
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WE101: ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย ICE WORLD 4วัน 3คืน 

จางเจียเจี้ย เมืองมรดกโลก ดินแดนแพนดอร่าแห่งโลกมนุษย์ 

ล่องเรือทะเลสาบใบวิลโลว์ ชมทิวทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวแห่งชาติ 4A LIUYE LAKE 

สัมผัสดินแดนหิมะ ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ 

พิชิตความเสียว สะพานกระจกยาวท่ีสุดในโลก แกรนด์แคนยอน 

ฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน ช้อปปิ้งถนนคนเดินไท่ผิง 

      เมนูพิเศษ: สุกี้เห็ด +ปิ้งย่างบาร์บีคิวเกาหลี+อาหารถู่เจีย+อาหารกวางตุ้ง 

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว : ฉางเต๋อ 1 คืน , จางเจียเจี้ย 2 คืน 

โดยสายการบิน Thai Smile Airways  *ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า* 

ฉางซา จางเจียเจี้ย ICE WORLD 



 

 
 

 

ราคาผู้ใหญ่ 

 

 

ราคาผู้ใหญ่ 

 

ราคาเด็ก 

อายุ 2-18 ปี 

 

Infant  

อายุ 0-2 ปี 

 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

 

ที่นั่ง 

7-10 ก.พ.63 9,888 12,888  

5,000  

ไม่รวมค่าวีซ่า 

 

4,500 20 

9-12 ก.พ.63 9,888 12,888 4,500 20 

16-19 ก.พ.63 9,888 12,888 4,500 20 

23-26 ก.พ.63 9,888 12,888 4,500 20 

1-4 มี.ค.63 9,888 12,888 4,500 20 

8-11 มี.ค.63 9,888 12,888 4,500 20 

15-18 มี.ค.63 9,888 12,888 4,500 20 

29 มี.ค.-1เม.ย.63 9,888 12,888 4,500 20 

3-6 เม.ย.63 9,888 12,888 4,500 20 

5-8 เม.ย.63 10,888 13,888 4,500 20 

26-29 เม.ย.63 9,888 12,888 4,500 20 

2-5 พ.ค.63 9,888 12,888 4,500 20 

3-6 พ.ค.63 9,888 12,888 4,500 20 

10-13 พ.ค.63 9,888 12,888 4,500 20 

17-20 พ.ค.63 9,888 12,888 4,500 20 

24-27 พ.ค.63 9,888 12,888 4,500 20 

31 พ.ค.-3 มิ.ย.63 9,888 12,888 4,500 20 



 

 
 

5-8 มิ.ย.63 9,888 12,888 4,500 20 

7-10 มิ.ย.63 9,888 12,888 4,500 20 

14-17 มิ.ย.63 9,888 12,888 4,500 20 

21-24 มิ.ย.63 9,888 12,888 4,500 20 

28 มิ.ย.-1 ก.ค.63 9,888 12,888 4,500 20 

 

วันแรก:  สนามบินสุวรรณภูมิ-ฉางซา-ฉางเต๋อ                                     อาหารเย็น 

11.30 น. พร้อมกันที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์สาย

การบิน Thai Smile Airways (WE) รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะน าขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุกใบ

จะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่า นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน   

14.30 น. บินลัดฟ้าสู่ ฉางซา ประเทศจีน โดยสายการบิน Thai Smile Airways เที่ยวบินที่ WE616 

18.45 น. ถึง ฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน ตั้งอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ าเซียง จึงท าให้ที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทาง

ธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่ส าคัญยังเป็นบ้านเกิดของ เหมา เจ๋อตุง อดีตผู้น าของจีนอีกด้วย จากนั้นน าท่าน

เดินทางสู่ เมืองฉางเต๋อ (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ

มณฑลหูหนาน เป็นแหล่งถลุงเหมืองแร่ที่ส าคัญ และมีผลิตผลทางการเกษตรที่มีชื่อของประเทศจีน บริการ

แฮมเบอร์เกอร์+น้้าดื่ม บนรถ 

พักที่ เมืองฉางเต๋อ: HUA JING HOTEL CHANGDE (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน    

วันที่สอง: ฉางเต๋อ-ล่องเรือทะเลสาบใบวิลโลว์-จางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย -  สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-OPTION:

โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว หรือ โชว์เหมยล่ีเซียงซี                                           อาหารเช้า, เที่ยง, เยน็                                                                                                                                                                                                               



 

 
 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบใบวิลโลว์ ชมทิวทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวแห่งชาติ 4A LIUYE LAKE ทะเลสาบแห่งแรก

ของเมืองจีน และถือว่าเป็นสวรรค์ที่มีน้ าล้อมรอบเมืองอย่างสวยงาม เดินทางสู่ จางเจียเจี้ย (ใช้ระยะเวลาใน

การเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองมรดกโลกท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

ในปี ค.ศ.1992 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย ถึง จางเจียเจี้ย น าท่านแวะผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้า โดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และ

นวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึง

ปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

เดินทางสู่ ถนนคนเดินซีปู้เจีย แหล่งสินค้าพ้ืนเมือง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย แวะร้านชา 

เพ่ือชิมชารสเลิศและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับใบชา เดินทางสู่    (รอบเวลา 16.20-18.30 น.) สะพานแก้ว

ข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลกเหนือแกรนแคนยอน สูงเหนือพ้ืน 980 ฟุต และความยาว กว่า 400 เมตร เชื่อมสอง

หน้าผาถือเป็นการท าลายสถิติสะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลกอันเดิม อย่างสะพานเหนือแคนยอนของ

อเมริกา หรือ The Grand Canyon skywalk ที่สูงเพียงแค่ 718 ฟุต น าท่านเดินวัดใจกันด้วยทางเดินทาง

กระจกคริสตัล กับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเกินกว่าค าบรรยายใดๆ ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ หมายเหตุ: หาก

สะพานแก้วปิดไม่สามารถเข้าเที่ยวชมได้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเป็นเที่ยวถ้ า

มังกรเหลืองแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 



 

 
 

 

OPTION: โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว หรือ โชว์เหมยล่ีเซียงซี ราคาท่านละ 380 หยวน 

*ติดต่อได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์*  

ค่้า  บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร    

 พักที่ เมืองจางเจียเจี้ย: WULINGYUAN HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน   

 

วันที่สาม: พิธภัณฑ์ภาพหินทราย-ICE WORLD ZHANGJIAJIE-OPTION:เขาเทียนเหมินซานอาหารเช้า,เที่ยง,เย็น                                                                                                                                                                                                                                          

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างล้ าเลิศยิ่งกว่าทองและเพชรนั่นก็คือ หยกจีน ชาวจีนมีความเชื่อ

ว่าหยก เป็นอัญมณีล้ าค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครองท าให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิดความ

เจริญก้าวหน้า มั่งคั่ ง โชคดี อายุยืนยาวให้ท่านได้เลือกซื้อก าไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่าเย้า ซึ่งเป็น

เครื่องประดับน าโชค น าท่านชม  พิธภัณฑ์ภาพหินทราย “จวินเซิงฮว่าเยี่ยน” ภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงผล

งานที่มีคุณค่าทางศิลปะของศิลปินแห่งชาตินามว่า ลี่จวินเซิง ซึ่งผลงานข องเขาทุกชิ้นเป็นภาพเขียนด้วยมือที่ใช้

หินทราย และสีธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกไม้ ใบไม้เป็นวัตถุดิบในการเขียน ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้นอกจากจะ

ทรงคุณค่าทางศิลปะมีเอกลักษณ์เฉพาะยังเป็นภาพเขียนที่สวยงามคมชัดและมีมิติสมจริงอีกด้วย เดินทางสู่ ร้าน

ยางพารา เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผ้าห่ม ที่นอน กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ    

 เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสัมผัสดินแดนหิมะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจางเจียเจี้ย ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW 

WORLD มีพ้ืนที่มากกว่า 200 ไร่ ภายในถูกปกคลุมไปด้วย น้ าแข็งและหิมะ นอกจากนี้ มีกิจกรรมหลากหลาย 

อาท ิ สก,ีสโนวบอร์ด,การเล่นหิมะ,สเก็ต,BUMPER CAR ฯลฯ ชมสุดยอดการแสดง FANTASTIC SNOW  



 

 
 

 

WORD ที่จะท าให้ทุกท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและน้ าแข็งตลอดทั้งปี (รวมค่าเข้า

สะพานหิมะ สไลด์ BUMPER CAR โชว์ FROZENS) 

**ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี ท่านละ 300 หยวน ,ค่าเช่าอุปกรณ์กันหนาว ท่านละ 40 หยวน** 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPTION: เขาเทียนเหมินซาน ท่านละ 650 หยวน *ติดต่อได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์* 

อยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 1,518.6 เมตร น าท่านนั่งกระเช้า+บันไดเลื่อน ขึ้นสู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความ

ยาวถึง 7.5 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่ของ

การท่องเที่ยว ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ์ ดอกไม้ป่าตามฤดูกาล ท่านจะได้ชมความงามของ

ภูเขา ภูผา นับร้อยยอดสูงเสียดฟ้า งามแปลกตา น าท่านเดินพิสูจน์วัดใจ ความหวาดเสียวของ ระเบียงกระจก 

(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) มีความยาวประมาณ 60 เมตร สูงกว่าระดับน้ าทะเล 1.4 กิโลเมตร ชมความงามของ ถ้้า



 

 
 

เทียนเหมินซาน หรือ ถ้้าประตูสวรรค์ เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยที่สุดของประเทศจีน  สาเหตุที่เรียกว่าเทียน

เหมินซานเพราะว่าภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ้ าประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความ

กว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ้ าประตูสวรรค์ท่านจะได้ลงบันได 999 ขั้น ถ่ายรูปชมความ

งามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียได้ขับเครื่องบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้วเป็นสถานที่ที่น่าสนใจ  จาก

ชาวต่างชาติอีกแห่งหนึ่ง สมควรแก่เวลาน าท่าน  ลงจากเขา เปลี่ยนขึ้นรถท้องถิ่น ผ่านชมเส้นทางที่มีความคด

โค้ง 99 โค้ง (ช่วงฤดูหนาวจะเปลี่ยนเป็นขึ้น-ลง กระเช้าแทน) 

*หมายเหตุ:การนั่งกระเช้ําขึ้น-ลงเขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้าปิดซ่อมบ ารุง ท างบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พานั่ง

รถอุทยาน+บันไดเลื่อนขึ้นไปบนถ้ าเทียนเหมินซาน หากรถ+บันไดลื่อนของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้ าเทียน

เหมินซานได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและความปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นส าคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า* 

 

 

 

ค่้า  บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร    

เข้าสู่ที่พัก WULINGYUAN HOTEL HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน   

  

วันที่ส่ี: จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินไท่ผิง-สนามบินฉางซา-กรุงเทพฯ                          เช้า,เที่ยง                                                                                                                                                                                                                                       

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  



 

 
 

 

เดนิทางกลับสู่ ฉางซา (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.)  

เที่ยง  ถึง ฉางซา  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินไท่ผิง ถนนคนเดินยาวประมาณ 500 เมตร ซ่ึงเต็มไปด้วยรา้นท่ีขายสินค้าน่ารักๆ 

ของฝากจากเมืองจีนที่น่าซื้อ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

ได้เวลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา 

19.50 น. บินลัดฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Smile Airways  เที่ยวบินที่ WE617  

22.30 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

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

สิ่งท่ีลูกค้าจ้าเป็นต้องรับทราบก่อนเดินทาง 

-  เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง 

ก าหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์สินค้าพ้ืนเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล อาทิเช่น บัวหิมะ, หยก, ใบชา, 

นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ผีชิว ซึ่งจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยว 



 

 
 

 

ทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องให้ทุกท่านแวะเข้าไปชม แต่จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็น

หลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆท้ังสิ้น 

 

*** หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพ้ืนเมืองหรือร้านของรัฐบาลร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้ใน

รายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม ร้านละ 2,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้

เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง *** 

 

- กรณีเข้าร้านช้อปของจีน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า ซึ่งเป็นความเต็มใจของผู้ซื้อใน

สินค้านั้นๆ และ ข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับร้านค้า ดังนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินค้า และคุณภาพ

ของสินค้าทีไ่ม่ได้ตรงตามข้อเสนอของร้านค้า ท่านจ าเป็นต้องตรวจสอบสินค้าก่อนออกจากร้านค้าทุกครั้ง 

 

-  ลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดและต้องออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร์, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจ้าหน้าที่ก่อนท าการจองทัวร์ทุกครั้ง กรณุาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตาม

รายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลัก 

 

หมายเหตุ:  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็น

ต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณา

แจ้งบริษัทฯก่อนท้าการจอง   กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิก

เที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้ว 

 



 

 
 

 

ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น)  โปรดเข้าใจและ

รับทราบว่า  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 

 

**ออกเดินทางข้ันต่้า  15ท่าน หากเดินทางต่้ากว่าก้าหนด มีความจ้าเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้้ามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน 

***การนับอายุเด็ก ใช้วัน เดือน ปีเกิด ตามหน้าพาสปอร์ต และวันที่เดินทาง เป็นเกณฑ์ในการนับอายุ*** 

 

อัตราค่าบริการรวม  

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(BKK) – ฉางซา (CSX) – กรุงเทพฯ(BKK)  

2.ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง) 

3.ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ าตามที่ระบุไว้ในรายการ) 

4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์  

5.ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระได้จ านวน1ใบต่อท่าน น้ าหนักไม่เกิน 30 กก. ตามท่ีสายการบินก าหนด 

6.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัทท าไว้

(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ 

และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม  

 



 

 
 

 

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร  

ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

2.ค่าท าหนังสือเดินทาง (Passport) 

3.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ป    ท่านละ 1,500 บาท 

3.1 ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบเดี่ยวทางบริษัทฯยื่นให้   ท่านละ 2,200 บาท **ยื่นแบบเดี่ยว 4 วันท้าการ** 

--(ค่าวีซ่าเดี่ยว1,700+ค่าบริการในการยื่น 500) ไม่รวมเก็บเอกสาร-- 

3.2 ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยวด่วนทางบริษัทฯยื่นให้        ท่านละ 3,500 บาท **ยื่นแบบเดี่ยว 2 วันท้าการ** 

--(ค่าวีซ่าเดี่ยวแบบด่วน 3,000+ค่าบริการในการยื่น 500) ไม่รวมเก็บเอกสาร-- 

4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร  

5.ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

6.ค่าท าหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว 

7.ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 30 กก.) กรณีน้ าหนักกระเป๋าเกินท่านต้องช าระค่าน้ าหนัก

กระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามท่ีทางสายการบินเรียกเก็บ 

6. (6.1) ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน  

     (6.2) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 400 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)  

7.ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 300หยวน (1,500 บาท) จากราคาค่าทัวร์ปกติ 

 

เงื่อนไขในการจอง  มัดจ้าท่านละ 5,500 บาท และช้าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ช าระ

เงินค่ามัดจ าหรือช าระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการ

เดินทาง)   



 

 
 

 

การยกเลิกการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋ว

เท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการ

เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย

เหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  

 

หมายเหตุ :  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ 

และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่ อการจลาจล , ภั ยธรรมชาติ , การนาสิ่ ง ของผิ ดกฎหมาย  ซึ่ ง อยู่ นอก เหนื อความรั บผิ ดชอบของบริษัทฯ  

5. รายการท่องเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 



 

 
 

 

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่ เข้าพัก ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของแต่ละโรงแรม และไม่

สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง และ

อาจมีค่าบริการเพิ่มเติมของแต่ละสนามบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการต่างๆไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

12. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน 

13. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตาม 

พ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ 

และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหว่าง

การเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 

14. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 

 

 



 

 
 

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเทศจีน (China) 

กรุณาจัดส่งเอกสารฉบับจริงให้บริษัทฯ โดยผู้สมัครไม่ต้องแสดงตัวและสแกนลายนิ้วมือ 

1.หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบันที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุโดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึง

ประเทศไทย  ** หากพาสปอร์ตเล่มเก่า เคยได้รับวีซ่าจีน กรุณาถ่ายส าเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่า และส าเนาหน้าวีซ่าจีน จัดส่ง

ให้กับทางบริษัทฯ ** 

2.รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาวเท่านั้น ขนาด 2x2นิ้ว หรือ 4.5x4.5cm สี่เหลี่ยมจัตุรัส  

จ้านวนท่านละ 2 ใบ >>รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน<< 

ห้ามตกแต่งรูป, ห้ามสวมแว่นตา, ห้ามใส่เครื่องประดับ, ห้ามใส่คอนแทคเลนส์, ห้ามเห็นฟันโดยเด็ดขาด รูปถ่ายต้องเปิดให้เห็น

หน้าผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปถ่ายช ารุด และไม่สามารถใช้งานได้ ** 

 

 

 

 

3.เอกสารส่วนตัว 

กรณีเด็กอายุต่ ากว่า18ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 



 

 
 

 

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาใบจดทะเบียนสมรส (ของบิดาและมารดา) 

กรณีเด็กอายุต่ ากว่า18ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 

 - ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร (ของบิดาและมารดา) 

 - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ของบิดาและมารดา) 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/ส าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจาก

มารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับ

ยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานที่ อยู่ตาม

ทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการ

เขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค าร้องขอวีซ่า 

บิดา-มารดา จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง 

จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

4.เงื่อนไขและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลส้าหรับยื่นวีซ่าประเทศจีน 

 เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจาก

บริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติค าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล 

 



 

 
 

 

ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 

หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ่งขึ้น 

5.กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (ลูกค้าต้องท้าการยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยตนเอง)  

กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรุณาสอบถามข้อมูลกับทางบริษัท  

- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทาง

จะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศอินเดียเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ช าระไปแล้วทุกกรณี 

  

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่าประเทศจีน (China) 

ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาวีซ่า 4 วันท าการ 

กรุณากรอกรายละเอียดใหค้รบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

1. ชื่อ - นามสกุล (MR , MRS , MISS , MASTER)   ............................................................................................. 

2. ที่อยู่ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน 

....................................................................................................................... ......... รหัสไปรษณีย์............... 

3. ที่อยู่พ านักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับส าเนาทะเบียนบ้าน 

....................................................................................................................... ......... รหัสไปรษณีย์............... 

4.โทรศัพท์มือถือ ...............................  บ้าน ............................  อีเมล์แอดเดรส ................................................ 

5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบียน)      หย่าร้าง    หม้าย           อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .......... 

6.ชื่อ-สกุล คู่สมรส ...................................................... เบอร์โทรศัพท์.......................... อาชีพ........................... 

7.ชื่อ-สกุล บุตร (ถ้ามี) ................................................. เบอร์โทรศัพท์.......................... อาชีพ........................... 

8.ชื่อ-สกุล บิดา   .......................................................... เบอร์โทรศัพท์.......................... อาชีพ........................... 

9.ชื่อ-สกุล มารดา .......................................................... เบอร์โทรศัพท์ .......................... อาชีพ........................... 

10.อาชีพปัจจุบัน (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์) ........................................... ต าแหน่ง................................  

     ชื่อ บริษัท/ร้านค้า/โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ................................................................................................. 

     ที่อยู่ เลขที่ ............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ต าบล/แขวง ....................................... 



 

 
 

EXAMPLE 

      

     อ าเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย์ .............. เบอร์โทรศัพท.์.................... 

11.ท่านเคยได้รับวีซ่า ประเทศจีน หรือไม่ 

    ไม่เคย   เคย (โปรดระบุ) ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ ................................. ถึงวนัที ่.....................................  

12.ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่า ประเทศจีน หรือไม่ 

    ไม่เคย   เคย (โปรดระบุ) เหตุผลที่ท่านถูกปฎิเสธวีซ่า ..................................................................   

 

หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางที่

คอยให้บริการ และอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น  

** เอกสารเพิ่มเติม ** 

ขอความร่วมมือผู้สมัครผู้สมัครวีซ่าจีน ด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้  

 1.ปริ้นเอกสารใบสมัครวีซ่าจีน หน้าที่4 (Application Chinese visa) 

 

 

      ** ไฟล์เอกสารส าหรับปริ้น อยู่หน้าถัดไป ** 

 2.เซ็นชื่อให้เหมือนกับหน้าพาสปอร์ตเพียง 1 จุดเท่านั้น 

 3.จัดส่งให้บริษัทฯ พร้อมเอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า รูปถ่าย และพาสปอร์ต 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


