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FD512: ทวัรฉ์างซา-จางเจยีเจี�ย 5วนั 3คนื 
➖ เมอืงมรดกโลก จางเจยีเจี�ย ดนิแดนแพนดอรา่แหง่โลกมนษุย ์ 

➖ เทยีนเหมนิซาน ”ถํ �าประตูสวรรค”์ 1 ใน 4 ภเูขาที�สวยที�สุดของประเทศจนี   

 ➖ สมัผสัความเสยีว สะพานกระจกยาวที�สุดในโลก แกรนดแ์คนยอน  

 ➖ ฉางซา เมอืงเอกของมณฑลหหูนาน ชอ้ปปิ� งถนนคนเดนิไทผ่งิ  

 ➖ เมนูพเิศษ: สุก ี�เห็ด +ปิ� งยา่งบารบ์คีวิเกาหล+ีอาหารถูเ่จยี+อาหารกวางตุง้ 

 ➖ พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว โดยสายการบนิ Thai Air Asia 
 
 

 

 

วนัเดนิทาง 

 

 

ราคาผูใ้หญ ่

 

ราคาเด็ก 

อายุ 2-18 ปี 

 

Infant  

อายุ 0-2 ปี 

 

พกัเด ี�ยว

เพิ�ม 

 

ที�น ั�ง 

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 
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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 ประตู 3 

เคาเตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ Thai Air Asia (รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะนําขั �นตอนจาก

เจา้หนา้ที�) กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ที�สายการบนิดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษา

ความปลอดภัยของสายการบนิ   

18.10 น. บนิลัดฟ้าสู ่ฉางซา ประเทศจนี โดยสายการบนิ Thai Air Asia เที�ยวบนิที� FD540 

*คา่ทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครื�อง*(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

22.25 น. ถงึ ฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน (Hunan Province) ตั �งอยู่ในเขตลุ่มแม่นํ�าเซยีง(Xiang) จงึ

ทําใหท้ี�นี�มคีวามอุดมสมบรูณ์ทั �งทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรม ที�สําคัญยังเป็นบา้นเกดิของ เหมา เจ๋อตุง 

อดตีผูนํ้าของจนีอีกดว้ย หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ นําท่านเดนิทาง

สูโ่รงแรมที�พกั 

เขา้สูท่ ี�พกั HUA TIAN HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

วนัที�สอง: ฉางซา-จางเจยีเจี�ย-ภูเขาเทยีนเหมนิซานถํ �าประตูสวรรค ์ 

 (กระเชา้+บนัไดเลื�อน+รถอุทยาน)-ระเบยีงกระจก 

 OPTION: โชวเ์หมยลี�เซยีงซ ี     อาหารเชา้, เที�ยง, เย็น                     

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 นําท่านเดนิทางสู ่จางเจยีเจี�ย (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5 ชม.) เมืองมรดกโลกที�ไดร้ับ

การขึ�นทะเบยีนจากยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ถงึ จางเจียเจี�ย นําท่าน แวะรา้นชา เพื�อชมิชารสเลศิและเลอืกซื�อผลติภณัฑเ์กี�ยวกบัใบชา 

จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่ ภูเขาเทยีนเหมนิซาน อยู่สูงจากระดับนํ�าทะเล 1,518.6 เมตร นําท่านน ั�ง

กระเชา้+บนัไดเลื�อน ข ึ�นสู ่เขาเทยีนเหมนิซาน ซึ�งมคีวามยาวถงึ 7.5 กโิลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 40 

นาท)ี ชมความมหัศจรรยห์นา้ผาลอยฟ้า สมัผสัความแปลกใหม่ของการท่องเที�ยว ชมตน้ไมอ้อกมาจาก

ซอกหนิ หลากหลายพนัธุ ์ดอกไมป่้าตามฤดกูาล ท่านจะไดช้มความงามของภูเขา ภูผา นับรอ้ยยอดสูง

เสยีดฟ้า งามแปลกตา นําท่านเดินพสิูจน์วัดใจ ความหวาดเสียวของ ระเบยีงกระจก (รวมผา้หุ ้ม

รองเทา้) มคีวามยาวประมาณ 60 เมตร สงูกว่าระดบันํ�าทะเล 1.4 กโิลเมตร จากน ั�นนําทา่นชมความ

งามของ ถํ �าเทยีนเหมนิซาน หรอื ถํ�าประตูสวรรค ์เป็น 1 ใน 4 ภเูขาที�สวยที�สุดของประเทศจีน  

สาเหตุที�เรยีกว่าเทียนเหมนิซานเพราะว่าภูเขาเกดิระเบดิขึ�นเองโดยธรรมชาตจินกลายเป็นถํ�าประตูนี�มี

ความสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมื�อท่านมาถงึถํ�าประตูสวรรคท์่านจะได ้

ลงบนัได 999 ขั �น ถา่ยรปูชมความงามซึ�งเคยมีชาวรัสเซียไดข้ับเครื�องบนิเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตู

สวรรคม์าแลว้เป็นสถานที�ที�น่าสนใจ  จากชาวต่างชาตอิกีแห่งหนึ�  ง สมควรแก่เวลานําท่าน  ลงจากเขา 

เปลี�ยนขึ�นรถทอ้งถิ�น ผา่นชมเสน้ทางที�มีความคดโคง้ 99 โคง้ (หากเป็นช่วงฤดูหนาวจะเปลี�ยนเป็น

ขึ�น-ลง กระเชา้แทนคะ) 



     

3 | 17CN2603_ITC_FD-512_DEC-APR_ฉางชา จางเจยีเจี�ย _5D3N 

 

*หมายเหต:ุการนั�งกระเช ้าํขึ�น-ลงเขาเทยีนเหมนิซาน หากกระเชา้ปิดซ่อมบํารุง ทํางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ�พานั�งรถอุทยาน+บันไดเลื�อนขึ�นไปบนถํ�าเทียนเหมินซาน หากรถ+บันไดลื�อนของอุทยานไม่

สามารถขึ�นไปที�ถํ�าเทียนเหมินซานได ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเงิน ทั �งนี�ขึ�นอยู่กับสภาพ

ภูมอิากาศและความปลอดภัยของนักท่องเที�ยวเป็นหลัก โดยยดึตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคญั 

โดยที�ไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPTION: โชวเ์หมยลี�เซยีงซ ีราคาทา่นละ 380 หยวน  

*ตดิตอ่ไดท้ี�ไกดท์อ้งถิ�นหรอืหวัหนา้ทวัร*์ 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร    

เขา้สูท่ ี�พกั TIAN ZI HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   
 
 

วนัที�สาม: พพิธิภณัฑภ์าพหนิทราย-ถนนคนเดนิซปู้ีเจยี-สะพานแกว้จางเจยีเจี�ย 

                  OPTION: เขาอวตาร                                                   อาหารเชา้,เที�ยง,เย็น                     

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

นําท่านผอ่นคลายความเมื�อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดยการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อน

คลายที� ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณฟังเรื�องราวเกี�ยวกับการแพทย์โบราณตั �งแต่อดตีถงึ

ปัจจุบัน การส่งเสรมิการใชส้มุนไพรจีนที�มีมานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์

ผูเ้ชี�ยวชาญ นําท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑภ์าพหนิทราย “จวนิเซงิฮวา่เยี�ยน” ภายในพพิธิภัณฑ์ได ้

จัดแสดงผลงานที�มีคุณค่าทางศลิปะของศลิปินแห่งชาตนิามว่า ลี�จวนิเซงิ ซึ�งผลงานข องเขาทุกชิ�น

เป็นภาพเขยีนดว้ยมือที�ใชห้นิทราย และสธีรรมชาตทิี�สกัดจากเปลือกไม ้ใบไมเ้ป็นวัตถุดบิในการเขยีน 

ซึ�งภาพเขียนเหล่านี�นอกจากจะทรงคุณค่าทางศลิปะมีเอกลักษณ์เฉพาะยังเป็นภาพเขยีนที�สวยงาม

คมชดัและมมีติสิมจรงิอีกดว้ย 

แวะชมอัญมณีที�ประเทศจนียกย่องวา่มค่ีาอย่างลํ�าเลศิยิ�งกว่าทองและเพชรนั�นก็คอื หยกจีน ชาวจีนมี

ความเชื�อวา่หยกเป็นอัญมณีลํ�าคา่ เป็นสริมิงคลแก่ ผูท้ี�ไดม้าครอบครองทําใหช้วีติเจรญิรุง่เรอืง ส่งเสรมิ

ใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มั�งคั�ง โชคด ีอายุยนืยาวใหท้่านไดเ้ลือกซื�อกําไลหยก แหวนหยก หรอื เผ่า

เยา้ ซึ�งเป็นเครื�องประดบันําโชค 

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี แหล่งสนิคา้พื�นเมือง อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซื�อของฝากตาม

อัธยาศยั นําท่านเดนิทางสู่ สะพานแกว้จางเจยีเจี�ย (รอบเวลา 16.20-18.30 น.) สะพานแกว้ขา้ม

เขาที�ยาวที�สุดในโลกเหนอืแกรนแคนยอน สูงเหนือพื�น 980 ฟุต และความยาว กว่า 400 เมตร 

เชื�อมสองหนา้ผาถือเป็นการทําลายสถติสิะพานแกว้ที�ยาวและสูงที�สุดในโลกอันเดมิ อย่างสะพานเหนือ

แคนยอนของอเมรกิา หรอื The Grand Canyon skywalk ที�สูงเพยีงแค่ 718 ฟุต นําท่านเดนิวัดใจกัน

ดว้ยทางเดนิทางกระจกครสิตลั กับววิทวิทัศน์ที�สวยงามเกินกว่าคําบรรยายใดๆ ใหท้่านเก็บภาพความ

ประทับใจ หมายเหตุ: หากสะพานแกว้ปิดไม่สามารถเขา้เที�ยวชมไดท้างบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ไม่คนื

คา่บรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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 OPTION: เขาอวตาร ราคาทา่นละ 680 หยวน รวมบตัรขึ�น-ลงลฟิทแ์กว้  

*ตดิตอ่ไดท้ี�ไกดท์อ้งถิ�นหรอืหวัหนา้ทวัร*์ 

เขาเทียนจื�อซาน หรือ เขาจักรพรรดิ� หรือ ที�คนไทยรูจ้ักกันในนามหุบเขาอวตาร นําท่านขึ�นลงเขา

เทยีนจื�อซาน โดย ลฟิท์แกว้ไป่หลง ลฟิทแ์กว้ภายนอกอาคารที�มคีวามสูงที�สุด และเร็วที�สุดในโลกเมื�อ

ลฟิทข์ึ�นถงึยอดเขาแลว้ท่านจะไดช้มความงามของทวิทัศน์ที�สุดแสนประทับใจ ท่านจะไดต้ื�นตาตื�นใจ

กับยอดเขาสงูชนั และป่าหนิหนิยักษ์ในรปูลักษณะตา่งๆมากมาย เขาเทียนจื�อซานแห่งนี�ยังเป็นที�ถ่าย

ทําภาพยนตรช์ ื�อดังหลายตอ่หลายเรื�องโดยภาพยนตรข์องฮอลลวีูด้ชื�อดงัที�คนไทยเรารูจ้ักกันก็คอื คอื 

ภาพยนตรเ์รื�องอวตาร(AVATAR) นั�นเอง  

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร    

เขา้สูท่ ี�พกั TONG DA HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั     

วนัที�ส ี�: จางเจยีเจี�ย-ฉางซา-ถนนคนเดนิไทผ่งิ-สนามบนิฉางซา-กรุงเทพฯ 

                                                                                        อาหารเชา้,เที�ยง,เย็น                                                                                                                                                   

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 เดนิทางสู่ ร้านยางพารา เลือกซื�อผลิตภัณฑ์ที�ผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผา้ห่ม ที�นอน 

กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ    

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางกลับสู ่ฉางซา (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5 ชั�วโมง) ถงึ 

ฉางซา นําท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิไท่ผงิ ถนนคนเดนิยาวประมาณ 

500 เมตร ซึ�งเต็มไปดว้ยรา้นที�ขายสนิคา้น่ารักๆ ของฝากจากเมืองจีนที�น่า

ซื�อ อสิระใหท้่านชอ้ปปิ�งตามอัธยาศัย 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร    

ไดเ้วลาพอสมควรนําท่านเดนิทางสู ่สนามบนิฉางซา 

23.45 น. บนิลดัฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Air Asia เที�ยวบนิที� FD541 

*คา่ทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครื�อง*(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
 

วนัที�หา้: กรุงเทพฯ 

01.51 น. ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

****************************************   

สิ�งที�ลูกคา้จําเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนื�องจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษที�ไดร้บัการสนับสนุนตามนโยบายของรฐับาลจีน ร่วมกับการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีน ทุก
เมอืง กําหนดใหม้ีการ ประชาสัมพันธส์นิคา้พื�นเมืองใหน้ักท่องเที�ยวทั�วไปไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล อาทิเช่น บัว
หมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขมุ่ก, ผา้ไหม, ผชีวิ ซ ึ�งจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร ์ 
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จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเที�ยวทุกท่านทราบว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แต่จะซื�อหรอืไม่ซื�อ
ขึ�นอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มกีารบงัคบัซื�อใดๆทั �งสิ�น  
 
*** หากลูกคา้ท่านใดไม่รว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไม่เขา้รา้นสนิคา้พื�นเมืองหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามที�ระบุ
ไวใ้นรายการทัวร ์ไม่ว่าจะสาเหตใุดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเพิ�ม รา้นละ 2,000 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน โดยไกด์
ทอ้งถิ�นจะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลูกคา้โดยตรง *** 
 
- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ขึ�นอยู่กับดลุยพนิจิและการพจิารณาในการตัดสนิใจเลอืกซื�อสนิคา้ ซึ�งเป็นความเต็มใจของผู ้
ซื�อในสนิคา้นั�น  ๆและ ขอ้ตกลงระหว่างลูกคา้กับรา้นคา้ ดังนั �น บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบความเสยีหายของสนิคา้ 
และคุณภาพของสนิคา้ที�ไม่ไดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ท่านจําเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้ก่อนออกจากรา้นคา้ทุกครั �ง 
 
-  ลูกคา้ท่านใดที�อยู่ต่างจังหวัดและตอ้งออกตั�วภายในประเทศ (หรอืเครื�องบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรุณาสอบถาม
ที�เจา้หนา้ที�ก่อนทําการจองทัวรท์ุกครั �ง กรณุาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เนื�องจากทางบรษัิทฯ 
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลัก 
 

หมายเหตุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นต้น โดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหนา้ กรณีท่านต้องซื�อบตัรโดยสารภายในประเทศ เพื�อ

เดนิทางมาที�สนามบนิดอนเมอืง กรุณาแจง้บรษิทัฯกอ่นทําการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจาก

สายการบนิ (ความล่าชา้ของเที�ยวบนิ การยกเลกิเที�ยวบนิ มกีารยุบเที�ยวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมี

การเปลี�ยนแปลง เนื�องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แล้ววา่ อยู่นอกเหนอืความควบคุม หรอืเหตุผล

เชงิพาณชิย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบ

และไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่ง  ๆได ้ในทกุกรณี 
 

**ออกเดนิทางข ั�นตํ�า  15ทา่น หากเดนิทางตํ�ากวา่กําหนด มคีวามจําเป็นที�ตอ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลี�ยนราคาเพิ�ม หากมกีารปรบัขึ�นของภาษนีํ �ามนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายุเด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัที�เดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอายุ*** 

อตัราค่าบรกิารรวม  

1.คา่ตั�วเครื�องบนิไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – ฉางซา (CSX) – กรุงเทพฯ(BKK)  

2.คา่โรงแรมที�พกั (พกัหอ้งละ  2 ท่าน หากพกั 3 ท่านในหอ้งเดยีวกันจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํ�าตามที�ระบุไวใ้นรายการ) 

4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามที�ระบไุวใ้นรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ คา่ทางด่วน คา่มัคคุเทศก ์ 

5.คา่นํ�าหนักกระเป๋าสัมภาระไดจ้ํานวน1ใบตอ่ท่าน นํ�าหนักไม่เกนิ 20 กก. ตามที�สายการบนิกําหนด 

6.คา่ประกันอุบัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตามเงื�อนไขของบรษัิทฯประกันภัยที�

บรษัิททําไว(้ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทั �งนี�ย่อมอยู่ในขอ้จํากัดที�มกีารตกลงไวกั้บบรษัิทประกัน

ชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

อตัราค่าบรกิารไมร่วม  

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัที�นอกเหนอืจากรายการ อาท ิค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม คา่โทรศพัท ์ค่าโทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ ค่ามนิบิาร ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 

2.คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

3.คา่วซีา่ทอ่งเที�ยวจนีแบบเดี�ยว  

วซีา่จนีแบบธรรมดา 4 วนัทําการ ทา่นละ 2,200 บาท/ วซีา่จนีแบบดว่น 2 วนัทําการ ทา่นละ 3,500 บาท  

4.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและวซี่าชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

5.คา่นํ�าหนักกระเป๋าสัมภาระที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีนํ�าหนักกระเป๋าเกนิท่านตอ้งชําระค่า

นํ�าหนักกระเป๋ากับสายการบนิโดยตรงตามที�ทางสายการบนิเรยีกเก็บ 

6. (6.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น  

    (6.2) คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ 400 บาท ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่  

7.คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิ�ม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคา่ทวัรป์กต ิ
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เงื�อนไขในการจอง  มดัจําทา่นละ 8,500 บาท และชําระส่วนที�เหลอืก่อนวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การ

ไม่ชําระเงนิคา่มัดจําหรอืชําระไม่ครบหรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใดผูจั้ดมีสทิธยิกเลกิการจัดหรอื

ยกเลกิการเดนิทาง)   

 

 

 

การยกเลกิการจอง  เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�นตั�วเครื�องบนิเป็นราคาแบบซื�อขาด ตอ้งเดนิทางตามวันที�ที�ระบุบนหนา้ตั�ว

เทา่นั�น เมื�อทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรทั์ �งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลื�อน

การเดนิทาง ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทั�งสิ�น เมื�อออกตั�วไปแลว้ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้ม

คณะไม่วา่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั�วเครื�องบนิไม่สามารถนํามาเลื�อนวนัหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมายเหต ุ:  

กรณุาอ่านศกึษารายละเอียดทั �งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่านลูกคา้และ

บรษัิท ฯ และเมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบั

เงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 15 ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นก่อนวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซ ึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการท่องเที�ยวสามารถสลับปรบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

6. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกิดสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเที�ยวเอง  

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที�พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุป๊ที�เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี� / 

ปลอดบหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�เขา้พัก ทั �งนี�ตอ้งขึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของแตล่ะโรงแรม และไม่สามารถรบัประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ

เดนิทาง และอาจมคี่าบรกิารเพิ�มเตมิของแต่ละสนามบนิ มฉิะนั �น บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก์ พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากับเท่านั �น  

11. ผูจ้ัดจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้

เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของ
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ทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมือง 

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืคา่บรกิารตา่งๆไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั �งส ิ�น 

12. บรกิารนํ�าดื�มท่านวนัละ1ขวดต่อคนตอ่วัน 

13. การประกันภัย ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบตัเิหตจุากการเดนิทาง

ท่องเที�ยว ตาม พ.ร.บ. การท่องเที�ยว เท่านั �น ไม่ไดค้รอบคลมุถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดู

เงื�อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมื�อท่านชําระเงนิคา่ทัวร ์

(ท่านสามารถซื�อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไขความ

คุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. เมื�อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืค่าทัวรท์ั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื�อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ที�ไดร้ะบไุวท้ั �งหมด 

 

หมายเหต ุ: การขอวซ่ีาจนีแบบธรรมดา 4 วนัทําการ  ทา่นละ 2,200 บาท         

  การขอวซี่าจนีแบบดว่น       2 วนัทําการ  ทา่นละ 3,500 บาท  

**ไมน่บัรวมวนันดัเรยีกเก็บเอกสาร** 
 

 

เอกสารประกอบการยื�นวซีา่ประเทศจนี (China) 

กรุณาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ โดยผูส้มคัรไมต่อ้งแสดงตวัและสแกนลายนิ�วมอื 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เล่มปัจจุบันที�มอีายุไม่ตํ�ากว่า 6 เดอืน ก่อนวันหมดอายุโดยนับจากวันที�เดนิทางกลับ

มาถงึประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เล่มเก่า เคยไดร้บัวซี่าจีน กรณุาถา่ยสําเนาหนา้พาสปอรต์เล่มเก่า และสําเนาหนา้

วซี่าจีน จัดสง่ใหก้ับทางบรษัิทฯ ** 
 

2.รูปถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาวเทา่น ั�น ขนาด 2x2นิ�ว หรอื 4.5x4.5cm สี�เหลี�ยมจตัุรสั  

จํานวนทา่นละ 2 ใบ >>รปูถ่ายมอีายุไม่เกนิ 3เดอืน<< 

หา้มตกแต่งรปู, หา้มสวมแว่นตา, หา้มใส่เครื�องประดับ, หา้มใส่คอนแทคเลนส,์ หา้มเห็นฟันโดยเด็ดขาด รูปถ่ายตอ้ง

เปิดใหเ้ห็นหนา้ผาก และเห็นใบหูชดัเจน โดยตอ้งเป็นรูปที�ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเท่านั�น 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึ�งอาจส่งผลใหรู้ปถ่ายชํารุด และไม่สามารถใชง้านได ้

** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3.เอกสารสว่นตวั 
 

กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จําเป็นตอ้งยื�นเอกสารเพิ�ม ดงันี� 
 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสูตบิตัร (ของเด็ก) 
 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาใบจดทะเบยีนสมรส (ของบดิาและมารดา) 
 

กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า18ปี (บดิา/มารดา ไม่ไดเ้ดนิทาง) จําเป็นตอ้งยื�นเอกสารเพิ�ม ดงันี� 
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 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสูตบิตัร (ของเด็ก) 
 - สําเนาทะเบยีนสมรส/สําเนาทะเบยีนหย่า/สําเนาใบมรณะบตัร (ของบดิาและมารดา) 
 - สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกุล (ของบดิาและมารดา) 
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/สําเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 
โดยตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านั �น หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมีหนังสือ

รบัรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมีหนังสอืรับรองยินยอมให ้
บตุรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมีหนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับ
บุคคลที�สาม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุนค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ี�สํานักงานเขต/
อําเภอตามหลักฐานที�อยู่ตามทะเบยีนบา้นของท่าน (พรอ้มแนบสําเนาพาสปอรต์/สําเนาบตัรประชาชนของบดิา-มารดา) 
โดยมีนายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการเขต ลงนามและประทับตรารบัรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวัน
นัดหมายที�เด็กแสดงตวัยื�นคํารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จําเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตวัพรอ้มกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อ
หนา้เจา้ที�ที�รบัยื�นวซีา่ กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่าย
ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 
 
4.เงื�อนไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูสําหรบัยื�นวซีา่ประเทศจนี 
 เพื�อประโยชนใ์นการยื�นวซี่า กรณุากรอกแบบฟอรม์สําหรับยื�นวซี่าทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ 
เนื�องจากบรษัิทฯ ตอ้งนําสง่ขอ้มูลใหกั้บทางสถานทูตพจิารณา เพื�ออนุมัตคํิารอ้งขอวีซ่า และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ
กรอกประวตั/ิขอ้มูลส่วนตวัแทนผูส้มัครได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มูลของท่านเป็นเท็จ/ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกับความ
เป็นจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาดําเนนิการพจิารณาเอกสารล่าชา้มากยิ�งขึ�น 
 
5.กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(ลูกคา้ตอ้งทําการยื�นวซีา่เดี�ยวดว้ยตนเอง)  
กรณุาตรวจสอบเอกสารที�ตอ้งใช ้และ อาจมค่ีาใชจ้่ายเพิ�มเตมิกรณุาสอบถามขอ้มูลกับทางบรษัิท  
- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เนื�องจากผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทูตจนี 

 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยีเป็นการถาวร และถงึแมว่้า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืคา่ธรรมเนียมที�ท่านไดชํ้าระไปแลว้ทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏเิสธวซีา่ และมีความประสงคท์ี�จะยื�นคํารอ้งขอวซีา่ใหม่ ผูส้มัครตอ้งชําระค่าธรรมเนยีมใหม่ทุกครั �ง 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูสําหรบัยื�นวซีา่ประเทศจนี (China) 
ระยะเวลาดําเนนิการพจิารณาวซีา่ 4 วันทําการ 

กรณุากรอกรายละเอียดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนใ์นการยื�นวซีา่ของท่าน (กรอกขอ้มูลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

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

2. ที�อยู ่ตามสําเนาทะเบยีนบา้น 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณยี.์.............. 

3. ที�อยูพํ่านักปัจจุบัน กรณไีม่ตรงกบัสําเนาทะเบยีนบา้น 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณยี.์.............. 

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

5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบยีน)      หย่ารา้ง    หมา้ย           อื�นๆ (โปรดระบุ) .......... 

6.ช ื�อ-สกลุ คูส่มรส ...................................................... เบอร์โทรศัพท.์......................... อาชพี........................... 

7.ช ื�อ-สกลุ บุตร (ถา้ม)ี ................................................. เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี........................... 

                 มตีอ่หนา้หลงั 
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EXAMPLE 

8.ช ื�อ-สกลุ บดิา   .......................................................... เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี........................... 

9.ช ื�อ-สกลุ มารดา .......................................................... เบอรโ์ทรศัพท.์......................... อาชพี........................... 

10.อาชพีปัจจุบัน (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ)์ ........................................... ตําแหน่ง................................  

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

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

     อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหสัไปรษณีย ์.............. เบอรโ์ทรศัพท.์.................... 

11.ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม ่

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบุ) ใชไ้ดต้ั �งแต่วันที� ................................. ถงึวันที� .....................................  

12.ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม ่

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบุ) เหตผุลที�ทา่นถกูปฎเิสธวซ่ีา ..................................................................  
   

หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มสี่วนเกี�ยวขอ้งใดๆทั�งสิ�น ทั�งนี�บรษัิทเป็นเพยีงตัวกลางที�คอย

ใหบ้รกิาร และอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นั�น  

** เอกสารเพิ�มเตมิ ** 

ขอความร่วมมอืผูส้มคัรผูส้มคัรวซ่ีาจนี ดําเนนิการเพิ�มเตมิ ดังนี�  

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

 

 

 

 

  

      ** ไฟลเ์อกสารสําหรับปริ�น อยู่หนา้ถัดไป ** 

 2.เซ็นชื�อใหเ้หมอืนกับหนา้พาสปอรต์เพยีง 1 จุดเท่านั�น 

 3.จัดส่งใหบ้รษัิทฯ พรอ้มเอกสารที�ใชย้ื�นวซีา่ รูปถา่ย และพาสปอรต์ 
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เอกสารประกอบการยื�นวซีา่ประเทศจนี (China) 
กรุณาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ โดยผูส้มคัรไมต่อ้งแสดงตวัและสแกนลายนิ�วมอื 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เล่มปัจจุบันที�มอีายุไม่ตํ�ากว่า 6 เดอืน ก่อนวันหมดอายุโดยนับจากวันที�เดนิทางกลับ

มาถงึประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เล่มเก่า เคยไดร้บัวซี่าจีน กรณุาถา่ยสําเนาหนา้พาสปอรต์เล่มเก่า และสําเนาหนา้

วซี่าจีน จัดสง่ใหก้ับทางบรษัิทฯ ** 
 

2.รูปถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาวเทา่น ั�น ขนาด 2x2นิ�ว หรอื 4.5x4.5cm สี�เหลี�ยมจตัุรสั  

จํานวนทา่นละ 2 ใบ >>รปูถ่ายมอีายุไม่เกนิ 3เดอืน<< 

หา้มตกแต่งรปู, หา้มสวมแว่นตา, หา้มใส่เครื�องประดับ, หา้มใส่คอนแทคเลนส,์ หา้มเห็นฟันโดยเด็ดขาด รูปถ่ายตอ้ง

เปิดใหเ้ห็นหนา้ผาก และเห็นใบหูชดัเจน โดยตอ้งเป็นรูปที�ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเท่านั�น 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึ�งอาจส่งผลใหรู้ปถ่ายชํารุด และไม่สามารถใชง้านได ้

** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

12 | 17CN2603_ITC_FD-512_DEC-APR_ฉางชา จางเจยีเจี�ย _5D3N 

 

 


