าการ 2,775 บาท  

1. หนงัสอืเดินทางที่มีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ที่ถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง , ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลด

แบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)            
 - กรณีที่เด็กไมไ่ด้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกบัสถานที่ศึกษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ที่ท างาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลข

โทรศพัท์บ้าน ที่ท างาน และของญาติ โปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได้วา่ให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซา่ เลม่ที่มี
ปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่ให้บริษัททวัร์ อย่างน้อย 5 -7 วนัท าการ 
(ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทตูจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่น
เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้บริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร 
APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนญุาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC 
กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดี หากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10. กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ให้ได้ เฉพาะชาวตา่งชาติที่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ด้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว(เลม่เหลอืง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้ เดินทางจะต้องไป

แสดงตนที่สถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1. หนงัสอืเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2. หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 
ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่ และตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จาก    
คอมพิวเตอร์  



- ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทบัร้านท่ีแปล 
 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายที่ดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 
 
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะน า้มนัโลกที่มีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หม้าย            หยา่    
  ไมไ่ด้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส .............................................................................................................................. 

ที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
........................................................................................................................................................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์.............................................................................................. 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................................................................... 
ที่อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
....................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ..................................................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหนง่งาน....................................................................................................................................................................................... 
ที่อยูส่ถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ....................................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรง
กับท่าน) 
ทา่นเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี......................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี................................................................... 
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของทา่น พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง** ถ้าเอกสารสง่ถึงบริษัทแล้วไมค่รบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ทา่น
เกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด) 


