
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 ก ำหนดกำรเดนิทำง วันที่ 23-27 ตุลำคม 2562 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ-ฉำงซำ       
13.00 น.  พร้อมกนัท่ี สนามบินสวุรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชัน้ 4 ประตู 

3 บริเวณ ISLAND-E สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กับ
ทา่น 

16.05 น. เหิรฟ้าสู ่เมืองฉำงซำ โดยสำยกำรบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE616  
  (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
20.20 น.      เดินทางถึง “ฉำงซำ” ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของแม่น า้เซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง  ตะวนัออกติด

ภูเขาลวัเซียว ตะวนัตกติดภูเขาอหูลิง ทิศใต้ติดภูเขาเฮิงชาน มีพืน้ท่ีประมาณ 12 ,500 ตร.กม.แบง่
เขตการปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4 อ าเภอ  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสมัภาระ
เรียบร้อยแล้ว  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่ี่พกั 
 พักที่  XIANG RONG HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 
 

 
วันท่ี2 ฉำงซำ-ฟ่งหวง-เมืองโบรำณฟ่งหวง-สะพำนสำยรุ้ง-ล่องเรือล ำน ำ้ถัวเจียง 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 ช่ัวโมง)  เป็นเมืองท่ีขึน้อยู่กบัเขต

ปกครองตนเองของชนเผา่น้อยถเูจีย ตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกของมณฑลหหูนาน  
เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย   น าท่านชม เมืองโบรำณฟ่งหวง เป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียวระดบั 5A ตัง้อยู่ริมแม่น า้ถวั สร้างใน

ราชวงศ์ถัง จุดเด่นคือ ก าแพงโบราณ นอกจากนีย้ังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้าน
วฒันธรรมอนัล า้คา่ท่ีตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง มีถนนท่ีปดู้วยหินเขียว 20 
กว่าสาย จากนัน้น าท่านชม สะพำนสำยรุ้ง หรือ สะพำนหงเฉียว สะพานท่ีเป็นมรดกตกทอด
เก่าแก่ท่ีสดุมาจนถึงวนันี ้มีอายกุวา่ 300 ปี สร้างในสมยัฮอ่งเต้คงัซี แหง่ราชวงศ์ชิง   

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
หลงัอาหารน าท่าน ล่องเรือตำมล ำน ำ้ถัวเจียง ท่ีจะท าให้ท่านสนกุ ต่ืนเต้น แตไ่ม่มีอนัตราย ชม
บ้านเรือนสองฟากฝ่ังแม่น า้ สะพานโบราณอวดความเป็นธรรมชาตใิห้ทา่นได้สมัผสัพร้อมเก็บภาพ
ประทบัใจไว้เป็นท่ีระลกึ 
หมำยเหตุ : ในกรณีที่ไม่สามารถล่องเรือตำมล ำน ำ้ถัวเจียได้อันเน่ืองมำจำกกำรเปิดปิด
ฝำยทดน ำ้จึงท ำให้ไม่มีน ำ้ เพียงพอส ำหรับกำรล่องเรือได้หรือภัยทำงธรรมชำติ 
ทางบริษัทฯไม่มีกำรคืนค่ำบริกำรใดๆทัง้สิน้  



 

 

 พักที่ JIANG TIAN DUJIACUN  HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 
 

 
วันท่ี3 ฟ่งหวง-จำงเจียเจีย้-เขำเทียนเหมินซำน(กระเช้ำ+บันไดเล่ือน+รถอุทยำน)-ระเบียงแก้ว

(รวมผ้ำหุ้ม  
   รองเท้ำ)-ประตูสวรรค์-โชว์นำงจิง้จอกขำว 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
   น าทา่นเดนิทางสู ่จำงเจียเจีย้ (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ช่ัวโมง)  อทุยานมรดกโลกตัง้อยู่

ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการ
ประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992   

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ล้ิมรสอาหารพิเศษ...ซุปเหด็ 
บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ เขำเทียนเหมินซำน อยู่ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจีย้เพียง 6 กิโลเมตร อยู่สูง

จากระดับน า้ทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือช่ือแห่งแรกท่ีได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุ
ประวตัิศาสตร์ของเมืองจางเจียเจีย้ เน่ืองจากหน้าผาสงูชนัมีช่องโพรงลกัษณะคล้ายประตซูึ่ง ก็คือ
ช่องหินเทียน    เหมิน (ประตสูวรรค์) ท่ีมีทศันียภาพแปลกมหศัจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลก
ปัจจบุนั น าท่านขึน้สู่เขาโดย น่ังกระเช้ำขึน้+ลงบันไดเล่ือน (หมำยเหตุ : รำยกำรนีไ้กด์จะดู
ควำมเหมำะสมของเวลำ โดยกำรเลือกน่ังกระเช้ำขึน้และลงบันไดเล่ือน หรือเลือกขึน้
บันไดเล่ือนและลงกระเช้ำ กระเช้ำมีควำมยำวถึง  7.5  กิโลเมตร ใช้เวลำเพียง 40 นำที)  
ให้ท่านได้ชมความงามของภเูขานบัร้อยยอดท่ีสงูเสียดฟ้า และชมเส้นทางขึน้เขาท่ีมีโค้งถึง 99 โค้ง 
น าท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้าให้ท่านพิสจูน์ความสวยงามของหน้าผาท่ีงดงามท่ีสดุแห่งหนึ่งพร้อม
กบัความเสียวของ ระเบียงแก้ว (รวมผ้ำหุ้มรองเท้ำ) ท่ีมีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยูส่งู
กว่าระดบัน า้ทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร จากนัน้น าท่านลงบนัไดเล่ือนมาจนถึง ถ ำ้เทียนเหมินซำน 
หรือเรียกว่า ถ ำ้ประตูสวรรค์  เป็น 1 ใน 4 ภูเขาท่ีสวยของจีน เหตท่ีุเรียกว่าประตสูวรรค์เพราะ
ภูเขาเกิดระเบิดขึน้เองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นช่องประตขูึน้ ช่องประตนีูสู้ง 131.5 เมตร กว้าง 
57 เมตร ลกึ 60 เมตร สมควรแก่เวลาเดนิทางลงจากเขา  

 ***โปรดทรำบ!! หมำยเหตุ : กำรน่ังกระเช้ำขึน้-ลง เขำเทียนเหมินซำน หำกกระเช้ำปิด
ซ่อมบ ำรุง ทำงบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอ่ืนมำทดแทนให้  / กำรน่ังรถ+บันไดเล่ือนของ
อุทยำนขึน้ไปบนถ ำ้เทียนเหมินซำน หำกรถ+บันไดล่ือนของอุทยำนไม่สำมำรถขึน้ไปที่ถ ำ้
เทียนเหมินซำนได้  ทำงบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน หรือหำโปรแกรมอ่ืนมำทดแทนให้ ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กับสภำวะอำกำศ และกำรรักษำควำมปลอดภัยของนักท่องเท่ียว โดยยึดตำม
ประกำศจำกทำงอุทยำนเป็นส ำคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ   



 

 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
น าท่านชม โชว์นำงจิง้จอกขำว การแสดงท่ีถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ชวนให้เคลิบเคลิม้
ไปกับการแสดง เป็นการแสดงบทเก่ียวกับความรักของนางพญาจิง้จอกขาวท่ีมีต่อชายผู้ เป็นท่ีรัก 
(โชว์นำงจิง้จอกขำวจะปิดกำรแสดงในช่วงฤดูหนำวประมำณเดือนธันวำคม-มีนำคมของ
ทุกปี ปิดและเปิดวันไหนขึน้อยู่กับประกำศของทำงผู้จัด ฉะนัน้ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรเปล่ียนเป็น  โชว์เหมยล่ีเซียงซี ซึ่งเป็นโชว์เก่ียวกับประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตของแต่
ละเผ่ำซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพำะของชำวจำงเจียเจีย้ในมณฑลหูหนำนและท่ีมีควำมอลังกำร
สวยงำมด้วย แสง สี เสียง  แทนให้ท่ำน )     
***โปรดทรำบ !!  โชว์นีแ้สดงที่โรงละครกลำงแจ้งหำกมีกำรปิดกำรแสดงในวันนัน้ๆ หรือ
ปิดกำรแสดงในช่วงฤดูหนำว ไม่ว่ำจะด้วยกรณีใดๆ ท ำให้เข้ำชมไม่ได้ผู้จัดรับผิดชอบ
เพียงจัดโชว์พืน้เมืองชุดอ่ืนทดแทน ให้เท่ำนัน้ หำกบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มีกำรคืน
ค่ำบริกำรใดๆ ***   
 พักที่ BLUE BAY HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 5 ดำว***** 

 
วันท่ี4  อุทยำนจำงเจียเจีย้(ลิฟท์แก้วขึน้-ลง)-สะพำนใต้หล้ำอันดับหน่ึง-เขำอวตำร-สะพำนแก้วที่
ยำวที่สุด 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
   น าท่านขึน้ เขำเทียนจ่ือซำน (เขำจักรพรรดิ) อยู่ในเขตอุทยานเหยียนเจียเจีย้ โดยสาร ลิฟท์

แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วนีเ้ป็นแห่งแรกของเอเชีย สูง 326 เมตร จากนัน้น าท่านชม สะพำนใต้ฟ้ำ
อันดับ 1 ท่ีมีทัศนียภาพสวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ฮอลลีวู้ ดช่ือดังเร่ือง  
“อวตำร” ได้น าวิวบางส่วนของขุนเขามาเป็นฉากในการถ่ายท า ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทศัน์
อนัสวยงามท่ีแสนประทบัใจมิรู้ลืมและยากท่ีจะหาค ามาบรรยายได้ 
***โปรดทรำบ !! หมำยเหตุ : ขึน้-ลงเขำด้วยลิฟท์ ในกรณีที่ลิฟท์ปิดซ่อมบ ำรุงทำงบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธ์ในกำรเปล่ียนแปลงโดยที่ไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ล้ิมรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างเกาหลี 
บ่ำย  น าท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพำนแก้วจำงเจียเจีย้ สะพำนแก้วท่ียำวและสูงท่ีสุดในโลก 

สามารถรองรับคนได้มากถึง 800 คน อีกทัง้สะพานแห่งนีมี้ความยาว 430 เมตร กว้าง 6 เมตร สงู 
300 เมตร  เช่ือมสองหน้าผา  
***โปรดทรำบ !! หมำยเหตุ : หำกสะพำนแก้วปิด ไม่สำมำรถเข้ำไปเที่ยวชมได้  ทำงบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำบริกำรใดๆ ทัง้สิน้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ล้ิมรสอาหารพิเศษ...หม้อไฟทะเลรวมมิตร 



 

 

   พักที่ BLUE BAY HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 5 ดำว***** 

 
วันท่ี 5       จำงเจียเจีย้-ฉำงซำ-ถนนคนเดนิหวงซิงลู่-ฉำงซำ-กรุงเทพฯ 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองฉำงซำ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 ช่ัวโมง)  ระหว่างทางให้ท่าน
ได้พกัผอ่นชมวิวธรรมชาตอินัสวยงาม   

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่  ให้ท่านได้อิสระช้อปปิง้เพ่ือเลือกซือ้สินค้าหลากหลาย

ส าหรับเป็นของฝากและท่ีระลกึแก่คนท่ีรักทางบ้าน 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสูส่นามบนิ เพ่ือเดนิทางกลบัประเทศไทย 

19.50 น.         เหิรฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE617  
   (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
22.45 น. ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  :  ตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจยีเจีย้ และ เมืองฟ่งหวง มณฑลหูหนาน ได้
มกีารออกกฎระเบียบ ก าหนดนโยบายให้โรงแรม ยกเลกิการให้บริการ ส่ิงของที่ใช้คร้ังเดยีวแล้วทิง้ เช่น แปรงสีฟัน ยาสี
ฟัน แชมพู หมวกอาบน ้า รองเท้าแตะฯลฯ เพ่ือเป็นการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อนและรักษาส่ิงแวดล้อม **ดังน้ัน
กรุณาน าส่ิงของใช้เหล่านี้ติดตัวมาด้วยตัวเอง****หากท่านเข้าพักแล้วต้องการใช้ส่ิงของดังกล่าว ท่านจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิม่เองตามราคาที่โรงแรมก าหนดไว้ (กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไว้ด้านนอกหรือวางไว้ใน
ห้องน า้ แล้วคิดค่าบริการเม่ือท่านเช็คเอ้าท์ ) 

 



 

 

    
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชัน้ทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบไุว้ในรายการเทา่นัน้  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทกุแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน า้มนัขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษี
น า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**รำคำทัวร์นีเ้ช็คภำษีน ำ้มัน ณ วันที่  19 เม.ย.62 เป็นเงิน 
1,300 บำท 

3. ค่ำวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว รำคำ 800 บำท ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย (สง่ส าเนาหนงัสือเดนิทาง 
ต้องถ่ายให้เห็นทัง้ 2 หน้า ตำมรูป)  

 
 
 
 
 
 
 

 
                                
 
                                            

 
 
                                          
 

 
                          
4. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2-3 ทา่น), อาหาร และเคร่ืองดื่มทกุมือ้ ตามท่ีระบไุว้ในรายการ 
5. ค่ำยำนพำหนะ และคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบไุว้ในรายการ 
6. น ำ้หนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  สัมภาระติดตวัขึน้เคร่ืองได้ 1 ชิน้ ต่อท่าน น า้หนักต้องไม่เกิน 7 
กิโลกรัม, คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่  

พักห้องละ 2-3 
ท่ำน 

เดก็อำยุ 2-18 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 

พักเดี่ยว 
จ่ำยเพิ่ม 

รำคำ 
ไม่รวมตั๋ว 

วันท่ี 23-27 ตุลำคม 2562 
(วันปิยมหำรำช) 27,999 บำท 27,999 บำท 4,000 บำท 19,999 บำท 



 

 

7. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) 
คุ้มครองผู้ เอาประกนัท่ีมีอายุตัง้แต ่1 เดือนขึน้ไป และผู้ เอาประกนัอายรุะหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ ท่ีมีอายุ
สูงกว่า 70 ปี ขึน้ไป ค่าชดเชยทัง้หลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหนึ่งของค่าชดเชยท่ีระบุไว้ใน
กรมธรรม์ทัง้นีย้่อมอยู่ในข้อจ ากัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสาร
รับรองทางการแพทย์ หรือจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซือ้ประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ 
ท่ำนสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ***ทัง้นีอั้ตรำเบีย้ประกันเร่ิมต้นที่ 
330 บำท ขึน้อยู่กับระยะเวลำกำรเดนิทำง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ าตวั, การตดิเชือ้, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ติง่, อาการท่ีเก่ียวข้อง
กบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสียสต,ิ ตก
อยู่ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน  (Terrorism, 
Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม์อัต 

8.  ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดนิทำงท่ีเป็นชำวไทยเท่ำนัน้!!! ต 
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดนิทำงทกุประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบ ุเชน่ คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทัวร์ รวม 150 หยวนต่อคน (เดก็ช ำระทปิเท่ำกับผู้ใหญ่) 

กรณีกรุ๊ปออกเดนิทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเก็บค่ำทปิเพิ่ม 50 หยวน / ท่ำน / ทริป 
4. ค่ำภำษีมลูคา่เพิ่ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการใบเสร็จรับเงินท่ีถกูต้อง จะต้อง
บวกคา่ภาษีมูลคา่เพิ่ม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้
ภายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถกูให้กบับริษัททวัร์เทา่นัน้ 

5. ค่ำวีซ่ำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
เงื่อนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงนิ 

1. ในกำรจองครัง้แรก ช าระมดัจ าทา่นละ 15,000 บาท หรือทัง้หมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง)  
2. ส่งส ำเนำหนังสือเดนิทำง ถ่ายตามรูปข้างต้น สง่ให้กบัเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย 
3. ช ำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดนิทาง 15 วนั (ไมน่บัรวมวนัเสาร์ อาทิตย์ และวนัหยดุราชการ)   
เงื่อนไขกำรให้บริกำรวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ป 
• วีซา่กรุ๊ปท าได้เฉพาะผู้ ถือหนงัสือเดนิทางไทยเทา่นัน้!!! ชาวตา่งชาตไิมส่ามารถย่ืนวีซา่กรุ๊ปได้ 
• หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถน าไปใช้กับการเดินทางครัง้อ่ืนๆ ได้ รวมทัง้ไม่

สามารถคืนเงินคา่วีซา่ได้ทกุกรณี   
• กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทางท่ีบินลงปักก่ิง / ปักก่ิง+เซ่ียงไฮ้ (เท่ียว 2 เมือง) 

ต้องย่ืนวีซา่เด่ียวเทา่นัน้ 
• ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตใุดๆ ทัง้สิน้ ท าให้ไม่สามารถย่ืนวีซ่ากรุ๊ปได้  หรือ 

ทา่นมีความประสงค์จะย่ืนวีซ่าเด่ียว ผู้ เดนิทางจะต้องเสียคา่ใช้จา่ยในการท า วีซ่ำเดี่ยวยื่นปกต ิ4 วัน ท ำกำร 
ท่ำนละ 850 บำท หรือ วีซ่ำด่วน 2 วัน ท ำกำร ท่ำนละ 1 ,975 บำท (อตัราดงักล่าวข้างต้น ส าหรับผู้ ถือ
หนงัสือเดนิทางไทยเทา่นัน้)  



 

 

กำรยกเลิกกำรเดนิทำง 
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 
    แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท 
    แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดนิทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค้ำใช้จ่ำยทัง้หมด 
• กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แตท่ัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น  คา่ตัว๋
เคร่ืองบิน คา่ห้อง คา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดนิทางได้ 
 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
วา่   ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 กรุ๊ปท่ีเดนิทางชว่งวนัหยดุเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบนิหรือคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษ เชน่ 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมด เน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่าย
ในเท่ียวบนินัน้ๆ 
ข้อควรทรำบก่อนกำรเดนิทำง 
 คณะทัวร์ครบ 10 ท่ำนออกเดนิทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดนิทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
 รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั 
 รายการทอ่งเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแตล่ะวนั เพ่ือให้โปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั                                                                                        
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ  ปฏิวตัิและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ
การควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถกูท าร้าย, 
การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบนิปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดนิทางแล้ว 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบใุน
รายการเดนิทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้อัตรำค่ำบ 
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตท่ีุเกิด
จากความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 



 

 

 ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ  ก่อนทกุครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้ 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 
เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับหนังสือเดนิทำงไทย (กรณีท่ำนที่มีควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำเดี่ยว)  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน 

หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ ทัง้สิน้ ถ้ำเกิดกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ -
ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
3. รูปถ่ำยหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลังสีขำวเท่ำนัน้!!  

ข้อห้ำม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเปือ้น, ห้ามยิม้, ห้ามใส่เสือ้สีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เสือ้คอกว้าง 
แขนกดุ ซีทรู ลกูไม้ สายเด่ียว ชดุราชการ ชดุยนูิฟอร์มชดุท างาน ชดุนกัเรียน นกัศกึษา), ห้ามใสแ่วนตาสีด า หรือ
กรอบแวน่สีด า, ห้ามสวมใสเ่คร่ืองประดบัทกุชนิด เชน่ ตา่งห ูสร้อย ก๊ิปตดิผม คาดผม เข็มกลดั เป็นต้น  
รูปต้องเห็นคิว้ และใบหทูัง้ 2 ข้างชดัเจน ห้ามผมปิดหน้า 
รูปต้องอดัด้วยกระดาษสีโกดกั หรือฟจูิเทา่นัน้ และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์  
รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน  
**ท่านท่ีประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการย่ืนวีซ่า กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองต้นสงักดัจดัมาพร้อมกับการส่ง
หนงัสือเดนิทาง  

4. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกข้อมลูจริงให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง)  
5. กรณีเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดนิทำง ใช้เอกสำรเพิ่มเตมิ จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
  เดนิทำงพร้อมพ่อแม่ / เดนิทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. ส าเนาสตูบิตัร (ใบเกิด) ทัง้นีก้รณีเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูตบัิตร (ใบเกิด) ตัวจริง 
  2. ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม ่ 
  3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านพอ่แม่  
  4. กรณีช่ือไมต่รงกบัสตูบิตัร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปล่ียนช่ือ 
  เดนิทำงพร้อมญำต ิ  

1. ส าเนาสตูบิตัร(ใบเกิด) ทัง้นีก้รณีเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูตบัิตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2. ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม ่ 
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านพอ่แม่  
4. กรณีช่ือไมต่รงกบัสตูบิตัร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเทา่นัน้ 

6.  ผู้เดินทำงท่ีช่ือเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 
ดังนี ้

1. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเทา่นัน้  
2. หนงัสือชีแ้จงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเทา่นัน้ 
3. ส าเนาบุ๊คแบงค์ อพัเดทยอดปัจจบุนั ขัน้ต ่า 100,000 บาท 
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 



 

 

4. ต้องไปแสดงตวัตอ่หน้าผู้ รับย่ืนวีซ่าท่ีศนูย์ย่ืนวีซา่จีนในวนัย่ืนวีซา่ 
7.  กรณีหนังสือเดนิทำงชำวต่ำงชำต ิใช้เอกสำรเพิ่มเตมิ จำกข้อ 1-3 ดังนี ้

1. ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทย ตวัจริงเทา่นัน้!! ตอ่อายกุารท างานแล้วไมต่ ่ากวา่ 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้
ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดนิทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 
3. ส าเนาบุ๊คแบงค์ อพัเดทยอดปัจจบุนั ขัน้ต ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำหนังสือเดนิทำงคนต่ำงชำตใินกรณีที่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
• หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั ทา่นละ 5,210 บาท 
• หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอียดได้ที่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย) 
ประเทศที่ไม่สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่วนได้   
ตา่งชาตฝิร่ังเศส และประเทศยโุรปท่ีเข้ากลุม่ข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเย่ียม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี  ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก 
มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส  สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์
เอสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว  (เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
เน่ืองจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท าการ
ย่ืนวีซา่ 

9. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนย่ืนวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่ให้บริษัททวัร์ อยา่ง 
น้อย 10 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศนูย์ย่ืนวีซา่จีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเตมิ หรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็น
เอกสิทธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

11.  ผู้ท่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการท าวีซา่
จีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนญุาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านท าบัตรหายในระหว่าง
เดนิทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

** ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกครัง้ กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำง
บริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลัก ** 

ผู้เดนิทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!  เพื่อประกอบกำรย่ืนขอวีซ่ำประเทศจีน 

**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น และตามความเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง** 

ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
.......................................................................................................................................................................
................. 
ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)    
.......................................................................................................................................................................
.........................................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้ำน.........................................มือถือ
.................................. 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้ำน
........................................ 
ช่ือสถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์
ใหญ่).......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน
.................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถำนท่ีท ำงำน  / สถำนศึกษำ ปัจจุบัน(ภาษาองักฤษตวัพิมพ์
ใหญ่)......................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร
............................ 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำร
โทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 
กรณีปัจจุบนัท่านเกษียณแลว้ ตอ้งกรอกท่ีอยูส่ถานท่ีท างานล่าสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
.......................................................................................................................................................................
...................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................
โทร................................. 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำร
โทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 
ท่ำนเคยเดนิทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดนิทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   



 

 

เม่ือวันท่ี....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันท่ี.......................เดือน.......................
ปี................. 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดนิทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวันท่ี....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันท่ี.......................เดือน.......................
ปี................. 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพันธ์  
ส าหรับคนโสดขอใหร้ะบุช่ือบิดา-มารดา / ส าหรับท่านท่ีสมรสแลว้ใหร้ะบุช่ือสามี หรือ ภรรยา เท่านั้น!! (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. บิดำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME.........................................................
.............. 
2. มำรดำ ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME.........................................................
............. 
3. สำมี หรือ ภรรยำ ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME.........................................................
.............. 
หมำยเหตุ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำให้ท่ำนเกิด
ควำมไม่สะดวกภำยหลัง  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง  จึงขออภัยมำ ณ ที่นี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบ
อย่ำงเคร่งครัด) 


