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จางเจยีเจีย้ เทีย่วครบ SAVE SAVE 4 วัน 3 คนื 

เดนิทาง พฤศจกิายน 2562 – มนีาคม 2563  

เร่ิมต้นเพียง 12,888.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - จางเจียเจีย้ (สนามบนิเฮอฮวา)(CZ606 :04.40-09.05) - พพิธิภณัฑจ์างเจียเจีย้ - ฟ่งหวง - อิสระ
ชมเมืองโบราณฟ่งหวง - สะพานสายรุง้ - ลอ่งเรือถวัเจียงยามค ่าคืน 

วนัท่ี 2.  ฟ่งหวง - จางเจียเจีย้ - เขาเทียนเหมนิซาน (กระเชา้+บนัไดเล่ือน+รถอทุยาน) - ระเบียงแกว้ (รวมผา้หุม้รองเทา้) - ประตสูวรรค ์
วนัท่ี 3. รา้นยาจีน - เขาอวตาร (ขึน้-ลงลฟิตแ์กว้) - สะพานใตห้ลา้อนัดบัหนึ่ง - สวนจองพลเฮ่อหลง - ล  าธารแสม้า้ทอง - รา้นหยก 

โชวเ์หมย่ล่ีเซียงซี 
วนัท่ี 4. รา้นชา - สะพานแกว้ท่ียาวท่ีสดุ - รา้นเครื่องเงิน - ถ า้มงักรเหลือง - ภาพวาดทราย - ตลาดใตด้นิ - จางเจียเจีย้ (สนามบินเฮอฮวา) - 

กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ(CZ605 :22.10-00.30+1) 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - จางเจียเจีย้ (สนามบินเฮอฮวา) 
(CZ606 :04.40-09.05) - พิพิธภัณฑจ์างเจียเจีย้ - ฟ่งหวง - อิสระชม
เมืองโบราณฟ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือถัวเจยีงยามค ่าคืน 

01.40 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U สายการบินไชน่าเซาทเ์ทิรน์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้าร
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและ เอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุท่าน 

04.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจีย้(สนามบินเฮอฮวา) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เท่ียวบินท่ี 
CZ606  (บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 

 หมายเหตุ :   
พเีรียดเดนิทางต้ังแต่วันที ่28 ต.ค. 62 เป็นต้นไป เวลาบนิเปล่ียนเป็น  ดังนี้ 
BKK-DYG CZ606 : 06.25-10.35 
DYG-BKK CZ605 : 21.50-00.15 
*เวลานัดพบทีส่นามบนิเปล่ียนเป็นเวลา 03.30 น. 

09.05 น. เดนิทางถึง เมืองจางเจยีเจีย้ (สนามบนิเฮอฮวา)  อทุยานมรดกโลกตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน 
เป็นอทุยานแห่งชาตแิห่งแรกของจีน และ ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 
น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑจ์างเจียเจีย้ ภายในพิพิธภัณฑจ์ะแสดงเก่ียวกับประวตัิและความเป็นมา ของเมืองจางเจีย
เจีย้ นอกจากนัน้ยงัมีซากดกึด าบรรพข์องหินและฟอสซิลมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  
 ท่านเดนิทางสู ่เมืองฟ่งหวง หรือ เมืองโบราณฟ่งหวง(เมืองหงส)์ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นเมืองท่ีขึน้ 

อยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่านอ้ยถูเจีย ตัง้อยู่ ทางทิศตะวนัตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงสต์ัง้อยู่ริม
แมน่ า้ถวั ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ท่ีเด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ท่ี มีโบราณสถาน
และโบราณวตัถทุางดา้นวฒันธรรมอนัล า้คา่ท่ีตกทอดมาจากราชวงศห์มิงและชิงหลายรอ้ยแห่ง มีถนนท่ีปดูว้ยหินเขียว 
20 กวา่สาย  

 
 จากนัน้น าท่าน อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง ตัง้อยู่รมิแมน่ า้ถวั ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ท่ีเด่น

ตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ท่ีมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางดา้นวฒันธรรมอันล า้ค่าท่ีตกทอดมาจาก
ราชวงศห์มงิและชิงหลายรอ้ยแห่ง จุดเด่นของฟ่งหวง คือบา้นท่ียกพืน้สงูเรียงราย เป็นทัศนียภาพท่ีสวยงามและเป็นท่ี
นิยมช่ืนชอบทัง้ชาวจีนและชาวตา่งประเทศ   
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น าท่านชม สะพานสายรุ้ง หรือสะพานหงเฉียว สะพานไมโ้บราณท่ีมีหลงัคาคลมุเหมือนสะพานขา้มคลองในเวนิส เป็น
สะพานประวตัศิาสตรท่ี์มีความเป็นมาหลายรอ้ย ปี ก่อนท่ีจะเดนิถึงสะพานนัน้ท่านจะไดเ้ห็นจุดเด่นของฟ่งหวง คือบา้น
ท่ียกพืน้สงูเรียงราย เป็นทศันียภาพท่ีสวยงามและเป็นท่ีนิยมช่ืนชอบทัง้ชาวจีนและชาวตา่งประเทศ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 น าท่าน ล่องเรือถัวเจยีง เรือแพ ใหท้่านไดส้นกุ ตื่นเตน้ แตไ่มมี่อนัตราย ชมบา้น เรือนสองฟากฝ่ังแมน่ า้ สะพานโบราณ 

เจดียว์ั่นหมงิ หอตั๋วชุ่ยฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาตใิหท้่านไดส้มัผสัพรอ้มเก็บภาพประทับใจไวเ้ป็นท่ีระลกึ 
 

 
ทีพั่ก โรงแรม  PHOENIX ZHENG FU HOTEL หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

วันที ่2 
ฟ่งหวง - จางเจยีเจีย้ - เขาเทยีนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถ
อุทยาน) - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ประตูสวรรค ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) อุทยานมรดกโลกตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียง
เหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี 
ค.ศ.1992 อทุยานจางเจียเจีย้มีเนือ้ท่ีกวา่ 369 ตารางกิโลเมตร อดุมดว้ยขนุเขานอ้ยใหญ่และตน้ไมน้านาพนัธุ์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขาเทยีนเหมินซาน ตัง้อยู่มณฑลหูหนาน สมยัก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเมิง้ซานหรือซงเหลียวซาน 

เป็นประวตัแิรกของจางเจียเจีย้ นั่งกระเชา้ขึน้ สู ่เขาเทยีนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใชเ้วลา 40 นาที 
ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็นกระเช้าท่ีทันสมัยท่ีสดุ ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า สมัผสัความแปลกใหม่ของการ
ท่องเท่ียว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหิน หลากหลายพนัธุ ์ดอกไมป่้าตามฤดกูาล ท่านจะไดช้มความงามของภูเขา ภูผา 
นบัรอ้ยรูป ยอดเขาสงูเสียดฟา้ งามแปลกตา อิสระใหท้่านเพลดิเพลนิและสมัผสัความงามของยอดเขา  
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 จากนัน้น าท่านชม ระเบยีงแก้ว ซึ่งเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ท่ี 60 เมตร ลอ้มรอบผาสงูชัน ความ

กวา้งของ สะพานกระจก วดัจากขอบผาได ้3 ฟตุ มีความหนา 2.5 นิว้ ถือเป็นการท้าทายนักท่องเท่ียวท่ีอยากมาสมัผสั
ทิวทัศน์อันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผูม้าเยือน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเท้าขณะเดิน 
สนันิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการท าความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี ้ระยะทางอาจไม่ไกล แต่
ความใสอาจท าใหเ้รากา้วขาไมอ่อก!! 

 

 
 จากนัน้น าท่านลงบนัไดเล่ือนสู ่ถ า้เทยีนเหมินต้ง หรือเรียกวา่ ถ า้ประตูสวรรคเ์ทยีนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภเูขา

ท่ีสวย สาเหตท่ีุเรียกวา่เทียนเหมนิซานเพราะวา่ ภเูขาเกิดระเบิดขึน้เองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ า้ ประตนีูมี้ความสงู 
131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เม่ือท่านมาถึงถ า้ประตสูวรรคท์่านจะไดข้ึน้ขัน้บนัได 999 ขัน้ สู ่
ภูเขาประตูสวรรค ์ถ่ายรูปชมความงามซึ่งเคยมีชาวรสัเซียไดข้บัเครื่องบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตสูวรรคม์าแลว้
เป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจจากชาวตา่งชาตอีิกแห่งหนึ่ง สมควรแก่เวลาเดนิทางลงจากเขาดว้ยกระเชา้ 

 หมายเหตุ กรณีรอควิขึน้กระเชา้นาน หรือรถประจ าอทุยานหยดุใหบ้รกิาร ณ. ถ า้ประตสูวรรค ์ 
1. กรณีรอควิขึน้กระเชา้นาน อาจจะมีเปล่ียนแปลงเป็นนั่งรถอุทยาน + ขึน้บนัไดเล่ือน + ลงกระเชา้ เพ่ือความสะดวก
รวดเรว็ในการท่องเท่ียวแก่ลกูคา้ ท่ีจะไดไ้มต่อ้งรอควินาน  
2. กรณีหากบนัไดเล่ือนประกาศปิดเน่ืองจากปิดซ่อมแซม หรือจากสภาพอากาศท่ีหนาวจดั มีหิมะเกาะพืน้ถนน ท าใหร้ถ
อุทยานไม่สามารถเปิดใหบ้ริการได ้ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภัยของลกูคา้ ตอ้งเปล่ียนเป็นขึน้+ลงกระเชา้แทน  ทัง้นีท้าง
บริษทัจะเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมอยา่งใดอยา่งหนึ่ง และในส่วนการนั่งรถของอุทยานขึน้ไปบนถ ้าประตูสวรรค ์
หากรถของอุทยานไมส่ามารถขึน้ไปทีถ่  า้ประตูสวรรค์ได ้ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จดัโปรแกรมอื่นมาทดแทนให ้
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ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ และการรกัษาความปลอดภัยของนกัท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ยึดตามประกาศจากทาง
อุทยานเป็นส าคญั โดยทีไ่มแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 ท่านสามารถเลือกซือ้ Option เสริมที่น่าสนใจได้ 

• โชวสุ์นัขจิง้จอกขาว การแสดงท่ีถือวา่ครบครนัดว้ยอารมณต์า่ง ๆ ชวนใหเ้คลบิเคลิม้ไปกับการแสดง เป็นการ
แสดงบทเก่ียวกับความรกัของนางพญาจิง้จอกขาวท่ีมีต่อชายผูเ้ป็นท่ีรกั ตอ้งพลดัพรากจากกันทัง้ท่ียังรกักัน ถือ
เป็นบทต านานแห่งความรกัท่ีน่ายกย่องยิ่งนกั ท่านจะเพลดิเพลนิไปกบัการแสดงจนลืมกระพริบตา ยิ่งใหญ่กว่าโชว์
หลวิซานเจ่ียท่ีหยางซั่ว ดว้ยนกัแสดงคณุภาพกว่า 600 คน แสดงภายใตส้ะพานคู่เช่ือมเขาสองลกู สะพานคู่รกัใต้
หลา้ อลงัการกวา่โชวใ์ดใดท่ีท่านเคยสมัผสัมา (ปิดช่วงหนา้หนาว) 

• ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู ทะเลสาบท่ีตัง้อยู่บนช่องเขาสงู รายลอ้มดว้ยยอดขนุเขาและพรรณไมน้านาชนิด 
ชมทศันียภาพอนัสวยงามยามเชา้ท่ีเตม็ไปดว้ยสายหมอกท่ีตดักบัสายน า้ท่ีใสสะอาดในทะเลสาบ 

**ตดิต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิม่เตมิกับรายการได้ทีเ่จ้าหน้าทีแ่ละช าระเงนิกับไกดท์้องถิ่น** 
ทีพั่ก โรงแรม  XILAI DUN  HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที ่3 
ร้านยาจีน - เขาอวตาร (ขึน้-ลงลิฟตแ์ก้ว) - สะพานใต้หล้าอันดับหน่ึง - สวน
จองพลเฮ่อหลง - ล าธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - โชวเ์หม่ยล่ีเซียงซี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 น าท่านชม ศูนยย์าจนี อาทิเช่น ยาบวัหิมะ ท่ีสรรพคณุในการแกแ้ผลไฟไหม ้น า้รอ้นลวก เป็นท่ีพิสจูนส์รรพคณุมาแลว้

หลาย ๆ เหตกุารณท่ี์เกิดไฟไหมแ้ลว้มีแผลไฟไหมร้า่งกาย สามารถใชย้านีท้าลดอาการพองหรือแสบรอ้นได  ้  
น าท่าน เท่ียวชม อุทยานจางเจยีเจีย้ โดยขึน้เขาดว้ย ลิฟทแ์ก้วไป่หลง ลฟิทแ์กว้แห่งแรกของเอเชียท่ีสงู 326 เมตรซึ่ง
ถูกบนัทึกลง Guinness world Records ในดา้นเป็นลิฟทแ์กว้แบบ outdoor ท่ีสงูท่ีสดุในโลก (World’s tallest full-
exposure outdoor elevator) และเรว็ท่ีสดุในโลก 
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น าท่านเดินทางสู่ เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (สะพานใตห้ลา้อันดบั1) ซึ่งมีทัศนียภาพท่ีสวยงามรายลอ้มดว้ยหมู่ขุนเขา ซึ่ง
ภาพยนตรช่ื์อดงั อวตาร ไดน้ ามาเป็นฉากในการถ่ายท า ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทิวทศันอ์นัสวยงาม  

 จากนัน้ น าท่านชม สวนจอมพลเฮ่อหลง สวนแห่งนีไ้ดร้บัการจดัตัง้ขึน้เม่ือปีค.ศ.1986 เพ่ือเป็นเกียรติแก่นายพลเฮ่อห
ลงแห่งพรรคคอมมวินิสตจี์น ภายในบรเิวณสวนสาธารณะจะมีจุดชมวิวซึ่งสามารถชมยอดเขาและหินแปลกนับไม่ถว้น 
สมควรแก่เวลาน าท่าน ลงจากเขาเทียนจ่ือซานดว้ยกระเชา้ 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 น าท่านเท่ียวชมความงามของ ล าธารแส้ม้าทอง ซึ่งเป็นล าธารท่ีไหลวนตามช่องเขา และชะง่อนผาระยะทางยาว 5,700 
เมตร น า้ในล าธารมีสีเขียวใสปราศจากมลพิษ สองฟากฝ่ังจะมีหินแปลกประหลาดตัง้ตระหง่านเรียงรายกันอยู่เป็น
จ านวนมาก อีกทัง้ยงัมีตน้ไมป้ระดบัประดาอยู่ เสมือนหนึ่งก าลงัท่องเท่ียวอยู่ในวมิานแห่งเทพนิยาย  
น าท่านชมหยก สนิคา้ท่ีมีช่ือเสียงของจีน  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 น าท่านชม โชวเ์หมยล่ีเซียงซี ซึ่งเป็นโชวเ์กียวกบัประเพณีวฒันธรรม วถีิชีวติของแตล่ะเผา่ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของ

ชาวจางเจียเจีย้ในมณฑลหหูนานและท่ีมีความอลงัการสวยงามดว้ย แสง สี เสียง 
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ทีพั่ก โรงแรม  KAITIAN  HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที ่4 
ร้านชา - สะพานแก้วทีย่าวทีสุ่ด - ร้านเคร่ืองเงนิ - ถ า้มังกรเหลือง - ภาพวาด
ทราย - ตลาดใต้ดิน - จางเจียเจีย้ (สนามบินเฮอฮวา) - กรุงเทพฯ (สนามบิน
สุวรรณภูมิ) (CZ605 : 22.10-00.30+1) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 น าท่านเดนิทางสู ่ร้านใบชา ชิมชาอวู่หลง และชาท่ีมีช่ือเสียง เช่น ชาแดง ชาผลไม ้ชามะลิ  ฯลฯ  น าท่านพิสจูนค์วาม

กลา้กบั สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก มีความสงูเหนือพืน้ 980 ฟุต และความยาวกว่า 400 เมตร เช่ือมสองหนา้ผา 
ถือเป็นการท าลายสถิต ิสะพานแกว้ท่ียาวท่ีสดุ เน่ืองจากอันเดิม อย่างสะพานแกรนดแ์คนย่อนของอเมริกา สงูเพียงแค ่
718 ฟตุ   

 
 ชมเคร่ืองเงนิ สนิคา้ต่างๆๆท่ีผลติจากเงิน อาทิ สรอ้ย ขอ้มือ หรือของใชต้า่งๆ   

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดนิทางสู ่ถ า้หวงหลงต้ง หรือ ถ า้วังมังกรเหลือง ถ า้แห่งนีมี้ความสงู 160 เมตร มีความลึก 1.5 กิโลเมตร ถ า้

แบง่ออกเป็น 4 ชัน้ ภายในถ า้มีอ่างเก็บน า้ 1 แห่ง ล  าธารใตด้นิ 2 สาย บึง 4 บึง หอ้งโถง 13 หอ้ง และระเบียงเดินเท่ียว 
90 กวา่แห่ง น าท่าน ลอ่งเรือไปตามธารน า้ใตด้นิ ชมถ า้วงัมงักร ชมวงัแกว้ผลึก วงัซือหงอคง ชมประตแูห่งความสขุ ชม
ประตอูายยืุน ฯลฯ ท่านจะต่ืนตาตื่นใจกบัหินงอกหินยอ้นท่ีมีรูปรา่งแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เช่น หินดาบทอง 
หินหอกเงิน หินเครื่องดนตรีจีน ชมน า้ตกเทวดาสวรรค ์  
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 น าท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยีย้น สถานท่ีซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หล่ีจวินเซิง ซึ่งเป็นผูท่ี้

รเิริม่ศลิปะแบบใหมท่ี่เรียกกนัวา่ จิตรกรรม ภาพเมด็ทราย ท่ีใชว้สัดธุรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม ้หิน ฯลฯ มา
จดัแตง่เป็นภาพทิวทศัน ์จิตรกรรมท่ีรงัสรรคข์ึน้มา ลว้นไดร้บัรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปีซอ้น จนเป็นท่ีเล่ือง
ลือไปทั่วโลก 

 
 จากนัน้น าท่านอิสระชอ้ปปิง้ท่ี ตลาดใต้ดนิในเมืองจางเจียเจีย้ ซึ่งเป็นแหลง่รวมรวบสนิคา้มากมาย ถือวา่เป็นแหล่งชอ้ป

ปิง้ของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเท่ียวเมืองแห่งนี ้อาทิเช่น เสือ้ผา้ อาหารพืน้เมือง ขนมของฝาก ใหท้่านไดเ้ลือกชมและซือ้
ฝากคนทางบา้น 

ค ่า รับประทานอาหารค า่ ณ  ภัตตาคาร  
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิเฮอฮวา 

22.10 น. ออกเดนิทางจาก เมืองจางเจยีเจีย้(สนามบนิเฮอฮวา) โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINE เท่ียวบนิท่ี 
CZ605  (บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 

 หมายเหตุ :   
พเีรียดเดนิทางต้ังแต่วันที ่28 ต.ค. 62 เป็นต้นไป เวลาบนิเปล่ียนเป็น  ดังนี้ 
BKK-DYG CZ606 : 06.25-10.35 
DYG-BKK CZ605 : 21.50-00.15 

00.30 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการ
ทอ่งเทีย่วบางรายการหรือทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและในกรณีที่มี

จ านวนผู้โด 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวซ่ีากรุ๊ป ทา่นละ 1,500 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ทา่น/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทา่น้ัน 

** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง ** 
 

 

อัตราค่าบริการ : จางเจียเจีย้ เที่ยวครบ SAVE SAVE 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชนาเซาเทิรน์แอรไ์ลน ์

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 18 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 18 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี 18-21 พ.ย. 62 13,888.- 16,888.- 16,888.- 3,500.- ไม่รบัจอย 

วนัท่ี 23-26 พ.ย. 62 13,888.- 16,888.- 16,888.- 3,500.- ไม่รบัจอย 

วนัท่ี 25-28 พ.ย. 62 12,888.- 15,888.- 15,888.- 3,500.- ไม่รบัจอย 

วนัท่ี 16-19 ธ.ค. 62 13,888.- 16,888.- 16,888.- 3,500.- ไม่รบัจอย 

วนัท่ี 16-19 ม.ค. 63 13,888.- 16,888.- 16,888.- 3,500.- ไม่รบัจอย 

วนัท่ี 06-09 ก.พ. 63 13,888.- 16,888.- 16,888.- 3,500.- ไม่รบัจอย 

วนัท่ี 12-15 ก.พ. 63 13,888.- 16,888.- 16,888.- 3,500.- ไม่รบัจอย 

วนัท่ี 04- 07 มี.ค. 63 13,888.- 16,888.- 16,888.- 3,500.- ไม่รบัจอย 

วนัท่ี 20-23 มี.ค. 63 13,888.- 16,888.- 16,888.- 3,500.- ไม่รบัจอย 

วนัท่ี 26-29 มี.ค. 63 13,888.- 16,888.- 16,888.- 3,500.- ไม่รบัจอย 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ รวมวซ่ีากรุ๊ป 
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ประกาศ  :  ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป รฐับาลเมืองฉางซา จางเจียเจีย้ และ เมืองฟ่งหวง มณฑลหู
หนาน ไดมี้การออกกฎระเบียบ ก าหนดนโยบายใหโ้รงแรม ยกเลกิการใหบ้รกิาร สิ่งของท่ีใชค้รัง้เดียวแลว้ทิง้ เช่น 
แปรงสฟัีน ยาสฟัีน แชมพ ูหมวกอาบน า้ รองเทา้แตะฯลฯ เพื่อเป็นการรณรงคช์่วยลดภาวะโลกรอ้นและรกัษา
สิ่งแวดลอ้ม 

 

ดังน้ันกรุณาน าสิง่ของใช้เหล่านีต้ดิตัวมาด้วยตัวเอง 

หากทา่นเขา้พกัแลว้ตอ้งการใชส้ิ่งของดงักลา่ว ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิ่มเองตามราคาท่ีโรงแรมก าหนดไว้ 
(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไวด้า้นนอกหรือวางไวใ้นหอ้งน า้ แลว้คิดคา่บรกิารเม่ือท่านเช็คเอา้ท ์) 

 

 เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุก

ครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์หากเกิดความ
ผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    เน่ืองจากทวัรเ์ป็นราคาโปรโมชั่น และตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุ

บนหนา้ตั๋วเท่านัน้  หากท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ หากท่าน
ตอ้งการยกเลกิการเดินทาง หรอื เลื่อนการเดินทาง  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณี
ใดทัง้สิน้ และหากออกตั๋วไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็
ตามตั๋วเครื่องบินไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคืนเงินไดห้รอืไม่สามารถเปลี่ยนช่ือผูเ้ดินทาง 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค่าประกันอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษิัทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบกรุป๊ท่านละ 1,500 บาท 
 วีซา่แบบหมู่คณะ ส  าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ (ใชส้  าเนา

หนา้พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มูลชัดเจน + รูปถ่ายเห็นใบหนา้ชัดเจนพืน้หลงัสีขาว 
สแกนไดห้รอืถ่ายรุปเองได ้ และตอ้งสง่เอกสารลว่งหนา้ 10 วนัก่อนเดินทาง)  

         หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆ
ทัง้สิน้ ท  าใหไ้ม่สามารถยื่นวีซา่กรุป๊ไดท้างบรษิัทขอสงวนสทิธ์ิ เรยีกเก็บเงินเพ่ิม ท่านละ 1,650 บาท 
พรอ้มเอกสารเพิ่มเติมเพื่อท าการยื่นค าขอวีซา่เด่ียวผา่นศนูยร์บัยื่น    
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โปรดทราบ ผูท่ี้มีความประสงค ์ย่ืนค าขอวีซ่าจีน แบบหมูค่ณะ (กรุ๊ป) ท่ีเคยเดินทางไปในประเทศ ดงัต่อไปนีต้ัง้แต ่
ปี 2014 เป็นตน้มา ไมส่ามารถย่ืนวีซ่าแบบหมูค่ณะ (กรุ๊ป) ไดต้อ้งย่ืนวีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่านัน้ และใชเ้วลามากกว่า
ก าหนดการเดมิ 4 วนัท าการ 
1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อซุเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เตริก์เมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรกั 9.
อิหร่าน 10.อียิปต ์11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.
แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตรุกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเลีย   
        กรณีท่ีเจา้หน้าท่ีด  าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้มีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่
สามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อ่ืนๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไมส่ามารถคืนเงินคา่วีซ่าไดท้กุกรณี 

3. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรมั
เทา่นัน้ สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครื่องด่ืม, คา่อาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกั

รดีฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรอืคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 350 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตด่ลุพินิจและความพงึพอใจในการบรกิารของทา่น 
 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้
2. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตุการณไ์ม่

สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, ความเจ็บป่วย, 
ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รบัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ีนั่งบน
เครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 
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6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง 
การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุด
ความสามารถท่ีจะจดับรกิารทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหา
รายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ทีมี่ความประสงคต์้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอรต์ไทย 

**ยื่นวีซา่เด่ียวคา่บรกิารดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไ์ม่ช ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสอืเดินทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้

ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรยีน, นกัศกึษา  
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 - กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ตอ้งแนบสติูบตัรตวัจรงิ, ส าเนาสติูบตัรและสติูบตัรของเด็กฉบบั
แปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนญุาตใหเ้ดินทาง 
 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท  างาน ญาติท่ี

ติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบ์้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบว่า หาก
สถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการ
โทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดังนัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ให้
บรษิัททวัร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้บริษัททวัรไ์ม่
ทราบลว่งหนา้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่า
ทา่นจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่า
ในรายละเอียด / ผูใ้ช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหายใน
ระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบรษิัทฯ สามารถขอวีซา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เลม่เหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 

1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่า และตรา
เขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
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และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทบั

รา้นท่ีแปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรอืรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรอืรูปท่ีปริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 

[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบริก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดยไม่
แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษีน า้มันขึน้
ในอนาคต ซึ่งทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจรงิ 
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**สถานทูตจนีมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์การขอวซ่ีาเข้าจนี กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส .............................................................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
............................................................................................................................. ........................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................... ......................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
....................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์..................... ......................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ.................................................. ................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน................................................................................. ...................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
.................................................................................................................................... ..................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ................................................ ....................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ี่ถูกตอ้งที่สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ....................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน............. ..........ปี................................................................... 
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ** ถา้เอกสารสง่ถึงบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าใหท้่าน
เกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเครง่ครดั) 


