
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT 
 ชมความงามทีย่ ิง่ใหญ่ แหง่ เขาเทยีนเหมนิซาน  
 น่ังกระเชา้ทีย่าวทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก สูภ่ผูาประตู

สวรรค ์  

 ถ้ําประตสูวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน 1 ใน 4 ของภเูขา
ทีส่วยงามของจนี 

 ตะลยุ  The Grand Canyon of Zhangjiajie 
skywalk สะพานแกว้ทีย่าวและสงูทีส่ดุในโลก 

 อสิระชอ้ปป้ิงตลาดใตด้นิ  ทัง้เสือ้ผา้ ของใช ้
เครือ่งสําอางตา่งๆมากมาย 

 

SAVE PRICE  
จางเจยีเจีย้  ประตสูวรรค ์

เทยีนเหมนิซาน  
4 วนั 3 คนื 

สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 

เดนิทาง : พ.ค.- ต.ค. 62 

ราคาเร ิม่ตน้ 9,900.- 



 

 

 

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 
กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง )-ฉางซา (สนามบนิ ฉางซา ฮวงหัว ) 
(FD540:18.00-22.20)   ✈ 

HUAYA INTERNATIONAL 
HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

2 
ฉางซา-จางเจยีเจีย้-เขาเทยีนเหมนิซาน(กระเชา้+บันไดเลือ่น+รถอทุยาน)-ถ้ํา
ประตสูวรรค-์ระเบยีงแกว้(รวมผา้หุม้รองเทา้) 
OPTION : โชวจ์ิง้จอกขาว 

�  �  �  
TIANZI HOTEL 

 หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

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

TIANZI HOTEL 
 หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

4 
รา้นเยื่ อไผ-่ รา้นใบชา -จางเจยีเจีย้- ฉางซา- วัดไคฝ-ู ถนนคนเดนิหวงชงิ
(สนามบนิฉางซา ฮวงหัว)-กรงุเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)  
(FD541:23.25-01.45+1) 

�  �  
�  /

✈ 
 



 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

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

22.20) 

15.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง  อาคาร 1 ออกชัน้ 3 ประตทูางเขา้ 2-3 เคานเ์ตอร ์1-

2 สายการบนิ  ไทยแอรเ์อเชยี  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการ

เดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 
18.00 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฉางซา ฮวงหวั เมอืงฉางซา โดยสายการบนิ  ไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิ

ที ่FD540   (ไมร่วมอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
22.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฉางซา ฮวงหวั เมอืงฉางซา  ตัง้อยูท่างตอนใตข้องแมน้ํ่าเซยีง มพีืน้ที่

ประมาณ 12,500 ตารางกโิลเมตร แบง่เขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อําเภอ อกีทัง้ยัง

เป็นเมอืงเอกของมณฑลหหูนาน มปีระวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมมากวา่ 3,000 ปี ในปัจจบุนัเป็น
ศนูยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิของมณฑลหหูนาน หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับ

สมัภาระ จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 
ทีพ่กั 

 โรงแรม     HUAYA INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่2 

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

ประตสูวรรค-์ระเบยีงแกว้(รวมผา้หุม้รองเทา้) 

OPTION : โชวจ์ ิง้จอกขาว 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก   

 

นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงจางเจยีเจีย้   (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง ) อทุยานมรดกโลก

ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉยีงเหนอืของมณฑลหหูนาน เป็นอทุยานแหง่ชาตแิหง่แรกของจนี  และไดรั้บ

การประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 อทุยานจางเจยีเจีย้มเีนือ้ทีก่วา่  369 ตาราง

กโิลเมตร อดุมดว้ยขนุเขานอ้ยใหญแ่ละตน้ไมน้านาพันธุ ์

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 
 

 
 

 

 นําทา่นเดนิทางสู่  ภูเขาเทียนเหมนิซาน  ตัง้อยูม่ณฑลหหูนาน สมัยกอ่นเรยีกวา่ ภเูขาหวนิเมิง้

ซานหรอืซงเหลยีวซาน เป็นประวตัแิรกของจางเจยีเจีย้  น ัง่กระเชา้ขึน้สูเ่ขาเทยีนเหมนิซาน  

ซึง่มคีวามยาวถงึ 7.5 กโิลเมตร ใชเ้วลา 40 นาท ีถงึเขาเทยีนเหมนิซานเป็นกระเชา้ทีท่นัสมัย

ทีส่ดุ ชมความมหัศจรรยห์น ้ าผาลอยฟ้า สมัผัสความแปลกใหมข่องการทอ่งเทีย่ว ชมตน้ไม ้

ออกมาจากซอกหนิ หลากหลายพันธุ ์ดอกไมป่้าตามฤดกูาล ทา่นจะไดช้มความงามของภเูขา ภู

ผา นับรอ้ยรูป ยอดเขาสงูเสยีดฟ้า งามแปลกตา อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิและสมัผัสความงาม

ของยอดเขา จากนัน้นําทา่นชม ระเบยีงแกว้  ซึง่เป็นสะพานกระจก มรีะยะทางอนัหวาดผวาอยูท่ี ่

60 เมตร ลอ้มรอบผาสงูชนั ความกวา้งของ สะพานกระจก วดัจากขอบผาได ้ 3 ฟตุ มคีวามหนา 

2.5 นิว้ ถอืเป็นการทา้ทายนักทอ่งเทีย่วทีอ่ยากมาสมัผัสทวิทศันอ์นังดงามบน เขาเทยีนเหมนิ

ซาน มกีฏอยูว่า่ผูม้าเยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้ร องเทา้ขณะเดนิ สนันษิฐานวา่น่าจะชว่ย

ลดความสกปรก งา่ยตอ่การทําความสะอาด สะพานกระจก แหง่นี ้ระยะทางอาจไมไ่กล แตค่วาม

ใสอาจทําใหเ้รากา้วขาไมอ่อก !!  จากนัน้นําทา่นลงบนัไดเลือ่นสู ่ ถ า้เทยีนเหมนิตง้  หรอืเรยีกวา่ 

ถ า้ประตสูวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน  เป็น 1 ใน 4 ของภเูขาทีส่วย สาเหตทุีเ่รยีกวา่เทยีนเหมนิซาน

เพราะวา่ ภเูขาเกดิระเบดิขึน้เองโดยธรรมชาตจินกลายเป็นถ้ํา ประตนูีม้คีวามสงู 131.5 เมตร 

ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมือ่ทา่นมาถงึถ้ําประตสูวรรคท์า่นจะไดข้ึน้ขัน้บนัได 999 

ขัน้ สู ่ภเูขาประตสูวรรค ์ถา่ยรูปชมความงามซึง่เคยมชี าวรัสเซยีไดข้บัเครือ่งบนิเล็กลอด ผา่นชอ่ง

ภเูขาประตสูวรรคม์าแลว้เป็นสถานทีท่ีน่่าสนใจจากชาวตา่งชาตอิกีแหง่หนึง่ สมควรแกเ่วลา

เดนิทางลงจากเขาดว้ยกระเชา้ 

หมายเหต ุกรณีรอควิขึน้กระเชา้นาน หรอืรถประจําอทุยานหยดุใหบ้รกิาร ณ. ถ้ําประตสูวรรค ์

1. กรณีรอควิขึน้กระเชา้นา น อาจจะมเีปลีย่นแปลงเป็นน่ังรถอทุยาน + ขึน้บนัไดเลือ่น + ลง

กระเชา้ เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการทอ่งเทีย่วแกล่กูคา้ ทีจ่ะไดไ้มต่อ้งรอควินาน  

2. กรณีหากบนัไดเลือ่นประกาศปิดเนือ่งจากปิดซอ่มแซม หรอืจากสภาพอากาศทีห่นาวจัด มหีมิะ

เกาะพืน้ถนน ทําใหร้ถอทุยานไมส่ามารถเปิดใหบ้รกิารได ้ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภัยของลกูคา้ ตอ้ง

เปลีย่นเป็นขึน้+ลงกระเชา้แทน ทัง้นีท้างบรษัิทจะเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมอยา่งใดอยา่ง

หนึง่ และในสว่นการน่ังรถของอทุยานขึน้ไปบนถ้ําประตสูวรรค ์หากรถของอทุยานไมส่ามารถขึน้

ไปทีถ้ํ่าประตสูวรรคไ์ด ้ทางบรษัิทฯ จะ ไมค่นืเงนิ และไมจ่ัดโปรแกรมอืน่มาทดแทนให ้ทัง้นี ้

ข ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่ว ขอสงวนสทิธิย์ดึตาม

ประกาศจากทางอทุยานเป็นสาํคญั โดยทีไ่มแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทา่นสามารถเลอืกซือ้ Option เสรมิทีน่า่สนใจได ้

‣ โชวส์นุขัจ ิง้จอกขาว การแสดงทีถ่อืวา่ครบครนัดว้ยอารมณต์า่ง  ๆ ชวนใหเ้คลบิเคลิม้ไป



 

 

กบัการแสดง  เป็นการแสดงบทเกีย่วกบัความรกัของนางพญาจิง้จอกขาวทีม่ตีอ่ชายผู ้

เป็นทีร่กั ตอ้งพลดัพรากจากกนัท ัง้ทีย่งัรกักนั  ถอืเป็นบทต านานแหง่ความรกัทีน่า่ยกยอ่ง

ยิง่นกั ทา่นจะเพลดิเพลนิไปกบัการแสดงจนลมืกร ะพรบิตา ยิง่ใหญก่วา่โชวห์ลวิซานเจีย่

ทีห่ยางซ ัว่  ดว้ยนกัแสดงคณุภาพกวา่  600 คน แสดงภายใตส้ะพานคูเ่ชือ่มเขาสองลกู  

สะพานคูร่กัใตห้ลา้ อลงัการกวา่โชวใ์ดใดทีท่า่นเคยสมัผสัมา (ปิดชว่งหนา้หนาว) 

**ราคาทา่นละ 380 หยวน หากทา่นใดสนใจ สามารถสอบถามเพิม่เตมิ และช าระเงนิได้

ทีไ่กดท์อ้งถิน่หรอืหวัหนา้ทวัรไ์ทย** 

ค า่  รับประทานอาหารคํา่ ณ  ภัตตาคาร  

ทีพ่กั 
    โรงแรม     TIANZI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่3 
สะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุ-รา้นยาจนี-ภาพวาดทราย-รา้นหยก-ตลาดใตด้นิ 

OPTION : ทะเลสาบเป่าเฟิงห ู

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก   

 

นําทา่นพสิจนูค์วามกลา้กบั สะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุในโลก มคีวามสงูเหนอืพืน้ 980 ฟตุ 

และความยาวกวา่ 400 เมตร เชือ่มสองหนา้ผา ถอืเป็นการทําลายสถติ ิสะพานแกว้ทีย่าว

ทีส่ดุ เนือ่งจากอนัเดมิ อยา่งสะพานแกรนดแ์คนยอ่นของอเมรกิา สงูเพยีงแค ่ 718 ฟตุ  

นําทา่นชม ศนูยย์าจนี  อาทเิชน่ ยาบวัหมิะ ทีส่รรพคณุในการแกแ้ผลไฟไหม ้น้ํารอ้น

ลวก เป็นทีพ่สิจูนส์รรพคณุมาแลว้หลาย ๆ เหตกุารณ์ทีเ่กดิไฟไหมแ้ลว้มแีผลไฟไหม ้

รา่งกาย สามารถใชย้านีท้าลดอาการพองหรอืแสบรอ้นได ้

หมายเหต ุ หากสะพานแกว้ไมส่ามารถเขา้ไปเทีย่วชมได ้หรอื  ทางเมอืงจนีประกาศปิด จงึไม่

สามารถเขา้ไปเทีย่วชมได ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นรายการตามความเหมาะสม 

โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และไมม่กีารคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีย้ดึตามประกาศจาก

ทางสถานทีท่อ่งเทีย่วเป็นสาํคญั 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 

นําทา่นชม จติรกรรมภาพวาดทราย หรอื จวนิเซงิฮวาเยีย้น สถานทีซ่ ึง่จัดแสดงภาพวาดของ 

หลีจ่วนิเซงิ ซึง่เป็นผูท้ีร่เิริม่ศลิปะแบบใหมท่ีเ่รยีกกนัวา่ จติรกรรม ภาพเม็ดทราย ทีใ่ชว้สัดุ

ธรรมชาต ิเชน่ กรวดส ีเม็ดทราย กิง่ไม ้หนิ ฯลฯ มาจัดแตง่เป็นภาพทวิทศั น ์จติรกรรมทีรั่งสรรค์

ขึน้มา ลว้นไดรั้บรางวลัและการยกยอ่งมากมายหลายปีซอ้น จนเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปทัว่โลก แวะ ชม

หยก สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของจนี จากนัน้นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดใตด้นิในเมอืงจางเจยี

เจีย้ ซึง่เป็นแหลง่รวมรวบสนิคา้มากมาย ถอืวา่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงของ นักทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้

มาเทีย่วเมอืงแหง่นี ้อาทเิชน่ เสือ้ผา้ อาหารพืน้เมอืง ขนมของฝาก ใหท้า่นไดเ้ลอืกชม

และซือ้ฝากคนทางบา้น 

ค า่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

 ทา่นสามารถเลอืกซือ้ Option เสรมิทีน่า่สนใจได ้

‣ ลอ่งเรอืทะเลสาบเป่าเฟิงหู  ทะเลสาบทีต่ัง้อยูบ่นช่ องเขาสงู  รายลอ้มดว้ยยอดขนุเขาและ

พรรณไมน้านาชนดิ ชมทศันยีภาพอนัสวยงามยามเชา้ทีเ่ต็มไปดว้ยสายหมอกทีต่ดักบัสายน้ําทีใ่ส

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 

 จากนัน้นําทา่นเลอืกซือ้ ผลติภณัฑจ์ากเยือ่ไผ่  ทีทํ่าดว้ยเทคโนโลยกีารผลติทีท่นัสมัยของ

ประเทศจนีสนิคา้มากมาย เชน่ยาสฟัีน เสือ้ผา้ และขอใชต้า่งๆ ทีไ่ดรั้บความนยิมอยูใ่นขณะนี ้ แวะ

ชมิชา  สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของจนี   นําทา่นเดนิทางกลบัไปยัง เมอืงฉางซา  (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ชัว่โมง) ตัง้อยูท่างตอนใตข้องแมน้ํ่าเซยีง มพีืน้ทีป่ระมาณ 12,500 ตารางกโิลเมตร 

แบง่เขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อําเภอ อกีทัง้ยังเป็นเมอืงเอกของมณฑลหหูนาน มี

ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมมากวา่ 3,000 ปี ในปัจจบุนัเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ

ของมณฑลหหูนาน 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

นําทา่นสู่  วดัไคฟู  เป็นวดัทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงฉางซา ตัง้อยูบ่รเิวณถนน 

Kaifusi สนันษิฐานวา่มกีารสรา้งมาตัง้แตใ่นชว่ง ค .ศ. 907-960 จงึมคีวามเกา่แกแ่ละเป็นที่



 

 

 
 

อตัราคา่บรกิารโปรแกรม : SAVE PRICE จางเจยีเจีย้  ประตสูวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน 4 วน ั3 คนื FD 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 18 ปี  
(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 18 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่ว 

ทา่นละ 

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

ศรัทธามาก ๆ ของชาวเมอืง วดัแหง่นีเ้ป็นวดัพุทธนกิายเซน ดา้นหน ้ าเป็นประตสูงูใหญ ่สไตลจ์นี 

สว่นดา้นในจะเป็นอาคารตา่ง ๆ พรอ้มดว้ยสวนสวยสเีขยีวขจ ีมสีระน้ําสรา้งความสดชืน่ ภายในวดั

จะเงยีบสงบ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ ถนนคนเดนิหวงซงิลู่  ซึง่เป็นแหลง่จําหน่ายสนิคา้

หลากหลายชนดิ เพือ่ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้สนิคา้นานาชนดิตามอธัยาศั ย สาํหรับเป็นของฝาก

ของทีร่ะลกึแกค่นทางบา้นหรอืญาตมิติรสหาย 

ค า่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ สนามบนิฮวงหวั เมอืงฉางซา 

23.25 น. ออกเดนิทางจาก สนามบนิฮวงหวั เมอืงฉางซา  โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่ FD541 

(ไมร่วมอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

01.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

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

กฎระเบยีบ กําหนดนโยบายใหโ้รงแรม ยกเลกิการใหบ้รกิาร สิง่ของทีใ่ชค้รัง้เดยีวแลว้ทิง้ เชน่ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน แชมพู หมวก

อาบน้ํา รองเทา้แตะฯลฯ เพือ่เป็นการรณรงค์ชว่ยลดภาวะโลกรอ้นและรักษาสิง่แวดลอ้ม  

**ดงันัน้กรุณานําสิง่ของใชเ้หลา่นีต้ดิตวัมาดว้ยตวัเอง** 

**หากทา่นเขา้พักแลว้ตอ้งการใชส้ ิง่ของดงักลา่ว ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เองตามราคาทีโ่รงแรมกําหนดไว ้ (กรุณาสอบถาม

เพราะโรงแรมบางแหง่อาจวางไวด้า้นนอกหรอืวางไวใ้นหอ้งน้ํา แลว้คดิคา่บรกิารเมือ่ทา่นเชค็เอา้ท ์) 

 



 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ  กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ  กอ่นทกุครัง้ เพือ่

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายก ารทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร์  หากเกดิความผดิพลาด  ทาง

บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การชําระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ป ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทีพั่ก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้  รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา  หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่ง จากคา่ตั๋วเป็นการ

เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง  คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ  1,000,000 บาท  คา่

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน้ํามนั  

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทา่นละ 1,000 บาท 

 วซีา่แบบหมูค่ณะ  สําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดนิทางไป -กลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้  (ใชสํ้าเนาหนา้

พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มลูชดัเจน และตอ้งสง่เอกสารลว่งหนา้ 15 วันกอ่นเดนิทาง)  



 

 

        หมายเหต ุหากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิหรอืระงับการทําวซีา่กรุ๊ป ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆทัง้สิน้  ทําให ้

ไมส่ามารถยืน่วซีา่กรุ๊ปไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิ์  เรยีกเก็บเงนิเพิม่  ทา่นละ  1,650 บาท พรอ้มเอกสาร

เพิม่เตมิเพือ่ทําการยืน่คําขอวซีา่เดีย่วผา่นศนูยรั์บยืน่    

        โปรดทราบ   ผูท้ีม่คีวามประสงค์  ยืน่คําขอวซีา่จนี  แบบหมูค่ณะ  (กรุ๊ป ) ทีเ่คยเดนิทางไปในประเทศ ... 

ดังตอ่ไปนีต้ัง้แต่  ปี 2014 เป็นตน้มา  ไมส่ามารถยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ  (กรุ๊ป) ไดต้อ้งยืน่วี ซา่จนีแบบเดีย่ว

เทา่นัน้ และใชเ้วลามากกวา่กําหนดการเดมิ 4 วันทําการ 

        1.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิถาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.คาซคัสถาน 

8.อรัิก 9.อหิรา่น 10.อยีปิต ์11.ซาอดุอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี 15.ศรลีังกา 16.ลเิบยี 17.

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

        กรณีทีเ่จา้หนา้ทีดํ่าเนนิการออกเอกสารวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้มกีารยกเลกิเดนิทาง  วซีา่จะถกูยกเลกิทันที  ไม่

สามารถนําไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อืน่ๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี 

3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน้ํ่าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด ทา่นละ 20 กโิลกรัมเทา่นัน้  สว่นเกนิน้ําหนัก

ตามสายการบนิกําหนด 

4. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

6. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

7. คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

8. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ เหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ  ภยัธรรมชาติ เหตกุารณ์ไมส่งบทาง

การเมอืง, การประทว้ง , การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , อบุตัเิหตุ, ความเจ็บป่วย , ความสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง  ทางบรษัิทฯ  จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย  

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ  อกีครัง้หนึง่  หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง  

และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย  แตอ่ยา่งไรก็ ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา

ตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน  หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  จนมกีารยก เลกิ ลา่ชา้  เปลีย่นแปลง  การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่  หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร  บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้  อนัเนือ่งมาจากธรรมชาติ  ความลา่ชา้  และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้  แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการ เทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ  กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ  กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรบัผูท้ ีม่คีวามประสงคต์อ้งการขอยืน่วซีา่เด ีย่ว 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 

- ยืน่ธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  

- ยืน่ดว่น 2 วันทําการ 2,775 บาท  

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ํารดุ 



 

 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ  6 เดอืน 

 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2 ขา้ง 

 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. สําหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิ ทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรือ่งแจง้ เขา้- ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, สําเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

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

  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีทํ่างาน ตําแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีทํ่างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้น

กรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีทํ่างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่

ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอ เอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้- ออกเมอืงดว้ยตน เอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นทําบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีทํ่างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการทํางาน

ในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง ) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 5,210 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา(กรณุาเชคราคาอกีครัง้) 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 

2 หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน [พืน้หลังขาวเทา่นัน้] 

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3.ใบอนุญาตการทํางาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  

5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 



 

 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาท ะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. นํารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. นํารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ทําวซีา่ 

4. นํารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,125 บาท 

 

[ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 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 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได]้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน้ํามนัโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้  ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน้ํามนัขึน้ใ นอนาคต 

ซึง่ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน้ํามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่  

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

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

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีทํ่างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยูส่ถานทีทํ่างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ................................... 

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

 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

หมายเหต ุ

** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ  

** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไมส่ะดวกภายหลงั  

ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเคร่งครัด) 


