
 

 

 

 

 

 

วนัที� กาํหนดการ เช้า เที�ยง เยน็ โรงแรม 

� กรุงเทพฯ-ฉางซา  (WE616  16.05-20.20 หรือ 
�).*+-�,.)-) 

X X � XIAOXIANG HUATIAN 
หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

; 

ฉางซา-จางเจียเจี=ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+
บันไดเลื�อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้ม  
รองเท้า)-ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย-โชว์นาง
จิ=งจอกขาว (***รายการทัวร์อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้
โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ ***) 

� � � 
DACHEN SHANSHUI  
หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

* 

อุทยานจางเจียเจี=ย(ลฟิท์แก้วขึ=น-ลง)-สะพานใต้หล้า
อนัดับหนึ�ง-เขาอวตาร-สะพานแก้วที�ยาวที�สุด 
(***รายการทัวร์อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้โดยยดึตาม
ประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ ***) 

� � � 
DACHEN SHANSHUI  
หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

) 
จางเจียเจี=ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่ 
ฉางซา-กรุงเทพฯ (WE617 : ;�.;+-;*.-- หรือ
19.40-22.3-) 

� � ✈  

กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์,หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถจํานวน 120 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง 

 
� กาํหนดการเดนิทาง เดือนมิถุนายน-ธันวาคม ;-^� 



 

 

 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ-ฉางซา       
1*.+0 น. � พร้อมกันที� สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั= น ) ประตู 3 บริเวณ 

ISLAND-E สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจา้หนา้ที�คอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่าน 
1^.+- น. �เหิรฟ้าสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบิน THAI SMILE เที�ยวบินที� WE616  
  (บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

(หมายเหตุ : สําหรับกรุ๊ปที�เดินทาง ตั=งแต่วันที� 2, ต.ค. 6� เป็นต้นไป เที�ยวบิน WE616 เปลี�ยนเป็นเวลา 
�).*+-�,.)- น.) 

;+.;+ น.      เดินทางถึง “ฉางซา” ตั&งอยู่ทางตอนใตข้องแม่นํ& าเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง  ตะวนัออกติดภูเขาลวั
เซียว ตะวนัตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใตติ้ดภูเขาเฮิงชาน มีพื&นที�ประมาณ 01,344 ตร.กม.แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 3 เขต และ 7 อาํเภอ  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้  จากนั&นนาํ
ท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
  � พกัที� XIAOXIANG HUATIAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว***** 
  ***สําหรับกรุ๊ปที�เดินทางช่วงเดือนตุลาคม โรงแรมที�พกั จะเปลี�ยนไปพกัที�บริเวณนอกเมือง หรือเมืองอี=ห

ยาง หรือ เมืองฉางเต๋อ เนื�องจากมีงานประชุม  China Food & Drinks Fair  ที�เมืองฉางซา***  
วนัที�สอง ฉางซา-จางเจียเจี=ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื�อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้ม  
   รองเท้า)-ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย-โชว์นางจิ=งจอกขาว 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
   นาํท่านเดินทางสู่ จางเจียเจี=ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ) ชั�วโมง)  อุทยานมรดกโลกตั&งอยูท่างตะวนัตกเฉียง

เหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก
ธรรมชาติในปี ค.ศ.0==1   

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...บุฟเฟ่ต์ปิ� งย่างเกาหลี 
บ่าย  นําท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน  อยู่ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจี& ยเพียง 6 กิโลเมตร อยู่สูงจาก

ระดบันํ& าทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือชื�อแห่งแรกที�ไดบ้นัทึกไวใ้นจดหมายเหตุประวติัศาสตร์ของเมือง
จางเจียเจี&ย เนื�องจากหนา้ผาสูงชนัมีช่องโพรงลกัษณะคลา้ยประตูซึ� ง ก็คือช่องหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค)์ 
ที�มีทศันียภาพแปลกมหศัจรรยแ์ละพบเห็นไดน้อ้ยมากในโลกปัจจุบนั นาํท่านขึ&นสู่เขาโดย นั�งกระเช้าขึ=น+ลง
บันไดเลื�อน (หมายเหตุ : รายการนี=ไกด์จะดูความเหมาะสมของเวลา โดยการเลือกนั�งกระเช้าขึ=นและลงบันได
เลื�อน หรือเลือกขึ=นบันไดเลื�อนและลงกระเช้า กระเช้ามีความยาวถึง  p.-  กโิลเมตร ใช้เวลาเพยีง )+ นาท)ี ให้
ท่านไดช้มความงามของภูเขานบัร้อยยอดที�สูงเสียดฟ้า และชมเส้นทางขึ&นเขาที�มีโคง้ถึง == โคง้ นาํท่านเดิน
ชมหน้าผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที�งดงามที�สุดแห่งหนึ� งพร้อมกบัความเสียวของ 

ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ที�มีระยะทางประมาณ F4 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับนํ& าทะเลถึง 0.7 
กิโลเมตร จากนั&นนาํท่านลงบนัไดเลื�อนมาจนถึง ถํ=าเทียนเหมินซาน หรือเรียกวา่ ถํ=าประตูสวรรค์  เป็น 0 ใน 
7 ภูเขาที�สวยของจีน เหตุที�เรียกวา่ประตูสวรรคเ์พราะภูเขาเกิดระเบิดขึ&นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นช่อง
ประตูขึ&น ช่องประตูนี& สูง 0G0.3 เมตร กวา้ง 3H เมตร ลึก F4 เมตร สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขา  

 ***โปรดทราบ!! หมายเหตุ : การนั�งกระเช้าขึ=น-ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้าปิดซ่อมบํารุง ทาง
บริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื�นมาทดแทนให้  / การนั�งรถ+บันไดเลื�อนของอุทยานขึ=นไปบนถํ=าเทียนเหมินซาน 
หากรถ+บันไดลื�อนของอุทยานไม่สามารถขึ=นไปที�ถํ=าเทียนเหมินซานได้  ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน หรือหา
โปรแกรมอื�นมาทดแทนให้ ทั=งนี= ขึ=นอยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที�ยว โดย
ยดึตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ โดยที�ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  จากนั&นนาํท่านชม ภาพเขียนทราย 
สถานที�จดัแสดงภาพวาดของหลี�จวนิเซิง ซึ� งเป็นผูที้�ริเริ�มศิลปะแบบใหม่ 

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 



 

 

 

 

 

นาํท่านชม โชว์นางจิ=งจอกขาว การแสดงที�ถือว่าครบครันดว้ยอารมณ์ต่าง ๆ ชวนให้เคลิบเคลิ&มไปกบัการ
แสดง เป็นการแสดงบทเกี�ยวกบัความรักของนางพญาจิ&งจอกขาวที�มีต่อชายผูเ้ป็นที�รัก (โชว์นางจิ=งจอกขาว
จะปิดการแสดงในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนธันวาคม-มีนาคมของทุกปี ปิดและเปิดวันไหนขึ=นอยู่กับ
ประกาศของทางผู้จัด ฉะนั=นทางบริษัทขอสงวนสิทธิtในการเปลี�ยนเป็น  โชว์เหมยลี�เซียงซี ซึ�งเป็นโชว์
เกี�ยวกับประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตของแต่ละเผ่าซึ�งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวจางเจียเจี=ยในมณฑลหู
หนานและที�มีความอลังการสวยงามด้วย แสง สี เสียง  แทนให้ท่าน )     
***โปรดทราบ !!  โชว์นี=แสดงที�โรงละครกลางแจ้งหากมีการปิดการแสดงในวันนั=นๆ หรือปิดการแสดง
ในช่วงฤดูหนาว ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ทําให้เข้าชมไม่ได้ผู้จัดรับผิดชอบเพยีงจัดโชว์พื=นเมืองชุดอื�นทดแทน 
ให้เท่านั=น หากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ***      
� พกัที� DACHEN SHANSHUI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว***** 

วนัที�สาม อุทยานจางเจียเจี=ย(ลฟิท์แก้วขึ=น-ลง)-สะพานใต้หล้าอนัดับหนึ�ง-เขาอวตาร-สะพานแก้วที�ยาวที�สุด 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
   นาํท่านขึ&น เขาเทยีนจื�อซาน (เขาจักรพรรดิ) อยูใ่นเขตอุทยานเหยยีนเจียเจี&ย  ลฟิท์แก้วไป่หลง ลิฟท ์  
   แกว้แห่งแรกของเอเชียสูง G1F เมตร จากนั&นนาํท่าน สะพานใต้ฟ้าอันดับ � ที�มีทศันียภาพสวยงามรายลอ้ม

ดว้ยหมู่ขุนเขา  ซึ� งภาพยนตร์ฮอลลีวูด้ชื�อดงัเรื�อง “อวตาร” ไดน้าํวิวบางส่วนของขุนเขามาเป็นฉากในการ
ถ่ายทาํ ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนัสวยงามที�แสนประทบัใจมิรู้ลืมและยากที�จะหาคาํมาบรรยายได ้  
***โปรดทราบ !! หมายเหตุ : ขึ=น-ลงเขาด้วยลิฟท์ ในกรณีที�ลิฟท์ปิดซ่อมบํารุงทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธ์ในการเปลี�ยนแปลงโดยที�ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

เที�ยง  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...สุกี�เห็ด 
บ่าย  นาํท่านพิสจูน์ความกลา้กบั สะพานแก้วจางเจียเจี=ย สะพานแก้วที�ยาวและสูงที�สุดในโลก สามารถรองรับคน

ไดม้ากถึง K44 คน อีกทั&งสะพานแห่งนี& มีความยาว 7G4 เมตร กวา้ง F เมตร สูง G44 เมตร  เชื�อมสองหนา้ผา  
***โปรดทราบ !! หมายเหตุ : หากสะพานแก้วปิด ไม่สามารถเข้าไปเที�ยวชมได้  ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิtไม่คืนค่าบริการใดๆ ทั=งสิ=น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...อาหารไทย 
� พกัที� DACHEN SHANSHUI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ - ดาว***** 

วนัที�สี�        จางเจียเจี=ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองฉางซา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ) ชั�วโมง)  ระหวา่งทางใหท้่านไดพ้กัผอ่นชมวิว
ธรรมชาติอนัสวยงาม   

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่  ให้ท่านไดอิ้สระช้อปปิ& งเพื�อเลือกซื&อสินคา้หลากหลายสําหรับเป็น

ของฝากและที�ระลึกแก่คนที�รักทางบา้น 
สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื�อเดินทางกลบัประเทศไทย 

;�.;+ น.         �เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เที�ยวบิน WE617  
   (บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

(หมายเหตุ : สําหรับกรุ๊ปที�เดินทาง ตั=งแต่วนัที� 2, ต.ค. 6� เป็นต้นไป เที�ยวบิน WE617 เปลี�ยนเป็นเวลา �x.)+-
2;.*- น.) 

;*.-- น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........� � � � 
********ขอบคุณทุกท่านที�ใช้บริการ********   

� � � �  ซื�อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  � � � � 



 

 

 

 

 

ประกาศ  :  ตั�งแต่วนัที� � เมษายน ���� เป็นตน้ไป รฐับาลเมืองฉางซา จางเจียเจี� ย และ เมืองฟ่งหวง มณฑล
หูหนาน ไดมี้การออกกฎระเบียบ กําหนดนโยบายใหโ้รงแรม ยกเลิกการใหบ้ริการ สิ�งของที�ใชค้รั�งเดียวแลว้ทิ� ง 
เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แชมพู หมวกอาบนํ� า รองเทา้แตะฯลฯ เพื�อเป็นการรณรงคช่์วยลดภาวะโลกรอ้นและ
รกัษาสิ�งแวดลอ้ม **ดงันั�นกรุณานําสิ�งของใชเ้หล่านี� ติดตวัมาดว้ยตวัเอง****หากท่านเขา้พกัแลว้ตอ้งการใช้
สิ�งของดงักล่าว ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ�มเองตามราคาที�โรงแรมกําหนดไว ้(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรม
บางแห่งอาจวางไวด้า้นนอกหรือวางไวใ้นหอ้งนํ�า แลว้คิดค่าบริการเมื�อท่านเช็คเอา้ท ์) 

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั=งแต่ �0 ท่านขึ=นไป ***) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทวัร์คุณธรรม จางเจียเจี=ย...หมูหวาน 
สะพานแก้วลอยฟ้า เทียนเหมินซาน ฉางซา  4 วนั 3 คืน (WE)  

    

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ ;-* ท่าน 

เดก็อายุ ;-�, ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดี�ยว 
จ่ายเพิ�ม 

ราคา 
ไม่รวมตัyว 

วนัที� x-�; / ;*-;^ มถุินายน ;-^� 21,999 บาท ;�,xxx บาท ),-++ บาท �*,xxx บาท 

วนัที� ;+-;* กรกฎาคม ;-^�  ;;,xxx บาท ;;,xxx บาท ),-00 บาท �),xxx บาท 



 

 

 

 

 

1. ค่าตัyวเครื�องบินชั&นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามที�ระบุไวใ้นรายการเท่านั&น  
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ& ามนัขึ&น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิQ เก็บค่าภาษีนํ& ามนัเพิ�ม

ตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทวัร์นี=เช็คภาษีนํ=ามัน ณ วนัที� ;, พ.ค. ^�  
3. ค่าวซ่ีาจีน ปกติ ) วนัทาํการ ราคา 1,500 บาท (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 **กรณียื�นด่วน 2 วนัทาํการ ชาํระค่าส่วนต่างเพิ�ม �,�50 บาท (ชาํระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที�เหลือ)   
4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-G ท่าน), อาหาร และเครื�องดื�มทุกมื&อ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
3.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
6. นํ=าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 14 กิโลกรัม  สัมภาระติดตวัขึ&นเครื�องได ้0 ชิ&น ต่อท่าน นํ&าหนกัตอ้งไม่เกิน H กิโลกรัม, ค่าประกนั

วนิาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเก็บ 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อา

ประกนัที�มีอายุตั&งแต่ 0 เดือนขึ&นไป และผูเ้อาประกันอายุระหว่าง 0 เดือน ถึง 03 ปี และผูที้�มีอายุสูงกว่า H4 ปี ขึ&นไป 
ค่าชดเชยทั&งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงครึ� งหนึ�งของค่าชดเชยที�ระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั&งนี& ยอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัที�มี
การตกลงไวก้ับบริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื=อประกันการเดินทางเพื�อให้คลอบคลุมในเรื�องของสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�เจ้าหน้าที�ของบริษัท ฯ ***ทั=งนี=อัตราเบี=ยประกันเริ�มต้นที� **+ บาท ขึ=นอยู่กับระยะเวลา
การเดินทาง 
การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีที�เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชื&อ, ไวรัส, ไส้เลื�อน, ไส้ติ�ง, อาการที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้าํนาจ
ของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เนื�องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, 
การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรม์
อตั 

K.  ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ �-p) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที�เป็นชาวไทยเท่านั=น!!! ต 
อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

0.  ค่าทาํหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื�นๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมค่าทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทวัร์ รวม �;+ หยวนต่อคน (เด็กชําระทปิเท่ากบัผู้ใหญ่) 

วนัที� ;)-;p  สิงหาคม ;-^�  ;;,999 บาท ;;,xxx บาท ),-00 บาท �),xxx บาท 

วนัที� p-�+ / ;�-;) กนัยายน ;-^� 2;,999 บาท ;;,xxx บาท ),-++ บาท �),xxx บาท 

วนัที� �;-�- / ;^-;x ตุลาคม ;-^� 2;,999 บาท ;;,xxx บาท ),-++ บาท �),xxx บาท 

วนัที� x-�;/;*-;^ พฤศจิกายน ;-^� ;;,xxx บาท ;;,xxx บาท ),-++ บาท �),xxx บาท 

วนัที� ;�-;) ธันวาคม ;-^� ;;,xxx บาท ;;,xxx บาท ),-++ บาท �),xxx บาท 



 

 

 

 

 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า �- ท่าน ขอเกบ็ค่าทปิเพิ�ม -+ หยวน / ท่าน / ทริป 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที�จ่าย G % ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินที�ถูกตอ้ง จะตอ้งบวกค่า

ภาษีมูลค่าเพิ�ม และหัก ณ ที�จ่าย จากยอดขายจริงทั&งหมดเท่านั&น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั ขอสงวน
สิทธิQ ออกใบเสร็จที�ถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั&น 

5. ค่าวซ่ีาจีนสําหรับชาวต่างชาติ 
เงื�อนไขการทาํการจอง และชําระเงิน 

1. ในการจองครั=งแรก ชาํระมดัจาํท่านละ 1+,000 บาท หรือทั&งหมด (ภายใน G วนั หลงัจากทาํการจอง) พร้อมส่งสําเนา
หนังสือเดินทาง ใหก้บัเจา้หนา้ที�ฝ่ายขาย 

2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จํานวน ; รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสารที�ให้
กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที�ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง �- วัน **กรณียื�นด่วน 2 วันทําการ ชําระค่าส่วนต่างเพิ�ม 
-,/50 บาท  (อตัราดังกล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั=น)  

3. ชําระส่วนที�เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
การยกเลกิการเดินทาง 
� แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง G4 วนั คืนค่าใช้จ่ายทั=งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 03-1= วนั เกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 0-07 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิtเกบ็ค้าใช้จ่ายทั=งหมด 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ� งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณาเลื�อนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั&งนี& ท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตัjวเครื�องบิน ค่าห้อง 
ค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามที�สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�เกิดขึ&นตามจริง ในกรณีที�ไม่สามารถเดินทางได ้

� เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่   ท่าน
สละสิทธิQ  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั&งสิ&น  

� กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลที�ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํที�พกั รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ เช่น Extra 
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั&งหมด เนื�องจากค่าตัjวเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนั&นๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
� คณะทวัร์ครบ �+ ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
� บริษทัฯ มีสิทธิQ ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี&  เมื�อเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
� รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
� รายการท่องเที�ยว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื�อให้โปรแกรมการท่องเที�ยวเป็นไปอย่างราบรื�น และ
เหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั                                                                                        
� บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ&นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
� ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั&งสิ&นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั&งจากไทย 
และต่างประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
� หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั&งสิ&น แต่ทั&งนี&ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธิQ การ
จดัหานี&โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
� ราคานี& คิดตามราคาตัjวเครื� องบินในปัจจุบนั หากราคาตัjวเครื� องบินปรับสูงขึ& น บริษทัฯ สงวนสิทธิQ ที�จะปรับราคาตัjว
เครื�องบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 



 

 

 

 

 

� ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั&งสิ&น หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื&อ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แลว้ 
� กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั&งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิQ ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั&งสิ&นอตัราค่าบ 
� ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั&งสิ&น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเที�ยวเอง 
� ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตัjวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั& ง  มิฉะนั&นทางบริษทัฯจะ
ไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั&งสิ&น 
� เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั&งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ที�ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั&งหมด 

เอกสารในการทาํวซ่ีาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย  
1. หนงัสือเดินทางที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทั=งสิ=น ถ้าเกดิการชํารุด เจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการ
ขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจํานวน ; ใบ ขนาด �.- X ; นิ=ว พื=นหลงัสีขาวเท่านั=น!!  

ข้อห้าม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเปื& อน, ห้ามยิ&ม, ห้ามใส่เสื&อสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เสื&อคอกวา้ง แขนกุด 
ซีทรู ลูกไม ้สายเดี�ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทาํงาน ชุดนกัเรียน นกัศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีดาํ หรือกรอบแวน่สีดาํ, 
หา้มสวมใส่เครื�องประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิuปติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ&ว และใบหูทั&ง 1 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั&น และตอ้งไม่ใช่สติuกเกอร์ หรือรูปพริ&นซ์จากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน F เดือน  
**ท่านที�ประสงค์ใช้รูปถ่ายขา้ราชการในการยื�นวีซ่า กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่งหนงัสือ
เดินทาง  

4. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า �, ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี= 

�  เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   
0. สาํเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทั=งนี=กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า ^ ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกดิ) ตัวจริง 

  1. สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  G. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  7. กรณีชื�อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
�  เดินทางพร้อมญาติ   

0. สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั=งนี=กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า ^ ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
1. สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
G. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
7. กรณีชื�อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
3. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปทาํที�เขตหรืออาํเภอเท่านั&น 

F.  ผู้เดินทางที�ชื�อเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญงิ (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี= 
0. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั&น  



 

 

 

 

 

1. หนงัสือชี&แจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั&น 
G. สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั&นตํ�า 100,000 บาท 
3. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยื�นวซ่ีาที�ศูนยย์ื�นวซ่ีาจีนในวนัยื�นวซ่ีา 

H.  กรณหีนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี= 
0. ใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั&น!! ต่ออายุการทาํงานแลว้ไม่ตํ�ากวา่ 3 – 6 เดือน หากไม่ได้ทํางานใน
ประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวซ่ีาเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
1. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
3. สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั&นตํ�า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 
ค่าธรรมเนียมการยื�นวซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีี�ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ 
• หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 3,460 บาท 
• หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื�นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดได้ที�เจ้าหน้าที�ฝ่ายขาย) 
ประเทศที�ไม่สามารถขอวซ่ีาจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝรั�งเศส และประเทศยุโรปที�เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี�ยม สาธารณรัฐเช็ก 
เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั�งเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ เนเธอแลนด์ 
โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณหีนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เนื�องจากผูเ้ดินทาง
จะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทูตจีน และตอ้งทาํเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทาํการยื�นวซ่ีา 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื�นวีซ่า ดงันั&นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่ง นอ้ย 04 
วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดทําความเข้าใจ ศูนยย์ื�นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ�มเติม หรือเปลี�ยนระเบียบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิQ ของ
สถานทูต และบางครั& งบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11.  ผู้ที�ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่านจะตอ้ง
รับผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื�องจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา 
/ ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีน
อยา่งนอ้ย 1 อาทิตย ์

 
** ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกครั=ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื�องจากทางบริษทัฯ 

จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกั ** 
 
 
 
 
 
              
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี=!!!! 
เอกสารที�ใช้ประกอบการยื�นขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณากรอกรายละเอยีดทั=งหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชื�อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................................................................... 
สถานภาพ     � โสด � แต่งงาน           � หม้าย           � หย่าร้าง    
�  ไม่ได้จดทะเบียน  �  จดทะเบียน  ชื�อคู่สมรส......................................................................................................... 
ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)........................................................................................................    
......................................................................................................................................................................................................
........................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ............................... 
ที�อยู่ปัจจุบัน (กรณไีม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่).....................................................................  
......................................................................................................................................................................................................
.................................................. ... ... .. ...........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้าน............................................... 
ชื�อสถานที�ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)......................................................................................... 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................................................... 
ที�อยู่สถานที�ทาํงาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................รหัสไปรษณย์ี.........................โทร................................ 
**กรณเีกษียณอายุงาน กรุณากรอกชื�อสถานที�ทาํงาน/ ที�อยู่ ที�เคยทาํงาน...................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................โทร................................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที�ถูกต้องที�สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่    � ไม่เคย    � เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื�อวนัที�................ เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที�.......................เดือน........................ปี..................... 
ภายใน � ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  � ไม่เคย   � เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 
เมื�อวนัที�................ เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที�.......................เดือน........................ปี..................... 
รายชื�อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 



 

 

 

 

 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
หมายเหตุ 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ�มเติม  อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั=งนี=เพื�อ
ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ที�นี=  (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 

   
 


