
           

 

  

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 12223 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ท ีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ครบสตูรมรดกโลก จางเจยีเจีย้ ฟ่งหวง ไมล่งรา้น PLAN B 

6 วนั 5 คนื โดยสายการบนิไทยสมายล ์(WE) 

 เร ิม่ตน้เพยีง 22,888.- 

                                รายการทัวร+์ตั๋วเครือ่งบนิ 
 

 เทีย่วเต็มอิม่ ไม่ลงรา้นชอ้ปฯ 
 ชมความงาม เทยีนเหมนิซาน หรอื ภูเขาประตสูวรรค ์1 ใน 4 ของภูเขาทีส่วยงามของจนี  

 พสิจูนค์วามกลา้ สะพานแกว้ ของจนี ยาวสดุ สงูสดุในโลก The Grand Canyon of  Zhangjiajie skywalk  
 ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรยจ์างเจยีเจีย้ เพชรเม็ดงามแห่ง อทุยานอูห่ลงิหยวน 

 เดนิชม เมอืงโบราณเฟ่ิงหวง เมอืงโบราณสมยัราชวงศช์งิ 
 พักโรงแรมระดบั 4-5 ดาว  

 เมนูพเิศษ หมอ้ไฟทะเลรวมมติร, บุฟเฟ่ต ์ป้ิงย่างเกาหล,ี เป็ดยา่ง, ซปุเห็ด 



           

 

   ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่05-10 เม.ย. 62 24,888.- 
วนัที ่26 เม.ย.-01 พ.ค. 62 24,888.- 

วนัที ่24-29 พ.ค. 62 22,888.- 

วนัที ่07-12 ม.ิย. 62 22,888.- 
วนัที ่14-19 ม.ิย. 62 22,888.- 
วนัที ่21-26 ม.ิย. 62 22,888.- 

 

ราคานีไ้มร่วมคา่วซี่ากรุป๊ ทา่นละ 1,000 บาท 
ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ 

[โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล] 

 

 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เท ีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ-ฉางซา (สนามบนิฉางซา ฮวงหัว) 
(WE616:16.05-20.20) 

  ✈ 
DA HUA HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

2 
ฉางซา-ฟ่งหวง-อสิระชมเมอืงโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุง้-ลอ่งเรอืถัว
เจยีงยามค า่คนื 

🍽 🍽 🍽 

FENGHUANG STATE 
GUEST HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

3 ฟ่งหวง-จางเจยีเจีย้-สะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุ 🍽 🍽 🍽 

DA CHENG SHANSHUI 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดับ 

5 ดาว 

4 
อทุยานจางเจยีเจีย้ (ข ึน้ลฟิท-์ลงกระเชา้) เขาอวตาร –สะพานใตห้ลา้

อันดับหนึง่-สวนจอมพลเฮอ่หลง-ภาพวาดทราย 
🍽 🍽 🍽 

DA CHENG SHANSHUI 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดับ 

5 ดาว 

5 
เขาเทียนเหมนิซาน (กระเชา้+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ ้าประตู
สวรรค-์ระเบยีงแกว้ (รวมผา้หุม้รองเทา้)-จางเจยีเจีย้-ฉางเตอ๋ 

🍽 🍽 🍽 
TANG’S HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

6 
ฉางเต๋อ-ฉางซา-เกาะสม้ (รวมรถรางไป-กลับ)-ถนนคนเดนิหวงซงิลู่-
ฉางซา (สนามบนิฉางซา ฮวงหัว)-กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 
(WE617:21.20-23.55) 

🍽 🍽 ✈  

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ-ฉางซา (สนามบนิฉางซา ฮวงหวั) (WE616:16.05-20.20) 
14.00 น. คณะพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์E สายการบนิไทย

สมายล ์ โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระใหก้ับทา่น 

 
                                 บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

                                 คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE


           

 

16.05 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฉางซา ฮวงหวั เมอืงฉางซา โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE616 (บรกิาร
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

20.20 น. ถงึ สนามบนิฉางซา ฮวงหวั ฉางซา ตัง้อยูท่างตอนใตข้องแม่น ้าเซยีง มพีื้นทีป่ระมาณ 12,500 ตารางกโิลเมตร 
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อกีทัง้ยังเป็นเมอืงเอกของมณฑลหูหนาน มปีระวัตศิาสตรแ์ละ
วัฒนธรรมมากวา่ 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิของมณฑลหหูนาน หลังผ่านการตรวจ
คนเขา้เมอืง และน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

ทีพ่กั 
   DA HUA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

วนัที ่2 ฉางซา-ฟ่งหวง-อสิระชมเมอืงโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุง้-ลอ่งเรอืถวัเจยีงยามค า่คนื 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก   

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟ่งหวง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5-6 ช ัว่โมง) หรอื เมอืงโบราณฟ่งหวง(เมอืงหงส)์ 
เป็นเมอืงทีข่ ึน้ อยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่านอ้ยถูเจยี ตัง้อยู่ ทางทศิตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมอืง
โบราณหงสต์ัง้อยูร่มิแมน่ ้าถัว ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาเสมอืนดา่น ชอ่งแคบภเูขา ทีเ่ดน่ตระหง่านมยีอดเขาตดิตอ่กันเป็น
แนว ทีม่โีบราณสถานและโบราณวัตถุทางดา้นวัฒนธรรมอันล ้าคา่ทีต่กทอดมาจากราชวงศห์มงิและชงิหลายรอ้ยแหง่ 

มถีนนทีป่ดูว้ยหนิเขยีว 20 กวา่สาย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 น าท่าน อสิระชมเมอืงโบราณฟ่งหวง ตัง้อยู่รมิแม่น ้าถัว ลอ้มรอบดว้ยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ทีเ่ด่น
ตระหง่านมยีอดเขาตดิตอ่กันเป็นแนว ทีม่โีบราณสถานและโบราณวัตถุทางดา้นวัฒนธรรมอันล ้าคา่ทีต่กทอดมาจาก
ราชวงศห์มงิและชงิหลายรอ้ยแหง่ จดุเดน่ของฟ่งหวง คอืบา้นทีย่กพืน้สงูเรยีงราย เป็นทัศนียภาพทีส่วยงามและเป็น
ทีน่ิยมชืน่ชอบทัง้ชาวจนีและชาวต่างประเทศ และน าท่านชม สะพานสายรุง้ หรือ สะพานหงเฉียว สะพานไม ้
โบราณทีม่หีลังคาคลมุเหมอืนสะพานขา้มคลองในเวนสิ เป็นสะพานประวัตศิาสตรท์ีม่คีวามเป็นมาหลายรอ้ย ปี กอ่นที่
จะเดนิถงึสะพานนัน้ทา่นจะไดเ้ห็นจดุเดน่ของฟ่งหวง คอืบา้นทีย่กพืน้สงูเรยีงราย เป็นทัศนียภาพทีส่วยงามและเป็นที่
นยิมชืน่ชอบทัง้ชาวจนีและชาวตา่งประเทศ 

 

 
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ  ภัตตาคาร 

 น าทา่น ลอ่งเรอืถวัเจยีง เรอืแพ ใหท้่านไดส้นุก ตืน่เตน้ แตไ่มม่อีันตราย ชมบา้น เรอืนสองฟากฝ่ังแม่น ้า สะพาน
โบราณ เจดยีว์ ัน่หมงิ หอตั๋วชุย่ฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาตใิหท้า่นไดส้ัมผัสพรอ้มเก็บภาพประทับใจไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

 

 
ทีพ่กั 

   FENGHUANG STATE GUEST HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

วนัที ่3 ฟ่งหวง-จางเจยีเจีย้-สะพานแกว้ทีย่าวทีสุ่ด 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก   

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจางเจยีเจีย้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) อทุยานมรดกโลกตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียง
เหนือของมณฑลหหูนาน เป็นอทุยานแหง่ชาตแิหง่แรกของจนี และ ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาตใินปี 
ค.ศ.1992 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  เมนูพเิศษ เป็ดยา่ง 

 น าทา่นพสิจนู์ความกลา้กับ สะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุในโลก มคีวามสงูเหนือพืน้ 980 ฟตุ และความยาวกวา่ 400 เมตร 
เชือ่มสองหนา้ผา ถอืเป็นการท าลายสถติ ิสะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุ เนื่องจากอันเดมิ อยา่งสะพานแกรนดแ์คนยอ่นของ
อเมรกิา สงูเพยีงแค ่718 ฟตุ 



           

 

 

 
 หมายเหต ุหากสะพานแกว้ไมส่ามารถเขา้ไปเทีย่วชมได ้หรอื ทางเมอืงจนีประกาศปิด จงึไม่สามารถเขา้ไปเทีย่วชม

ได ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นรายการตามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และไม่มี
การคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นี้ยดึตามประกาศจากทางสถานทีท่อ่งเทีย่วเป็นส าคัญ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตคาร เมนูพเิศษ ซปุเห็ด 

ทีพ่กั 
   DA CHENG SHANSHUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดับ 5 ดาว 

 ทา่นสามารถเลอืกซือ้ Option เสรมิทีน่า่สนใจได ้
โชวส์นุขัจ ิง้จอกขาว การแสดงทีถ่อืวา่ครบครันดว้ยอารมณ์ตา่ง ๆ ชวนใหเ้คลบิเคลิม้ไปกับการแสดง เป็นการแสดง
บทเกีย่วกับความรักของนางพญาจิง้จอกขาวทีม่ตีอ่ชายผูเ้ป็นทีรั่ก ตอ้งพลัดพรากจากกันทัง้ทียั่งรักกัน ถอืเป็นบท
ต านานแหง่ความรักทีน่่ายกย่องยิง่นัก ทา่นจะเพลดิเพลนิไปกับการแสดงจนลมืกระพรบิตา ยิง่ใหญ่กวา่โชวห์ลวิซาน
เจี่ยที่หยางซั่ว ดว้ยนักแสดงคุณภาพกว่า 600 คน แสดงภายใตส้ะพานคู่เชือ่มเขาสองลูก สะพานคู่รักใตห้ลา้ 
อลังการกวา่โชวใ์ดใดทีท่า่นเคยสัมผัสมา 
**ตดิตอ่ขอขอ้มลูและรายละเอยีดเพิม่เตมิกบัรายการไดท้ีเ่จา้หนา้ทีแ่ละช าระเงนิกบัไกดท์อ้งถิน่** 

วนัที ่4 อทุยานจางเจยีเจีย้ (ข ึน้ลฟิท-์ลงกระเชา้) เขาอวตาร –สะพานใตห้ลา้อนัดับหนึง่-สวนจอมพลเฮอ่หลง-ภาพวาดทราย 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 น าทา่น เทีย่วชม อุทยานจางเจยีเจีย้ โดยขึน้เขาดว้ยลฟิทแ์กว้ไป่หลง ลฟิทแ์กว้แหง่แรกของเอเชยีทีส่งู 326 เมตร
ซึง่ถูกบันทกึลง Guinness world Records ในดา้นเป็นลฟิทแ์กว้แบบ outdoor ทีส่งูทีสุ่ดในโลก (World’s tallest 
full-exposure outdoor elevator) และเร็วทีส่ดุในโลก น าทา่นเดนิทางสู ่เทยีนเสีย้ตีอ้ ีเ้ฉยีว (สะพานใตห้ลา้อันดับ
1) ซึง่มทัีศนียภาพทีส่วยงามรายลอ้มดว้ยหมูข่นุเขา ซึง่ภาพยนตรช์ ือ่ดัง อวตาร ไดน้ ามาเป็นฉากในการถ่ายท า ทา่น
จะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์อันสวยงาม หลังจากนัน้ น าทา่นชม สวนจอมพลเฮอ่หลง สวนแหง่นี้ไดรั้บการจัดตัง้ข ึน้
เมือ่ปีค.ศ.1986 เพื่อเป็นเกยีรตแิกน่ายพลเฮอ่หลงแห่งพรรคคอมมวินสิตจ์นี ภายในบรเิวณสวนสาธารณะจะมจีดุชม
ววิซึง่สามารถชมยอดเขาและหนิแปลกนับไมถ่ว้น สมควรแกเ่วลาน าทา่น ลงจากเขาเทยีนจือ่ซานดว้ยกระเชา้  

 

 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  

 น าทา่นชม จติรกรรมภาพวาดทราย หรอื จวนิเซงิฮวาเยีย้น สถานทีซ่ ึง่จัดแสดงภาพวาดของ หลีจ่วนิเซงิ ซึง่เป็น
ผูท้ีร่เิร ิม่ศลิปะแบบใหม่ทีเ่รยีกกันวา่ จติรกรรม ภาพเม็ดทราย ทีใ่ชวั้สดธุรรมชาต ิเชน่ กรวดส ีเม็ดทราย กิง่ไม ้หนิ 
ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทวิทัศน์ จติรกรรมทีรั่งสรรคข์ ึน้มา ลว้นไดรั้บรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปีซอ้น จน
เป็นทีเ่ลือ่งลอืไปทั่วโลก 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตคาร เมนูพเิศษ บฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งเกาหล ี

ทีพ่กั 
   DA CHENG SHANSHUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดับ 5 ดาว 

 ทา่นสามารถเลอืกซือ้ Option เสรมิทีน่า่สนใจได ้
ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู ทะเลสาบที่ตัง้อยู่บนชอ่งเขาสูง รายลอ้มดว้ยยอดขุนเขาและพรรณไมน้านาชนิด ชม
ทัศนียภาพอันสวยงามยามเชา้ทีเ่ต็มไปดว้ยสายหมอกทีต่ัดกับสายน ้าทีใ่สสะอาดในทะเลสาบ 

**ตดิตอ่ขอขอ้มลูและรายละเอยีดเพิม่เตมิกบัรายการไดท้ีเ่จา้หนา้ทีแ่ละช าระเงนิกบัไกดท์อ้งถิน่** 

วนัที ่5 เขาเทยีนเหมนิซาน (กระเชา้+บันไดเลือ่น+รถอทุยาน)-ถ ้าประตสูวรรค-์ระเบยีงแกว้ (รวมผา้หุม้รองเทา้)-จางเจยี
เจีย้-ฉางเตอ๋ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาเทยีนเหมนิซาน ตัง้อยูม่ณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรียกว่า ภูเขาหวนิเมิง้ซานหรือซงเหลยีว
ซาน เป็นประวัตแิรกของจางเจยีเจีย้ น่ังกระเชา้ข ึน้ สู ่เขาเทยีนเหมนิซาน ซึง่มคีวามยาวถงึ 7.5 กโิลเมตร ใชเ้วลา 
40 นาท ีถงึเขาเทยีนเหมนิซานเป็นกระเชา้ทีทั่นสมัยทีส่ดุ ชมความมหัศจรรยห์นา้ผาลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่

ของการทอ่งเทีย่ว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหนิ หลากหลายพันธุ ์ดอกไมป่้าตามฤดกูาล ทา่นจะไดช้มความงามของ



           

 

ภเูขา ภผูา นับรอ้ยรูป ยอดเขาสูงเสยีดฟ้า งามแปลกตา อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิและสัมผัสความงามของยอดเขา 
จากนั้นน าท่านชม ระเบียงแก้ว ซึง่เป็นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ที ่60 เมตร ลอ้มรอบผาสูงชัน 
ความกวา้งของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได ้3 ฟุต มคีวามหนา 2.5 นิว้ ถอืเป็นการทา้ทายนักท่องเทีย่วทีอ่ยาก
มาสัมผัสทวิทัศน์อันงดงามบน เขาเทยีนเหมนิซาน มกีฏอยูว่า่ผูม้าเยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะ
เดนิ สันนษิฐานวา่น่าจะชว่ยลดความสกปรก ง่ายต่อการท าความสะอาด สะพานกระจก แหง่นี้ ระยะทางอาจไม่ไกล 
แตค่วามใสอาจท าใหเ้รากา้วขาไมอ่อก!! จากนั้นน าท่านลงบันไดเลือ่นสู่ ถ า้เทยีนเหมนิตง้ หรอืเรยีกวา่ ถ า้ประตู
สวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาทีส่วย สาเหตทุีเ่รยีกว่าเทยีนเหมนิซานเพราะวา่ ภเูขาเกดิระเบดิขึน้

เองโดยธรรมชาตจินกลายเป็นถ ้า ประตนูี้มคีวามสูง 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมือ่ท่าน
มาถงึถ ้าประตสูวรรคท์า่นจะไดข้ ึน้ขัน้บันได 999 ขัน้ สู ่ภเูขาประตสูวรรค ์ถ่ายรูปชมความงามซึง่เคยมชีาวรัสเซยีได ้
ขับเครือ่งบนิเล็กลอดผา่นชอ่งภเูขาประตสูวรรคม์าแลว้เป็นสถานทีท่ีน่่าสนใจจากชาวตา่งชาตอิกีแหง่หนึง่ สมควรแก่
เวลาเดนิทางลงจากเขาดว้ยกระเชา้ 

 

 
 หมายเหต ุกรณีรอควิข ึน้กระเชา้นาน หรอืรถประจ าอทุยานหยดุใหบ้รกิาร ณ. ถ ้าประตสูวรรค ์ 

1. กรณีรอควิข ึน้กระเชา้นาน อาจจะมเีปลีย่นแปลงเป็นน่ังรถอทุยาน + ขึน้บันไดเลือ่น + ลงกระเชา้ เพือ่ความสะดวก
รวดเร็วในการทอ่งเทีย่วแกล่กูคา้ ทีจ่ะไดไ้มต่อ้งรอควินาน  
2. กรณีกระเชา้ปิดปรับปรุง อาจมกีารเปลีย่นแปลงเป็นน่ังรถอทุยานขึน้และลง  
3. กรณีหากบันไดเลือ่นประกาศปิดเนื่องจากปิดซอ่มแซม หรอืจากสภาพอากาศทีห่นาวจัด มหีมิะเกาะพืน้ถนน ท าให ้
รถอุทยานไม่สามารถเปิดใหบ้รกิารได ้ทัง้นี้เพือ่ความปลอดภัยของลกูคา้ ตอ้งเปลีย่นเป็นขึน้+ลงกระเชา้แทน ทัง้นี้

ทางบรษัิทจะเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมอยา่งใดอยา่งหนึง่ //และในสว่นการน่ังรถของอทุยานขึน้ไปบนถ ้าประตู
สวรรค ์หากรถของอุทยานไมส่ามารถขึน้ไปทีถ่ ้าประตสูวรรคไ์ด ้ทางบรษัิทฯ จะไม่คนืเงนิ และไมจั่ดโปรแกรมอืน่มา
ทดแทนให ้ทัง้นี้ ข ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ขอสงวนสทิธิย์ดึตาม
ประกาศจากทางอทุยานเป็นส าคัญ โดยทีไ่มแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ...หมอ้ไฟทะเลรวมมติร 

 

 
 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ฉางเตอ๋ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตคาร  

ทีพ่กั 
   TANG’S HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

วนัที ่6 ฉางเตอ๋-ฉางซา-เกาะสม้ (รวมรถรางไป-กลับ)-ถนนคนเดนิหวงซงิลู-่ฉางซา(สนามบนิฉางซา ฮวงหัว)-กรุงเทพฯ 
(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (WE617:21.20-23.55) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงฉางซา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องแมน่ ้าเซยีง มพีืน้ที่
ประมาณ 12,500 ตารางกโิลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อกีทัง้ยังเป็นเมอืงเอกของ
มณฑลหหูนาน มปีระวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปัจจบัุนเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิของ
มณฑลหหูนาน 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเที่ยวชม เกาะส้ม (รวมรถรางไป-กลบั) มีพื้นที่ทั ้งหมดประมาณ 70 ตารางกิโลเมตร ความกวา้ง
โดยประมาณจะอยูท่ี ่50-200 เมตร และยาวประมาณ 5 กโิลเมตร ดว้ยความกวา้งใหญ่ของมันจงึท าใหนั้กท่องเทีย่ว
สามารถขับรถขึน้มาเทีย่วชมบนเกาะนี้ไดเ้ลยทเีดยีว และดว้ยเกาะแหง่นี้เคยเป็นสถานที่ ที ่เหมา เจ๋อตุง มาใชช้วีติ
ตอนสมัยยังหนุ่มบ่อย ๆ ทัง้เดนิเล่นบนชายหาด เล่นน ้ า นอนอาบแดด ฯลฯ จงึมกีารสรา้งอนุสาวรียห์นิอ่อนสขีาว
ขนาดใหญ่รูปเหมาเจอ๋ตงุ ไวบ้รเิวณดา้นหนึง่ของเกาะ โดยมบีทกวแีกะสลักลงบนกอ้นหนิขนาดใหญ่หนา้อนุสาวรีย์
ดังกล่าวเพื่อร าลกึถึงท่าน จากนั้นน าท่านอสิระชอ้ปป้ิงที่ ถนนคนเดนิหวงซงิลู่ ซึ่งเป็นแหล่งจ าหน่ายสนิคา้
หลากหลายชนดิ เพือ่ใหท้่านอสิระเลอืกซือ้สนิคา้นานาชนดิตามอัธยาศัย ส าหรับเป็นของฝากของทีร่ะลกึแกค่นทาง
บา้นหรอืญาตมิติรสหาย 



           

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
โปรแกรม : ครบสตูรมรดกโลก จางเจยีเจีย้ ฟ่งหวง ไมล่งรา้น PLAN B 6 วนั 5 คนื คนื โดยสายการบนิไทยสมายล ์(WE) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี 

(เสรมิเตยีง)  
ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 
ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่05-10 เม.ย. 62 24,888.- 24,888.- 24,888.- 4,500.- 17,888.- 

วนัที ่26 เม.ย.-01 พ.ค. 62 24,888.- 24,888.- 24,888.- 4,500.- 17,388.- 

วนัที ่24-29 พ.ค. 62 22,888.- 22,888.- 22,888.- 4,500.- 16,388.- 

วนัที ่07-12 ม.ิย. 62 22,888.- 22,888.- 22,888.- 4,500.- 16,388.- 

วนัที ่14-19 ม.ิย. 62 22,888.- 22,888.- 22,888.- 4,500.- 16,388.- 

วนัที ่21-26 ม.ิย. 62 22,888.- 22,888.- 22,888.- 4,500.- 16,388.- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตคาร  

 ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฉางซา ฮวงหวั 

21.20 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงฉางซา โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE617 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง)  

23.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ... 

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

กฎระเบยีบ ก าหนดนโยบายใหโ้รงแรม ยกเลกิการใหบ้รกิาร ส ิง่ของทีใ่ชค้รัง้เดยีวแลว้ทิง้ เชน่ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน แชมพู หมวกอาบน ้า 

รองเทา้แตะฯลฯ เพือ่เป็นการรณรงคช์ว่ยลดภาวะโลกรอ้นและรักษาสิง่แวดลอ้ม  

**ดังนัน้กรุณาน าส ิง่ของใชเ้หลา่นี้ตดิตัวมาดว้ยตัวเอง** 

**หากทา่นเขา้พักแลว้ตอ้งการใชส้ ิง่ของดงักลา่ว ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เองตามราคาทีโ่รงแรมก าหนดไว ้(กรุณาสอบถาม

เพราะโรงแรมบางแหง่อาจวางไวด้า้นนอกหรอืวางไวใ้นหอ้งน ้า แลว้คดิคา่บรกิารเมือ่ทา่นเชค็เอา้ท ์) 

 

 



           

 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อ

เช็คขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการ

เหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง  คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทุกแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่จนีแบบกรุ๊ปท่านละ 1,000 บาท 

 วซี่าแบบหมู่คณะ ส าหรับผูถ้ือพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ (ใชส้ าเนาหนา้

พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มูลชดัเจน และตอ้งสง่เอกสารลว่งหนา้ 30 วนักอ่นเดนิทาง)  

        หมายเหตุ หากทางเมอืงจีนมกีารประกาศยกเลกิหรือระงับการท าวซี่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทัง้สิน้ ท า

ใหไ้ม่สามารถยื่นวซี่ากรุ๊ปไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ เรยีกเก็บเงนิเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท พรอ้ม

เอกสารเพิม่เตมิเพือ่ท าการยืน่ค าขอวซีา่เดีย่วผ่านศนูยร์ับยืน่    



           

 

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

ดังต่อไปน้ีตัง้แต่ ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยื่นวซี่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ไดต้อ้งยื่นวีซ่าจีนแบบเดีย่ว

เท่านัน้ และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดมิ 4 วนัท าการ 

        1.อสิราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิถาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.คาซัคสถาน 8.

อริัก 9.อหิร่าน 10.อยีปิต ์11.ซาอุดอีาระเบีย 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี 15.ศรลีังกา 16.ลเิบีย 17.

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

        กรณีที่เจา้หนา้ที่ด าเนินการออกเอกสารวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้มีการยกเลกิเดนิทาง วซี่าจะถูกยกเลกิทันที ไม่

สามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อืน่ๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดทุ้กกรณี 

3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที่น ้าหนักเกนิกวา่ที่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ท่าน ส่วนเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

5. คา่ใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดืม่, ค่าอาหารที่สั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด

ฯลฯ 

6. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

8. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ท่าน/ทรปิ 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ เหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตกุารณไ์ม่สงบทาง

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

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคาน้ีคดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับ

ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที่ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้น้ีทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

ส าหรบัผูท้ ีม่คีวามประสงคต์อ้งการขอยืน่วซี่าเดีย่ว 

เอกสารในการยืน่วซี่าจนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงัน้ี ** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วนัท าการ 2,550 บาท  

1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณไ์ม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  



           

 

 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายุของรูปถ่ายไม่เกนิ   6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ส าหรับผูท้ี่ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสูตบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกับสถานที่ศกึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ทีท่ างาน ญาตทิี่ตดิตอ่ได ้

ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบได ้

วา่ใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทุกวนั) 

7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยื่นวซี่า ดังนัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษัิททัวร ์

อย่างนอ้ย 5-7 วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยู่ในระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือ

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และบางครัง้บรษัิททัวรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซี่าท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซี่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง 

ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซี่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เน่ืองจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ที่มีอายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซี่า และตราเขา้-ออกอย่าง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  

และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายุของรูปถ่ายไม่เกนิ   6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นที่แปล

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถ่ายเกา่ ทีถ่่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้



           

 

3. น ารูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่่ายเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ท่านละ  1,050 บาท 

 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

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

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่ีการปรับราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต 

ซึง่ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

 

**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

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

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

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

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

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 

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

 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วนัที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ................................... 

เมือ่วนัที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วนัที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บุคคลในครอบครัวของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

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

หมายเหต ุ

**  กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


