
 

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  

วนัที ่ 13-17 เม.ย. 62 26,888.- 

วนัที ่ 16-20 พ.ค. 62 23,888.- 

วนัที ่ 25-29 ก.ค. 62 24,888.- 

วนัที ่ 10-14 ส.ค. 62 24,888.- 

 

รำคำไมร่วมคำ่วซีำ่แบบเดีย่ว ทำ่นละ 1,000 บำท  

ส ำหรบัลูกคำ้ทีม่ทีะเบยีนบำ้นอยูใ่นพืน้ที ่12 จงัหวดัภำคเหนอืเทำ่น ัน้ 

กรณีลกูคำ้ ทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นพืน้ที ่12 จงัหวดัภำคเหนอื เก็บเพิม่ ทำ่นละ่ 600 บำท 

รำคำยงัไมร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 100 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 

 
 

บนิตรง เชยีงใหม ่ฉำงซำ จำงเจยีเจีย้ สะพำนแกว้ 

 5 วนั 4 คนื โดยสำยกำรบนิ แอรเ์อเชยี 

 เทีย่วเต็มอิม่ ไมล่งรำ้นชอ้ปฯ 
 ชมความงดงาม เขาเทยีนเหมนิซาน พชิติความกลา้ ระเบยีงแกว้ 
 พสิจูนค์วามกลา้กบั สะพานแกว้ ทีย่าวทีส่ดุในโลก 
 เมนูพเิศษ ป้ิงย่างเกาหล ี, สกุีเ้ห็ด 
 พักโรงแรมระดบั 4 ดาว 
 มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง ไปและกลบั 

 
 

 



 

                              
 

วนัที ่1 เชยีงใหม ่– ฉำงซำ(08.20-12.05น.)  -วดัไคฟ-ูเมอืงจำงเจยีเจีย้ 

05.30น. คณะพรอ้มกันที ่สนำมบนิเชยีงใหม ่บรเิวณเคาทเ์ตอร ์สำยกำรบนิ Air Asia โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยอ านวยความ

สะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้ับทา่นบนิ 

08.20น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงฉางซา โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เทีย่วบนิที ่FD480 (มอีำหำรบรกิำรบนเครือ่ง) 

12.05น. เดนิทางถงึ เมอืงฉำงซำ ตัง้อยูท่างตอนใตข้องแมน่ ้าเซยีง มพีืน้ทีป่ระมาณ 12,500 ตารางกโิลเมตร แบง่เขตการ

ปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงเอกของมณฑลหหูนาน มปีระวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมมาก

วา่ 3,000 ปี ในปัจจบุันเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิของมณฑลหหูนาน หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

จากนัน้น าทา่นสู ่วดัไคฟ ูเป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงฉางซา ตัง้อยูบ่รเิวณถนน Kaifusi 

สนันษิฐานวา่มกีารสรา้งมาตัง้แตใ่นชว่ง ค.ศ. 907-960 จงึมคีวามเกา่แกแ่ละเป็นทีศ่รัทธามาก ๆ ของชาวเมอืง วัด

แหง่นี้เป็นวัดพทุธนกิายเซน ดา้นหนา้เป็นประตสูงูใหญ่ สไตลจ์นี สว่นดา้นในจะเป็นอาคารตา่ง ๆ พรอ้มดว้ยสวนสวย

สเีขยีวขจ ีมสีระน ้าสรา้งความสดชืน่ ภายในวัดจะเงยีบสงบ น่าไปเดนิเลน่พักผ่อนหยอ่นใจสดุ ๆ 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจำงเจยีเจีย้ อทุยานมรดกโลกตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนอืของมณฑลหหูนาน เป็นอทุยาน

แหง่ชาตแิหง่แรกของจนี และไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 อทุยานจางเจยีเจีย้มเีนื้อที่

กวา่ 369 ตารางกโิลเมตร อดุมดว้ยขนุเขานอ้ยใหญแ่ละตน้ไมน้านาพันธุ ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

ทีพ่กั BEST WESTERN GRAND HOTEL ZHANGJIAJIE หรอืเทยีบเทา่ ระดับ 4 ดาว 

 

วนัที ่2 เมอืงจำงเจยีเจีย้-เขำเทยีนเหมนิซำน-ถ ำ้ประตสูวรรค ์(กระเชำ้+บนัไดเลือ่น+รถอทุยำน+ผำ้หุม้

รองเทำ้) 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ภูเขำเทยีนเหมนิซำน ตัง้อยูม่ณฑลหหูนาน สมัยกอ่นเรยีกวา่ ภเูขาหวนิเมิง้ซานหรอืซงเหลยีว

ซาน เป็นประวัตแิรกของจางเจยีเจีย้ น่ังกระเชา้ขึน้ สู ่เขาเทยีนเหมนิซาน ซึง่มคีวามยาวถงึ 7.5 กโิลเมตร ใชเ้วลา 

40 นาท ีถงึเขาเทยีนเหมนิซานเป็นกระเชา้ทีท่ันสมัยทีส่ดุ ชมความมหัศจรรยห์นา้ผาลอยฟ้า สมัผัสความแปลกใหม่

ของการทอ่งเทีย่ว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหนิ หลากหลายพันธุ ์ดอกไมป่้าตามฤดกูาล ทา่นจะไดช้มความงามของ

ภเูขา ภผูา นับรอ้ยรปู ยอดเขาสงูเสยีดฟ้า งามแปลกตา อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิและสมัผัสความงามของยอดเขา 

จากนัน้น าทา่นชม ระเบยีงแกว้ ซึง่เป็นระเบยีงกระจก มรีะยะทางอันหวาดผวาอยูท่ี ่60 เมตร ลอ้มรอบผาสงูชนั ความ

กวา้งของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได ้3 ฟตุ มคีวามหนา 2.5 นิว้ ถอืเป็นการทา้ทายนักทอ่งเทีย่วทีอ่ยากมา

สมัผัสทวิทัศน์อันงดงามบน เขาเทยีนเหมนิซาน มกีฏอยูว่า่ผูม้าเยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ 

สนันษิฐานวา่น่าจะชว่ยลดความสกปรก ง่ายตอ่การท าความสะอาด สะพานกระจก แหง่นี ้ระยะทางอาจไมไ่กล แต่

ความใสอาจท าใหเ้รากา้วขาไมอ่อก   

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 

 
 

บำ่ย 

 

จากนัน้น าทา่นลงบันไดเลือ่นสู ่ถ ำ้เทยีนเหมนิตง้ หรอืเรยีกวำ่ ถ ำ้ประตสูวรรคเ์ทยีนเหมนิซำน เป็น 1 ใน 4 ของ

ภเูขาทีส่วย สาเหตทุีเ่รยีกวา่เทยีนเหมนิซานเพราะวา่ ภเูขาเกดิระเบดิขึน้เองโดยธรรมชาตจินกลายเป็นถ ้า ประตนูี้มี

ความสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมือ่ทา่นมาถงึถ ้าประตสูวรรคท์า่นจะไดข้ ึน้ขัน้บนัได 

999 ขัน้ สู ่ภเูขาประตสูวรรค ์ถา่ยรปูชมความงามซึง่เคยมชีาวรัสเซยีไดข้ับเครือ่งบนิเล็กลอดผ่านชอ่งภเูขาประตู



 

                              
 

สวรรคม์าแลว้เป็นสถานทีท่ีน่่าสนใจจากชาวตา่งชาตอิกีแหง่หนึง่ สมควรแกเ่วลาเดนิทางลงจากเขาดว้ยกระเชา้ 

**หมายเหต ุ: อาจจะมเีปลีย่นแปลงเป็นน่ังรถอทุยาน + ขึน้บันไดเลือ่น + ลงกระเชา้ เพือ่ความสะดวกแกล่กูคา้ทีจ่ะ

ไมต่อ้งรอควินาน หรอืหากบนัไดเลือ่นประกาศปิด การเทีย่วตอ้งเป็นขึน้+ลงกระเชา้ ทัง้นีท้างบรษัิทจะเปลีย่นแปลง

ตามความเหมาะสมอยา่งใดอยา่งหนึง่ //และในสว่นการน่ังรถของอทุยานขึน้ไปบนถ ้าประตสูวรรค ์หากรถของอทุยาน

ไมส่ามารถขึน้ไปทีถ่ ้าประตสูวรรคไ์ด ้ทางบรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิ และไมจั่ดโปรแกรมอืน่มาทดแทนให ้ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่บั

สภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่ว ขอสงวนสทิธิย์ดึตามประกาศจากทางอทุยานเป็น

ส าคัญ โดยทีไ่มแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 พกัที ่BEST WESTERN GRAND HOTEL ZHANGJIAJIE หรอืเทยีบเทา่ ระดับ 4 ดาว 

 

วนัที ่3 เมอืงจำงเจยีเจีย้-สะพำนแกว้ (รวมผำ้หุม้รองเทำ้)-พพิธิภณัฑภ์ำพวำดทรำย-อสิระชอ้ปป้ิงตลำด

ใตด้นิเมอืงจำงเจยีเจีย้ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 จากนัน้ น าทา่นพสิจูน์ความกลา้กับ สะพำนแกว้ทีย่ำวทีสุ่ดในโลก มคีวามสงูเหนอืพืน้ 980 ฟตุ และความยาวกวา่ 

400 เมตร เชือ่มสองหนา้ผา ถอืเป็นการท าลายสถติ ิสะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุ เนื่องจากอันเดมิ อยา่งสะพานแกรนด์

แคนยอ่นของอเมรกิา สงูเพยีงแค ่718 ฟตุ 

**หมายเหต ุหากสะพานแกว้ไมส่ามารถเขา้ไปเทีย่วชมได ้หรอื ทางเมอืงจนีประกาศปิด จงึไมส่ามารถเขา้ไปเทีย่ว

ชมได ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นใหท้า่นไปเทีย่วถ ้ามังกรเหลอืง หรอื ลอ่งเรอืทะเลสาบเป่าเฟิงห ูโดย

ไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และไมม่กีารคนืคา่บรกิารใดๆ ทัง้ส ิน้** และน าทา่นชมอัญมณีล ้าคา่ หยก เป็น

เครือ่งประดับทีน่ยิมกนัอยา่งแพรห่ลายเพราะเชือ่วา่ใสแ่ลว้จะชว่ยป้องกันอนัตรายได ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก 

แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง ทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี 

 

 
 

กลำงวนั 

 

รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย น าทา่นชม จติรกรรมภำพวำดทรำย หรอื จวนิเซงิฮวาเยีย้น สถานทีซ่ ึง่จัดแสดงภาพวาดของ หลีจ่วนิเซงิ ซึง่เป็นผู ้

ทีร่เิร ิม่ศลิปะแบบใหมท่ีเ่รยีกกันวา่ จติรกรรม ภาพเม็ดทราย ทีใ่ชวั้สดธุรรมชาต ิเชน่ กรวดส ีเม็ดทราย กิง่ไม ้หนิ ฯลฯ 

มาจัดแตง่เป็นภาพทวิทัศน์ จติรกรรมทีรั่งสรรคข์ ึน้มา ลว้นไดรั้บรางวัลและการยกยอ่งมากมายหลายปีซอ้น จากนัน้น า

ทา่น อสิระชอปป้ิงตลำดใตด้นิ เมอืงจางเจยีเจีย้มสีนิคา้ของฝากของทีร่ะลกึใหท้า่นเลอืกซือ้ เลอืกชอ้ปมากมาย 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 พกัที ่BEST WESTERN GRAND HOTEL ZHANGJIAJIE หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัที ่4 เมอืงจำงเจยีเจีย้-เมอืงฉำงซำ-เกำะสม้ (รวมรถกอลฟ์)-ถนนคนเดนิหวงซงิลู ่

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่ฉำงซำ ตัง้อยูท่างตอนใตข้องแมน่ ้าเซยีง มพีืน้ทีป่ระมาณ 12,500 ตารางกโิลเมตร 

แบง่เขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงเอกของมณฑลหหูนาน มปีระวัตศิาสตรแ์ละ

วัฒนธรรมมากวา่ 3,000 ปี ในปัจจุบนัเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิของมณฑลหหูนาน  (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 5 ชม.)   



 

                              
 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 
บำ่ย จากนัน้น าทน่เดนิทางสู ่เกำะสม้ ตัง้อยูก่ลางแมน่ ้าเซยีงเจยีง (Xiangjiang River) เป็นแมน่ ้าสายส าคัญทีไ่หล

ผ่านเมอืงฉางซา ซึง่มขีนาดกวา้งใหญ ่และยังมเีกาะกลางแมน่ ้าเกดิขึน้ตัง้ตระหง่านอยา่งโดดเดน่อยูก่ลางแมน่ ้า โดย

ทีภ่าษาจนีจะเรยีกวา่ Ju Zi Zhou Tou หรอืเกาะสสีม้น่ันเอง (Orange Isle) ทีน่ี่ไมเ่พยีงแคม่ลีักษณะทาง

ภมูศิาสตรท์ีแ่ปลกและโดดเดน่เทา่นัน้ แตย่งังดงามและมคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรข์องจนีอกีดว้ย ตัวเกาะสสีม้มี

พืน้ทีท่ัง้หมดประมาณ 70 ตารางกโิลเมตร ความกวา้งโดยประมาณจะอยูท่ี ่50-200 เมตร และยาวประมาณ 5 

กโิลเมตรและดว้ยเกาะแหง่นี้เคยเป็นสถานทีท่ีเ่หมา เจ๋อตงุ มาใชช้วีติตอนสมัยยังหนุ่มบอ่ย ๆ ทัง้เดนิเลน่บน

ชายหาด เลน่น ้า นอนอาบแดด ฯลฯ จงึมกีารสรา้งอนุสาวรยีห์นิออ่นสขีาวขนาดใหญ่รปูเหมา เจ๋อตงุ ไวบ้รเิวณดา้น

หนึง่ของเกาะ โดยมบีทกวแีกะสลักลงบนกอ้นหนิขนาดใหญห่นา้อนุสาวรยีด์ังกลา่วเพือ่ร าลกึถงึทา่น 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิหวงซงิลู ่ซึง่เป็นแหลง่จ าหน่ายสนิคา้หลากหลายชนดิ เพือ่ใหท้า่นอสิระเลอืก

ซือ้สนิคา้นานาชนดิตามอัธยาศัย ส าหรับเป็นของฝากของทีร่ะลกึแกค่นทางบา้นหรอืญาตมิติรสหาย 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 พกัที ่VIENNA INTERNATIONAL HOTEL CHANGSHA หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัที ่5 ฉำงซำ-เชยีงใหม ่ (12.55-14.45 น.) 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 อสิระพักผ่อนตามอัธยาศัย..สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิ 

12.55น. ออกเดนิทางจาก เมอืงฉำงซำ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD481 (มอีำหำรบรกิำรบนเครือ่ง) 

14.45น. เดนิทางกลับถงึ สนำมบนิเชยีงใหม ่ โดยสวัสดภิาพ… 

 

 

  

 
 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น 

ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 12 ปี 
(เสรมิเตยีง)  
ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 12 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
ทำ่นละ 

พกัเด ีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

วนัที ่13-17 เม.ย. 62 26,888.- 26,888.- 26,888.- 3,800.- 17,888.- 

วนัที ่16-20 พ.ค. 62 23,888.- 23,888.- 23,888.- 3,800.- 16,888.- 

วนัที ่25-29 ก.ค. 62 24,888.- 24,888.- 24,888.- 3,800.- 15,888.- 

วนัที ่ 10-14 ส.ค. 62 24,888.- 24,888.- 24,888.- 3,800.- 16,888.- 

[รำคำเด็กทำรก (อำยไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทำงกลบั)  ตดิตอ่เจำ้หนำ้ที]่ 

รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่วซีำ่จนีทำ่นละ 1,000 บำท 

รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 100 หยวน /ทำ่น/ทรปิ 

(หวัหนำ้ทวัรไ์ทยแลว้แตด่ลุพนิจิและควำมพงึพอใจของทำ่น) 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย 



 

                              
 

 

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่เชค็ขอ้มลู
ความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไมรั่บผดิชอบ

ใดๆ ทัง้ส ิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ทำ่นละ 10,000.- บำท  

     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เกบ็คา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอื

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 
Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
 
อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด 
2.  คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  คา่ประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี
เกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกับทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันท าการ (1,000 บาท) 

(ย ืน่วซีำ่จนีทีเ่ชยีงใหม)่ ผูย้ ืน่ค ำขอวซีำ่จะตอ้งมภีูมลิ ำเนำในทะเบยีนบำ้นดงัตอ่ไปนี ้1. เชยีงใหม ่2. เชยีงรำย 3. นำ่น 4. 

พะเยำ 5. แพร ่6.ล ำปำง 7. แมฮ่อ่งสอน 8. ล ำพนู9. อตุรดติถ ์10. ตำก 11.พษิณุโลก 12.สุโขทยั กรณีลกูคำ้ทีไ่มไ่ดม้ ี

ภมูลิ ำเนำอยูใ่นจงัหวดัภำคเหนอื ตอ้งย ืน่วซีำ่จนีทีก่รงุเทพฯ คำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ 600 บำทจำกรำคำทวัร ์และไมร่วมคำ่ใชจ้ำ่ย

ในกำรจดัสง่เอกสำร) 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการบนิ

ก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คำ่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 100 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 

 

หมำยเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุ
ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, 
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 



 

                              
 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที่
ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย
การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทน
ให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน
สทิธิก์ารจัดหานี้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  
11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท

ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

 

-ยืน่ธรรมดำ 4 วนัท ำกำร 1,500 บำท  
-ยืน่ดว่น 2 วนัท ำกำร 2,550 บำท  

1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่

เอกสารยืน่วซีา่ 
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชน์ของตัวทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ

ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุัน ทีอ่ยูท่ ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุก

เฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเทจ็ อาจมี
การระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 

5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 
8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น

ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง
รับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / 

ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรณุาดแูลบัตรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่
ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน
ประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  



 

                              
 

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื่องจากผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซี่ำใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จ่ายเพิม่ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้

เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  
5.สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล 
 
สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซี่ำให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  
ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซี่ำดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซี่ำเขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซี่ำโดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 
 
 


