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สมัผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติระดับมรดกโลก ณ หบุเขาอวตาร 

ข้ึนลิฟทแ์กว้ไป๋หลง ลิฟทก์ลางแจง้ท่ีสูงท่ีสุดในโลก นัง่กระเชา้ชมวิวเสน้ทางสู ่

ประตูสวรรคเ์ขาเทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ภเูขาท่ีสวยงามท่ีสุดในประเทศจีน 

ทา้ทา้ยความสูงกับระเบียงกระจกผันหลงหยา  ล่องเรือแมน่ ้าถวัเจียง 

แกรนดแ์คนยอน ชมสะพานแกว้ขา้มหบุเขายาวท่ีสุดในโลก ชมแสงสียามค า่คืน 

ณ เมืองโบราณฟ่งหวง ชอ้ปป้ิงถนนคนเดินหวงซิง และซีปู้เจีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกบั บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลเ์กาหลี  

ราคาเริ่มตน้เพียง  18,888  บาท พกัระดบั 4 ดาว 

THE CHARMING OF ZHANG JIA JIE 6D5N BY FD 
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เดินทางเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2560 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA  

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ–สนามบินฉางซา–ถนนคนเดินหวงซิงลู่–จางเจยีเจี้ ย 

05.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 1 เคานเ์ตอร์ 1-2 สายการบิน AIR 

ASIA พบเจา้หน้าเพ่ือด าเนินการขั้นตอนการเช็คอิน 

07.30 น. น าทุกท่านเหินฟ้าสู่ สนามบินฉางซา ประเทศจีน โดยเท่ียวบินท่ี FD540 

12.10 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซา หวงหัว ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับ

สัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านเข ้าสู่ เมืองฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น ้าเซียง มีพ้ืนท่ี

ประมาณ 12 ,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ ทั้งยัง

เป็นเมืองหลักของมณฑลหูหนาน มีวฒันธรรมและประวติัศาสตรม์ากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบัน

ยังเป็นศูนย์กลางดา้นการเมือง เศรษฐกิจอีกดว้ย  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แหล่งชอ้ปป้ิงหลัก

ของเมืองฉางซา ให้เวลาอิสระแก่ท่านสามารถเลือกสินค้า

และของฝากต่างๆ ได้ตามอัธยาศยั สินค้าท่ีท่านสามารถ

เลือกซ้ือในย่านน้ีมีตั้งแต่สินค้าราคาประหยัด ไปจนถึงสินค้า

แบรนดย์อดนิยมต่างๆ 

 หลังจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจยีเจี้ ย ตั้งอยู่ทาง

ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ในภาคกลาง

ของจีน เป็นประตูเช่ือมภาคกลางกบัภาคตะวนัตกของประเทศจีนจางเจียเจี้ ย เป็นหน่ึงในเมือง

ท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสุดของจีนซ่ึงลือช่ือดว้ยทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีเอกลักษณ์ของตนเอง 

แหล่งท่องเท่ียวส าคญัในเมืองจางเจียเจี้ ยเป็นพ้ืนท่ีป่าไม้ถึง 98% ซ่ึงนับเป็นออกชิเจนบาร์



 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์ CSX02 - THE CHARMING-MAY-6D-FD-W12 

ธรรมชาติ เมืองจางเจียเจี้ ยจึงประดุจดัง่ดินแดนบริสุทธ์ิของโลกนอกจากน้ีแล้ว ณ ท่ีแห่งน้ียังเป็น

แหล่งชุมชนของ 33 ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่าเหมียว สภาพภูมิศาสตรท่ี์มี

เอกลักษณ์ท าใหว้ฒันธรรมของชนเผ่าต่างๆ ไดร้บัการอนุรกัษเ์ป็นอย่างดี ความหลากหลายทาง

ภูมิประเทศของเขตธรรมชาติ แต่ละแห่งของจางเจียเจี้ ยไดน้ ามาซ่ึงความอุดม สมบูรณ์ดว้ยพนัธุ์

พืช และสัตวน์านาชนิด สภาพภูมิอากาศชุ่มช้ืน แค่ในบริเวณสวนป่าจางเจียเจี้ ย ก็มีแหล่งน ้ า

มากถึง 800 แห่ง น ้ าตก น ้าพุ ธารน ้ า สระน ้ า และทะเลสาบจ านวนมาก มีภูมิทัศน์ท่ีแตกต่าง

กนัไป มีธารน ้าจินเปียนซี โดยมีความยาวกว่า 10 กิโลเมตร 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี EMPEROR HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีสอง รา้นหยก-ล าธารม้าแซ่ทอง-นัง่กระเช้าข้ึนเขาเทียนจือ่ซาน-สวนจอมพลเฮ่อหลง-เขา

อวตาร-สะพานใตห้ลา้อนัดบัหน่ึง-ลิฟท์แกว้ไป๋หลง-รา้นนวดฝ่าเท้า 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านสู่ ร้านหยก เคร่ืองประดับท่ีนิยมกนัอย่างแพร่หลาย ตามความเช่ือของคนจีนซ่ึงมีมา

ตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเช่ือเกี่ยวกับการใส่เคร่ืองประดบัจ าพวก "แหวน"และ"ก าไล" 

ใส่ก าไลหยก  ก็จะช่วยเสริมให้เป็นคนมีอ านาจ ช่วยให้มีความเจริญก้าวหน้า และความ

เจริญรุ่งเรือง  อีกทั้งยังช่วยสร้างสมดุลใหเ้กิดขึ้ นได้ทั้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริม

พลังใหร่้างกายแข็งแรง  

จากน้ันน าท่านชม ล าธารแส้ม้าทอง หรือ ล าธารจนิเปียนซี เป็นจุดท่องเท่ียวส าคัญแห่งหน่ึง

ในวนอุทยานจางเจียเจี้ ย  เป็นล าธารท่ีไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชันเขา้ไปกลาง

ภูเขาวงกตระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตรตั้งอยู่ทางด้านตะวนัออกของอุทยานแห่งชาติจาง

เจียเจี้ ย โดยล าธารแห่งน้ีจะไปบรรจบรวมกบัแม่น ้าหลีของมณฑลหูหนาน "ธารน ้าแส้ทองมีภูหิน

ผาสูงจากพ้ืนกว่า 350 เมตร รูปลักษณ์ของหินผาลูกน้ีเหมือนแส้ซ่ึงเป็นอาวุธโบราณชนิดหน่ึง 

จึงไดช่ื้อว่า หินผาแส้ทอง เน่ืองจากมีซิลิกอนไดอ็อกไซดผ์สมอยู่ในเน้ือ หิน เม่ือแสงแดดสาดส่อง 

จะมีแสงสะท้อนเป็นสีทอง" 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู อาหารไทย 

น าทุกท่านนัง่กระเช้าขึ้ นสู่  เขาเทียนจือ่ซาน หรือ "เขาจกัรพรรด์ิ" ซ่ึงการนัง่กระเช้าขึ้ นสู่ยอด

เขาน้ันใชร้ะยะเวลาประมาณ 8 นาที ซ่ึงกระเชา้แต่ละตูส้ามารถนัง่ได้  8 ท่าน โดยระหว่างท่ีนั ่ง

กระเช้าน้ันท่านส ามารถชม ทิวทัศน์ท่ี อยู่เบ้ือ งล่าง ท่านจะได้พบกับแท่งภูเขาหิน รูปทรง
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ประหลาดมากมายท่ีเขียวขจีปกคลุมไปดว้ยพืชนานาชนิด  เม่ือกระเชา้ขึ้ นถึงยอดเขาแล้วท่านจะ

ไดช้มความงามของทิวทัศน์ท่ีสุดแสนประทับใจ  ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัยอดเขาสูงชนั ล าหว้ย

ลึก และป่าหินหินยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆมากมาย เขาเทียนจื่อซานแห่งน้ียังเป็นท่ีถ่ายท า

ภาพยนตรช่ื์อดงัหลายต่อหลายเร่ืองโดยภาพยนตรข์องฮอลลีวูด้ช่ือดงัท่ีคนไทยเรารูจ้กักันก็คือ  

คือ ภาพยนตรเ์ร่ืองอวตาร(AVATAR) นัน่เอง  

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านสู่ สวนจอมพลเฮ่อหลง ซ่ึงเป็นจุดหน่ึงท่ีผู้มาเยือนภูเขาอวตารต้องแวะมา

ถ่ายรูปบริเวณน้ี นอกจากจะมีรูปป้ันของจอมพลเฮ่อหลง ซ่ึงเป็นหน่ึงในสิบจอมพลรุ่นแรกของ

กองทัพปลดแอกจีน ท่ีรบชนะกองทัพญ่ีปุ่นผู้รุกราน และกองทัพของเจียงไคเช็ค จนเกิดการ

ปฏิรูปการปกครองในประเทศจีน ตั้งเป็นอนุสรณ์ภายในสวนแห่งน้ี ทางดา้นทิศใตข้องสวนแห่ง

น้ียังเป็นจุดชมวิวซ่ึงสามารถชมยอดเขาและหินแปลกนับไม่ถ้วน เช่น เขาพู่กนั เขาจกัรพรรดิ 

เขาสวนสวรรค ์เขานางฟ้าโปรยดอกไม้ ฯลฯ 

จากน้ันน าท่านชม สะพานเทียนเส้ียต้ีอี้ เฉียว หรือท่ีบางคนเรียกว่าสะพานหน่ึงในใตห้ล้า บ้าง

ก็เรียกว่าสะพานใตฟ้้าอันดบั1 มีทิวทัศน์ท่ีสวยงาม ซ่ึงถือเป็ดจุดท่องเท่ียวส าคญัท่ีหน่ึงบนเขา

เทียนจื่อซาน เคยเป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตรห์ลายเร่ือง ซ่ึงบนสะพานจะมีลูกกุญแจคล้องอยู่เต็มไป

หมด เหมือนเป็นความเช่ือของคนหนุ่มคนสาวท่ีเอากุญแจไปคล้องไวท่ี้สูงๆ จะได้ไม่มีใคร

สามารถพรากคู่รกัให้จากกนัได้ บางคนก็ท้ิงสู่หุบเหวเบ้ืองล่าง ก็ให้ความหมายเดียวกนัว่าเราจะ

ไม่พรากจากกนัตราบชัว่นิรนัดร ์  

หลังจากน้ันน าท่านลงจากเขาเทียนจื่อซาน โดยลิฟท์แกว้ไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียท่ี

มีความสูง 326 เมตร ถูกสรา้งขึ้ นตั้งแต่ปี  2002 (พ.ศ. 2545) ด้วยงบประมาณกว่า 180 

ล้านหยวน หรือราว 975 ล้านบาท ซ่ึงถูกบันทึกลงใน Guinness World Records ว่าเป็นลิฟต์

ภายนอกอาคารท่ีมีความสูงท่ีสุด และเร็วท่ีสุดในโลก น าท่านแวะ รา้นนวดเท้า ชมการสาธิต 

การนวดเท้า ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผ่อนคลายความเครียด ปรบัสมดุลใหก้ารไหลเวียนของ

โลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ 



 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์ CSX02 - THE CHARMING-MAY-6D-FD-W12 

(หมายเหตุ : ข้ึน-ลงเขาดว้ยลิฟท์ และ กระเช้า อย่างละ 1 เท่ียวตามความเหมาะสม // 

โดยไกดท์้องถ่ืนจะแจง้ให้ทราบ ในกรณีท่ีกระเช้าหรือลิฟท์ปิดซ่อมบ ารุงทางบริษัทฯขอ

สงวนสิทธใ์นการเปล่ียนแปลงโดยท่ีไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้)   

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านดว้ย เมนูป้ิงย่างสไตลเ์กาหลี 

พกัท่ี EMPEROR HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสาม แกรนดแ์คนยอน-สะพานแกว้ท่ียาวท่ีสุดโลก-รา้นผา้ไหม-รา้นใบชา-ถนนคนเดินซีปู้เจยี 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ แกรนดแ์คนยอน แห่งจางเจียเจี้ ย เป็นจุดท่ีตั้งของสะพานแกว้ข ้ามเขา

ท่ียาวท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดในจางเจียเจี้ ย  น าท่านพิสจูน์ความกล้า

กบั สะพานแก้วจางเจยีเจี้ ย เหนือแคนยอน ท่ีมีความสูงเหนือพ้ืน 980 ฟุต และมีความยาว

กว่า 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบช่ือดงัจากอิสราเอล ซ่ึงสะพานแกว้แห่ง

น้ีท าหน้าท่ีเป็นทางเช่ือมสองหน้าผาเขา้ด้วยกัน นอกจากน้ีจุดกลางสะพานยังมีกิจกรรมอย่าง

บันจี๊ จ ั้ม และซิบไลน์ใหท้้าทายความเสียวแบบสุดขีดอีกดว้ย (หมายเหตุ : หากสะพานแกว้ยัง

ไม่ผ่านการตรวจความปลอดภัย ไม่สามารถเขา้ไปเท่ียวชมได ้ ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้

ท่านละ 130 หยวน**) 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันท าท่านสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านไดเ้ลือกชม เลือกซ้ือสินค้าและผลิตภัณฑ์ ท่ีผลิตดว้ยผ้า

ไหมจากโรงงานคุณภาพในท้องถ่ินตามอัธยาศยั น าท่านแวะ ร้านใบชา สวรรคข์องคนรัก ให้

ท่านไดช้าชิมท่ีมีช่ือเสียงของประเทศจีน เช่นชาอู่หลงของปักกิ่ง ชาผู๋เอ๋อรจ์ากหยุนหนาน และชา

อ่ืนๆท่ีมีช่ือเสียงต่างๆหลากหลายชนิด 

จากน้ันน าท่านสู่ ถนนคนเดินซีปู้เจีย เป็นถนนคนเดินท่ีพ่ึงสร้างใหม่ไดไ้ม่นานโดยเป็นการ

ลงทุนของรฐับาลท้องถ่ินท่ีน่ีใหเ้ป็นสถานท่ีช้อปป้ิงของนักท่องเท่ียวท่ีมาจางเจียเจี้ ย และเป็น
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สถานท่ีสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพ้ืนท่ีให้มีงานท ากัน  บรรยากาศท่ีน่ีออกแบบให้เป็น

บ้านเรือนโบราณสมัยราชวงศชิ์ง 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ย เมนูสุก้ีเห็ด 

พกัท่ี ZHANGJIAJIE TONGDA INTERNATIONAL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี ถ ้าประตูสวรรค(์รวมกระเช้าข้ืน)-ระเบียงแกว้-รา้นยางพารา-เมืองโบราณฟ่งหวง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 จากน้ันน าท่านนัง่กระเชา้สู่ เขาเทียนเหมินซาน กระเช้าแห่งน้ีจดัว่าเป็นกระเชา้ท่ีมีความยาว

ท่ีสุดในโลก ระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร โดยใชเ้วลานัง่ประมาณ 40 นาที 1 กระเชา้นัง่ได้

ประมาณ 8 ท่าน และกระเชา้แห่งน้ีจ ัดได้ว่าเป็นกระเช้าท่ีมีความทันสมัยมากท่ีสุดแห่งหน่ึง 

ระหว่างทางท่านจะไดช้มความงามของภูเขานับรอ้ยลูก สลับซับซ้อนกนัดูสวยงามแปลกตา  

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านท้าทายความสูงสุดหวาดเสียวกับ  ระเบียงแกว้ ซ่ึงเป็นสะพานกระจก ซ่ึงมี

ระยะทางอยู่ท่ี 60 เมตร ล้อมรอบไปดว้ยหน้าผาสูงชนั ความกว้างของระเบียงแกว้วัดจากขอบ

หน้าผาไดป้ระมาณ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 น้ิว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเท่ียวท่ีอยากมาสัมผัส

ทิวทัศน์อันงดงามบนเขาเทียนเหมินซาน ซ่ึงทุกท่านจะต้องสวมผ้าหุ ้มรองเท้าขณะเดินบน

ระเบียงแก้ว เพ่ือรกัษาความสะอาดและความใสของกระจก จากน้ันน าท่านเดินทางผ่านเส้นทาง

ท่ี 99 โค้งสู่ถ ้าเทียนเหมินตง้ หรือเรียกว่า ถ ้าประตูสวรรค ์ประวติัของโพรงถ ้าแห่งน้ีเร่ิมบันทึก

ไวว่้า ราวปี ค.ศ. 263 จู่ๆหน้าผาของ ภูเขาซ่งเหลียง(Songliang Shan) ท่ีสูงนับพันเมตรเกิด

ถล่มลงมา ก่อใหเ้กิดโพรงถ ้าขนาดมหึมาคล้ายช่องประตูยักษ ์ดว้ยเหตุน้ีท าใหภู้เขาลูกน้ีถูกเรียก

เป็น เทียนเหมิน หรือ ประตูสวรรค ์นับตั้งแต่น้ันมา ประตูน้ีมีความสูง 131.5 เมตร ความกวา้ง 

57 เมตร ความลึก 60 เมตร เม่ือท่านมาถึงถ ้าประตูสวรรคท่์านจะไดข้ึ้ นข ั้นบันได 999 ข ั้น สู่

ภูเขาประตูสวรรค์ สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขาด้วยรถอุทยาน (หมายเหตุ : อาจจะมี

เปล่ียนแปลงเป็นนัง่รถอุทยาน + ข้ึนบันไดเล่ือน + ลงกระเช้า เพ่ือความสะดวกแก่ลูกคา้ท่ี

จะไม่ตอ้งรอคิวนาน หรือหากบันไดเล่ือนประกาศปิด การเท่ียวตอ้งเป็นข้ึน+ลงกระเช้า 
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ทั้งน้ีทางบริษัทจะเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหน่ึง //และในส่วนการ

นัง่รถของอุทยานข้ึนไปบนถ ้าประตูสวรรค์ หากรถของอุทยานไม่สามารถข้ึนไปท่ีถ ้าประตู

สวรรค์ได ้ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จดัโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กับ

สภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว ขอสงวนสิทธิ์ยึดตาม

ประกาศจากทางอุทยานเป็นส าคญั โดยท่ีไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้) 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง เป็นเมืองท่ีขึ้ นอยู่กบัเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อย

ถูเจีย ตั้งอยู่ ทางทิศตะวนัตกของมณฑลหูหนาน  ตั้งอยู่ริมแม่น ้าถัว ล้อมรอบดว้ยขุนเขาเสมือน

ด่าน ช่องแคบภูเขา ท่ีเด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ระหว่างทางน าท่านแวะชม

สินคา้และผลิตภณัฑจ์าก ยางพารา   

 จากน้ันท าทุกท่านเดินเท่ียวชมแสงสียามค า่คืนของ เมืองโบราณฟ่งหวง หรือ เมืองหงส์ เป็น

เมืองโบราณท่ีสรา้งในราชวงศ์ถัง ซ่ึงเป็นเมืองท่ีก่อขึ้ นดว้ยหิน จุดเด่นคือก าแพงโบราณ ซ่ึงสรา้ง

ขึ้ นในสมัยราชวงศห์มิง นอกจากน้ียังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวฒันธรรมอันล ้ า

ค่าท่ีตกทอดมาจากราชวงศห์มิงและชิงหลายรอ้ยแห่ง 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี FENGTING INTERNATIONAL HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีห้า ล่องเรือตามล าน ้าถวัเจยีง-บ้านเกิดของเส่ินฉงเหวิน-สะพานสายรุง้-ฉางซา 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่าน ล่องเรือตามล าน ้าถวัเจยีง การล่องเรือชมบรรยากาศของสองฝั่งแม่น ้าถัว่เจียง ถือว่า

เป็นไฮไลท์ในการเท่ียวชมภายในเมืองโบราณเฟ่ิงหวง ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น ้า สะพาน

โบราณ เจดีย์วัน่หมิง หอตัว๋ชุ่ย ฯลฯ ซ่ึงเต็มไปดว้ยบ้านเรือนท่ีมีลักษณะการก่อสรา้งแบบจีน

โบราณสรา้งในสมัยราชวงศห์มิงและชิง ระหว่างทางจะมีชาวบ้านซ่ึงเป็นชนเผ่าดั้งเดิมของท่ีน่ี

เรียกว่าชนเผ่าถู่เจียง เอาเรือออกมาลอยล าคอยรอ้งเพลงตอ้นรบันักท่องเท่ียวและไกดก์็จะเชิญ

ชวนใหนั้กท่องเท่ียวรอ้งเพลงตอบกลับไป ซ่ึงไม่ว่าเราจะรอ้งเป็นเพลงไทยหรือจีนออกมาเคา้ก็จะ

รอ้งเพลงตอบกลับมาเพ่ิมสีสันระหว่างการล่องเรือใหส้นุกสนาน 

น าท่านชม บ้านเกิดของเส่ินฉงเหวิน อดีตนักประพนัธ์ นักประวติัศาสตรแ์ละนักการศึกษาอัน

ลือช่ือของจีน บ้านเกิดของเส่ินฉงเหวินเป็นบ้านท่ีปลูกล้อมรอบลานบ้านทั้งส่ีดา้น  ก่อดว้ยอิฐทน

ไฟท่ีมีสัญลักษณ์ประจ าท้องถ่ิน   

จากน้ันน าท่านชม สะพานสายรุง้ สะพานไม้โบราณท่ีมีหลังคาคลุมเหมือนสะพานขา้มคลอง

ในเวนิส เป็นสะพานประวติัศาสตรท่ี์มีความเป็นมาหลายรอ้ย ปี ก่อนท่ีจะเดินถึงสะพานน้ันท่าน

จะไดเ้ห็นจุดเด่นของฟ่งหวง คือบ้านท่ียกพ้ืนสูงเรียงราย เป็นทัศนียภาพท่ีสวยงามและเป็นท่ี

นิยมชมชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ 
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เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางกลับสู่เมือง ฉางชา ตั้งอยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้าเซียง มีพ้ืนท่ีประมาณ 12,500 

ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ ทั้ งยังเป็นเมืองหลักของ

มณฑลหูหนาน มีวฒันธรรมและประวติัศาสตรม์ากว่า 3 ,000 ปี ในปัจจุบันยังเป็นศูนย์กลาง

ดา้นการเมือง เศรษฐกิจอีกดว้ย  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี HUATIAN HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหก สนามบินฉางซา-กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา ระหว่างทางใหท่้านไดพ้กัผ่อนเพลิดเพลินชม

วิวกบัธรรมชาติอันสวยงามตลอดสองขา้งทาง  

12.55 น. น าทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA เท่ียวบินท่ี FD541 

15.20 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทับใจ... 

************************************** 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า **  

คณะยืนยนัการเดินทางท่ี 15 ท่านมีหัวหนา้ทัวร ์

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ ***   
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี) 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

11-16 มีนาคม 2560 18,888 18,888 18,888 4,000 11,900 

25-30 มีนาคม 2560 18,888 18,888 18,888 4,000 11,900 

เปิดเพ่ิม 

02-07 เมษายน 2560 
20,888 20,888 20,888 4,000 11,900 

เปิดเพ่ิม 

09-14 เมษายน 2560 
25,888 25,888 25,888 8,000 13,900 

10-15 เมษายน 2560 25,888 25,888 25,888 8,000 13,900 

11-16 เมษายน 2560 26,888 26,888 26,888 9,000 14,900 

เปิดเพ่ิม 

12-17 เมษายน 2560 
29,888 29,888 29,888 9,000 15,900 

เปิดเพ่ิม 

13-18 เมษายน 2560 
29,888 29,888 29,888 9,000 15,900 

เปิดเพ่ิม 

01-06 พฤษภาคม 2560 
20,888 20,888 20,888 4,000 11,900 

05-10 พฤษภาคม 2560 22,888 22,888 22,888 4,000 12,900 

19-24 พฤษภาคม 2560 18,888 18,888 18,888 4,000 11,900 

26-31 พฤษภาคม 2560 18,888 18,888 18,888 4,000 11,900 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มัคคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร  ์

ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน*** 
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หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจนีเพ่ือโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ใน

นามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ , ผ้าไหม , ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม , หยก ซ่ึงจ  าเป็นต้องระบุไว้ใน

โปรแกรมทัวร ์เพราะมีผลกบัราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จงึอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุก

รา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการ

บังคบัใดๆ ทั้ งส้ิน และถ้าหากลูกคา้ไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรฐับาลจนีทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ  านวนเงิน 300 หยวน / ท่าน / รา้น 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลับปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลูกคา้เป็นหลัก 

 ณ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายในวันสุดท้าย ลูกทัวรท่์านใดสนใจ
สามารถซ้ือได ้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบังคบัลูกทัวรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าว

ล่วงหน้า 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 ค่าวีซ่ากรุ๊ป (วีซ่าหน้าด่าน) เขา้ประเทศจีนอตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป)      

ผู้เดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,500 บาท** 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหัวหนา้ทัวรก่์อนการใช้บริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทัวร ์และมัคคุเทศกท์้องถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
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เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้ งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วันจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษทั 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเ ลิกท่ีบริษัท

อย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิก

การจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มี ช่ือใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการให้น าเงินเข ้า

ใหค้รบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แล้ว 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   
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4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วันจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรบัผู้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษทัก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้  ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพรอ้มการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคล้อง

กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้ งน้ี บริษทัจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบ ริษัทขอสงวนสิท ธ์ิไม่ รับผิดชอบใดๆ ต่อความ เสียหายหรือค่าใช้จ่ ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นขอ ง

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏิวติั  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือ

การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา
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แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษทัก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ น เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 10 0 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถ้าส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใ ส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตวั เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตวัส่วนตวัไปเอง เน่ืองจากรฐับาล

ท้องถ่ินตอ้งการรกัษาส่ิงแวดล้อมและลดการท้ิงขยะ จึงไม่มีบริการท่ีโรงแรม 

4. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ้ นเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000  mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่มีการจ ากดัจ  านวน  

4.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000  mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้ นเคร่ืองในทุกกรณี 

5. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

***************************************** 
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เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีน 
 หนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ ์ ไม่ช ารุด มีหน้าว่างส าหรบัติดหน้าวีซ่าและ

ประทับตราเขา้-ออก อย่างน้อย 3 หน้าเต็ม หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าท่ีมีวีซ่าจีน ใหแ้นบมาดว้ย 

 รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ  านวน 2 รูป      ตวัอย่างรูปถ่ายท่ีไดม้าตรฐานสถานทูต 

สถานทูตปฏิเสธไม่รบัรูปถ่ายโพลารอย / รูปถ่ายสติ๊ กเกอร ์ /  

รูปชุดครุยรบัปริญญา/รูปชุดราชการ /หา้มใส่เส้ือแขนกุด  

และหา้มใส่เส้ือสีขาว ทุกชนิด(เน่ืองจากฉากหลังตอ้งเป็นสีขาว) 

 หลักฐานส่วนตัว ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, 

ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 

 แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวีซ่าประเทศจีน ท่ีกรอกรายละเอียด

ชดัเจนและถูกตอ้ง 

 
 

 

เง่ือนไขเอกสารเพิ่มเติมการยื่นวีซ่าประเภทต่างๆ 
 เอกสารเพิ่มเติมกรณีผูเ้ยาว ์  

อายุ 6-18 ปีบริบูรณ ์ ใช ้ ส าเนาสูติบัตร   พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนของบิดาและมารดา 

อายุต า่กว่า 6 ปีบริบูรณ ์ ใช ้ สูติบัตร (ฉบับจริง)  พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนของบิดาและมารดา 

 กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง ตอ้งใหบิ้ดาและมารดาท าหนังสือ

ยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ จากอ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู่ 

 กรณีบิดาหรือมารดาของเด็ก มีสถานะหย่าหรือหมา้ย ตอ้งแนบใบปกครองบุตรหรือใบสลักหลังทา้ยใบหย่ามา

ดว้ย เพื่อยืนยนัการปกครองบุตรท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 

 กรณีเป็นสาวประเภทสอง (ลักษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ตอ้งย่ืนหนังสือรบัรองการท างาน, จดหมายช้ีแจงตนเอง 

และสมุดบญัชีเงินฝากตวัจริงพรอ้มส าเนายอ้นหลัง 6 เดือน (ในบางกรณีอาจตอ้งไปแสดงตวัท่ีสถานทูต) และ

สามารถพ านักอยู่ในประเทศจีนไดไ้ม่เกิน 7 วนัเท่านั้น 

 กรณีชาวต่างชาติท่ีท างานหรือพักอาศัยในประเทศไทย ตอ้งย่ืน ใบอนุญาตท างาน (ถ้ามี), จดหมายช้ีแจงตนเอง

พรอ้มรายละเอียดท่ีอยู่ท่ีชดัเจน สมุดบญัชีเงินฝากตวัจริงพรอ้มส าเนายอ้นหลัง 6 เดือน (ในบางกรณีอาจตอ้งไป

แสดงตวัท่ีสถานทูต) โดยมีค่าบริการเพิ่ม 500-1000 บาท  

 ผูถื้อหนังสือเดินทางต่างชาติจะตอ้งท า Re-Entry Permit ดว้ยตนเองก่อนส่งเอกสารเพื่อย่ืนวีซ่า 
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 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิไม่รบัย่ืนวีซ่ากรณีดงัน้ี  

หนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มสีเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเองท่ีสถานทูตจีน

โดยตรง / กรณีเป็น พระภิกษุ/สามเณร 

 ผูท่ี้ประสงคใ์ช ้หนังสือเดินทางราชการ หรือใชบ้ตัร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้งท าวีซ่าจีน แต่ท่านจะตอ้ง 

รบัผิดชอบในการขออนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 

 

อตัราค่าธรรมเนียมวีซ่า (เพิ่มเติม) ในกรณียื่นด่วน และส  าหรบัชาวต่างชาติ 

1. กรณียื่นวีซ่าด่วน (ใชเ้วลาด  าเนินการ 2-3 วันท าการ)  

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม ท่านละ 1,100 บาท (ส าหรบัพาสปอรต์ไทยและพาสปอรต์ต่างชาติ) 

2. กรณียื่นวีซ่าด่วนพิเศษ (ใชเ้วลาด  าเนินการ 1 วันท าการ)  

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม ท่านละ 1,700 บาท (ส าหรบัพาสปอรต์ไทยและพาสปอรต์ต่างชาติ) 

3. พาสปอรต์อเมริกา จ่ายเพิ่มค่าวีซ่าประมาณ 3,600 บาท 

 

หมายเหตุ 

 ผูย่ื้นขอวีซ่าตอ้งใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งกบัสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศัพทสุ่์มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มูลประการใดก็

ตาม อาจถูกระงับการออกวีซ่า และถึงแมว่้าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่มีนโยบายคืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระ

ไปแล้ว 

 ทางบริษัทฯ บริการย่ืนวีซ่าประเภทท่องเท่ียวแบบเขา้ออก 1 ครั้ง ใหแ้ก่ท่านซ่ึงด าเนินการย่ืนเป็นหมู่คณะและเป็น

การย่ืนแบบปรกติ 4 วนัท าการเท่านั้น 

 การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ซ่ึงบางครั้งบริษัททัวรไ์ม่

ทราบล่วงหน้าและอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณพ์รอ้มของเอกสาร 

 การปฏิเสธวีซ่า อนัเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียวทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวีซ่าประเทศจีน 

** กรุณากรอกขอ้มูลทั้งหมดให้ครบถว้น เพ่ือประโยชนใ์นการขอวีซ่าของท่านเอง ** 

ช่ือ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.) 

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

สถานะภาพ  □ โสด   ระบุช่ือบิดา............................................ ......ช่ือมารดา...................................................... 

□ แต่งงานจดทะเบียนสมรส □ แต่งงานไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส 

         ระบุช่ือคู่สมรส  ............................................................................................... .......................... 

□ หมา้ย □ หย่า   

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น........................................................................................................ ....................................... 

รหสัไปรษณีย.์............................... โทรศพัท์บา้น........ ...............................เบอรมื์อถือ............................................. 

ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได ้ (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น)............................................................... ............................ 

รหสัไปรษณีย.์............................... เบอรโ์ทรศพัท์........................................ เบอรมื์อถือ......................................... 

ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา ..............................................................ต าแหน่งงาน............... ........................... 

ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน / สถานศึกษา ......................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย ์...............................................โทรศพัท์................... ............................................ 

(กรุณาแจง้เบอรท่ี์สามารถติดต่อไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจาก 

ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกับท่าน) 

ใครเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหท่้าน 

□ ออกค่าใชจ้่ายเอง □ ผูป้กครองออกค่าใชจ้่ายให  ้ □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................................... 

ท่านมีประกนัสุขภาพครอบคลุมในการไปจีนหรือไม่ □  มี □ ไม่มี 

ถ้ามี กรุณาระบุช่ือบริษัทประกนั ............................................................................................................................... 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 

ถ้าเคย กรุณาระบุวนัท่ี..........................................สถานท่ี/เมือง....................................วตัถุประสงค.์...................... 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปประเทศอ่ืนหรือไม่ □ เคย  □  ไม่เคย 

ถ้าเคย กรุณาระบุวนัท่ี.................. .......................ประเทศ...........................................วตัถุประสงค.์. ........................ 

ช่ือสมาชิกในครอบครัวพรอ้มระบุความสัมพันธ  ์

 ช่ือ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพนัธ์ ............................. 

 ช่ือ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพนัธ์ ......................... .... 

ช่ือผูต้ิดต่อได ้(กรณีฉุกเฉินท่ีไม่ไดเ้ดินทาง) ............................................... เบอรโ์ทรศพัท์.................................. 

ความสัมพนัธ์....................................................  

 



 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์ CSX02 - THE CHARMING-MAY-6D-FD-W12 

การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่าน้ัน ทางบริษทัเป็นเพียงตวักลางในการอ านวยความ

สะดวกและบริการดา้นเอกสารใหแ้ก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 

 


