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เดนิทาง ตุลาคม 2562  

เร่ิมต้นเพียง 17,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง)-ฉางซา(สนามบนิฉางซา ฮวงหวั) (FD540:18.00-22.20) 
วนัท่ี 2.  ฉางซา-จางเจียเจีย้-เขาเทียนเหมนิซาน (กระเช้า+บนัไดเล่ือน+รถอทุยาน)-ถ า้ประตสูวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) 
วนัท่ี 3.    อทุยานจางเจียเจีย้(ขึน้-ลงลฟิท์แก้ว) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอนัดบัหนึ่ง-ล าธารแส้ม้าทอง-สะพานแก้วท่ียาวท่ีสดุ-จางเจียเจีย้-

ฉางเตอ๋-เมืองโบราณต้าเส่ียวเหอเจีย 
วันท่ี 4.  ฉางเต๋อ-สวนดอกไม้(รวมรถราง)-ฉางซา-ถนนโบราณไท่ผิงเจีย (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) -กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)  

(FD541:23.25-01.40) 
 
 
 

จางเจยีเจีย้ ตะลุย 2 เขา  FUN FUN NO SHOP 4 วัน 3 คืน 

FD 



  2 จางเจียเจีย้ ตะลยุ 2 เขา FUN FUN NO SHOP 4 วนั 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย                                     [GQ1CSX-FD003] 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) 
(FD540:18.00-22.20) 

15.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ออกชัน้ 3 ประตทูางเข้า 2-3 เคาน์เตอร์ 1-2  สายการบินแอร์

เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระให้กบัท่าน 
18.00 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบนิแอร์เอเชีย เที่ยวบนิที่ FD540  

(ไม่รวมอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
 22.20 น. เดนิทางถึง สนามบนิฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของแมน่ า้เซียง มีพืน้ท่ีประมาณ 12,500 ตาราง

กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทัง้ยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มี
ประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมมากวา่ 3,000 ปี ในปัจจบุนัเป็นศนูย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน 
หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมือง และรับสมัภาระหลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางเข้าสูโ่รงแรมท่ีพกั 

ที่พัก โรงแรม   RAMADA PLAZA CHANGSHA HOTEL OR SAME 5* 

วันที่ 2 
ฉางซา-จางเจียเจี ย้-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเล่ือน+รถ
อุทยาน)-ถ า้ประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองจางเจียเจีย้ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) อทุยานมรดกโลกตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียง
เหนือของมณฑลหหูนาน เป็นอทุยานแห่งชาตแิห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติใน
ปี ค.ศ.1992 อทุยานจางเจียเจีย้มีเนือ้ท่ีกวา่ 369 ตารางกิโลเมตร อดุมด้วยขนุเขาน้อยใหญ่และต้นไม้นานาพนัธุ์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขาเทียนเหมินซาน ตัง้อยู่มณฑลหูหนาน สมยัก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเมิง้ซานหรือซงเหลียว

ซาน เป็นประวตัแิรกของจางเจียเจีย้ นัง่กระเช้าขึน้สูเ่ขาเทียนเหมนิซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 
นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็นกระเช้าท่ีทันสมยัท่ีสดุ ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า สมัผสัความแปลกใหม่
ของการท่องเท่ียว ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพนัธุ์ ดอกไม้ป่าตามฤดกูาล ท่านจะได้ชมความงาม
ของภเูขา ภผูา นบัร้อยรูป ยอดเขาสงูเสียดฟา้ งามแปลกตา อิสระให้ท่านเพลิดเพลินและสมัผสัความงามของยอด
เขา 

 
 จากนัน้น าท่านชม ระเบียงแก้ว ซึ่งเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ท่ี 60 เมตร ล้อมรอบผาสงูชัน 
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ความกว้างของ สะพานกระจก วดัจากขอบผาได้ 3 ฟตุ มีความหนา 2.5 นิว้ ถือเป็นการท้าทายนกัท่องเท่ียวท่ีอยาก
มาสมัผสัทิวทศัน์อนังดงามบน เขาเทียนเหมนิซาน มีกฏอยู่วา่ผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะ
เดนิ สนันิษฐานวา่น่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการท าความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี ้ระยะทางอาจไม่
ไกล แต่ความใสอาจท าให้เราก้าวขาไม่ออก!!  จากนัน้น าท่านลงบนัไดเล่ือนสู่ ถ า้ เทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถ า้
ประตสูวรรค์เทียนเหมนิซาน เป็น 1 ใน 4 ของภเูขาท่ีสวย สาเหตท่ีุเรียกวา่เทียนเหมนิซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิด
ขึน้เองโดยธรรมชาตจินกลายเป็นถ า้ ประตนีูมี้ความสงู 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร  

 

 
 เม่ือท่านมาถึงถ า้ประตสูวรรค์ท่านจะได้ขึน้ขัน้บนัได 999 ขัน้ สู่ ภูเขาประตูสวรรค์ ถ่ายรูปชมความงามซึ่งเคยมีชาว

รัสเซียได้ขบัเคร่ืองบนิเลก็ลอดผา่นช่องภเูขาประตสูวรรค์มาแล้วเป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจจากชาวต่างชาติอีกแห่งหนึ่ง 
สมควรแก่เวลาเดนิทางลงจากเขาด้วยกระเช้า 

 

 
 หมายเหต ุกรณีรอควิขึน้กระเช้านาน หรือรถประจ าอทุยานหยดุให้บริการ ณ. ถ า้ประตสูวรรค์ 

1. กรณีรอคิวขึน้กระเช้านาน อาจจะมีเปล่ียนแปลงเป็นนั่งรถอุทยาน + ขึน้บนัไดเล่ือน + ลงกระเช้า เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วในการท่องเท่ียวแก่ลกูค้า ท่ีจะได้ไมต้่องรอควินาน  
2. กรณีหากบนัไดเล่ือนประกาศปิดเน่ืองจากปิดซ่อมแซม หรือจากสภาพอากาศท่ีหนาวจัด มีหิมะเกาะพืน้ ถนน ท า
ให้รถอุทยานไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภัยของลกูค้า ต้องเปล่ียนเป็นขึน้+ลงกระเช้าแทน 
ทัง้นีท้างบริษัทจะเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง และในสว่นการนัง่รถของอุทยานขึน้ไปบนถ า้
ประตสูวรรค์ หากรถของอทุยานไมส่ามารถขึน้ไปท่ีถ า้ประตสูวรรค์ได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จัดโปรแกรม
อ่ืนมาทดแทนให้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว ขอสงวนสิทธ์ิยึดตาม
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ประกาศจากทางอทุยานเป็นส าคญั โดยท่ีไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 ท่านสามารถเลือกซือ้ Option เสริมที่น่าสนใจได้ 

‣ โชว์สุนัขจิง้จอกขาว การแสดงท่ีถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ชวนให้เคลิบเคลิม้ไปกับการแสดง เป็นการ
แสดงบทเก่ียวกับความรักของนางพญาจิง้จอกขาวท่ีมีต่อชายผู้ เป็นท่ีรัก ต้องพลดัพรากจากกันทัง้ท่ียังรักกัน ถือ
เป็นบทต านานแห่งความรักท่ีน่ายกย่องยิ่งนกั ท่านจะเพลดิเพลนิไปกบัการแสดงจนลืมกระพริบตา ยิ่งใหญ่กว่าโชว์
หลวิซานเจ่ียท่ีหยางซัว่ ด้วยนกัแสดงคณุภาพกว่า 600 คน แสดงภายใต้สะพานคู่เช่ือมเขาสองลกู สะพานคู่รักใต้
หล้า อลงัการกวา่โชว์ใดใดท่ีท่านเคยสมัผสัมา (ปิดช่วงหน้าหนาว) 
**ราคาท่านละ 380 หยวน หากท่านใดสนใจ สามารถสอบถามเพิ่มเตมิและช าระเงนิได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือ
หัวหน้าทัวร์ไทย** 

ที่พัก โรงแรม   BEST WAESTERN PLUS QINGXINYUN HOTEL  OR SAME 5* 

วันที่ 3 
อุทยานจางเจียเจีย้(ขึน้-ลงลิฟท์แก้ว) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับ
หน่ึง-ล าธารแส้ม้าทอง-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-จางเจียเจีย้-ฉางเต๋อ-เมือง
โบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่าน เท่ียวชม อุทยานจางเจียเจีย้ โดยขึน้เขาด้วย ลฟิท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียท่ีสงู 326 เมตร

ซึ่งถูกบนัทึกลง Guinness world Records ในด้านเป็นลิฟท์แก้วแบบ outdoor ท่ีสงูท่ีสดุในโลก (World’s tallest 
full-exposure outdoor elevator) และเร็วท่ีสดุในโลก น าท่านเดนิทางสู ่เทียนเสีย้ตีอี้เ้ฉียว (สะพานใต้หล้าอันดบั
1) ซึ่งมีทัศนียภาพท่ีสวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขนุเขา ซึ่งภาพยนตร์ช่ือดัง อวตาร ได้น ามาเป็นฉากในการถ่ายท า 
ท่านจะได้เพลดิเพลนิกบัทิวทศัน์อนัสวยงาม สมควรแก่เวลาน าท่านโดยสารโดยลฟิท์แก้วลงจากยอดเขา 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

  ท่านชม ล าธารแส้ม้าทอง เป็นล าธารท่ีไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสงูชนัเข้าไปกลางภูเขาวงกตระยะทาง
ประมาณ 7.5 กิโลเมตรตัง้อยู่ทางด้านตะวนัออกของอทุยานแห่งชาตจิางเจียเจีย้ โดยล าธารแห่งนีจ้ะไปบรรจบรวม
กบัแมน่ า้หลีของมณฑลหหูนาน  
    

 น าท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วที่ยาวที่ สุดในโลก มีความสงูเหนือพืน้ 980 ฟุต และความยาวกว่า 400 
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เมตร เช่ือมสองหน้าผา ถือเป็นการท าลายสถิต ิสะพานแก้วท่ียาวท่ีสดุ เน่ืองจากอนัเดมิ อย่างสะพานแกรนด์แคนย่อ
นของอเมริกา สงูเพียงแค ่718 ฟตุ   

 

 
 หมายเหต ุหากสะพานแก้วไมส่ามารถเข้าไปเท่ียวชมได้ หรือ ทางเมืองจีนประกาศปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเท่ียวชได้ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนรายการตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีการ
คืนคา่ใช้จ่ายใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีย้ึดตามประกาศจากทางสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นส าคญั  

 ท่านเดนิทาสูเ่มืองฉางเต๋อ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่โมง)  น าท่านสู ่เมืองโบราณต้าเส่ียวเหอเจีย เป็นถนนท่ีสร้าง
ขึน้ตามวฒันธรรมและประวตัิศาสตร์ของเมืองฉางเต๋อ ในสไตล์สมยัโบราณ มีอาหารพืน้เมืองมากมาย อาทิ เต้าหู้
เหมน็ เส้นหม่ี  อิสระให้ท่านเลือกซือ้ของตามอธัยาศยั 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม   ZE YUN HOTEL OR SAME 5* 

วันที่ 4 
ฉางเต๋อ-สวนดอกไม้(รวมรถราง)-ฉางซา-ถนนโบราณไท่ผิงเจีย (สนามบิน
ฉางซา ฮวงหวั)-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)  (FD541:23.25-01.40) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 จากนัน้น าท่านเดินทางชม สวนดอกไม้ ณ สวนฟงหลินฮวาไห่ ตัง้อยู่ห่างจากตัวเมืองฉางเต๋อประมาณ 18 

กิโลเมตร ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปกบัดอกไม้นานาพนัธุ์ ตามฤดกูาล  น าท่านเดนิทางกลบัไปยงั เมืองฉางซา (ใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของแมน่ า้เซียง มีพืน้ท่ีประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการ
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ปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองเอกของมณฑลหหูนาน มีประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมมาก
วา่ 3,000 ปี ในปัจจบุนัเป็นศนูย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหหูนาน 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านสู ่ถนนโบราณไท่ผิงเจีย เป็นถนนท่ีมีความยาวประมาณ 500 เมตร ซึ่งเตม็ไปด้วยร้านท่ีขายสินค้าน่ารัก ทัง้

อาหารและของฝาก ให้ท่านอิสระให้ท่านช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 
 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิฉางซา ฮวงหัว 

23.25 น. ออกเดนิทางจาก สนามบนิฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา โดยสายการบนิแอร์เอเชีย เที่ยวบนิที่ FD541  
(ไมร่วมอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

01.40 น. เดนิทางถึง สนามบนิดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ 
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โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มีจ านวนผู้โดยสารไม่ถึง 

15 ท่านไม่มีหวัหน้าทวัร์ไทย 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ 

** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ ** 
 

ประกาศ  :  ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจีย้ และ เมืองฟ่งหวง มณฑลหหูนาน ได้มี
การออกกฎระเบียบ ก าหนดนโยบายให้โรงแรม ยกเลกิการให้บริการ สิง่ของท่ีใช้ครัง้เดียวแล้วทิง้ เช่น แปรงสฟัีน ยาสฟัีน 

แชมพ ูหมวกอาบน า้ รองเท้าแตะฯลฯ เพือ่เป็นการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อนและรักษาสิง่แวดล้อม 

 

 ดังนัน้กรุณาน าสิ่งของใช้เหล่านีต้ดิตัวมาด้วยตัวเอง 

หากทา่นเข้าพกัแล้วต้องการใช้สิง่ของดงักลา่ว ท่านจะต้องเสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเองตามราคาท่ีโรงแรมก าหนดไว้ 

(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไว้ด้านนอกหรือวางไว้ในห้องน า้ แล้วคิดคา่บริการเม่ือท่านเช็คเอ้าท์ ) 

 

 

 

อัตราค่าบริการ :  จางเจียเจีย้  ตะลุย 2 เขา  FUN FUN NO SHOP 4 วัน 3 คืน โดยสายการบนิแอร์เอเชีย  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  

(เสริมเตยีง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 

ท่านละ 

วนัท่ี 10-13 ต.ค. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- 15,900.- 

วนัท่ี 24-27 ต.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 11,900.- 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ รวมวีซ่ากรุ๊ป 
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 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้อมูล

ความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 

เน่ืองจากทวัร์เป็นราคาโปรโมชัน่ และตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซือ้ขาด ต้องเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่านัน้  
หากท่านตกลงจองทวัร์โดยจ่ายเงินมัดจ า หรือ ค่าทวัร์ทัง้หมดแล้ว หากท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน
การเดินทาง  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ และหากออกตั๋วไปแล้วในกรณีท่ีท่านไม่
สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามตั๋วเคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้หรือไม่
สามารถเปลีย่นช่ือผู้ เดินทาง 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
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 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,500 บาท 

วีซ่าแบบหมู่คณะ ส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ (ใช้ส าเนาหน้าพาสปอร์ต
แบบเต็ม 2 หน้ามองเห็นข้อมลูชดัเจน + รูปถ่ายเห็นใบหน้าชดัเจนพืน้หลงัสขีาว สแกนได้หรือถ่ายรุปเองได้  และต้อง
สง่เอกสารลว่งหน้า 10 วนัก่อนเดินทาง)  
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทัง้สิน้ ท าให้ไม่
สามารถยื่นวีซา่กรุ๊ปได้ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 1,650 บาท พร้อมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อท า
การยื่นค าขอวีซา่เด่ียวผา่นศนูย์รับยื่น    
โปรดทราบ ผู้ ท่ีมีความประสงค์ ย่ืนค าขอวีซ่าจีน แบบหมูค่ณะ (กรุ๊ป) ท่ีเคยเดนิทางไปในประเทศ ดงัต่อไปนีต้ัง้แต่ ปี 2014 เป็นต้นมา 
ไมส่ามารถย่ืนวีซ่าแบบหมูค่ณะ (กรุ๊ป) ได้ต้องย่ืนวีซ่าจีนแบบเด่ียวเท่านัน้ และใช้เวลามากกวา่ก าหนดการเดมิ 4 วนัท าการ 
1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อซุเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 
11.ซาอดุีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลงักา 16.ลเิบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตรุกี 21.เยเมน 22.
โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเลีย   
กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีด าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถน าไปใช้กับการ
เดนิทางครัง้อ่ืนๆ ได้ และการยกเลกิเดนิทางไมส่ามารถคืนเงินคา่วีซ่าได้ทกุกรณี 

3. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 20 กิโลกรัมเท่านัน้ ส่วนเกิน
น า้หนกัตามสายการบินก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองด่ืม, คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
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8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทริป 
หวัหน้าทวัร์ไทยแล้วแตด่ลุพินิจและความพงึพอใจในการบริการของทา่น 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, 

การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ 
ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ี
ทา่นได้ช าระไว้แล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจัดบริการทวัร์อ่ืน
ทดแทนให้ แตจ่ะไม่คืนเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัท
ฯ จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 
**ยื่นวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
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- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้ก่อนการส่ง

เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  

- กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง , ส าเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 
ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน ญาติท่ีติดต่อได้ในกรณี
ฉกุเฉิน หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ 
อาจมีการระงบัการออกวีซา่ เลม่ท่ีมีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่ให้บริษัททวัร์ อย่างน้อย 
5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจวา่สถานทตูจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทูต และบางครัง้บริษัททวัร์ไม่ทราบลว่งหน้า ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือ
เดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนญุาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / 
ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดี หากทา่นท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่
ประเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน
ประเทศไทยเทา่นัน้ 
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 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
เน่ืองจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และตราเข้า-ออกอย่างน้อย 
2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทบัร้านท่ีแปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
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[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบร์ิก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มันขึน้ในอนาคต ซึ่ง
ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
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**สถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หม้าย            หย่า    
  ไมไ่ด้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส .............................................................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
................................................................................. ....................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................ .................................................................. 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ.................................................. .................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
............................................................................................................................. .......................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................ ................................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ.................................................. ................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน................................................................................. ...................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
............................................................................................................................. ............................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................ .................................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ........................................................ ............................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ....................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.......................... ......................................... 
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง** ถ้าเอกสารสง่ถึงบริษัทแล้วไมค่รบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าให้ท่าน
เกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 


