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HILIGHT 
 ชมความงามทีย่ ิง่ใหญ่ แห่ง เขาเทยีนเหมนิซาน  

 น่ังกระเชา้ทีย่าวทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลก สูภ่ผูาประตู
สวรรค ์  

 ถ ้าประตูสวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน 1 ใน 4 ของภเูขา
ทีส่วยงามของจนี 

 ต ะ ลุ ย  The Grand Canyon of Zhangjiajie 
skywalk สะพานแกว้ทีย่าวและสงูทีส่ดุในโลก 

 อิสระชอ้ปป้ิงตลาดใตด้ ิน ทั ้งเสื้อผา้ ของใช ้
เครือ่งส าอางตา่งๆมากมาย 
 

SAVE PRICE  
จางเจยีเจีย้  ประตสูวรรค ์

เทยีนเหมนิซาน  
4 วนั 3 คนื 

สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 

เดนิทาง : พ.ค.- ต.ค. 62 

ราคาเร ิม่ตน้ 9,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง  
วันที ่17-20 พ.ค. 62 14,900.- 

วันที ่23-26 พ.ค. 62 11,900.- 

วันที ่24-27 พ.ค. 62 11,900.- 

วันที ่06-09 ม.ิย. 62   9,900.- 

วันที ่14-17 ม.ิย. 62 10,900.- 

วันที ่20-23 ม.ิย. 62 10,900.- 

วันที ่28 ม.ิย.-01 ก.ค. 62 11,900.- 

วันที ่04-07 ก.ค. 62 11,900.- 

วันที ่15-18 ก.ค. 62 15,900.- 

วันที ่25-28 ก.ค. 62 15,900.- 

วันที ่28-31 ก.ค. 62 15,900.- 

วันที ่22-25 ส.ค. 62 11,900.- 

วันที ่05-08 ก.ย. 62 11,900.- 

วันที ่12-15 ก.ย. 62 11,900.- 

วันที ่19-22 ก.ย. 62 11,900.- 

วันที ่03-06 ต.ค. 62 13,900.- 

วันที ่10-13 ต.ค. 62 13,900.- 

วันที ่12-15 ต.ค. 62 13,900.- 

วันที ่17-20 ต.ค. 62 11,900.- 

 

ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่กรุป๊ ทา่นละ 1,000 บาท 
ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้  
** กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตกิรณุาเชค็ราคาอกีครัง้ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
ก รุงเทพ ฯ(สนามบิน ดอน เมือง ) -ฉางซ า(สน ามบินฉ างซา ฮวงหั ว ) 

(FD540:18.00-22.20)   ✈ 
HUAYA INTERNATIONAL 

HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

2 
ฉางซา-จางเจยีเจี้ย-เขาเทยีนเหมนิซาน(กระเชา้+บันไดเลือ่น+รถอุทยาน)-ถ ้า
ประตูสวรรค-์ระเบยีงแกว้(รวมผา้หุม้รองเทา้) 

OPTION : โชวจ์ิง้จอกขาว 
🍽 🍽 🍽 

TIANZI HOTEL 

 หรอืเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

3 
สะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุ-รา้นยาจนี-ภาพวาดทราย-รา้นหยก-ตลาดใตด้นิ 
OPTION : ทะเลสาบเป่าเฟิงห ู 🍽 🍽 🍽 

TIANZI HOTEL 
 หรอืเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

4 
รา้นเยื่อไผ่-รา้นใบชา-จางเจียเจี้ย-ฉางซา-วัดไคฝู-ถนนคนเดินหวงชิง
(สนามบนิฉางซา ฮวงหวั)-กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)  

(FD541:23.25-01.45+1) 
🍽 🍽 

🍽 

/✈ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)-ฉางซา(สนามบนิฉางซา ฮวงหวั)(FD540:18.00-

22.20) 

15.00 น. คณะพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ออกชัน้ 3 ประตทูางเขา้ 2-3 เคาน์เตอร ์1-

2 สายการบนิ ไทยแอร์เอเชยี โดยมีเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการ
เดนิทางและสมัภาระใหก้ับทา่น 

18.00 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฉางซา ฮวงหวั เมอืงฉางซา โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิ
ที ่FD540   (ไมร่วมอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

22.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฉางซา ฮวงหวั เมอืงฉางซา ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้าเซยีง มพีืน้ที่

ประมาณ 12,500 ตารางกโิลเมตร แบง่เขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อกีทัง้ยัง
เป็นเมอืงเอกของมณฑลหูหนาน มปีระวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็น
ศนูยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิของมณฑลหหูนาน หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับ

สมัภาระ จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 
ทีพ่กั 

 โรงแรม     HUAYA INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่2 

ฉางซา-จางเจยีเจีย้-เขาเทยีนเหมนิซาน(กระเชา้+บนัไดเลือ่น+รถอทุยาน)-ถ า้

ประตสูวรรค-์ระเบยีงแกว้(รวมผา้หุม้รองเทา้) 

OPTION : โชวจ์ ิง้จอกขาว 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก   

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงจางเจยีเจีย้  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) อุทยานมรดกโลก

ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนอืของมณฑลหหูนาน เป็นอทุยานแหง่ชาตแิหง่แรกของจนี และไดรั้บ

การประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 อทุยานจางเจยีเจีย้มเีนื้อทีก่วา่ 369 ตาราง

กโิลเมตร อดุมดว้ยขนุเขานอ้ยใหญ่และตน้ไมน้านาพันธุ ์

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 
 

 
 

 

 น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขาเทยีนเหมนิซาน ตัง้อยู่มณฑลหหูนาน สมัยกอ่นเรยีกวา่ ภเูขาหวนิเมิง้

ซานหรอืซงเหลยีวซาน เป็นประวัตแิรกของจางเจียเจี้ย น ัง่กระเชา้ขึน้สู่เขาเทยีนเหมนิซาน 

ซึง่มคีวามยาวถงึ 7.5 กโิลเมตร ใชเ้วลา 40 นาที ถงึเขาเทยีนเหมนิซานเป็นกระเชา้ที่ทันสมัย

ที่สุด ชมความมหัศจรรย์หนา้ผาลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว ชมตน้ไม ้

ออกมาจากซอกหนิ หลากหลายพันธุ ์ดอกไมป่้าตามฤดกูาล ทา่นจะไดช้มความงามของภเูขา ภู

ผา นับรอ้ยรูป ยอดเขาสงูเสยีดฟ้า งามแปลกตา อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิและสัมผัสความงาม

ของยอดเขา จากนัน้น าทา่นชม ระเบยีงแกว้ ซึง่เป็นสะพานกระจก มรีะยะทางอันหวาดผวาอยู่ที ่

60 เมตร ลอ้มรอบผาสงูชัน ความกวา้งของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได ้3 ฟุต มคีวามหนา 

2.5 นิ้ว ถอืเป็นการทา้ทายนักท่องเทีย่วที่อยากมาสัมผัสทวิทัศน์อันงดงามบน เขาเทียนเหมนิ

ซาน มกีฏอยูว่่าผูม้าเยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ สนันิษฐานวา่น่าจะชว่ย

ลดความสกปรก ง่ายตอ่การท าความสะอาด สะพานกระจก แหง่นี้ ระยะทางอาจไมไ่กล แตค่วาม

ใสอาจท าใหเ้รากา้วขาไมอ่อก!!  จากนัน้น าทา่นลงบันไดเลือ่นสู ่ถ า้เทยีนเหมนิตง้ หรอืเรยีกว่า 

ถ า้ประตสูวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน เป็น 1 ใน 4 ของภเูขาทีส่วย สาเหตทุีเ่รยีกวา่เทยีนเหมนิซาน

เพราะว่า ภูเขาเกดิระเบดิขึน้เองโดยธรรมชาตจินกลายเป็นถ ้า ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร 

ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมือ่ท่านมาถงึถ ้าประตูสวรรคท์่านจะไดข้ ึน้ขัน้บันได 999 

ขัน้ สู ่ภเูขาประตสูวรรค ์ถ่ายรปูชมความงามซึง่เคยมชีาวรัสเซยีไดข้ับเครือ่งบนิเล็กลอดผ่านชอ่ง

ภูเขาประตูสวรรค์มาแลว้เป็นสถานที่ที่น่าสนใจจากชาวต่างชาติอีกแห่งหนึ่ง สมควรแก่เวลา

เดนิทางลงจากเขาดว้ยกระเชา้ 

หมายเหต ุกรณีรอควิขึน้กระเชา้นาน หรอืรถประจ าอทุยานหยดุใหบ้รกิาร ณ. ถ ้าประตสูวรรค ์

1. กรณีรอควิขึน้กระเชา้นาน อาจจะมีเปลีย่นแปลงเป็นน่ังรถอุทยาน + ขึน้บันไดเลื่อน + ลง

กระเชา้ เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการทอ่งเทีย่วแกล่กูคา้ ทีจ่ะไดไ้มต่อ้งรอควินาน  

2. กรณีหากบันไดเลือ่นประกาศปิดเนือ่งจากปิดซอ่มแซม หรอืจากสภาพอากาศทีห่นาวจัด มหีมิะ

เกาะพืน้ถนน ท าใหร้ถอทุยานไมส่ามารถเปิดใหบ้รกิารได ้ทัง้นี้เพือ่ความปลอดภัยของลกูคา้ ตอ้ง

เปลีย่นเป็นขึน้+ลงกระเชา้แทน ทัง้นี้ทางบรษัิทจะเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมอยา่งใดอยา่ง

หนึง่ และในสว่นการน่ังรถของอทุยานขึน้ไปบนถ ้าประตูสวรรค ์หากรถของอทุยานไม่สามารถขึน้

ไปที่ถ ้าประตูสวรรค์ได ้ทางบรษัิทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให ้ทัง้นี้ 

ข ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ขอสงวนสทิธิย์ดึตาม

ประกาศจากทางอทุยานเป็นส าคัญ โดยทีไ่มแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทา่นสามารถเลอืกซือ้ Option เสรมิทีน่า่สนใจได ้

‣ โชวสุ์นขัจ ิง้จอกขาว การแสดงทีถ่อืวา่ครบครนัดว้ยอารมณ์ตา่ง ๆ ชวนใหเ้คลบิเคลิม้
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ไปกบัการแสดง เป็นการแสดงบทเกีย่วกบัความรกัของนางพญาจิง้จอกขาวทีม่ตีอ่ชายผู ้

เป็นทีร่กั ตอ้งพลดัพรากจากกนัท ัง้ทีย่งัรกักนั ถอืเป็นบทต านานแหง่ความรกัทีน่่ายกยอ่ง

ย ิง่นกั ทา่นจะเพลดิเพลนิไปกบัการแสดงจนลมืกระพรบิตา ย ิง่ใหญ่กวา่โชวห์ลวิซานเจีย่

ทีห่ยางซ ัว่ ดว้ยนกัแสดงคุณภาพกว่า 600 คน แสดงภายใตส้ะพานคูเ่ชือ่มเขาสองลูก 

สะพานคูร่กัใตห้ลา้ อลงัการกวา่โชวใ์ดใดทีท่า่นเคยสมัผสัมา (ปิดชว่งหนา้หนาว) 

**ราคาทา่นละ 380 หยวน หากทา่นใดสนใจ สามารถสอบถามเพิม่เตมิและช าระเงนิได้

ทีไ่กดท์อ้งถิน่หรอืหวัหนา้ทวัรไ์ทย** 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  

ทีพ่กั 
    โรงแรม     TIANZI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่3 
สะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุ-รา้นยาจนี-ภาพวาดทราย-รา้นหยก-ตลาดใตด้นิ 

OPTION : ทะเลสาบเป่าเฟิงห ู

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก   

 

น าทา่นพสิจูนค์วามกลา้กบั สะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุในโลก มคีวามสงูเหนือพืน้ 980 ฟุต 

และความยาวกว่า 400 เมตร เชือ่มสองหนา้ผา ถอืเป็นการท าลายสถติ ิสะพานแกว้ทีย่าว

ทีส่ดุ เนื่องจากอันเดมิ อย่างสะพานแกรนดแ์คนย่อนของอเมรกิา สงูเพียงแค่ 718 ฟุต  

น าท่านชม ศูนยย์าจนี อาทเิช่น ยาบัวหมิะ ทีส่รรพคุณในการแกแ้ผลไฟไหม ้น ้ารอ้น

ลวก เป็นที่พสิูจน์สรรพคุณมาแลว้หลาย ๆ เหตุการณ์ที่เกดิไฟไหมแ้ลว้มีแผลไฟไหม ้

ร่างกาย สามารถใชย้านี้ทาลดอาการพองหรอืแสบรอ้นได ้

หมายเหตุ หากสะพานแกว้ไม่สามารถเขา้ไปเที่ยวชมได ้หรอื ทางเมอืงจีนประกาศปิด จงึไม่

สามารถเขา้ไปเทีย่วชมได ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นรายการตามความเหมาะสม 

โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และไม่มกีารคนืคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นี้ยดึตามประกาศจาก

ทางสถานทีท่อ่งเทีย่วเป็นส าคัญ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 

น าทา่นชม จติรกรรมภาพวาดทราย หรอื จวนิเซงิฮวาเยีย้น สถานทีซ่ ึง่จัดแสดงภาพวาดของ 

หลี่จวนิเซงิ ซึง่เป็นผูท้ี่รเิร ิม่ศลิปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใชวั้สดุ

ธรรมชาต ิเชน่ กรวดส ีเม็ดทราย กิง่ไม ้หนิ ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทวิทัศน์ จติรกรรมทีรั่งสรรค์

ข ึน้มา ลว้นไดรั้บรางวัลและการยกยอ่งมากมายหลายปีซอ้น จนเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปทั่วโลก แวะชม

หยก สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของจนี จากนัน้น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดใตด้นิในเมอืงจางเจีย

เจีย้ ซ ึง่เป็นแหลง่รวมรวบสนิคา้มากมาย ถอืว่าเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงของนักทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้

มาเทีย่วเมืองแห่งนี้ อาทเิชน่ เสือ้ผา้ อาหารพื้นเมือง ขนมของฝาก ใหท้่านไดเ้ลอืกชม

และซือ้ฝากคนทางบา้น 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

 ทา่นสามารถเลอืกซือ้ Option เสรมิทีน่า่สนใจได ้

‣ ล่องเรอืทะเลสาบเป่าเฟิงหู ทะเลสาบที่ตัง้อยู่บนช่องเขาสงู รายลอ้มดว้ยยอดขุนเขาและ

พรรณไมน้านาชนดิ ชมทัศนียภาพอันสวยงามยามเชา้ทีเ่ต็มไปดว้ยสายหมอกทีต่ัดกับสายน ้าทีใ่ส

สะอาดในทะเลสาบ 

**ราคาทา่นละ 350 หยวน หากทา่นใดสนใจ สามารถสอบถามเพิม่เตมิและช าระเงนิได้

ทีไ่กดท์อ้งถิน่หรอืหวัหนา้ทวัรไ์ทย** 

ทีพ่กั 
  โรงแรม TIANZI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่4 รา้นเยือ่ไผ-่รา้นใบชา-จางเจยีเจีย้-ฉางซา-วดัไคฝ-ูถนนคนเดนิหวงชงิ(สนามบนิ

ฉางซา ฮวงหวั)-กรงุเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง) (FD541:23.25-01.45+1) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 จากนั้นน าท่านเลือกซือ้ ผลติภณัฑจ์ากเยือ่ไผ่ ที่ท าดว้ยเทคโนโลยกีารผลติทีท่ันสมัยของ

ประเทศจนีสนิคา้มากมาย เชน่ยาสฟัีน เสือ้ผา้ และขอใชต้า่งๆ ทีไ่ดรั้บความนยิมอยูใ่นขณะนี้ แวะ

ชมิชา สนิคา้ที่มชี ือ่เสยีงของจีน   น าท่านเดนิทางกลับไปยัง เมอืงฉางซา (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้าเซยีง มพีืน้ทีป่ระมาณ 12,500 ตารางกโิลเมตร 

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อกีทัง้ยังเป็นเมอืงเอกของมณฑลหูหนาน มี

ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ

ของมณฑลหหูนาน 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

น าท่านสู่ วดัไคฟู เป็นวัดที่มีชือ่เสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองฉางซา ตั ้งอยู่บรเิวณถนน 

Kaifusi สันนิษฐานว่ามีการสรา้งมาตั ้งแต่ในช่วง ค.ศ. 907-960 จึงมีความเก่าแก่และเป็นที่
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อตัราคา่บรกิารโปรแกรม : SAVE PRICE จางเจยีเจ ีย้  ประตสูวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน 4 วน ั3 คนื FD 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 18 ปี  
(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 18 ปี 
(ไม่เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่ว 

ทา่นละ 

ไมร่วมตั๋ว
เครือ่งบนิ 
ทา่นละ 

วันที ่17-20 พ.ค. 62 14,900.- 18,400.- 18,400.- 4,000.- 5,400.- 

วันที ่23-26 พ.ค. 62 11,900.- 15,400.- 15,400.- 4,000.- 5,400.- 

วันที ่24-27 พ.ค. 62 11,900.- 15,400.- 15,400.- 4,000.- 4,900.- 

วันที ่06-09 ม.ิย. 62 9,900.- 13,400.- 13,400.- 4,000.- 3,400.- 

วันที ่14-17 ม.ิย. 62 10,900.- 14,400.- 14,400.- 4,000.- 4,400.- 

วันที ่20-23 ม.ิย. 62 10,900.- 14,400.- 14,400.- 4,000.- 4,400.- 

วันที ่28 ม.ิย.-01 ก.ค. 62 11,900.- 15,400.- 15,400.- 4,000.- 5,400.- 

วันที ่04-07 ก.ค. 62 11,900.- 15,400.- 15,400.- 4,000.- 5,400.- 

วันที ่15-18 ก.ค. 62 15,900.- 19,400.- 19,400.- 4,000.- 7,400.- 

วันที ่25-28 ก.ค. 62 15,900.- 19,400.- 19,400.- 4,000.- 7,400.- 

วันที ่28-31 ก.ค. 62 15,900.- 19,400.- 19,400.- 4,000.- 7,400.- 

วันที ่22-25 ส.ค. 62 11,900.- 15,400.- 15,400.- 4,000.- 4,900.- 

วันที ่05-08 ก.ย. 62 11,900.- 15,400.- 15,400.- 4,000.- 5,400.- 

วันที ่12-15 ก.ย. 62 11,900.- 15,400.- 15,400.- 4,000.- 5,400.- 

วันที ่19-22 ก.ย. 62 11,900.- 15,400.- 15,400.- 4,000.- 5,400.- 

วันที ่03-06 ต.ค. 62 13,900.- 17,400.- 17,400.- 4,000.- 6,900.- 

วันที ่10-13 ต.ค. 62 13,900.- 17,400.- 17,400.- 4,000.- 6,900.- 

วันที ่12-15 ต.ค. 62 13,900.- 17,400.- 17,400.- 4,000.- 6,400.- 

วันที ่17-20 ต.ค. 62 11,900.- 15,400.- 15,400.- 4,000.- 5,400.- 

ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ วซีา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

ศรัทธามาก ๆ ของชาวเมอืง วัดแหง่นี้เป็นวัดพทุธนิกายเซน ดา้นหนา้เป็นประตสูงูใหญ่ สไตลจ์ีน 

สว่นดา้นในจะเป็นอาคารตา่ง ๆ พรอ้มดว้ยสวนสวยสเีขยีวขจ ีมสีระน ้าสรา้งความสดชืน่ ภายในวัด

จะเงียบสงบ จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิหวงซิงลู่ ซึง่เป็นแหล่งจ าหน่ายสนิคา้

หลากหลายชนิด เพือ่ใหท้่านอสิระเลอืกซือ้สนิคา้นานาชนิดตามอัธยาศัย ส าหรับเป็นของฝาก

ของทีร่ะลกึแกค่นทางบา้นหรอืญาตมิติรสหาย 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ สนามบนิฮวงหวั เมอืงฉางซา 

23.25 น. ออกเดนิทางจาก สนามบนิฮวงหวั เมอืงฉางซา โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD541 

(ไมร่วมอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

01.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

ประกาศ  :  ตัง้แตวั่นที ่1 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป รัฐบาลเมอืงฉางซา จางเจยีเจีย้ และ เมอืงฟ่งหวง มณฑลหหูนาน ไดม้กีารออก

กฎระเบยีบ ก าหนดนโยบายใหโ้รงแรม ยกเลกิการใหบ้รกิาร สิง่ของทีใ่ชค้รัง้เดยีวแลว้ทิง้ เชน่ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน แชมพ ูหมวก

อาบน ้า รองเทา้แตะฯลฯ เพือ่เป็นการรณรงคช์ว่ยลดภาวะโลกรอ้นและรักษาสิง่แวดลอ้ม  

**ดังนัน้กรณุาน าสิง่ของใชเ้หลา่นี้ตดิตัวมาดว้ยตัวเอง** 

**หากทา่นเขา้พักแลว้ตอ้งการใชส้ ิง่ของดงักลา่ว ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เองตามราคาทีโ่รงแรมก าหนดไว ้(กรณุาสอบถาม

เพราะโรงแรมบางแหง่อาจวางไวด้า้นนอกหรอืวางไวใ้นหอ้งน ้า แลว้คดิคา่บรกิารเมือ่ทา่นเชค็เอา้ท ์) 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทกุครัง้ เพื่อ

เช็คขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

8.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทา่นละ 1,000 บาท 

 วีซ่าแบบหมู่คณะ ส าหรับผูถ้ือพาสปอร์ตไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเท่านั้น (ใชส้ าเนาหนา้

พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มูลชดัเจน และตอ้งสง่เอกสารลว่งหนา้ 15 วันกอ่นเดนิทาง)  
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        หมายเหตุ หากทางเมอืงจนีมีการประกาศยกเลกิหรอืระงับการท าวซี่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดๆทัง้ส ิน้ ท าให ้

ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บเงนิเพ ิม่ ทา่นละ 1,650 บาท พรอ้มเอกสาร

เพิม่เตมิเพือ่ท าการยืน่ค าขอวซีา่เดีย่วผ่านศนูยร์ับยืน่    

        โปรดทราบ  ผูท้ี่มีความประสงค์ ยื่นค าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที่เคยเดนิทางไปในประเทศ... 

ดังต่อไปนี้ตัง้แต่ ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ไดต้อ้งยื่นวีซ่าจีนแบบเดี่ยว

เทา่นัน้ และใชเ้วลามากกว่าก าหนดการเดมิ 4 วันท าการ 

        1.อสิราเอล 2.อัฟกานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อุซเบกสิถาน 5.ทาจกิสิถาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.คาซคัสถาน 

8.อริัก 9.อหิร่าน 10.อยีปิต ์11.ซาอุดอีาระเบีย 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี 15.ศรลีงักา 16.ลเิบยี 17.

ซดูาน 18.แอลจเีรยี 19.ไนจเีรยี 20.ตรุก ี21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเลยี   

        กรณีที่เจา้หนา้ที่ด าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้มีการยกเลกิเดนิทาง วีซ่าจะถูกยกเลกิทันที ไม่

สามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อืน่ๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี 

3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที่น ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดท่านละ 20 กโิลกรัมเท่านั้น ส่วนเกนิน ้าหนัก

ตามสายการบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

6. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

8. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ เหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตกุารณ์ไม่สงบทาง

การเมือง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือ

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา

ตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มีการคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

ส าหรบัผูท้ ีม่คีวามประสงคต์อ้งการขอยืน่วซีา่เด ีย่ว 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี้ ** 

- ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,650 บาท  

- ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,775 บาท  

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
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2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ  6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2 ขา้ง 

 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. ส าหรับผูท้ี่ถอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

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

  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้น

กรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบไดว้่า

ใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวซี่า ดังนัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อย่างนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วีซา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือ

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างาน

ในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 5,210 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา(กรุณาเชคราคาอกีครัง้) 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 

2 หนา้เต็ม   

2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 

และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
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6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับรา้นที่แปล

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรือรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ  1,125 บาท 

 

[ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซี่าดว่นได]้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่ีการปรับราคาสงูข ึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต 

ซึง่ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ 
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หนา้ 10 

 

 

 

 

 

 

 

**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

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

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ................................... 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

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

หมายเหต ุ

** กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไมส่ะดวกภายหลัง  

ทัง้นี้เพือ่ประโยชน์ของตัวทา่นเอง จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี้  (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครัด) 


