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รหสัโปรแกรมทวัร ์  GT-CSX FD06 ZHANGJIAJIE SEP17-FD-W43 

เที่ยวครบไฮไลท ์จางเจยีเจี้ย 

6 วนั 5 คืน 

ประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน เทียนจ่ือซานภูเขาอลัเลย์ลูยาห์ 

แกรนแคนย่อน...เดนิวดัใจสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก 

โดยสายการบินแอร์เอเชีย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง :  

วนัที ่01-06 ก.ย.60       รำคำ 17,900.- 

วนัที ่06-11/13-18/20-25 ก.ย.60                                              รำคำ  16,900.- 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท.์.... ทวัรร์าคาสบายกระเป๋า 

1. เดินวดัใจสะพานแกว้ทีย่าวที่สุดในโลก 

2. เดินชมภูเขาเทยีนเหมนิซาน 

3. เขาเทยีนจื่อซาน(ช้ึนลงโดยลฟิทแ์กว้ไป่หลง) ชมจุดทวิทศัน ์

4. ถ า้ประตูสวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย 

5. โชวสุ์นขัจิ้งจอกขาว 



 
 
 
 
 
 
 
 

GT-CXSFD06 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  GT-CSX FD06 ZHANGJIAJIE SEP17-FD-W43 

หมายเหตุ : ราคาข้างต้น ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมย่ืนวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป เกบ็เพิม่ท่านละ 1,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต ราคา 
เด็กต ่ากว่า 18 ปี เกบ็เพิม่จากค่าทวัร์ข้างต้น 3,000  

ค่าทปิคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 
ท่านละ 200 หยวน /ทริป/ต่อท่าน เด็กเกบ็ทปิเท่าผู้ใหญ่*** 

ทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจ 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 ดอนเมือง-ฉางซา-จางเจียเจ้ีย-เขา้โรงแรม ✈ O O TIAN ZI HOTEL  

2 
จางเจียเจ้ีย- ถนนชีปู+โชวห์นงัตะลุง  ศูนยว์จิยัยาจีนสมุนไพรนวดฝ่า
เทา้ ชมแกรนดแ์คนยอนจางเจียเจ้ีย THE GRAND CANYON รวม
ตัว๋ข่ึนไปสะพานกระจกไปกลบั 

O O O TIAN ZI HOTEL  

3 
ใบชา-ภาพวาดทราย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเชา้+บนัไดเล่ือน+รถ
อุทยาน)-ระเบียงแกว้(รวมผา้หุม้รองเทา้) –ถ ้าประตูสวรรค-์ร้าน
ยางพารา-โชวสุ์นขัจ้ิงจอกขาว 

O O O TIAN ZI HOTEL  

4 
ร้านหยก เขาเทียนจ่ือซาน(ช้ึนลงโดยลิฟทแ์กว้ไป่หลง) ชมจุดทิวทศัน์
หยวนเจียเจ้ีย ชมสะพานหน่ึงในใตห้ลา้  -ร้านผา้ไหม ชมวิวสองฟาก
ล าธารแส้ทอง 

O O O ZIYU HOTEL 

5 พิพิธภณัฑจ์างเจียเจ้ีย  -จางเจียเจ้ีย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่ O O O HUA FENG HOTEL 

6 ฉางซา-ดอนเมือง ✈   
 
 
 
วนัแรก     ดอนเมือง-ฉางซา-จางเจียเจีย้ 
04.30 น. คณะพร้อมกันท่ี  ท่ าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกช้ัน 3 ประตูทางเข้า 2-3 

เคาน์เตอร์ 1-2 สายการบิน Air Asia โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียม
เอกสารการเดินทางและสัมภาระใหก้บัท่าน 

 

07.46 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เทีย่วบินที ่FD540 
ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง 

 

11.40 น. ถึง ฉางซา ตั้งอยูท่างตอนใตข้องแม่น ้าเซียง มีพื้นท่ีประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร 
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทั้งยงัเป็นเมืองเอกของมณฑลหู
หนาน มีประวติัศาสตร์และวฒันธรรมมากวา่ 3,000 ปี ในปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางดา้น
การเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และรับ
สัมภาระ  

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร    
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  หลงัอาหารน าท่านชม หอตูฝ้ ุซ้ึงตั้งอยูท่ี่ริมแม่น ้าเซีงเจียง จากจุดน้ีท่านจะสามารถ
มองเห็นเกาะส้ม สัญลกัษณ์ของเมืองฉางซาได ้ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมือง
จางเจียเจ้ีย ซ่ึงตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้
ของประเทศจีน เป็นพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษและมีทศันียภาพท่ีงดงาม คลอบคลุมพื้นท่ี
มากกวา่ 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นท่ีเป็นป่าไม ้จางเจียเจ้ียไดถู้กประกาศ
ใหเ้ป็นเขตอนุรักษว์นอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ วน
อุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี ่และภูเขาเทียนจ่ือ ความโดดเด่นของท่ีน้ี คือ ยอดเขาและเสา
หินทรายท่ีตั้งตระหง่านกวา่ 3,000 ยอด และสูงกวา่ 200 เมตร นอกจากน้ียงัมีช่องแคบ 
ล าธาร สระน ้า และน ้าตกมากมาย รวมทั้งมีถ ้ากวา่ 40 ถ ้า ซ่ึงท าใหส้ถานท่ีแห่งน้ี มีภูมิ
ทศัน์ท่ีงดงามจนไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO 

 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั    
ทีพ่กั  JIANGTIAN HOTEL หรือเทยีบเท่า  
วนัที่สอง    จางเจียเจีย้-แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ยเดินสะพานแก้วยาวทีสุ่ดในโลก – ถนนซีปู้เจีย 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านสู่ ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัการแพทยโ์บราณ
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั การส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปี พร้อมรับฟัง
การวนิิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ หลงัจากนั้นน าท่านพิสจูน์ความกลา้กบั สะพาน
แกว้ท่ียาวท่ีสุดในโลก มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาวกวา่ 400 เมตร เช่ือม
สองหนา้ผา ถือเป็นการท าลายสถิติ สะพานแกว้ท่ียาวท่ีสุด เน่ืองจากอนัเดิม อยา่งสะพาน
แกรนด์แคนยอ่นของอเมริกา สูงเพียงแค่ 718 ฟุต 
**หมายเหตุ หากสะพานแกว้ยงัไม่ผา่นการตรวจความปลอดภยั หรือทางเมืองจีน
ประกาศปิด จึงไม่สามารถเขา้ไปเท่ียวชมได ้ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนให้
ท่านไปเท่ียว ถ ้ามงักรเหลือง โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และไม่มีการคืนค่าบริการ
ใดๆ ทั้งส้ิน** 

 

 
 
          
        
 
   
 
                             
กลางวนั 

                  
 
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

 
 
 
 

บ่าย หลงัจากนั้น น าท่านแวะชมและเลือกซ้ือ ผา้ไหมจีน สินคา้ OTOP ข้ึนช่ือของจีน 
หลงัจากนั้นน าท่านเท่ียวชม ถนนซีปูเจีย ตั้งอยใูนเขตอุทยานอูหลิงหยวนซ่ึงเป็นแหล่ง
สินคา้พื้นเมือง อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ ไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ท่ีระลึก หรือถ่ายรูปเป็นท่ี
ระลึก 

 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั    
ทีพ่กั  JIANGTIAN HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

GT-CXSFD06 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  GT-CSX FD06 ZHANGJIAJIE SEP17-FD-W43 

วนัที่สาม            ภาพวาดทราย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเล่ือน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) –ถ า้ประตู 
                            สวรรค์-ร้านยางพารา 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   
 น าท่าน ชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวนิเซิงฮวาเยี้ยน สถานท่ีซ่ึงจดัแสดงภาพวาด

ของ หล่ีจวนิเซิง ซ่ึงเป็นผูท่ี้ริเร่ิมศิลปะแบบใหม่ท่ีเรียกกนัวา่ จิตรกรรม ภาพเมด็ทราย ท่ี
ใชว้สัดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เมด็ทราย ก่ิงไม ้หิน ฯลฯ มาจดัแต่งเป็นภาพทิวทศัน์ 
จิตรกรรมท่ีรังสรรคข้ึ์นมา ลว้นไดรั้บรางวลัและการยกยอ่งมากมายหลายปีซอ้น จนเป็น
ท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก จากนั้นพาท่านแวะชิม ชา 

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร    
 
 
 
 
 
 
  

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยูม่ณฑลหูหนาน สมยัก่อนเรียกวา่ ภูเขาห
วนิเมิ้งซานหรือซงเหลียวซาน เป็นประวติัแรกของจางเจียเจ้ีย นัง่กระเชา้ข้ึน สู่ เขาเทียน
เหมินซาน ซ่ึงมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใชเ้วลา 40 นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็น
กระเชา้ท่ีทนัสมยัท่ีสุด ชมความมหศัจรรยห์นา้ผาลอยฟ้า สัมผสัความแปลกใหม่ของการ
ท่องเท่ียว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหิน หลากหลายพนัธ์ุ ดอกไมป่้าตามฤดูกาล ท่านจะ
ไดช้มความงามของภูเขา ภูผา นบัร้อยรูป ยอดเขาสูงเสียดฟ้า งามแปลกตา อิสระใหท้่าน
เพลิดเพลินและสัมผสัความงามของยอดเขา จากนั้นน าท่านชม ระเบียงแก้ว ซ่ึงเป็น
สะพานกระจก มีระยะทางอนัหวาดผวาอยูท่ี่ 60 เมตร ลอ้มรอบผาสูงชนั ความกวา้งของ 
สะพานกระจก วดัจากขอบผาได ้3 ฟุต มีความหนา 2.5 น้ิว ถือเป็นการทา้ทาย
นกัท่องเท่ียวท่ีอยากมาสัมผสัทิวทศัน์อนังดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยูว่า่ผูม้า
เยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดิน สันนิษฐานวา่น่าจะช่วยลดความ
สกปรก ง่ายต่อการท าความสะอาด สะพานกระจก แห่งน้ี ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความ
ใสอาจท าใหเ้รากา้วขาไม่ออก!!  จากนั้นน าท่านลงบนัไดเล่ือนสู่ ถ ้าเทียนเหมินตง้ หรือ
เรียกวา่ ถ า้ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาท่ีสวย สาเหตุท่ีเรียกวา่
เทียนเหมินซานเพราะวา่ ภูเขาเกิดระเบิดข้ึนเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ ้า ประตูน้ีมี
ความสูง 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เม่ือท่านมาถึงถ ้าประตู
สวรรคท์่านจะไดข้ึ้นขั้นบนัได 999 ขั้น สู่ ภูเขาประตูสวรรค ์ถ่ายรูปชมความงามซ่ึงเคยมี
ชาวรัสเซียไดข้บัเคร่ืองบินเล็กลอดผา่นช่องภูเขาประตูสวรรคม์าแลว้เป็นสถานท่ีท่ี
น่าสนใจจากชาวต่างชาติอีกแห่งหน่ึง สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขาดว้ยกระเชา้ 
**หมายเหตุ : อาจจะมีเปล่ียนแปลงเป็นนัง่รถอุทยาน + ข้ึนบนัไดเล่ือน + ลงกระเชา้ 
เพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ท่ีจะไม่ตอ้งรอคิวนาน หรือหากบนัไดเล่ือนประกาศปิด การ
เท่ียวตอ้งเป็นข้ึน+ลงกระเชา้ ทั้งน้ีทางบริษทัจะเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมอยา่งใด
อยา่งหน่ึง //และในส่วนการนัง่รถของอุทยานข้ึนไปบนถ ้าประตูสวรรค ์หากรถของ
อุทยานไม่สามารถข้ึนไปท่ีถ ้าประตูสวรรคไ์ด ้ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จดั
โปรแกรมอ่ืนมาทดแทนให ้ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภยั
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ของนกัท่องเท่ียว ขอสงวนสิทธ์ิยดึตามประกาศจากทางอุทยานเป็นส าคญั โดยท่ีไม่แจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้**  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั   
หลงัอาหารน าท่านชมโชวอ์ลงัการหวานหยด THE LOVE STORY OF  A 
WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักไพเราะเพราะจบัใจ นกัแสดงกวา่ 
500 ชีวติโลดแล่นอยูบ่นเวทีกลางแจง้แบบอลงัการตระการตา มีฉากหลงัเป็นภูเขาทอด
ยาวแบบพาโนราม่า ท่ึงอ้ีงกบัเทคนิคการเปล่ียนร่างเป็นมนุษยข์องนางจ้ิงจอกขาว 
ซาบซ้ึงตรึงดวงใจในความรักของจ้ิงจอกขาวสาวสวย และชายหนุ่มตดัฟืนท่ีฝ่าฟันอุป
สรรคต่์อสู้เพื่อความรักจนทา้ยท่ีสุดก็สมหวงัในชีวติคู่และจบแบบ HAPPY ENDING 
ใหผู้ช้มกลบัไปนอนฝันดี ***โปรดทราบ โชวน้ี์แสดงทีโรงละครกลางแจง้หากมีการปิด
การแสดงในวนันั้นๆ ไม่วา่จะดว้ยกรณีใดๆ ท าใหเ้ขา้ชมไม่ไดผู้จ้ดัรับผดิชอบเพียงจดั
โชวพ์ื้นเมืองชุดอ่ืนทดแทน ใหเ้ท่านั้นหากบตัรไดถู้กใชไ้ปแลว้จะไม่มีการคืนค่าบริการ
ใดๆ***        

 

ทีพ่กั  JIANGTIAN HOTEL หรือเทยีบเท่า  
วนัทีส่ี่        ล าธารแส้ม้าทอง – ภูเขาเทยีนจ่ือซาน–ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอนัดับหน่ึงใต้ฟ้า – ภาพวาดจากหินกรวด 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  
 
                            หลงัอาหารเท่ียวชม ล าธารจินเปียนซี หรือ ล าธารแส้มา้ทอง ซ่ึงเป็นล าธารท่ีไหลวนไปตามช่อง 
                             เขาและชะง่อนผาสูงชนัเขา้ไปกลางภูเขาวงกตดว้ยระยะ ทางยาว 7.5 ก.ม ล าธารแซ่ทอง มีน ้าในล าธารมี 
                             สีเขียวใสปราศจากมลภาวะสองฝ่ังน ้าจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นลว้น 
                             สวยงามอยา่งท่ีท่านไม่เคยเห็นจากท่ีใดมาก่อน  น าท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจ้ีย เขตอุทยานมรดก 
                             โลกทางธรรมชาติจางเจียเจ้ีย ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น ภูเขาฮลัเลลูยา่ห์ เป็นสถานท่ีท่ีใชเ้ป็นฉาก 
                             ประกอบในภาพยนตเ์ร่ืองอวตาร อุทยานจางเจียเจ้ียตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของ มณฑลหูหนาน                   
                             เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวา่งทางไดผ้า่นขนุเขานอ้ยใหญ่สองขา้ง 
                             ทางเขียวชะอุ่มดว้ยหลากหลายตน้ไมน้านาพนัธ์ุ เปล่ียนเป็นรถของอุทยาน น าท่านเท่ียวชม เขตอนุรักษ ์ 
                             ธรรมชาติเทียนจ่ือซาน  เป็นเขตป่าอนุรักษต่์อเน่ืองมาจากทางดา้นทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติจางเจีย 
                             เจ้ียเท่ียวชมยอดเขาท่ีมีอากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี และมีจุดชมววิท่ีสามารถมองเห็นยอดเขานอ้ยใหญ่ 
                             นบัมากกวา่ร้อยยอด ชม สะพานอนัดบัหน่ึงใตฟ้้า ( เทียนเส้ียต้ีอ้ีเฉียว)มีทิวทศัน์ท่ี  

สวยงามและเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดงัหลายเร่ือง ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบั
ทิวทศัน์ธรรมชาติท่ีสวยงามแสนประทบัใจ ( ข้ึน-ลงโดยลิฟทแ์กว้ไป่หลงท่ีจุดสูงสุด 
326 เมตร ลิฟทแ์กว้ริมหนา้ผาแห่งแรกของเอเซีย )   
***โปรดทราบ ในกรณีท่ีลิฟทห์รือกระเชา้ ไม่สามารถใชง้านได ้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิ
โดยการเปล่ียนการข้ึน-ลงโดยการใชลิ้ฟทห์รือกระเชา้เพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้น***   

 
 
 
 
 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร    
 หลงัอาหารเดินทางสู่ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมือง  เยีย่มชมจากนั้นน า

ท่านนัง่กระเชา้และรถทอ้งถ่ินเพื่อลงจากเขา น าท่านชม ศูนยสุ์ขภาพจากยางพารา ให้
ท่านเลือกชมผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพเป็นของฝาก   

 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั    
ทีพ่กั  ZIYU HOTEL หรือเทยีบเท่า 
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วนัที่ห้า            ร้านหยก-จางเจียเจีย้-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านชมอญัมณีล ้าค่า หยก เป็นเคร่ืองประดบัท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายเพราะเช่ือวา่ใส่

แลว้จะช่วยป้องกนัอนัตรายได ้ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผเีซียะสัตว์
มงคลท่ีมีช่ือเสียง ท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน น าท่านเดินทางกลบัไปยงั 
เมืองฉางซา ตั้งอยูท่างตอนใตข้องแม่น ้าเซียง มีพื้นท่ีประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร 
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อีกทั้งยงัเป็นเมืองเอกของมณฑลหู
หนาน มีประวติัศาสตร์และวฒันธรรมมากวา่ 3,000 ปี ในปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางดา้น
การเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน 

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร    
 น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน ซ่ึงเป็นแหล่งจ าหน่ายสินคา้หลากหลายชนิด เพื่อใหท้่าน

อิสระเลือกซ้ือสินคา้นานาชนิดตามอธัยาศยั ส าหรับเป็นของฝากของท่ีระลึกแก่คนทาง
บา้นหรือญาติมิตรสหาย 

 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั    
ทีพ่กั  HUA FENG HOTEL หรือเทียบเท่า  
วนัที่หก              ฉางซา-ดอนเมือง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน  
12.55 น. ออกเดินทางจาก เมืองฉางซา โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เทีย่วบินที ่FD541 

ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง 
 

15.20 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ.....................       
 

********************************* 
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษทัฯ ไม่
สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้
เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณี
ท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอก
ประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ  จะแจง้ให้
ท่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ 



 
 
 
 
 
 
 
 

GT-CXSFD06 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  GT-CSX FD06 ZHANGJIAJIE SEP17-FD-W43 

กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 

 

จางเจยีเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแกว้ 

6 วนั 5 คืน  โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 

ทำ่น 

เด็กมเีตยีง

พกักบั

ผูใ้หญ ่1 

ทำ่น 

เด็กมเีตยีง

พกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทำ่น 

 

เด็กไมม่ี

เตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทำ่น 

 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

01-06 ก.ย.60 17,900.- 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,900.- 

06-11/13-18/20-25 ก.ย.60                                               16,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,900.- 

หมายเหตุ : 
*ราคาข้างต้น ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมย่ืนวซ่ีาจนีแบบกรุ๊ป เกบ็เพิม่ ท่านละ 1,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต 

***ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า 
ค่าทปิคนขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น 

ท่านละ 200 หยวน /ทริป/ต่อท่าน เด็กเกบ็ทปิเท่าผู้ใหญ่*** 
ทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจ 

**บริการแจกน า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด ทุกวนั ** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 
 
 
 
 

ประกาศ  :  ตัง้แตว่ันที ่1 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป รัฐบาลเมอืงฉางซา จางเจยีเจีย้ และ เมอืงฟ่งหวง มณฑลหู
หนาน ไดม้กีารออกกฎระเบยีบ ก าหนดนโยบายใหโ้รงแรม ยกเลกิการใหบ้รกิาร สิง่ของทีใ่ชค้รัง้เดยีวแลว้ทิง้ เชน่ 
แปรงสฟัีน ยาสฟัีน แชมพ ูหมวกอาบน ้า รองเทา้แตะฯลฯ เพือ่เป็นการรณรงคช์ว่ยลดภาวะโลกรอ้นและรักษา
สิง่แวดลอ้ม **ดังนัน้กรณุาน าสิง่ของใชเ้หลา่นีต้ดิตัวมาดว้ยตัวเอง** 

**หากทา่นเขา้พักแลว้ตอ้งการใชส้ ิง่ของดังกลา่ว ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เองตามราคาทีโ่รงแรมก าหนดไว ้
(กรณุาสอบถามเพราะโรงแรมบางแหง่อาจวางไวด้า้นนอกหรอืวางไวใ้นหอ้งน ้า แลว้คดิค่าบรกิารเมือ่ทา่นเชค็
เอา้ท ์) 
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ข้อควรทราบ : ร้านทีร่ะบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ร้านผ้าไหม ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรม
ทวัร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้กบันักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือ
หรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2. ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ    
 คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. การช าระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000. – บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมัดจ า 
4.1แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ่้ายทั้งหมด   
4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่น
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มี
การคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
กรณคีณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 
2. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
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4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
 เพิม่เติมกบัทางบริษัทได้ **  
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
8. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามนั  
9. อตัราน้ีส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตไทยเท่านั้น 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน หากน ้าหนกัเกินจะตอ้งเสียค่าใชจ่้าย
เพิ่มเติม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4.ค่าธรรมเนียมการย่ืนขอวซ่ีาเข้าประเทศจีนวซ่ีากรุ๊ป  1,000 บาท  
หมายเหตุ : อตัราค่าวซ่ีาดงักล่าว ส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตไทยและตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น  
 (ยืน่วซ่ีากรุ๊ป ไม่ตอ้งส่งเอกสารส าหรับท าวซ่ีา ใชแ้ค่ส าเนาหนงัสือเดินทาง)  
หรือ หากตอ้งการยืน่วซ่ีาแบบเด่ียว ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเด่ียว ราคา 1,500 บาท  
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
6. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
7. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
8. ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 180 หยวน/ท่าน/ทริป 

9 . ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
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หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ 
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่าน
ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่คืน
เงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 
8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 
9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
10. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็น
จ านวนเงิน 300 หยวน / คน / วนั 
11.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุก 
     คร้ัง มิเช่นนั้นทางบริษทั ฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
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**กรณลีูกค้ามีความประสงค์จะย่ืนวซ่ีาเดี่ยว** 
มีค่าบริการเพิ่มเติมดงัน้ี 
-ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ 1,500 บาท  
-ยืน่ด่วน 2 วนัท าการ 2,550 บาท  
เอกสารในการท าวซ่ีาจีนส าหรับหนงัสือเดินทางไทย 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็  
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พื้นหลงัสีขาวเท่านั้น ยิม้หา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และใบหูทั้งสองขา้งชดัเจน 
และหา้มสวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยดืสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่สวมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่
สายตา รูปถ่ายมีอายไุม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  
4. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยืน่วี
ซ่า 
5. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
6. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
7. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษา  
- กรณีเด็กอายุต  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบส าเนาสูติบตัร และสูติบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ 
http://www.consular.go.th/ 
- กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตใหเ้ดินทาง 
8. ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน (กรณีท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวั กรุณาแจง้ดว้ยวา่ท่านท าธุรกิจ
อะไร) ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท  างาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบ
วา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มูลเท็จ อาจมีการระงบัการออกวซ่ีา เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจทุก
วนั) 
9.เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 5-7 วนั
ท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 
10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบ
การยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้  
11. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้งรับผดิชอบใน
การอนุญาตให้เขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC 
กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 
อาทิตย ์ 
12. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
- ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน 
ประเทศไทยเท่านั้น 
- หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
-กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง)ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้ง
ไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีี่ทางบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
1. หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  
2. หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม  
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1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีา และตราเขา้-ออก 
อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็  
2. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พื้นหลงัสีขาวเท่านั้น ยิม้หา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และใบหู 
ทั้งสอง ขา้งชดัเจน และหา้มสวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยดืสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดขา้ราชการ  
ไม่สวมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา รูปถ่ายมีอายไุม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ  
และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
5.สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัร้านท่ีแปล) 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให ้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อตัราค่าวซ่ีาด่วน ท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มใหส้ถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้  
• ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท 
(ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยโุรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวยี 
ลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 
สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได)้ 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑ์การย่ืนวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
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**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มการขอวซ่ีาเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการย่ืนขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส 
.................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
.............................................................................................................................................................................รหัสไปรษณย์ี
.......................... โทรศัพท์............................. มือถือ............................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
.......................................................................................................................................................................................................
........รหัสไปรษณย์ี ............................โทรศัพท์บ้าน............................ 
ช่ือสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)…………………………………………………….. 
ต าแหน่งงาน ....................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถานที่ท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพห์ญ่) 
.......................................................................................................................................................................................................
.รหัสไปรษณย์ี ........................................โทร.......................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องทีส่ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบั
ท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที.่.................................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัที.่.............................เดือน............................
ปี............................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................................ 
เม่ือวนัที.่.......................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัที.่.............................เดือน.............................ปี
................................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 
RELATION........................................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 
RELATION........................................................ 
 
หมายเหตุ 
**  กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**  ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพิม่เติม  อาจท าให้ท่านเกดิ 

ความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งนีเ้พ่ือ   
       ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ทีนี่ ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
 


