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 ชมความงามประตสูวรรค ์เขาเทียนเหมนิซาน 
 สัมผัสบรรยากาศเมอืงโบราณฟ่งหวง 
 ชม เขาอวตาร ซึง่ถกูน าเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์ 
 ชมสถานทีเ่ทีย่วแหง่ใหม่ในเมืองจางเจยีเจีย้...แกรนดแ์คนย่อน 
  

***ใชว้ีซา่กรุ๊ป VISA GROUP***  

**หมายเหต*ุ* เอกสารตอ้งไดก้อ่นลว่งหนา้ 15 วัน ไม่เสยีคา่วีซา่ หากไดเ้อกสารหลัง 15 วัน กอ่นเดนิทาง 

เสยีคา่วีซา่เพิม่ 500 บาท กรณีทีล่กูคา้มีวีซา่จนีอยูแ่ลว้ หรือ ยืน่เอง หักคนื 1,000 บาท 

 

** ราคานีช้วัร ์รวม ภาษสีนามบนิไทย-จนีและค่าธรรมเนยีมเชือ้เพลงิแลว้** 
** ราคานีไ้ม่แจกกระเป๋า ไม่รวมทปิไกด ์และทปิคนขบัรถ ** 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง    
 วนัที่ 14-19 ต.ค 59 ราคา 22,900.- 
 วนัที่ 18-23/25-30 พ.ย. 59 ราคา 22,900.- 
 วนัที่ 09-14/13-18/16-21/23-28 ธ.ค. 59 ราคา 22,900.- 
 วนัที่ 29 ธ.ค.-03 ม.ค./30 ธ.ค.-04 ม.ค. 60 ราคา 25,900.- 

 
1. กรุงเทพฯ-ฉางซา  

2. ฉางซา-จางเจยีเจีย้-เขาเทยีนเหมนิซาน(กระเชา้+บันได

เลือ่น+รถอุทยาน)-ระเบยีงแกว้(รวมผา้หุม้รองเทา้) –ถ ้า

ประตูสวรรค-์ภาพวาดทราย-โชวจ์ิง้จอกขาว 

3. ภาพเขยีนสบิลี ้ (รวมรถราง)-ศูนย์วจัิยทางการแพทย์แผน

โบราณ-อุทยานจางเจยีเจีย้(ข ึน้ล ิฟตแ์กว้-ลงกระเชา้)-เขา

บนิตรง ฉางซา ฟ่งหวง จางเจยีเจ ีย้ แกรนดแ์คนยอ่น 

6 วนั 5 คนื (WE) 
โดยสายการบนิ ไทยสไมล ์

หมายเหตุ 
กรณีกรุ๊ปเดนิทางตัง้แต่วันที ่1 ส.ค.-30 ก.ย. 59 เก็บค่าวซ่ีาเพิ่ม 500 บาท/ท่าน จากราคาทัวร ์เนือ่งจากทางเมอืง
จนีมปีระชุม G20 จงึท าใหไ้ม่สามารถยื่นวซ่ีากรุ๊ปได ้ช่ัวคราวในช่วงดังกล่าว หากกรุ๊ปเดนิทางหลังวันที ่1 ตุลา 59 
เป็นตน้ไปไม่เก็บค่าวซ่ีาเพิ่ม 
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อวตาร-สะพานใตห้ลา้อันดับหนึ่ง-สวนจอมผลเฮ่อหลง-รา้น

หยก 

4. แกรนดแ์คนย่อน (ล่องเรือ)-สะพานแกว้ทีสู่งทีสุ่ด-รา้นผา้

ไหม-รา้นยางพารา-ฟ่งหวง 

5. ล่องเรือถัวเจยีง-บา้นเกดิของกวเีส ิน่ฉงเหวนิ-สะพานสายรุง้-

ฉางซา 

6. ฉางซา-เกาะสม้ (รวมรถรางไป-กลับ)-ถนนคนเดนิ-กรุงเทพฯ 

 

วนัแรก     สุวรรณภูม-ิฉางซา 

13.00 น. คณะพรอ้มกันที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 

เคานเ์ตอร ์E สายการบิน THAI SMILE โดยมเีจา้หน้าที่ คอยอ านวยความ

สะดวกจดัเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

 

16.20 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงฉางซา โดยสายการบนิไทยสไมล์ เทีย่วบนิที ่WE616 

(หากกรุ๊ปทีเ่ดินทางต ัง้แต่วนัที่ 30 ต.ค. 59 – 25 ม.ีค. 60 เปลี่ยนเป็นเวลา 

14.30-18.45) 

 

20.20 น. ถงึ ฉางซา ตั ้งอยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้าเซียง มีพื้นท ี่ประมาณ 12,500 ตาราง

กโิลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อกีทั ้งยังเป็นเมอืงเอก

ของมณฑลหูหนาน มีประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็น

ศูนย์กลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิของมณฑลหูหนาน หลังผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง 

และรับสัมภาระ 

 

ทีพ่กั  XIANG RONG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ฉางซา 

วนัที่สอง    ฉางซา-จางเจยีเจีย้-เขาเทียนเหมนิซาน(กระเช้า+บนัไดเลือ่น+รถอุทยาน)-ระเบยีง 

                    แกว้(รวมผ้าหุม้รองเท้า) –ถ า้ประตูสวรรค-์ภาพวาดทราย-โชว์จ ิง้จอกขาว 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงจางเจยีเจีย้ อุทยานมรดกโลกตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉยีงเหนอื

ของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจนี และไดรั้บการประกาศให ้

เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจีย้มเีนือ้ท ีก่ว่า 369 ตาราง

กโิลเมตร อุดมดว้ยขุนเขานอ้ยใหญ่และตน้ไมน้านาพันธุ ์

ใชเ้วลาเดนิทาง 

4 ช.ม. 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย  น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทยีนเหมินซาน ตัง้อยู่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรียกว่า 

ภูเขาหวนิเมิง้ซานหรอืซงเหลยีวซาน เป็นประวัตแิรกของจางเจยีเจีย้ น่ังกระเชา้ขึน้ สู่ 

เขาเทยีนเหมนิซาน ซึง่มคีวามยาวถงึ 7.5 กโิลเมตร ใชเ้วลา 40 นาท ีถงึเขาเทยีน

เหมนิซานเป็นกระเชา้ท ีท่ันสมัยทีสุ่ด ชมความมหัศจรรย์หนา้ผาลอยฟ้า สัมผัสความ

แปลกใหม่ของการท่องเท ีย่ว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหนิ หลากหลายพันธุ ์ดอกไม ้

ป่าตามฤดูกาล ท่านจะไดช้มความงามของภูเขา ภูผา นับรอ้ยรูป ยอดเขาสูงเสยีดฟ้า 

งามแปลกตา อิสระใหท้่านเพลิดเพลนิและสัมผัสความงามของยอดเขา จากนัน้น า

ท่านชม ระเบยีงแกว้ ซึง่เป็นระเบยีงกระจก มรีะยะทางอันหวาดผวาอยู่ท ี ่60 เมตร 

ลอ้มรอบผาสูงชัน ความกวา้งของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได ้3 ฟุต มคีวาม

หนา 2.5 นิว้ ถอืเป็นการทา้ทายนักท่องเท ีย่วท ีอ่ยากมาสัมผัสทวิทัศนอ์ันงดงามบน 

เขาเทยีนเหมนิซาน มกีฏอยู่ว่าผูม้าเยือน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะ
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เดนิ สันนษิฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการท าความสะอาด สะพาน

กระจก แห่งนี ้ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจท าใหเ้รากา้วขาไม่ออก!!  จากนัน้

น าท่านลงบันไดเลือ่นสู่ ถ ้าเทยีนเหมนิตง้ หรอืเรยีกว่า ถ า้ประตูสวรรคเ์ท ียนเหมิน

ซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาทีส่วย สาเหตุทีเ่รียกว่าเทยีนเหมนิซานเพราะว่า ภูเขา

เกดิระเบดิขึน้เองโดยธรรมชาตจินกลายเป็นถ ้า ประตูนีม้คีวามสูง 131.5 เมตร ความ

กวา้ง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ ้าประตูสวรรค์ท่านจะไดข้ึ้น

ขัน้บันได 999 ขัน้ สู่ ภูเขาประตูสวรรค ์ถ่ายรูปชมความงามซึง่เคยมชีาวรัสเซยีไดขั้บ

เครื่องบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแลว้เป็นสถานที่ท ี่น่าสนใจจาก

ชาวต่างชาตอิกีแห่งหนึง่ สมควรแก่เวลาเดนิทางลงจากเขาดว้ยกระเชา้ 

**หมายเหตุ : อาจจะมีเปลีย่นแปลงเป็นน่ังรถอุทยาน + ขึ้นบันไดเลื่อน + ลง

กระเชา้ เพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ท ีจ่ะไม่ตอ้งรอควินาน หรอืหากบันไดเลือ่นประกาศ

ปิด การเท ี่ยวตอ้งเป็นขึ้น+ลงกระเชา้ ทั ้งนี้ทางบรษัิทจะเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสมอย่างใดอย่างหนึง่ //และในส่วนการน่ังรถของอุทยานขึน้ไปบนถ ้าประตู

สวรรค ์หากรถของอุทยานไม่สามารถขึน้ไปทีถ่ า้ประตูสวรรคไ์ด ้ทางบรษัิทฯ จะไม่คนื

เงนิ และไม่จัดโปรแกรมอืน่มาทดแทนให ้ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษา

ความปลอดภัยของนักท่องเท ีย่ว ขอสงวนสทิธิย์ึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็น

ส าคัญ โดยทีไ่ม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

น าท่านชม จติรกรรมภาพวาดทราย หรอื จวนิเซงิฮวาเยี้ยน สถานที่ซึง่จัดแสดง

ภาพวาดของ หลีจ่วนิเซงิ ซึ่งเป็นผูท้ ีร่เิริม่ศิลปะแบบใหม่ท ีเ่รยีกกันว่า จติรกรรม ภาพ

เม็ดทราย ทีใ่ชวั้สดุธรรมชาต ิเช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม ้หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็น

ภาพทวิทัศน ์จติรกรรมทีรั่งสรรคข์ึน้มา ลว้นไดรั้บรางวัลและการยกย่องมากมายหลาย

ปีซอ้น จนเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปทั่วโลก 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    

 น าท่านชม โชวสุ์นขัจิง้จอกขาว การแสดงทีถ่อืว่าครบครันดว้ยอารมณ์ต่าง ๆ ชวน

ใหเ้คลบิเคลิม้ไปกับการแสดง เป็นการแสดงบทเกีย่วกับความรักของนางพญาจิง้จอก

ขาวทีม่ต่ีอชายผูเ้ป็นทีรั่ก ตอ้งพลัดพรากจากกันทัง้ท ียั่งรักกัน ถอืเป็นบทต านานแห่ง

ความรักทีน่่ายกย่องยิ่งนัก ท่านจะเพลดิเพลนิไปกับการแสดงจนลมืกระพรบิตา 

ยิ่งใหญ่กว่าโชวห์ลวิซานเจีย่ท ีห่ยางซ่ัว ดว้ยนักแสดงคุณภาพกว่า 600 คน แสดง

ภายใตส้ะพานคู่เชือ่มเขาสองลูก สะพานคู่รักใตห้ลา้ อลังการกว่าโชวใ์ดใดทีท่่านเคย

สัมผัสมา  

** หมายเหตุ โชวจ์ิง้จอกขาว เป็นการแสดงทีโ่รงละครกลางแจง้ ดังนัน้หากมกีารปิด

การแสดงหรอืกรณีใดๆ ซึง่ท าใหไ้ม่สามารถเขา้ชมได ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเปลีย่นโชวใ์หท้่านโดยทีไ่ม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และไม่มกีารคนืค่าบรกิาร

ใดๆ ทัง้สิน้ 

 

ทีพ่กั  JIN HUA HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ จางเจยีเจีย้ 

วนัที่สาม    ภาพเขยีนสบิลี ้(รวมรถราง)-ศูนย์วิจยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ-อุทยานจางเจยีเจีย้

(ขึน้ลฟิตแ์กว้-ลงกระเช้า)-เขาอวตาร-สะพานใตห้ลา้อนัดบัหนึง่-สวนจอมผลเฮอ่หลง-

รา้นหยก 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 น าท่าน น่ังรถรางไฟฟ้าชม ภาพเขียน 10 ลี้  คือช่องเขาแคบๆ ดา้นล่างของเทยีน

จือ่ซานทีถู่กบบีดว้ยภูเขาและแท่งหนิขนาดใหญ่ประมาณ 200 แท่ง เรยีงรายเป็นแนว

ทวิเขาทีป่ระกอบดว้ยยอดเขารูปร่างแปลกตาเรยีงรายกัน โดยมลี าธารเล็กๆ ไหลผ่าน
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ตามแนวทิวเขาก่อใหเ้ก ิดเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน จากนั้นน าท่านสู่ 

ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเรือ่งราวเกีย่วกับการแพทย์โบราณตัง้แต่

อดตีถงึปัจจุบัน การส่งเสรมิการใชส้มุนไพรจีนที่มมีานานนับพันปี พรอ้มรับฟังการ

วนิจิฉัยโรคโดยแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย น าท่าน เท ีย่วชมอุทยานจางเจยีเจีย้ โดยขึน้เขาดว้ยลฟิทแ์กว้ไป่หลง ลฟิทแ์กว้แห่ง

แรกของเอเชยีทีสู่ง 326 เมตรซึง่ถูกบันทกึลง Guinness world Records ในดา้น

เป็นลฟิทแ์กว้แบบ outdoor ทีสู่งท ีสุ่ดในโลก (World’s tallest full-exposure 

outdoor elevator) และเร็วท ีสุ่ดในโลก น าท่านเดนิทางสู่ เทยีนเสีย้ตีอ้ ีเ้ฉยีว 

(สะพานใตห้ล้าอนัดบั1) ซึง่มทีัศนยีภาพทีส่วยงามรายลอ้มดว้ยหมู่ขุนเขา ซึง่

ภาพยนตรช์ือ่ดัง อวตาร ไดน้ ามาเป็นฉากในการถ่ายท า ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับ

ทวิทัศนอ์ันสวยงาม หลังจากนัน้ น าท่านชม สวนจอมพลเฮ่อหลง สวนแห่งนีไ้ดรั้บ

การจัดตัง้ขึน้เม ือ่ปีค.ศ.1986 เพื่อเป็นเกยีรตแิก่นายพลเฮอ่หลงแห่งพรรคคอมมวินสิต์

จนี  ภายในบรเิวณสวนสาธารณะจะมจุีดชมววิซึง่สามารถชมยอดเขาและหนิแปลกนับ

ไม่ถว้น สมควรแก่เวลาน าท่าน ลงจากเขาเทยีนจือ่ซานดว้ยกระเชา้ น าท่านชมอัญมณี

ล ้าค่า หยก เป็นเครือ่งประดับทีน่ยิมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชือ่ว่าใส่แลว้จะช่วย

ป้องกันอันตรายได ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสัตวม์งคลที่

มชีือ่เสยีง ท ีม่คุีณภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี 

 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั    

ทีพ่กั  JIN HUA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ จางเจยีเจีย้ 

วนัที่สี ่      แกรนดแ์คนย่อน (ลอ่งเรอื)-สะพานแกว้ที่ยาวที่สุด-รา้นผ้าไหม-รา้นยางพารา-ฟ่งหวง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 น าท่านชม แกรนดแ์คนยอนจางเจยีเจีย้ สถานทีท่่องเท ีย่วแห่งใหม่ในเมอืงจางเจยี

เจีย้ ท่านสามารถชมทัศนยีภาพอันสวยงามตลอดสองขา้งทาง น าท่านเดนิลงระเบยีง

บันได 700 ขัน้ แลว้ต่อดว้ยทางเลือ่นไฟฟ้าความยาว 600 เมตร และใหท้่านได ้

ล่องเรอื ชมความงามของธรรมชาตสิถานทีแ่ห่งนี ้มภูีมทิัศนท์ ีง่ดงามจนไดรั้บการ

ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกปี 1992 จากองคก์าร UNESCO หลังจากนัน้น าท่านพิสจูน์

ความกลา้กับ สะพานแกว้ทีย่าวทีสุ่ดในโลก มคีวามสูงเหนอืพื้น 980 ฟุต และความ

ยาวกว่า 400 เมตร เชือ่มสองหนา้ผา ถอืเป็นการท าลายสถติ ิสะพานแกว้ทีย่าวทีสุ่ด 

เนือ่งจากอันเดมิ อย่างสะพานแกรนดแ์คนย่อนของอเมรกิา สูงเพียงแค่ 718 ฟุต  

**หมายเหตุ หากสะพานแกว้ยังไม่ผ่านการตรวจความปลอดภัย จงึไม่สามารถเขา้

ไปเทีย่วชมได ้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นใหท้่านไปเทีย่วชมวัดเทยีน

เหมนิซาน (รวมกระเชา้ไป-กลับ) หรอื ธรณีวทิยาป่าหนิแดงแห่งชาต ิโดยไม่ตอ้งแจง้

ใหท้ราบล่วงหนา้ และไม่มกีารคนืค่าบรกิารใดๆ ทัง้สิน้ จากนัน้ใหท้่านแวะชมและ

เลอืกซือ้ ผา้ไหมจนี สนิคา้ OTOP ขึน้ชือ่ของจนี และน าท่านชมผลติภัณฑส์นิคา้

จาก ยางพารา 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟ่งหวง หรอื เมอืงโบราณฟ่งหวง(เมอืงหงส)์ เป็นเมอืงทีข่ ึ้น 

อยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่านอ้ยถูเจยี ตัง้อยู่ ทางทศิตะวันตกของมณฑลหู

หนาน เมืองโบราณหงสตั์้งอยู่รมิแม่น ้าถัว ลอ้มรอบดว้ยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบ

ภูเขา ทีเ่ด่นตระหง่านมยีอดเขาตดิต่อกันเป็นแนว ทีม่ ีโบราณสถานและโบราณวัตถุ

ทางดา้นวัฒนธรรมอันล ้าค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายรอ้ยแห่ง มี

ใชเ้วลาเดนิทาง 

3.5 ช.ม. 
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ถนนทีปู่ดว้ยหนิเขยีว 20 กว่าสาย 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั   

ทีพ่กั  JIANG TIAN  หรอืเทยีบเทา่ ฟ่งหวง 

วนัที่หา้  ลอ่งเรอืถวัเจยีง-บา้นเกดิของกวีเสิน่ฉงเหวิน-สะพานสายรุง้-ฉางซา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 น าท่าน ล่องเรอืถวัเจยีง เรอืแพ ใหท้่านไดส้นุก ตืน่เตน้ แต่ไม่มอีันตราย ชมบา้น 

เรอืนสองฟากฝ่ังแม่น ้า สะพานโบราณ เจดยี์ว่ันหมงิ หอต๋ัวชุ่ยฯลฯ อวดความเป็น

ธรรมชาตใิหท้่านไดสั้มผัสพรอ้มเก็บภาพประทับใจไวเ้ป็นทีร่ะลกึ จากนัน้น าท่านเยี่ยม

ชม บา้นเกดิของกวเีสิ่นฉงเหวนิ อดตีนักประพันธ ์นักประวัตศิาสตรแ์ละนัก 

การศกึษาคน้ควา้โบราณคด ีนามอุโฆษของจนีบา้นเกดิของเสิน่ฉงเหวนิเป็นบา้นที่

ปลูกลอ้มรอบลานบา้นทัง้สีด่า้นก่อดว้ยอฐิทนไฟทีม่สัีญลักษณ์ประจ าทอ้งถ ิน่ในภาค

ตะวันตกของมณฑลหูหนานและไดต้กทอดมาจากปู่ของเสิน่ฉงเหวนิอดตีผูบั้งคับการ 

ทหารประจ ามณฑลกุย้โจวในสมัยราชวงศช์งิต่อมาจงึสรา้งเป็นบา้นเกดิหลังดังกล่าว 

ท่านเสิน่ฉงเหวนิไดจ้ดบันทกึประวัตใิหผู้ค้นไดรู้จั้กทีม่าท ีไ่ปของเมอืงฟ่งหวง น าท่าน

ชม สะพานสายรุง้ หรอืสะพานหงเฉยีว สะพานไม ้ โ้บราณทีม่หีลังคาคลุมเหมอืน

สะพานขา้มคลองในเวนสิ เป็นสะพานประวัตศิาสตรท์ ีม่คีวามเป็นมาหลายรอ้ย 

ปี ก่อนทีจ่ะเดนิถงึสะพานนัน้ท่านจะไดเ้ห็นจุดเด่นของฟ่งหวง คอืบา้นทีย่กพื้นสูงเรยีง

ราย เป็นทัศนยีภาพทีส่วยงามและเป็นทีน่ยีิมชนืช่อบทัง้ชาวจนีและชาวต่างประเทศ 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย น าท่านเดนิทางกลับไปยัง เมืองฉางซา ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้าเซยีง มพีื้นท ี่

ประมาณ 12,500 ตารางกโิลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ 

อกีทั ้งยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรมมากว่า 

3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิของมณฑลหูหนาน 

ใชเ้วลาเดนิทาง  6 

ช.ม. 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    

ทีพ่กั  XIANG RONG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ฉางซา 

วนัที่หก ฉางซา-เกาะสม้ (รวมรถรางไป-กลบั)-ถนนคนเดนิ-กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 น าท่านชม เกาะส้ม สวนสาธารณะกลางแม่น ้าใจกลางนครฉางซา น าท่านน่ังรถแบต

ตารีช่มววิ ชมหนิแกะสลักรูปหนา้ของท่านประธานเหมาเจอตุง สมัยเมือ่อายุ 35 ปี 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิ ซึง่เป็นแหล่งจ าหน่ายสินคา้หลากหลายชนดิ เพื่อให ้

ท่านอสิระเลอืกซือ้สนิคา้นานาชนดิตามอัธยาศัย ส าหรับเป็นของฝากของทีร่ะลกึแก่

คนทางบา้นหรอืญาตมิติรสหาย 

 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

** กรณีทีเ่ทีย่วบนิมกีารเปลี่ยนแปลงเวลาบนิ หรอืเหตุอืน่ใดท าใหจ้ดัอาหารที่

ภตัตาคารไมท่นั จะจดัอาหารวา่งเป็นชุด KFC หรอื MAC DONALD ใหแ้ทน 

**  

 

21.20 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงฉางซา โดยสายการบนิไทยสไมล์ เทีย่วบนิที ่WE617 

(หากกรุ๊ปทีเ่ดนิทางต ัง้แตว่นัที ่30 ต.ค. 59 – 25 ม.ีค. 60 เปลี่ยนเป็นเวลา 

19.40-22.35) 

 

23.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ.....................       
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********************************* 

โปรแกรมการเดนิทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 

อตัราคา่บรกิาร   

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

ราคาเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัท ี ่14-19 ต.ค. 59 22,900 22,900 22,900 4,800 

วนัท ี ่18-23/25-30 พ.ย. 59 22,900 22,900 22,900 4,800 

วนัท ี ่09-14/13-18/16-21/23-28 ธ.ค. 59 22,900 22,900 22,900 4,800 

วนัท ี ่29 ธ.ค.-03 ม.ค./30 ธ.ค.-04 ม.ค. 60 25,900 25,900 25,900 4,800 

ไมร่บัจอยแลนด ์

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบุในโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้, ไขมุ่ก, รา้นผา้ไหม ซึ่งจ าเป็นตอ้ง

บรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่ ทุกรา้น

จ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซื้อหรอืไมซ่ื้อขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ 

ท ัง้สิ้น 

 

อตัรานีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด 

2. ค่าโรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึง่หอ้ง) 

3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเท ีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6. การยื่นขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีวซ่ีากรุ๊ป 

**เป็นวซ่ีากรุ๊ป ตอ้งไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป หากยกเลกิเดนิทาง วซ่ีาจะถูกยกเลกิทันท ีไม่สามารถน าไปใชก้ับการเดนิทาง 

ครัง้อ ืน่ๆได ้/ กรณีท ีลู่กคา้มวีซ่ีาจนีอยู่แลว้ หรอื ยื่นเอง หักคนื 1,000 บาท / กรณีตอ้งการยื่นเป็นวซ่ีาเดีย่ว เก็บค่าส่วน

ต่างเพิ่มท่านละ 500 บาท **   ดังนัน้ กรณีลูกคา้มวีซ่ีาแลว้  กรุณาแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

ประกาศ  :  ตัง้แต่วันที ่1 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป รัฐบาลเมอืงฉางซา จางเจยีเจีย้ และ เมอืงฟ่งหวง มณฑลหู
หนาน ไดม้กีารออกกฎระเบยีบ ก าหนดนโยบายใหโ้รงแรม ยกเลกิการใหบ้รกิาร สิง่ของทีใ่ชค้รัง้เดยีวแลว้ท ิง้ เช่น 
แปรงสฟัีน ยาสฟัีน แชมพู หมวกอาบน ้า รองเทา้แตะฯลฯ เพื่อเป็นการรณรงคช่์วยลดภาวะโลกรอ้นและรักษา
สิง่แวดลอ้ม **ดังนัน้กรุณาน าสิง่ของใชเ้หล่านีต้ดิตัวมาดว้ยตัวเอง** 

**หากท่านเขา้พักแลว้ตอ้งการใชส้ิง่ของดังกล่าว ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายเพิ่มเองตามราคาทีโ่รงแรมก าหนดไว ้
(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไวด้า้นนอกหรอืวางไวใ้นหอ้งน ้า แลว้คดิค่าบรกิารเมือ่ท่านเช็ค
เอา้ท ์) 
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7. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   รักษาพยาบาล

กรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

 เพิ่มเตมิกับทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. ราคารวมภาษีสนามบนิทุกแหง่ + ภาษีน า้มนั  

9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีท ีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิ 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการ เช่น ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดีฯลฯ 

5. ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

7. คา่ทปิไกด ์วนัละ  10 หยวนตอ่คน ตอ่วนั และ คนขบัรถ วนัละ  10 หยวนตอ่คน ตอ่วนั แปลวา่  เดนิทาง 

      ท ัง้หมด  6 วนั จา่ยทปิไกด ์ 60  หยวน  คนขบั  60 หยวน รวมเป็น 120 หยวน ตอ่คน 

 

การยกเลิก 

1. แจ งยกเลกิก อนเดนิทาง 30 วัน คนืค าใช จ ายทัง้หมด 

2. แจ งยกเลกิก อนเดนิทาง 15 วัน เก็บค าใช จ าย ท านละ 10,000 บาท 

3. แจ งยกเลกิน อยกว า 15 วันก อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค าใช จ ายทัง้หมด 

4. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าท ีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหัีวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดนิทาง 

การส ารองทีน่ ัง่    

1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง   

2. ส่วนทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดก่อนการเดนิทาง 15 วัน 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
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2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ท ีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอืน่ๆท ีอ่ยู่นอกเหนอืการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิท ีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สูญหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท ีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบค่าบรกิารที่

ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาต๋ัวเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรับราคาต๋ัว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ ืน่

ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอ

สงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะถอืวา่ทา่นสละสิทธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้สิ้น และทางบรษิทั

จะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11.ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทุก 

     คร ัง้ มเิชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

 

เอกสารในการยืน่วซี่าจนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

 

- ส่งส าเนาพาสปอรต์ ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน 

วซ่ีากรุ๊ป ทางบรษัิจจะส่งชือ่เขาทางสถานทูตจนีเพื่อขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเขา้เมอืง 

ซึง่สามารถเขา้ไปพานักเพื่อการท่องเท ีย่วเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 15 วัน 

-อาชพีของลูกคา้  

**หมายเหตุ**  

เอกสารตอ้งไดก้่อนล่วงหนา้ 15 วัน ไม่เสยีค่าวซ่ีา หากไดเ้อกสารหลัง 15 วัน ก่อนเดนิทาง หากไดเ้อกสารหลัง 15 วัน 

ก่อนเดนิทาง เสยีค่าวซ่ีาเพิ่ม 500 บาท กรณีท ีลู่กคา้มวีซ่ีาจนีอยู่แลว้ หรอื ยื่นเอง หักคนื 1,000 บาท 

 

**กรณีลูกคา้มคีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่เดีย่ว** 

มค่ีาบรกิารเพิ่มเตมิดังนี ้

-ยื่นธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

-ยื่นด่วน 2 วันท าการ 2,550 บาท  

 

 

เอกสารในการท าวซี่าจนีส าหรบัหนงัสือเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
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2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการส่ง

เอกสารยื่นวซ่ีา 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตัวท่านเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบูิรณ์ ตอ้งแนบสูตบัิตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบัิตรและสูตบัิตรของเด็กฉบับแปล(โดย

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

      - กรณีท ีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มูลจรงิเก ีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ท ีท่ างาน ญาตทิ ีต่ดิต่อไดใ้นกรณี

ฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ให ้

ขอ้มูลเท็จ อาจมกีารระงบัการออกวซีา่ เล่มทีม่ปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศพัทสุ์่มตรวจทุกวนั) 

9. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวซ่ีา ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 

5-7 วันท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิ

หรอืเปลี่ยนระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธิข์องสถานทตู และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบั้ตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซ่ีาใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบั้ตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจ

ตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย์  
12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวต่างชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิ ีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเท่านัน้ 

- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าหนงัสือเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซี่าใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิ ืน่ๆ จ่ายเพิ่ม  100 บาท 

    - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ท ีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซ่ีา และตราเขา้-ออก 

   อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2  นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

        5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย์ ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซี่าให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแต่งหนา้ทาปาก 

2. น ารูปถ่ายเก่า ท ีถ่่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลัง ท ีถ่่ายเล่น หรอืรูปยืนเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื่อยื่นท าวซ่ีา 

4. น ารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสตคิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
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อตัราคา่วซี่าดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เมือ่ทา่นส่งหนงัสือเดนิทางล่าชา้  

 

 ยืน่วซี่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 
(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยี่ยม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวีย 
ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย์ โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวีซา่ดว่นได)้ 
 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดย 
ไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

ประกาศ  

เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษีน า้มนัขึน้

ในอนาคต ซึ่งทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

 

 

**เนือ่งจากสถานทูตจนีมกีารเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซี่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 
**กรุณาระบุรายละเอียดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 

NAME.........................................SURNAME.......................................................... 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

.................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  

............................................................................................................................................................

.................รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

............................................................................................................................................................

...................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น............................ 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)…………………………………………………….. 

ต าแหนง่งาน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่) 

................................................................................................. ...........................................................

............................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็ค

ขอ้มูลโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแล้ว   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที่

..............................เดอืน............................ปี............................ 
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ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

............................................................................................  

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...........................................SURNAME..................................................... 

RELATION........................................................ 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME................................................................... 

RELATION........................................................ 

 

หมายเหตุ 

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารส่งถงึบรษิทัแล้วไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่   

       ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 


