
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
FD512: ทวัรฉ์างซา-จางเจยีเจี�ย 5วนั 3คนื 

➖ เมอืงมรดกโลก จางเจยีเจี�ย ดนิแดนแพนดอรา่แหง่โลกมนษุย ์ 

➖ เทยีนเหมนิซาน ”ถํ �าประตสูวรรค”์ 1 ใน 4 ภเูขาที4สวยที4สดุของประเทศจนี   

 ➖ สมัผสัความเสยีว สะพานกระจกยาวที4สดุในโลก แกรนดแ์คนยอน  

 ➖ ฉางซา เมอืงเอกของมณฑลหหูนาน ชอ้ปปิ� งถนนคนเดนิไทผ่งิ  

 ➖ เมนพูเิศษ: สกุ ี�เห็ด +ปิ� งยา่งบารบ์คีวิเกาหล+ีอาหารถูเ่จยี+อาหารกวางตุง้ 

 ➖ พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว โดยสายการบนิ Thai Air Asia 
 
 
 

 
วนัเดนิทาง 

 

 
ราคาผูใ้หญ ่

 

ราคาเด็ก 
อาย ุ2-18 ปี 

 

Infant  
อาย ุ0-2 ปี 

 

พกัเดี4ยว
เพิ4ม 

 
ที4น ั4ง 

26-30 ต.ค.62 9,888 12,888  
 
 

Infant 
5,000  

ไมร่วมคา่วซีา่ 
 

4,500 20 
9-13 พ.ย.62 9,888 12,888 4,500 20 

21-25 พ.ย.62 9,888 12,888 4,500 20 

5-9 ธ.ค.62 11,888 14,888 4,500 20 

7-11 ธ.ค.62 11,888 14,888 4,500 20 

21-25 ธ.ค.62 10,888 13,888 4,500 20 

30 ธ.ค.-3 ม.ค.63 16,888 19,888 4,500 20 



 

  

 

31 ธ.ค.-4 ม.ค.63 14,888 17,888  4,500 20 

6-10 ก.พ.63 9,888 12,888 4,500 20 

8-12 ก.พ.63 9,888 12,888 4,500 20 

12-16 ม.ีค.63 9,888 12,888 4,500 20 

19-23 ม.ีค.63 9,888 12,888 4,500 20 

26-30 ม.ีค.63 9,888 12,888  4,500 20 

4-8 เม.ย.63 11,888 14,888 4,500 20 

11-15 เม.ย.63 12,888 15,888 4,500 20 

12-16 เม.ย.63 13,888 16,888 4,500 20 

13-17 เม.ย.63 13,888 16,888 4,500 20 

23-27 เม.ย.63 13,888 16,888 4,500 20 

 

วนัแรก: สนามบนิดอนเมอืง-ฉางซา                                 
15.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร1 ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ั�น3 ประต ู3 

เคาเตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ Thai Air Asia (รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะนําขั �นตอนจากเจา้หนา้ที�) 
กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ที�สายการบนิดว้ยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัย
ของสายการบนิ   

18.10 น. บนิลัดฟ้าสู ่ฉางซา ประเทศจนี โดยสายการบนิ Thai Air Asia เที4ยวบนิที4 FD540 
*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง*(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

22.25 น. ถงึ ฉางซา เมอืงเอกของมณฑลหูหนาน (Hunan Province) ตั �งอยู่ในเขตลุ่มแม่นํ�าเซยีง(Xiang) จงึทําให ้
ที�นี�มคีวามอดุมสมบรูณ์ทั �งทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรม ที�สําคัญยังเป็นบา้นเกดิของ เหมา เจ๋อตงุ อดตีผูนํ้า
ของจนีอกีดว้ย หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมที�พัก 
เขา้สูท่ ี4พกั HUA TIAN HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

วนัที4สอง: ฉางซา-จางเจยีเจี�ย-ภเูขาเทยีนเหมนิซานถํ �าประตสูวรรค ์ 
 (กระเชา้+บนัไดเลื4อน+รถอทุยาน)-ระเบยีงกระจก 
 OPTION: โชวเ์หมยลี4เซยีงซ ี     �อาหารเชา้, เที4ยง, เย็น                                                                                                                                                   

เชา้   �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 นําทา่นเดนิทางสู ่จางเจยีเจี�ย (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5 ชม.) เมอืงมรดกโลกที�ไดรั้บการขึ�น

ทะเบยีนจากยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 
เที4ยง  � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ถงึ จางเจยีเจี�ย นําท่าน แวะรา้นชา เพื4อชมิชารสเลศิและเลอืกซื�อผลติภณัฑเ์กี4ยวกบัใบชา จากนั�น
นําท่านเดนิทางสู่ ภูเขาเทยีนเหมนิซาน อยู่สูงจากระดับนํ�าทะเล 1,518.6 เมตร นําท่านน ั4งกระเชา้+
บนัไดเลื4อน ขึ�นสู ่เขาเทยีนเหมนิซาน ซึ�งมคีวามยาวถงึ 7.5 กโิลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาท)ี ชมความ
มหัศจรรย์หนา้ผาลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเที�ยว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหิน 
หลากหลายพันธุ ์ดอกไมป่้าตามฤดกูาล ทา่นจะไดช้มความงามของภเูขา ภผูา นับรอ้ยยอดสงูเสยีดฟ้า งาม
แปลกตา นําท่านเดนิพสิจูน์วัดใจ ความหวาดเสยีวของ ระเบยีงกระจก (รวมผา้หุม้รองเทา้) มคีวามยาว
ประมาณ 60 เมตร สงูกวา่ระดับนํ�าทะเล 1.4 กโิลเมตร จากน ั�นนําทา่นชมความงามของ ถํ �าเทยีนเหมนิ
ซาน หรอื ถํ �าประตูสวรรค ์เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที4สวยที4สุดของประเทศจนี  สาเหตุที�เรยีกวา่เทยีนเหมนิ
ซานเพราะวา่ภูเขาเกดิระเบดิขึ�นเองโดยธรรมชาตจินกลายเป็นถํ�าประตูนี�มคีวามสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 
57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมื�อท่านมาถงึถํ�าประตูสวรรคท์่านจะไดล้งบันได 999 ขั �น ถ่ายรูปชมความงาม
ซึ�งเคยมชีาวรัสเซยีไดข้ับเครื�องบนิเล็กลอดผ่านชอ่งภูเขาประตูสวรรคม์าแลว้เป็นสถานที�ที�น่าสนใจ  จาก



 

  

 

ชาวต่างชาตอิกีแห่งหนึ�  ง สมควรแกเ่วลานําท่าน  ลงจากเขา เปลี4ยนขึ�นรถทอ้งถิ4น ผ่านชมเสน้ทางที�มี
ความคดโคง้ 99 โคง้ (หากเป็นชว่งฤดหูนาวจะเปลี�ยนเป็นขึ�น-ลง กระเชา้แทนคะ) 
*หมายเหตุ:การนั�งกระเช ้าํขึ�น-ลงเขาเทยีนเหมนิซาน หากกระเชา้ปิดซอ่มบํารุง ทํางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ\
พานั�งรถอทุยาน+บนัไดเลื�อนขึ�นไปบนถํ�าเทยีนเหมนิซาน หากรถ+บนัไดลื�อนของอทุยานไมส่ามารถขึ�นไปที�
ถํ�าเทยีนเหมนิซานได ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ\ไมค่นืเงนิ ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพภมูอิากาศและความปลอดภัย
ของนักทอ่งเที�ยวเป็นหลัก โดยยดึตามประกาศจากทางอทุยานเป็นสําคัญ โดยที�ไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้*  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
OPTION: โชวเ์หมยลี4เซยีงซ ีราคาทา่นละ 380 หยวน  
*ตดิตอ่ไดท้ ี4ไกดท์อ้งถิ4นหรอืหวัหนา้ทวัร*์ 

คํ4า  �บรกิารอาหารคํ4า ณ ภตัตาคาร    
เขา้สูท่ ี4พกั TIAN ZI HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   
 
 

 
 

วนัที4สาม: พพิธิภณัฑภ์าพหนิทราย-ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี-สะพานแกว้จางเจยีเจี�ย 
                  OPTION: เขาอวตาร                                                   อาหารเชา้,เที4ยง,เย็น                      

เชา้   �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
นําทา่นผอ่นคลายความเมื�อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนี และนวดผอ่นคลายที� 
ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณฟังเรื�องราวเกี�ยวกับการแพทย์โบราณตั �งแต่อดีตถงึปัจจุบัน การ
ส่งเสรมิการใชส้มุนไพรจีนที�มีมานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการวนิิจฉัยโรคโดยแพทย์ผูเ้ชี�ยวชาญ นําท่าน
เดนิทางสู ่พพิธิภณัฑภ์าพหนิทราย “จวนิเซงิฮวา่เยี4ยน” ภายในพพิธิภัณฑไ์ดจั้ดแสดงผลงานที�มคีณุคา่
ทางศลิปะของศลิปินแหง่ชาตนิามวา่ ลี�จวนิเซงิ ซึ�งผลงานข องเขาทกุชิ�นเป็นภาพเขยีนดว้ยมอืที�ใชห้นิทราย 
และสธีรรมชาตทิี�สกดัจากเปลอืกไม ้ใบไมเ้ป็นวัตถดุบิในการเขยีน ซึ�งภาพเขยีนเหลา่นี�นอกจากจะทรงคณุคา่
ทางศลิปะมเีอกลักษณ์เฉพาะยังเป็นภาพเขยีนที�สวยงามคมชดัและมมีติสิมจรงิอกีดว้ย 
แวะชมอัญมณีที�ประเทศจนียกยอ่งวา่มคี่าอยา่งลํ�าเลศิยิ�งกวา่ทองและเพชรนั�นก็คอื หยกจนี ชาวจนีมคีวาม
เชื�อว่าหยกเป็นอัญมณีลํ�าค่า เป็นสริมิงคลแก่ ผูท้ี�ไดม้าครอบครองทําใหช้วีติเจรญิรุ่งเรอืง ส่งเสรมิใหเ้กดิ
ความเจรญิกา้วหนา้ มั�งคั�ง โชคด ีอายยุนืยาวใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อกําไลหยก แหวนหยก หรอื เผ่าเยา้ ซึ�งเป็น
เครื�องประดับนําโชค 

เที4ยง  � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี แหลง่สนิคา้พื�นเมอืง อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อของฝากตามอัธยาศัย 
นําทา่นเดนิทางสู ่สะพานแกว้จางเจยีเจี�ย (รอบเวลา 16.20-18.30 น.) สะพานแกว้ขา้มเขาที4ยาวที4สุด
ในโลกเหนอืแกรนแคนยอน สงูเหนือพื�น 980 ฟตุ และความยาว กวา่ 400 เมตร เชื�อมสองหนา้ผาถอืเป็น
การทําลายสถติสิะพานแกว้ที�ยาวและสงูที�สดุในโลกอันเดมิ อย่างสะพานเหนือแคนยอนของอเมรกิา หรอื 
The Grand Canyon skywalk ที�สูงเพียงแค่ 718 ฟุต นําท่านเดนิวัดใจกันดว้ยทางเดนิทางกระจกครสิตัล 
กบัววิทวิทัศนท์ี�สวยงามเกนิกวา่คําบรรยายใดๆ ใหท้า่นเก็บภาพความประทับใจ หมายเหต:ุ หากสะพานแกว้
ปิดไมส่ามารถเขา้เที�ยวชมไดท้างบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ\ไมค่นืคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OPTION: เขาอวตาร ราคาทา่นละ 680 หยวน รวมบตัรขึ�น-ลงลฟิทแ์กว้  
*ตดิตอ่ไดท้ ี4ไกดท์อ้งถิ4นหรอืหวัหนา้ทวัร*์ 
เขาเทียนจื�อซาน หรอื เขาจักรพรรดิ\ หรือ ที�คนไทยรูจั้กกันในนามหุบเขาอวตาร นําท่านขึ�นลงเขาเทียน
จื�อซาน โดย ลฟิทแ์กว้ไป่หลง ลฟิทแ์กว้ภายนอกอาคารที�มคีวามสงูที�สดุ และเร็วที�สดุในโลกเมื�อลฟิทข์ึ�นถงึ
ยอดเขาแลว้ทา่นจะไดช้มความงามของทวิทัศน์ที�สดุแสนประทับใจ ทา่นจะไดต้ื�นตาตื�นใจกบัยอดเขาสงูชนั 
และป่าหนิหนิยักษ์ในรปูลักษณะตา่งๆมากมาย เขาเทยีนจื�อซานแหง่นี�ยังเป็นที�ถา่ยทําภาพยนตรช์ื�อดังหลาย
ต่อหลายเรื�องโดยภาพยนตร์ของฮอลลีวูด้ชื�อดังที�คนไทยเรารูจั้กกันก็คือ คือ ภาพยนตร์เรื�องอวตาร
(AVATAR) นั�นเอง  

คํ4า  �บรกิารอาหารคํ4า ณ ภตัตาคาร    
เขา้สูท่ ี4พกั TONG DA HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั     

วนัที4ส ี4: จางเจยีเจี�ย-ฉางซา-ถนนคนเดนิไทผ่งิ-สนามบนิฉางซา-
กรงุเทพฯ 
                                                                                       � อาหาร
เชา้,เที4ยง,เย็น                                                                                                                                                                                                                                         

เชา้   �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 เดนิทางสู่ รา้นยางพารา เลือกซื�อผลติภัณฑ์ที�ผลติมาจากยางพารา อาท ิ
หมอน ผา้หม่ ที�นอน กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ    

เที4ยง  � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดนิทางกลับสู ่ฉางซา (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5 ชัlวโมง) ถงึ ฉางซา นําทา่นเดนิทางสู ่ถนน
คนเดนิไทผ่งิ ถนนคนเดนิยาวประมาณ 500 เมตร ซึ�งเต็มไปดว้ยรา้นที�ขายสนิคา้น่ารักๆ ของฝากจากเมอืง
จนีที�น่าซื�อ อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ�งตามอธัยาศัย 

คํ4า  �บรกิารอาหารคํ4า ณ ภตัตาคาร    
ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฉางซา 

23.45 น. บนิลดัฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Air Asia เที4ยวบนิที4 FD541 
*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง*(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
 
 

 

วนัที4หา้: กรงุเทพฯ 
01.51 น. ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  

 
 
 
 

****************************************   
สิ4งที4ลกูคา้จําเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 



 

  

 

-  เนื�องจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษที�ไดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกับการทอ่งเที�ยวแหง่เมอืงจนี ทุกเมอืง 
กําหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พื�นเมอืงใหนั้กทอ่งเที�ยวทั�วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, หยก, ใบ
ชา, นวดฝ่าเทา้, ไข่มุก, ผา้ไหม, ผีชวิ ซึ�งจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร ์ จงึเรียนใหก้ับ
นักทอ่งเที�ยวทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซื�อหรอืไมซ่ื�อขึ�นอยูก่บัความพอใจ
ของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซื�อใดๆทั �งสิ�น  
 
*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พื�นเมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามที�ระบไุวใ้น
รายการทัวร ์ไม่วา่จะสาเหตใุดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่ายคา่ชดเชยเพิ�ม รา้นละ 2,000 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน โดยไกดท์อ้งถิ�นจะ
เป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
 
- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ขึ�นอยูก่บัดลุยพนิจิและการพจิารณาในการตัดสนิใจเลอืกซื�อสนิคา้ ซึ�งเป็นความเต็มใจของผูซ้ื�อใน
สนิคา้นั�นๆ และ ขอ้ตกลงระหวา่งลกูคา้กบัรา้นคา้ ดังนั�น บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบความเสยีหายของสนิคา้ และคณุภาพ
ของสนิคา้ที�ไมไ่ดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ทา่นจําเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้ทกุครั �ง 
 
-  ลูกคา้ท่านใดที�อยู่ต่างจังหวัดและตอ้งออกตัlวภายในประเทศ (หรอืเครื�องบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรุณาสอบถามที�
เจา้หนา้ที�กอ่นทําการจองทัวรท์กุครั �ง กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทัด เนื�องจากทางบรษัิทฯ จะองิ
ตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลัก 
 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลี4ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื4องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซื�อบตัรโดยสารภายในประเทศ เพื4อเดนิทางมา
ที4สนามบนิดอนเมอืง กรุณาแจง้บรษิทัฯก่อนทําการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ 
(ความลา่ชา้ของเที4ยวบนิ การยกเลกิเที4ยวบนิ มกีารยุบเที4ยวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี4ยนแปลง 
เนื4องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุล
ทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย
ตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
 

**ออกเดนิทางข ั�นตํ4า  15ทา่น หากเดนิทางตํ4ากวา่กาํหนด มคีวามจําเป็นที4ตอ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ4มเตมิ 
ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลี4ยนราคาเพิ4ม หากมกีารปรบัขึ�นของภาษนํี �ามนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 
***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัที4เดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 
อตัราคา่บรกิารรวม  
1.คา่ตัlวเครื�องบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(DMK) – ฉางซา (CSX) – กรงุเทพฯ(BKK)  
2.คา่โรงแรมที�พัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 
3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํ�าตามที�ระบไุวใ้นรายการ) 
4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามที�ระบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 
5.คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระไดจํ้านวน1ใบตอ่ทา่น นํ�าหนักไมเ่กนิ 20 กก. ตามที�สายการบนิกําหนด 
6.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื�อนไขของบรษัิทฯประกนัภัยที�บรษัิททํา
ไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทั �งนี�ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัที�มกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี 
ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม  
1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวที�นอกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  
คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
2.คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
3.คา่วซีา่ทอ่งเที4ยวจนีแบบเดี4ยว  
วซีา่จนีแบบธรรมดา 4 วนัทาํการ ทา่นละ 2,200 บาท/ วซีา่จนีแบบดว่น 2 วนัทาํการ ทา่นละ 3,500 บาท  
4.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 
5.คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีนํ�าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งชําระคา่นํ�าหนัก
กระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามที�ทางสายการบนิเรยีกเก็บ 
6. (6.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  
    (6.2) คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ 400 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่  



 

  

 

7.คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิ4ม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคา่ทวัรป์กต ิ
 

เง ื4อนไขในการจอง  มดัจาํทา่นละ 8,500 บาท และชําระสว่นที4เหลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไม่
ชําระเงนิคา่มดัจําหรอืชําระไมค่รบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการ
เดนิทาง)   
 

การยกเลกิการจอง  เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�นตัlวเครื�องบนิเป็นราคาแบบซื�อขาด ตอ้งเดนิทางตามวนัที�ที�ระบบุนหนา้ตัlวเทา่นั�น 
เมื�อทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ั �งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื�อนการเดนิทาง 
ขอสงวนสทิธิ\ในการคืนเงนิไม่ว่ากรณีใดทั�งสิ�น เมื�อออกตัlวไปแลว้ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ย
เหตผุลใดก็ตาม ตัlวเครื�องบนิไมส่ามารถนํามาเลื�อนวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 
 

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั �งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ 
และเมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรทั์ �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ\ที�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ\การเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ\ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. รายการท่องเที�ยวสามารถสลับปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 
6. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี� / ปลอด
บุหรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�เขา้พัก ทั �งนี�ตอ้งขึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของแต่ละ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง 
และอาจมคีา่บรกิารเพิ�มเตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนั�น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ\ไมค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทั�งสิ�น 
12. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 
13. การประกนัภัย ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเที�ยว 
ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเที�ยว เทา่นั�น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื�อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซื�อประกนั
สขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรทั์ �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ที�ไดร้ะบไุวทั้ �งหมด 

 
หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีแบบธรรมดา 4 วนัทําการ  ทา่นละ 2,200 บาท         
  การขอวซีา่จนีแบบดว่น       2 วนัทําการ  ทา่นละ 3,500 บาท  



 

  

 

**ไมน่บัรวมวนันดัเรยีกเก็บเอกสาร** 
 

 

เอกสารประกอบการยื4นวซีา่ประเทศจนี (China) 

กรณุาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ โดยผูส้มคัรไมต่อ้งแสดงตวัและสแกนลายนิ�วมอื 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เลม่ปัจจบุันที�มอีายไุมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายโุดยนับจากวันที�เดนิทางกลับมาถงึ
ประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เล่มเกา่ เคยไดรั้บวซี่าจนี กรุณาถ่ายสําเนาหนา้พาสปอรต์เล่มเกา่ และสําเนาหนา้วซีา่จนี 
จัดสง่ใหก้บัทางบรษัิทฯ ** 
 

2.รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาวเทา่น ั�น ขนาด 2x2นิ�ว หรอื 4.5x4.5cm สี4เหลี4ยมจตัรุสั  
จํานวนทา่นละ 2 ใบ >>รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 3เดอืน<< 
หา้มตกแตง่รปู, หา้มสวมแวน่ตา, หา้มใสเ่ครื�องประดับ, หา้มใสค่อนแทคเลนส,์ หา้มเห็นฟันโดยเด็ดขาด รปูถา่ยตอ้งเปิดให ้
เห็นหนา้ผาก และเห็นใบหชูดัเจน โดยตอ้งเป็นรปูที�ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นั�น 
** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึ�งอาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยชาํรดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.เอกสารสว่นตวั 
 

กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จําเป็นตอ้งยื�นเอกสารเพิ�ม ดังนี� 
 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิตัร (ของเด็ก) 
 - สําเนาบตัรประชาชน/สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาใบจดทะเบยีนสมรส (ของบดิาและมารดา) 
 

กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จําเป็นตอ้งยื�นเอกสารเพิ�ม ดังนี� 
 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิตัร (ของเด็ก) 
 - สําเนาทะเบยีนสมรส/สําเนาทะเบยีนหยา่/สําเนาใบมรณะบตัร (ของบดิาและมารดา) 
 - สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ (ของบดิาและมารดา) 
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/สําเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านั�น หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง
จากมารดาบดิา หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางกับบคุคลที�สาม พรอ้ม
กบัยนิยอมสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ี�สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานที�อยูต่าม
ทะเบยีนบา้นของทา่น (พรอ้มแนบสําเนาพาสปอรต์/สําเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการ
เขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที�เด็กแสดงตัวยื�นคํารอ้งขอวซีา่ 
บดิา-มารดา จําเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกบับตุร และเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ที�ที�รับยื�นวซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง 
จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 
4.เง ื4อนไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูสําหรบัยื4นวซีา่ประเทศจนี 
 เพื�อประโยชน์ในการยื�นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสําหรับยื�นวีซ่าทา้ยโปรแกรมทัวร์ใหต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ 
เนื�องจากบรษัิทฯ ตอ้งนําสง่ขอ้มลูใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพื�ออนุมัตคํิารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอก
ประวัต/ิขอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกบัความเป็นจรงิ ทา่น
อาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาดําเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิ�งขึ�น 



 

  

 

 
5.กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(ลกูคา้ตอ้งทาํการยื4นวซีา่เดี4ยวดว้ยตนเอง)  
กรณุาตรวจสอบเอกสารที�ตอ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  
- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เนื�องจากผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตูจนี 

 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยีเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะ
ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมที�ทา่นไดช้าํระไปแลว้ทกุกรณี 
  
 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ี�จะยื�นคํารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มัครตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครั �ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูสําหรับยื�นวซีา่ประเทศจนี (China) 
ระยะเวลาดําเนนิการพจิารณาวซีา่ 4 วันทําการ 

กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนใ์นการยื�นวซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 
 

1. ชื�อ - นามสกลุ (MR , MRS , MISS , MASTER)   ............................................................................................. 

2. ที�อยู ่ตามสําเนาทะเบยีนบา้น 

................................................................................................................................ รหสัไปรษณีย.์.............. 

3. ที�อยูพํ่านักปัจจบุนั กรณีไมต่รงกบัสําเนาทะเบยีนบา้น 

................................................................................................................................ รหสัไปรษณีย.์.............. 

4.โทรศพัทม์อืถอื ...............................  บา้น ............................  อเีมลแ์อดเดรส ................................................ 

                 มตีอ่หนา้หลงั 



 

  

 

EXAMPLE 

5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบยีน)      หยา่รา้ง    หมา้ย           อื�นๆ (โปรดระบ)ุ .......... 

6.ชื�อ-สกลุ คูส่มรส ...................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

7.ชื�อ-สกลุ บตุร (ถา้ม)ี ................................................. เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

8.ชื�อ-สกลุ บดิา   .......................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

9.ชื�อ-สกลุ มารดา .......................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

10.อาชพีปัจจบุนั (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ์) ........................................... ตําแหน่ง................................  

     ชื�อ บรษัิท/รา้นคา้/โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั ................................................................................................. 

     ที�อยู ่เลขที� ............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ....................................... 

     อําเภอ/เขต ......................... จังหวดั .............................. รหสัไปรษณีย ์.............. เบอรโ์ทรศพัท.์.................... 

11.ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม ่

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที� ................................. ถงึวนัที� .....................................  

12.ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม ่

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ เหตผุลที�ทา่นถกูปฎเิสธวซีา่ ..................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆทั �งสิ�น ทั �งนี�บรษัิทเป็นเพยีงตวักลางที�คอย

ใหบ้รกิาร และอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นั�น  

** เอกสารเพิ4มเตมิ ** 

ขอความรว่มมอืผูส้มัครผูส้มัครวซีา่จนี ดําเนนิการเพิ�มเตมิ ดงันี�  

 1.ปริ�นเอกสารใบสมัครวซีา่จนี หนา้ที�4 (Application Chinese visa) 

 

 

 

 



 

  

 

  

      ** ไฟลเ์อกสารสําหรับปริ�น อยูห่นา้ถดัไป ** 

 2.เซน็ชื�อใหเ้หมอืนกบัหนา้พาสปอรต์เพยีง 1 จดุเทา่นั�น 

 3.จัดสง่ใหบ้รษัิทฯ พรอ้มเอกสารที�ใชย้ื�นวซีา่ รปูถา่ย และพาสปอรต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการยื4นวซีา่ประเทศจนี (China) 
กรณุาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ โดยผูส้มคัรไมต่อ้งแสดงตวัและสแกนลายนิ�วมอื 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เลม่ปัจจบุันที�มอีายไุมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายโุดยนับจากวันที�เดนิทางกลับมาถงึ
ประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เล่มเกา่ เคยไดรั้บวซี่าจนี กรุณาถ่ายสําเนาหนา้พาสปอรต์เล่มเกา่ และสําเนาหนา้วซีา่จนี 
จัดสง่ใหก้บัทางบรษัิทฯ ** 
 

2.รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาวเทา่น ั�น ขนาด 2x2นิ�ว หรอื 4.5x4.5cm สี4เหลี4ยมจตัรุสั  
จํานวนทา่นละ 2 ใบ >>รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 3เดอืน<< 
หา้มตกแตง่รปู, หา้มสวมแวน่ตา, หา้มใสเ่ครื�องประดับ, หา้มใสค่อนแทคเลนส,์ หา้มเห็นฟันโดยเด็ดขาด รปูถา่ยตอ้งเปิดให ้
เห็นหนา้ผาก และเห็นใบหชูดัเจน โดยตอ้งเป็นรปูที�ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นั�น 
** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึ�งอาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยชาํรดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 
 
 


