
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WE101 : ทวัรฉ์างซา จางเจยีเจีย้ ICE WORLD 4 วนั 3 คนื 

จางเจยีเจีย้ เมอืงมรดกโลก ดนิแดนแพนดอรา่แหง่โลกมนษุย ์

ลอ่งเรอืทะเลสาบใบวลิโลว ์ชมทวิทศันส์ถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ชาต ิ4A LIUYE LAKE 

สมัผสัดนิแดนหมิะ ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD สถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหม ่

พชิติความเสยีว สะพานกระจกยาวทีส่ดุในโลก แกรนดแ์คนยอน 

ฉางซา เมอืงเอกของมณฑลหหูนาน ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิไทผ่งิ 

 

      เมนพูเิศษ : สกุีเ้ห็ด +ป้ิงยา่งบารบ์คีวิเกาหล+ีอาหารถูเ่จยี+อาหารกวางตุง้ 

 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว : ฉางเตอ๋ 1 คนื, จางเจยีเจีย้ 2 คนื 

 

โดยสายการบนิ Thai Smile Airways 

 

*คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่* 

 

 

 



     

 

ราคาผูใ้หญ ่

 

 

ราคาผูใ้หญ ่

 

ราคาเด็ก 

อาย ุ2-18 ปี 

 

Infant  

อาย ุ0-2 ปี 

 

พกัเดีย่วเพิม่ 

 

ทีน่ ัง่ 

7-10 ก.พ.63 9,888 12,888  

5,000  

ไมร่วมคา่วซีา่ 

 

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 ม.ีค.63 9,888 12,888 4,500 20 

8-11 ม.ีค.63 9,888 12,888 4,500 20 

15-18 ม.ีค.63 9,888 12,888 4,500 20 

29 ม.ี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 ม.ิย.63 9,888 12,888 4,500 20 

5-8 ม.ิย.63 9,888 12,888 4,500 20 

7-10 ม.ิย.63 9,888 12,888 4,500 20 

14-17 ม.ิย.63 9,888 12,888 4,500 20 

21-24 ม.ิย.63 9,888 12,888 4,500 20 

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

 



     

วนัแรก: สนามบนิสวุรรณภมู-ิฉางซา-ฉางเตอ๋                                     อาหารเย็น 

 

11.30 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ 2 

เคาน์เตอรส์ายการบนิ Thai Smile Airways (WE) รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจาก

เจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวทา่ นเองตามนโยบายรักษา
ความปลอดภยัของสายการบนิ   

 

14.30 น. บนิลัดฟ้าสู ่ฉางซา ประเทศจนี โดยสายการบนิ Thai Smile Airways เทีย่วบนิที ่WE616 

 

18.45 น. ถงึ ฉางซา เมอืงเอกของมณฑลหูหนาน ตัง้อยูใ่นเขตลุ่มแมน่ ้าเซยีง จงึท าใหท้ีน่ี่มคีวามอดุมสมบรูณ์

ทัง้ทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรม ทีส่ าคัญยังเป็นบา้นเกดิของ เหมา เจ๋อตุง อดีตผูน้ าของจนีอกีดว้ย 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฉางเตอ๋ (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชม.) ซึง่ตัง้อยูท่างทศิ

ตะวันตกเฉียงเหนอืของมณฑลหหูนาน เป็นแหลง่ถลงุเหมอืงแร่ทีส่ าคัญ และมผีลติผลทางการเกษตร

ทีม่ชี ือ่ของประเทศจนี บรกิารแฮมเบอรเ์กอร+์น า้ด ืม่ บนรถ 

 

พกัที ่เมอืงฉางเตอ๋: HUA JING HOTEL CHANGDE (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

 

วนัทีส่อง: ฉางเตอ๋-ลอ่งเรอืทะเลสาบใบวลิโลว-์จางเจยีเจีย้-ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี  

 สะพานแกว้จางเจยีเจีย้-OPTION:โชวส์นุขัจ ิง้จอกขาว หรอื โชวเ์หมยลีเ่ซยีงซ ี

         อาหารเชา้, เทีย่ง, เย็น                                                                                                                                                                                                               

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 

 น าท่าน ล่องเรอืทะเลสาบใบวลิโลว ์ชมทวิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวแห่งชาต ิ4A LIUYE LAKE 

ทะเลสาบแหง่แรกของเมอืงจนี และถอืวา่เป็นสวรรคท์ีม่นี ้าลอ้มรอบเมอืงอยา่งสวยงาม เดนิทางสู ่จาง

เจยีเจีย้ (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชม.) เมอืงมรดกโลกทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนจากยเูนส

โกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย ถงึ จางเจยีเจีย้ น าท่านแวะผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยา

สมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณฟังเรื่องราวเกีย่วกับ



     

การแพทยโ์บราณตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบัน การสง่เสรมิการใชส้มนุไพรจนีทีม่มีานานนับพันปีพรอ้มรับฟัง

การวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ  

 

เดนิทางสู ่ถนนคนเดนิซปีู้ เจยี แหล่งสนิคา้พืน้เมอืง อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากตามอัธยาศัย 

แวะรา้นชา เพือ่ชมิชารสเลศิและเลอืกซือ้ผลติภัณฑเ์กีย่วกับใบชา เดนิทางสู ่   (รอบเวลา 16.20-

18.30 น.) สะพานแกว้ขา้มเขาทีย่าวทีสุ่ดในโลกเหนอืแกรนแคนยอน สงูเหนือพืน้ 980 ฟตุ และ

ความยาว กวา่ 400 เมตร เชือ่มสองหนา้ผาถอืเป็นการท าลายสถติสิะพานแกว้ทีย่าวและสงูทีส่ดุในโลก

อนัเดมิ อยา่งสะพานเหนอืแคนยอนของอเมรกิา หรอื The Grand Canyon skywalk ทีส่งูเพยีงแค ่718 

ฟตุ น าทา่นเดนิวัดใจกนัดว้ยทางเดนิทางกระจกครสิตัล กบัววิทวิทัศนท์ีส่วยงามเกนิกวา่ค าบรรยายใดๆ 

ใหท้า่นเก็บภาพความประทับใจ หมายเหตุ: หากสะพานแกว้ปิดไมส่ามารถเขา้เทีย่วชมไดท้างบรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเป็นเที่ยวถ ้ามังกรเหลืองแทน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

 

 

 

OPTION: โชวส์นุขัจ ิง้จอกขาว หรอื โชวเ์หมยลีเ่ซยีงซ ีราคาทา่นละ 380 หยวน 

*ตดิตอ่ไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่หรอืหวัหนา้ทวัร*์  

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

 พกัที ่เมอืงจางเจยีเจีย้: WULINGYUAN HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

 
 

วนัทีส่าม: พธิภณัฑภ์าพหนิทราย-ICE WORLD ZHANGJIAJIE-OPTION:เขาเทยีนเหมนิซาน

         อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                                                                                          

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 

แวะชมอญัมณีทีป่ระเทศจนียกยอ่งว่ามคี่าอยา่งล ้าเลศิยิง่กว่าทองและเพชรน่ันก็คอื หยกจนี ชาวจนีมี

ความเชือ่ว่าหยก เป็นอัญมณีล ้าค่า เป็นสริมิงคลแก่ ผูท้ี่ไดม้าครอบครองท าใหช้วีติเจรญิรุ่งเรือง 

สง่เสรมิใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มั่งคั่ง โชคด ีอายยุนืยาวใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ก าไลหยก แหวนหยก 

หรอื เผา่เยา้ ซึง่เป็นเครือ่งประดับน าโชค  

 

น าท่านชม  พธิภณัฑภ์าพหนิทราย “จวนิเซงิฮวา่เยีย่น” ภายในพพิธิภัณฑไ์ดจ้ัดแสดงผลงานทีม่ี

คณุคา่ทางศลิปะของศลิปินแหง่ชาตนิามว่า ลีจ่วนิเซงิ ซึง่ผลงานข องเขาทุกชิน้เป็นภาพเขยีนดว้ยมอื

ทีใ่ชห้นิทราย และสธีรรมชาตทิีส่กัดจากเปลอืกไม ้ใบไมเ้ป็นวัตถุดบิในการเขยีน ซึง่ภาพเขยีนเหล่านี้

นอกจากจะทรงคุณค่าทางศลิปะมเีอกลักษณ์เฉพาะยังเป็นภาพเขยีนทีส่วยงามคมชดัและมมีติสิมจรงิ

อกีดว้ย เดนิทางสู่ รา้นยางพารา เลอืกซือ้ผลติภัณฑท์ีผ่ลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผา้ห่ม ที่

นอน กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ    



     

 เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสมัผัสดนิแดนหมิะสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหมข่องจางเจยีเจีย้ ZHANGJIAJIE ICE 

AND SNOW WORLD มพีืน้ทีม่ากกวา่ 200 ไร ่ภายในถกูปกคลมุไปดว้ย น ้าแข็งและหมิะ นอกจากนี ้

มกีจิกรรมหลากหลาย อาท ิ สก,ีสโนวบอรด์,การเลน่หมิะ,สเกต็,BUMPER CAR ฯลฯ ชมสดุยอดการ

แสดง FANTASTIC SNOW WORD ทีจ่ะท าใหท้กุทา่นไดส้มัผัสกบับรรยากาศทีป่กคลมุไปดว้ยหมิะ

และน ้าแข็งตลอดทัง้ปี (รวมคา่เขา้สะพานหมิะ สไลด ์BUMPER CAR โชว ์FROZENS) 
 

**ไมร่วมคา่เชา่อปุกรณ์สก ีทา่นละ 300 หยวน ,คา่เชา่อปุกรณ์กนัหนาว ทา่นละ 40 หยวน** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OPTION: เขาเทยีนเหมนิซาน ทา่นละ 650 หยวน *ตดิตอ่ไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่หรอืหวัหนา้ทวัร*์ 

อยูส่งูจากระดับน ้าทะเล 1,518.6 เมตร น าทา่นน ัง่กระเชา้+บนัไดเลือ่น ขึน้สู ่เขาเทยีนเหมนิซาน ซึง่

มคีวามยาวถงึ 7.5 กโิลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาท)ี ชมความมหัศจรรยห์นา้ผาลอยฟ้า สัมผัส

ความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหนิ หลากหลายพันธุ์ ดอกไมป่้าตาม

ฤดกูาล ทา่นจะไดช้มความงามของภเูขา ภผูา นับรอ้ยยอดสงูเสยีดฟ้า งามแปลกตา น าทา่นเดนิพสิจูน์

วัดใจ ความหวาดเสยีวของ ระเบยีงกระจก (รวมผา้หุม้รองเทา้) มคีวามยาวประมาณ 60 เมตร สูง

กวา่ระดับน ้าทะเล 1.4 กโิลเมตร ชมความงามของ ถ า้เทยีนเหมนิซาน หรอื ถ า้ประตสูวรรค ์เป็น 1 

ใน 4 ภเูขาทีส่วยทีส่ดุของประเทศจนี  สาเหตทุีเ่รยีกว่าเทยีนเหมนิซานเพราะว่าภเูขาเกดิระเบดิขึน้

เองโดยธรรมชาตจินกลายเป็นถ ้าประตูนี้มคีวามสูง 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 

เมตร เมือ่ทา่นมาถงึถ ้าประตสูวรรคท์า่นจะไดล้งบนัได 999 ขัน้ ถา่ยรปูชมความงามซึง่เคยมชีาวรัสเซยี

ไดข้บัเครือ่งบนิเล็กลอดผ่านชอ่งภเูขาประตูสวรรคม์าแลว้เป็นสถานทีท่ีน่่าสนใจ  จากชาวต่างชาตอิกี



     

แห่งหนึง่ สมควรแกเ่วลาน าท่าน  ลงจากเขา เปลีย่นขึน้รถทอ้งถิน่ ผ่านชมเสน้ทางทีม่คีวามคดโคง้ 
99 โคง้ (ชว่งฤดหูนาวจะเปลีย่นเป็นขึน้-ลง กระเชา้แทน) 

*หมายเหต:ุการน่ังกระเช ้ าขึน้-ลงเขาเทยีนเหมนิซาน หากกระเชา้ปิดซอ่มบ ารุง ท างบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิพ์าน่ังรถอุทยาน+บันไดเลื่อนขึน้ไปบนถ ้าเทียนเหมนิซาน หากรถ+บันไดลื่อนของอุทยานไม่

สามารถขึน้ไปที่ถ ้าเทียนเหมนิซานได ้ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนเงิน ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ

ภมูอิากาศและความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วเป็นหลกั โดยยดึตามประกาศจากทางอทุยานเป็นส าคัญ 

โดยทีไ่มแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้* 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

เขา้สูท่ ีพ่กั WULINGYUAN HOTEL HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   
  

วนัทีส่ ี:่ จางเจยีเจ ีย้-ฉางซา-ถนนคนเดนิไทผ่งิ-สนามบนิฉางซา-กรงุเทพฯเชา้,เทีย่ง                                                                                                                                                                                                                                       

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

เดนิทางกลับสู ่ฉางซา (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชม.)  

เทีย่ง  ถงึ ฉางซา  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิไทผ่งิ ถนนคนเดนิยาวประมาณ 500 เมตร ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นทีข่าย

สนิคา้น่ารักๆ ของฝากจากเมอืงจนีทีน่่าซือ้ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฉางซา 

19.50 น. บนิลดัฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Smile Airways  เทีย่วบนิที ่WE617  
 

22.30 น. ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 



     

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนือ่งจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกับการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทุก

เมอืง ก าหนดใหม้กีาร ประชาสัมพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัว

หมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ 

จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แต่จะซือ้หรอืไมซ่ือ้

ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซือ้ใดๆทัง้สิน้  

 

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน โดยไกด์

ทอ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

 

- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิและการพจิารณาในการตัดสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่เป็นความเต็มใจของผู ้

ซือ้ในสนิคา้นัน้ๆ และ ขอ้ตกลงระหว่างลูกคา้กับรา้นคา้ ดังนัน้ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบความเสยีหายของสนิคา้ 

และคณุภาพของสนิคา้ทีไ่มไ่ดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ทา่นจ าเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้ทกุครัง้ 

 

-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรณุาสอบถาม

ทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์กุครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทัด เนือ่งจากทางบรษัิทฯ 

จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก 

 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ กรณีท่านตอ้งซื้อบตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่

เดนิทางมาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจาก

สายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมี

การเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุล

เชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบ

และไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
 

 

**ออกเดนิทางข ัน้ต า่  15ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

 

***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 

 

 



     

อตัราคา่บรกิารรวม  

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(BKK) – ฉางซา (CSX) – กรงุเทพฯ(BKK)  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์ 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไดจ้ านวน1ใบตอ่ทา่น น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

6.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัที่

บรษัิทท าไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนั

ชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

2.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

3.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊    ทา่นละ 1,500 บาท 

3.1 คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบเดีย่วทางบรษิทัฯยืน่ให ้  ทา่นละ 2,200 บาท **ยืน่แบบเดีย่ว 4 วนัท าการ** 

--(คา่วซีา่เดีย่ว1,700+คา่บรกิารในการยืน่ 500) ไมร่วมเก็บเอกสาร-- 

3.2 คา่วซีา่จนีแบบเดีย่วดว่นทางบรษิทัฯยืน่ให ้       ทา่นละ 3,500 บาท **ยืน่แบบเดีย่ว 2 วนัท าการ** 

--(คา่วซีา่เดีย่วแบบดว่น 3,000+คา่บรกิารในการยืน่ 500) ไมร่วมเก็บเอกสาร-- 

4.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  

5.คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

6.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

7.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ30 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งช าระคา่

น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

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

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

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

 

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 5,500 บาท และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนัลว่งหนา้ (การ

ไมช่ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอื

ยกเลกิการเดนิทาง)   
 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตั๋ว

เทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น

การเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่่ากรณีใดทัง้สิน้ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่่านไมส่ามารถเดนิทางพรอ้ม

คณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

 

 



     

หมายเหต ุ:  

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ

บรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลับปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ 

ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่เขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของแตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการ

เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู

เงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์

(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความ

คุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 



     

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 

กรณุาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ โดยผูส้มคัรไมต่อ้งแสดงตวัและสแกนลายนิว้มอื 

 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เลม่ปัจจบุนัทีม่อีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายโุดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับ

มาถงึประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เลม่เกา่ เคยไดรั้บวซีา่จนี กรณุาถา่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์เลม่เกา่ และส าเนาหนา้

วซีา่จนี จัดสง่ใหก้บัทางบรษัิทฯ ** 
 

 

2.รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาวเทา่น ัน้ ขนาด 2x2นิว้ หรอื 4.5x4.5cm สีเ่หลีย่มจตัรุสั  

จ านวนทา่นละ 2 ใบ >>รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 3เดอืน<< 

หา้มตกแต่งรูป, หา้มสวมแว่นตา, หา้มใสเ่ครือ่งประดับ, หา้มใสค่อนแทคเลนส,์ หา้มเห็นฟันโดยเด็ดขาด รูปถ่ายตอ้ง

เปิดใหเ้ห็นหนา้ผาก และเห็นใบหชูดัเจน โดยตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหรู้ปถ่ายช ารุด และไม่สามารถใชง้านได ้

** 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.เอกสารสว่นตวั 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร (ของเด็ก) 

 - ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาใบจดทะเบยีนสมรส (ของบดิาและมารดา) 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร (ของเด็ก) 

 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร (ของบดิาและมารดา) 

 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ของบดิาและมารดา) 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอื

รับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้

บตุรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางกับ

บคุคลทีส่าม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุนค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต/



     

อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของทา่น (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบตัรประชาชนของบดิา-มารดา) 

โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวัน

นัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกบับตุร และเซ็นเอกสารต่อ

หนา้เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

4.เงือ่นไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่ประเทศจนี 

 เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มลูความเป็นจรงิ 

เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งน าสง่ขอ้มลูใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถ

กรอกประวัต/ิขอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มลูของท่านเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถู่กตอ้งกับความ

เป็นจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 

 

5.กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(ลกูคา้ตอ้งท าการยืน่วซีา่เดีย่วดว้ยตนเอง)  

กรณุาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนื่องจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยีเป็นการถาวร และถงึแมว้่า

ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 

  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 มตีอ่หนา้หลงั 



     

EXAMPLE 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 4 วันท าการ 

กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (MR , MRS , MISS , MASTER)   ............................................................................................. 

2. ทีอ่ยู ่ตามส าเนาทะเบยีนบา้น 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย.์.............. 

3. ทีอ่ยูพ่ านักปัจจุบนั กรณีไม่ตรงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น 

................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย.์.............. 

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

5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบยีน)      หยา่รา้ง    หมา้ย           อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ .......... 

6.ชือ่-สกลุ คูส่มรส ...................................................... เบอร์โทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

7.ชือ่-สกลุ บตุร (ถา้ม)ี ................................................. เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

8.ชือ่-สกลุ บดิา   .......................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

9.ชือ่-สกลุ มารดา .......................................................... เบอรโ์ทรศพัท.์......................... อาชพี........................... 

10.อาชพีปัจจบุนั (กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นสมบรูณ์) ........................................... ต าแหน่ง................................  

     ชือ่ บรษัิท/รา้นคา้/โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย ................................................................................................. 

     ทีอ่ยู ่เลขที ่............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ต าบล/แขวง ....................................... 

     อ าเภอ/เขต ......................... จังหวดั .............................. รหัสไปรษณีย ์.............. เบอรโ์ทรศพัท.์.................... 

11.ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม่ 

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่................................. ถงึวนัที ่.....................................  

12.ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่ ประเทศจนี หรอืไม่ 

    ไมเ่คย   เคย (โปรดระบ)ุ เหตผุลทีท่า่นถกูปฎเิสธวซีา่ ..................................................................  
   

หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีงตวักลางทีค่อย

ใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  

** เอกสารเพิม่เตมิ ** 

ขอความร่วมมอืผูส้มัครผูส้มัครวซีา่จนี ด าเนนิการเพิม่เตมิ ดงันี ้  

 1.ปริน้เอกสารใบสมัครวซีา่จนี หนา้ที4่ (Application Chinese visa) 

 

 

 

      ** ไฟลเ์อกสารส าหรับปริน้ อยูห่นา้ถัดไป ** 

 2.เซ็นชือ่ใหเ้หมอืนกบัหนา้พาสปอรต์เพยีง 1 จดุเทา่นัน้ 

 3.จัดสง่ใหบ้รษัิทฯ พรอ้มเอกสารทีใ่ชย้ืน่วซีา่ รูปถา่ย และพาสปอรต์ 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


