
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำท่ำนบนิเหินฟ้ำสู่ ฉำงซำโดยสำยกำรบนิ ไทยสมำยล์ (WE) 
เทีย่วชมเมือง จำงเจียเจีย้ อุทยำนมรดกโลก 

สัมผสักบัควำมมหัศจรรย์ของหน้ำผำลอยฟ้ำของเขำเทยีนเหมนิซำน 
พสูิจน์ควำมกล้ำกบัสะพำนแก้วทีย่ำวทีสุ่ดในโลก เลือกซ้ือสินค้ำบนถนนหวงซิงลู่ 

 

 



 

11.30 น.     คณะพร้อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิบริเวณอำคำรผู้โดยสำรขำออกช้ัน 4 เคำน์เตอร์ E สำยกำรบิน
THAI SMILEโดยมีเจ้ำหน้ำที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกจัดเตรียมเอกสำรกำรเดินทำงและสัมภำระให้กับ
ท่ำน   

14.30 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองฉำงซำ โดยสำยกำรบินไทยสมำยล์ เที่ยวบินที่ WE616 (หำกกรุ๊ปที่เดินทำงตั้งแต่วนัที ่
  29 มี.ค. 60 เป็นต้นไป เทีย่วบิน WE616 เปลีย่นเป็น เวลำ 16.05-20.20 น.)     
18.45 น. ถึงฉำงซำตั้งอยู่ทำงตอนใต้ของแม่น ำ้เซียง มีพื้นท่ีประมาณ 12,500 ตาราง กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครอง

ออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทั้งยงัเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวติัศาสตร์และวฒันธรรม
มากวา่ 3,000 ปี ในปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนานหลงัผ่านการตรวจ
คนเขา้เมืองและรับ    
น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั ณ XIANG RONG HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 

 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั   

น าท่านเดินทางสู่ เมืองจำงเจียเจี้ย อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน 
เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และไดรั้บการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 
อุทยานจางเจียเจ้ียมีเน้ือท่ีกวา่ 369 ตารางกิโลเมตร อุดมดว้ยขุนเขานอ้ยใหญ่และตน้ไมน้านาพนัธ์ุใชเ้วลา
เดินทาง 4 ช.ม. 

กลำงวนั   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร    
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ ภูเขำเทียนเหมินซำน ตั้งอยูม่ณฑลหูหนาน สมยัก่อนเรียกวา่ ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซง

เหลียวซาน เป็นประวติัแรกของจางเจียเจ้ีย จากนั้นนัง่กระเชา้ข้ึนสู่ เขำเทียนเหมินซำน ซ่ึงมีความยาวถึง 
7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็นกระเชา้ท่ีทนัสมยัท่ีสุด ชมความมหัศจรรยห์น้า
ผาลอยฟ้า สัมผสัความแปลกใหม่ของการท่องเท่ียว ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพนัธ์ุ 
ดอกไมป่้าตามฤดูกาล ท่านจะไดช้มความงามของภูเขา ภูผา นบัร้อยรูป ยอดเขาสูงเสียดฟ้า งามแปลกตา 
อิสระให้ท่านเพลิดเพลินและสัมผสัความงามของยอดเขา จากนั้นน าท่านชม ระเบียงแก้ว ซ่ึงเป็นสะพาน
กระจก มีระยะทางอนัหวาดผวาอยู่ท่ี 60 เมตร ลอ้มรอบผาสูงชนั ความกวา้งของ สะพานกระจก วดัจาก
ขอบผาได ้3 ฟุต มีความหนา 2.5 น้ิว ถือเป็นการทา้ทายนกัท่องเท่ียวท่ีอยากมาสัมผสัทิวทศัน์อนังดงาม
บน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยูว่า่ผูม้าเยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดิน สันนิษฐานวา่

วนัทีส่อง  ฉำงซำ-จำงเจียเจีย้-เขำเทยีนเหมนิซำน(กระเช้ำ+บันไดเล่ือน+รถอทุยำน)-ระเบียงแก้ว 
  (รวมผ้ำหุ้มรองเท้ำ) –ถ ำ้ประตูสวรรค์ 

วนัแรก  กรุงเทพฯ-ฉำงซำ 



น่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการท าความสะอาด สะพานกระจก แห่งน้ี ระยะทางอาจไม่ไกล แต่
ความใสอาจท าให้เรากา้วขาไม่ออก!!  จากนั้นน าท่านลงบนัไดเล่ือนสู่ ถ ำ้เทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถ ้ า
ประตูสวรรคเ์ทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาท่ีสวย สาเหตุท่ีเรียกวา่เทียนเหมินซานเพราะวา่ ภูเขา
เกิดระเบิดข้ึนเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ ้า ประตูน้ีมีความสูง 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความ
ลึก 60 เมตร เม่ือท่านมาถึงถ ้ าประตูสวรรค์ท่านจะไดข้ึ้นขั้นบนัได 999 ขั้น สู่ ภูเขำประตูสวรรค์ ถ่ายรูป
ชมความงามซ่ึงเคยมีชาวรัสเซียไดข้บัเคร่ืองบินเล็กลอดผา่นช่องภูเขาประตูสวรรคม์าแลว้เป็นสถานท่ีท่ี
น่าสนใจจากชาวต่างชาติอีกแห่งหน่ึง สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขาดว้ยกระเชา้(หมายเหตุ : อาจจะมี
เปล่ียนแปลงเป็นนัง่รถอุทยาน + ข้ึนบนัไดเล่ือน + ลงกระเชา้ เพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ท่ีจะไม่ตอ้งรอคิว
นาน หรือหากบนัไดเล่ือนประกาศปิด การเท่ียวตอ้งเป็นข้ึน+ลงกระเช้า ทั้งน้ีทางบริษทัจะเปล่ียนแปลง
ตามความเหมาะสมอยา่งใดอยา่งหน่ึง //และในส่วนการนัง่รถของอุทยานข้ึนไปบนถ ้าประตูสวรรค ์หาก
รถของอุทยานไม่สามารถข้ึนไปท่ีถ ้ าประตูสวรรค์ได ้ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จดัโปรแกรมอ่ืน
มาทดแทนให ้ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว ขอสงวนสิทธ์ิ
ยดึตามประกาศจากทางอุทยานเป็นส าคญั โดยท่ีไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้) 

 
ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ โรงแรมทีพ่กั    

น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั ณ JIN HUA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 

 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั   

น าท่านชม ผลิตภัณฑ์สินค้ำจำกยำงพำรำ น าท่านเท่ียวชม อุทยำนจำงเจียเจี้ย โดยข้ึนเขาดว้ยลิฟทแ์กว้ไป่
หลง ลิฟท์แกว้แห่งแรกของเอเชียท่ีสูง 326 เมตรซ่ึงถูกบนัทึกลง GUINNESS WORLD RECORDS ใน
ด้านเป็นลิฟท์แก้วแบบ OUTDOOR ท่ี สูงท่ีสุดในโลก (WORLD’S TALLEST FULL-EXPOSURE 
OUTDOOR ELEVATOR) และเร็วท่ีสุดในโลก น าท่านเดินทางสู่ เทียนเส้ียตี้อี้เฉียว  (สะพานใต้หล้า
อนัดบั1) ซ่ึงมีทศันียภาพท่ีสวยงามรายลอ้มดว้ยหมู่ขุนเขา ซ่ึงภาพยนตร์ช่ือดงั อวตาร ไดน้ ามาเป็นฉากใน

วนัทีส่ำม  ร้ำนยำงพำรำ-อุทยำนจำงเจียเจี้ย(ขึน้ลิฟต์แก้ว-ลงกระเช้ำ)-เขำอวตำร-สะพำนใต้หล้ำอันดับ
หน่ึง-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ศูนย์วจิัยทำงกำรแพทย์แผนโบรำณ  

 



การถ่ายท า ท่านจะได้เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนัสวยงาม หลงัจากนั้น น าท่านชม สวนจอมพลเฮ่อหลง 
สวนแห่งน้ีไดรั้บการจดัตั้งข้ึนเม่ือปีค.ศ.1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลเฮ่อหลงแห่งพรรคคอมมิวนิสตจี์น  
ภายในบริเวณสวนสาธารณะจะมีจุดชมววิซ่ึงสามารถชมยอดเขาและหินแปลกนบัไม่ถว้น สมควรแก่เวลา
น าท่านลงจากเขาเทียนจ่ือซานดว้ยกระเชา้  

กลำงวนั   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร    
บ่ำย น าท่านสู่ ศูนย์วิจัยทำงกำรแพทย์แผนโบรำณ ฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัการแพทยโ์บราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั 

การส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปี พร้อมรับฟังการวนิิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 

  
ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ โรงแรมทีพ่กั    

น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั ณ JIN HUA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 

  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั   
น าท่าน นัง่รถรางไฟฟ้าชม ภำพเขียน 10 ลี ้ คือช่องเขาแคบๆ ดา้นล่างของเทียนจ่ือซานท่ีถูกบีบดว้ยภูเขา
และแท่งหินขนาดใหญ่ประมาณ 200 แท่ง เรียงรายเป็นแนวทิวเขาท่ีประกอบดว้ยยอดเขารูปร่างแปลกตา
เรียงรายกัน โดยมีล าธารเล็กๆไหลผ่านตามแนวทิวเขาก่อให้เกิดเป็นภาพท่ีสวยงามราวกับภาพเขียน 
จากนั้นใหท้่านแวะชมและเลือกซ้ือ ผ้ำไหมจีน สินคา้ OTOP ข้ึนช่ือของจีน  

กลำงวนั   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร    
บ่ำย น าท่านพิสจูน์ความกลา้กบั สะพำนแก้ว ท่ียาวท่ีสุดในโลก มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาวกวา่ 

400 เมตร เช่ือมสองหนา้ผา ถือเป็นการท าลายสถิติ สะพานแกว้ท่ียาวท่ีสุด เน่ืองจากอนัเดิม อยา่งสะพาน
แกรนดแ์คนยอ่นของอเมริกา สูงเพียงแค่ 718 ฟุต(หมายเหตุ หากสะพานแกว้ไม่สามารถเขา้ไปเท่ียวชมได ้
หรือ ทางเมืองจีนประกาศปิด จึงไม่สามารถเขา้ไปเท่ียวชมได ้ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนให้
ท่านไปเท่ียวถ ้ามงักรเหลือง หรือ ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ และไม่มี
การคืนค่าบริการใดๆทั้งส้ิน)และน าท่านชมอญัมณีล ้าค่า หยก เป็นเคร่ืองประดบัท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย

วนัทีส่ี่ ภำพเขยีนสิบลี ้(รวมรถรำง)-ร้ำนผ้ำไหม-สะพำนแก้วทีย่ำวทีสุ่ด-ร้ำนหยก 
 



เพราะเช่ือวา่ใส่แลว้จะช่วยป้องกนัอนัตรายได ้ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์
มงคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน  

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ โรงแรมทีพ่กั    
น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั ณ JIN HUA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 

  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั   
น าท่านเดินทางกลบัไปยงั เมืองฉำงซำ ตั้งอยูท่างตอนใตข้องแม่น ้ าเซียง มีพื้นท่ีประมาณ 12,500 ตาราง
กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทั้งยงัเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มี
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมมากวา่ 3,000 ปี ในปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมือง เศรษฐกิจขอมณฑล
หูหนาน ใชเ้วลาประมาณ 4ช.ม. 

กลำงวนั   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร    
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน ซ่ึงเป็นแหล่งจ าหน่ายสินคา้หลากหลายชนิด เพื่อให้ท่านอิสระเลือกซ้ือ

สินคา้นานาชนิดตามอธัยาศยั ส าหรับเป็นของฝากของท่ีระลึกแก่คนทางบา้นหรือญาติมิตรสหาย  
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ โรงแรมทีพ่ัก  (กรณีท่ีเท่ียวบินมีการเปล่ียนแปลงเวลาบินหรือเหตุอ่ืนใดท าใหจ้ดั

อาหารท่ีภตัตาคารไม่ทนัจะจดัอาหารวา่งเป็นชุด KFC หรือ MAC DONALD ใหแ้ทน)  
19.40 น. ออกเดินทำงจำก เมืองฉำงซำ โดยสำยกำรบินไทยสมำยล์ เที่ยวบินที่ WE617(หำกกรุ๊ปที่เดินทำงตั้งแต่

วนัที ่29 มี.ค. 60 เป็นต้นไป เทีย่วบิน WE617 เปลีย่นเป็นเวลำ 21.20-23.55 น.)  
22.35 น. เดินทำงถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ        

***โปรแกรมกำรเดินทำงเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หรือเปลีย่นแปลงรำยกำรท่องเทีย่ว 
บำงรำยกำรหรือทดแทนรำยกำรท่องเที่ยวบำงรำยกำรและจะต้องมีจ ำนวนผู้โดยสำร 

จ ำนวน 15 ท่ำนขึน้ไปจึงออกเดินทำงในกรณีทีม่ีจ ำนวนผู้โดยสำรไม่ถึง 15 ท่ำนไม่มีหัวหน้ำทวัร์ไทย*** 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำผู้ใหญ่ 
รำคำเด็ก(มเีตียง) 
นอนกบัผู้ใหญ่ 2 

ท่ำน 

รำคำเด็ก 
(ไม่มเีตียง) 

นอนกบัผู้ใหญ่ 2 
ท่ำน 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

วนัที ่03-07 พ.ค. / 10-14 พ.ค. 60 (ช่วงวนั
ฉัตรมงคล) 

17,900 17,900 17,900 4,000 

วนัทีห้่ำ จำงเจียเจีย้-ฉำงซำ-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉำงซำ-กรุงเทพฯ 
 



วนัที ่07-11 / 14-18 / 21-25 ม.ิย. / 28 ม.ิย.-02 
ก.ค. 60 

16,900 16,900 16,900 4,000 

วนัที ่12-16 / 19-23 ก.ค. / 02-06 /16-20 / 23-
27ส.ค. / 30 ส.ค.-3 ก.ย. 60 

17,900 17,900 17,900 4,000 

วนัที ่09-13 ส.ค. 60 (ช่วงวนัแม่) 21,900 21,900 21,900 4,000 
รำคำข้ำงต้น ยงัไม่รวมค่ำธรรมเนียมย่ืนวซ่ีำจีนแบบกรุ๊ป  เกบ็เพิม่ ท่ำนละ 1,000 บำท พร้อมหน้ำพำสปอร์ต 

ไม่รับจอยแลนด์ 
***รำคำทวัร์ข้ำงต้นยงัไม่รวมค่ำทปิคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น***ท่ำนละ 150 หยวน /ท่ำน/ต่อทริป*** 

** โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ควรทราบ : ร้านท่ีระบุในโปรแกรม คือ บวัหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้, ไข่มุก, ร้านผา้ไหม ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุใน
โปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนใหก้บันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ ทุกร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่าน
แวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน 
 

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
• การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว ทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

• ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯเพื่อเช็ควา่กรุ๊ปมีการคอนเฟริม
เดินทางก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
✓ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
✓ ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม(์ลูกคา้ท่านใดสนใจซ้ือประกนัการเดินทาส าหรับ
ครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมกบัทางบริษทัได)้   

ประกาศ  :  ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจ้ีย และ เมืองฟ่งหวง มณฑลหูหนาน 
ไดมี้การออกกฎระเบียบ ก าหนดนโยบายให้โรงแรม ยกเลิกการให้บริการ ส่ิงของท่ีใชค้ร้ังเดียวแลว้ทิ้ง เช่น แปรงสี
ฟัน ยาสีฟัน แชมพู หมวกอาบน ้ า รองเทา้แตะฯลฯ เพื่อเป็นการรณรงคช่์วยลดภาวะโลกร้อนและรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
ดงันั้นกรุณาน าส่ิงของใช้เหล่าน้ีติดตวัมาดว้ยตวัเองหากท่านเขา้พกัแลว้ตอ้งการใชส่ิ้งของดงักล่าว ท่านจะตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายเพิ่มเองตามราคาท่ีโรงแรมก าหนดไว ้(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไวด้า้นนอกหรือวางไว้
ในหอ้งน ้า แลว้คิดค่าบริการเม่ือท่านเช็คเอา้ท ์) 
 

 



o เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท (ระยะเวลา 5-7 วนั) 
o เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท (ระยะเวลา 8-10 วนั) 
o ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี(รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน

เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท)  
o ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุน้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี(รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, 

เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท) 
✓ รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามนั   
✓ อตัราน้ีส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตไทยเท่านั้น  
✓ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม  
 กระเป๋าเดินทาง  
 กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน หากน ้ าหนักเกินจะต้องเสีย

ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม  
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนวีซ่ำกรุ๊ป  1,000 บำท (หมายเหตุ : อตัราดงักล่าว ส าหรับผูถื้อพาสปอร์ต

ไทยและตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น ยื่นวีซ่ากรุ๊ป ไม่ตอ้งส่งเอกสารส าหรับท าวีซ่าใช้แค่ส าเนาหนงัสือ
เดินทางหรือ หากตอ้งการยืน่วซ่ีาแบบเด่ียว ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเด่ียว ราคา 1,500 บาท)   

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ  
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว  
 ค่ำทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่ำนละ 150 หยวน/ท่ำน/ทริป 

 
 
กำรช ำระค่ำบริกำร 
• กรุณำมัดจ ำ 10,000 บำท / ท่ำน   หลงัจำกกำรจองภำยใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้ำบัญชี 
  ธนำคำร          กรุงเทพ  (สำขำ พำรำไดช์) 
  ช่ือบัญชี            บจ.แกรนด์ฮอลเิดย์  
  เลขทีบ่ัญชี        068-706079-8 (ออมทรัพย์)  

• แฟกซ์สลปิโอนเงินมำทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689  

• ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ ช ำระก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 15-20 วัน พร้อมส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง ที่มีอำยุกำรใช้งำน
เหลือไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน    
 

กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์หลงัจำกมกีำรจ่ำยเงินมดัจ ำ 
• แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

• แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 



• แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ่้ายทั้งหมด   
• ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดย

การผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT 
และ CHARTER FLIGHT  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบิน
นั้นๆ 

 
กรณคีณะออกเดินทำงได้           
• คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
• คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
• คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

หมำยเหตุ 
• บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

• บริษทัฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

• หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการ
ท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

• รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งได้รับการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

• ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืน
ทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

• มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

• หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

• เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 400 หยวน / คน / วนั 



• ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิเช่นนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 

กรณลูีกค้ำมคีวำมประสงค์จะย่ืนวซ่ีำเดี่ยว 
• มีค่าบริการเพิ่มเติมดงัน้ี 

ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ 1,500 บาท  
ยืน่ด่วน 2 วนัท าการ 2,550 บาท  

 

เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย 
• หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

• หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็  
• รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พื้นหลงัสีขาวเท่านั้น ยิม้ห้ามเห็นฟันมองเห็นทั้งใบหนา้และใบหูทั้งสองขา้ง

ชดัเจนและห้ามสวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยืดสีขาว ชุดนกัศึกษาหรือชุดขา้ราชการ ไม่สวมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู 
เเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา รูปถ่ายมีอายไุม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  

• ส าหรับผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้วจะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ RE-ENTRY ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง
เอกสารยืน่วซ่ีา 

• ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 

• เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 

• กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษา  
o กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบส าเนาสูติบตัรและสูติบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหล

แบบฟอร์มไดท่ี้ HTTP://WWW.CONSULAR.GO.TH/ 
o กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตใหเ้ดินทาง 

• ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน (กรณีท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวั กรุณาแจง้ดว้ยวา่ท่านท า
ธุรกิจอะไร) ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท  างาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ 
โปรดรับทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ให้ขอ้มูลเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมี
การโทรศพัทสุ่์มตรวจทุกวนั) 

• เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 
5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

• โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียน
ระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้  

• ผูท่ี้ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจ
ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

• กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  



o ทางบริษทัฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน
ประเทศไทยเท่านั้นหากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

o กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง)ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เน่ืองจากผู ้
เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

 

ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีีท่ำงบริษทัสำมำรถขอวซ่ีำให้ได้ 
• หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  
• หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆจ่ายเพิ่ม 100 บาท 

 

เอกสำรทีต้่องเตรียม  
• พาสปอร์ตท่ีมีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ตอ้งมีหน้าว่างส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออกอย่างน้อย 2 

หนา้เตม็  
• รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พื้นหลงัสีขาวเท่านั้น ยิม้หา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และใบหูทั้งสองขา้ง

ชดัเจน และห้ามสวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยืดสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่สวมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู 
เเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา รูปถ่ายมีอายไุม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  

• ใบอนุญาตการท างาน  
• หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
• สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 

• กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัร้านท่ีแปล)

สถำนฑูตจีนอำจปฏเิสธไม่รับท ำวซ่ีำให้ พำสปอร์ตของท่ำน ในกรณดีังต่อไปนี ้

• ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 

• น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้

• น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา 
• น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

อตัรำค่ำวซ่ีำด่วน ทีต้่องจ่ำยเพิม่ให้สถำนฑูตจีน เม่ือท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ  
• ยื่นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท(ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 

25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยมสาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี 
ลิทวัเนีย ลตัเวีย ลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได)้ 
 
 

**กำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลีย่นกฎเกณฑ์กำรย่ืนวซ่ีำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ** 
 
 



**เน่ืองจำกสถำนทูตจีนมีกำรเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มกำรขอวซ่ีำเข้ำจีน กรุณำกรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศจีน 

**กรุณำระบุรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME........................................................................................ 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หยา่    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส…………………………………………………………………………… 
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ……………………………………………………………………………... 
................................................................................................ รหสัไปรษณีย.์.......................โทรศพัทมื์อถือ.............................  
ท่ีอยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)……………………………………………………….. 
........................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทมื์อถือ............................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)……………………………………………………......................... 
ต าแหน่งงาน ................................................................................................................................................................................. 
ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพห์ญ่)…………………………………………………………………….. 
............................................................................................. รหสัไปรษณีย ์........................................โทร................................... 
(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอร์ท่ีถูกตอ้งท่ีสามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรง
กบัท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี.............................เดือน.........................ปี......................... ถึง วนัท่ี..........................เดือน..........................ปี.................. 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม ่    ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ
...................................................................................................................................................................................................... 
เม่ือวนัท่ี........................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัท่ี..............................เดือน.............................ปี
....................................................................................................................................................................................................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME.................................................................................. 
RELATION.................................................................................................................................................................................. 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME....................................................................................................... 
RELATION.................................................................................................................................................................................. 
หมายเหตุ กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริงถา้เอกสารส่งถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  
อาจท าใหท้่านเกิดความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเองจึงขออภยัมา ณ ท่ีน้ี(โปรดท าตามระเบียบอยา่ง
เคร่งครัด 

 

 


