
 

 
 

 

สมัผสัความยิง่ใหญข่องธรรมชาติระดบัมรดกโลก ณ หุบเขาอวตาร 

ข้ึนลิฟทแ์กว้ไป๋หลง ลิฟทก์ลางแจง้ท่ีสูงท่ีสุดในโลก นัง่กระเชา้ชมวิวเสน้ทางสู่

ประตสูวรรคเ์ขาเทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ภเูขาท่ีสวยงามท่ีสุดในประเทศจนี 

แกรนดแ์คนยอน ชมสะพานแกว้ขา้มหุบเขายาวที่สุดในโลก ทา้ทา้ยความสูงกบั

ระเบียงกระจกผนัหลงหยา  ชมโชวน์างพญาจิ้ งจอกขาว ชอ้ปป้ิงหวงซิงลู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิเศษ!!! อิ่มอรอ่ยกบั บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลเ์กาหลี  

ราคาเริม่ตน้เพียง  20,888  บาท พกัระดบั 4 ดาว 

เดินทางเดือน พฤษภาคม – กนัยายน 2560 

เดินทางโดยสายการบิน China Southern Airlines 

ELEGANT OF ZHANGJIAJIE 6D5N BY CZ 



 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เกาะสสีม้(รวมรถราง) - จางเจยีเจี้ ย 

04.00 น. พรอ้มกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 10  เคานเ์ตอร ์U สาย

การบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES พบเจา้หนา้เพ่ือด าเนินการขั้นตอนการเช็คอิน 

06.40 น. น าทุกท่านเหินฟ้าสู่ สนามบินฉางซา ประเทศจีน โดยเท่ียวบินท่ี CZ606 

11.00 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซา หวงหัว ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับ

สัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเขา้สู่ เมืองฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้ าเซียง มีพ้ืนท่ี

ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ ทั้งยงั

เป็นเมืองหลกัของมณฑลหหูนาน มีวฒันธรรมและประวติัศาสตรม์ากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบัน

ยงัเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมือง เศรษฐกิจอีกดว้ย  

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทุกท่านเดินทางสู่ เกาะสีสม้ หรือ Orange 

Isle เกาะท่ีเป็นแลนด์มาร์คส าคัญของเมือง

ฉางซา ซ่ึงเป็นเหมือนสวนสาธารณะขนาด

ใหญ่อยูก่ลางแม่น ้าเซียงเจียง มีความยาวจาก

เหนือสู่ใตเ้กาะกว่า 5 กิโลเมตร แลว้ความ

กวา้ง 50-200 เมตร มีพ้ืนท่ีทั้งหมด 70 ตารางกิโลเมตร ดว้ยความกวา้งใหญ่ของเกาะจึงท าให้

นักท่องเท่ียวสามารถขบัรถขึ้ นมาเท่ียวชมบนเกาะน้ีไดเ้ลย เกาะสม้แห่งน้ีไดร้บัความนิยมเป็น

อย่างมากจากทั้งนักท่องเท่ียวชาวจีนเอง และชาวต่างชาติ ดว้ยความท่ีเกาะแห่งน้ีมีประวัติ

เก่ียวกบัท่านเหมาเจ๋งตุง ในสมยัวยัหนุ่มเคยมาใชเ้วลาบนเกาะแห่งน้ีบ่อยครั้ง ดว้ยการลงเล่น

น ้าท่ีชาดหาด อาบแดด เป็นตน้ และบนเกาะแห่งน้ียงัมีอนุสาวรียข์องประธานเหมาเจ๋อตุงท่ี

สรา้งดว้ยหินอ่อนสีขาวขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเกาะ  นอกจากบนเกาะน้ีจะมีตน้ไมม้ากมาย และ

สวนสวยสีเขียวแลว้ บนเกาะสีสม้ยงัมีแนวชายหาดใหไ้ดนั้ง่เล่นพกัผ่อน หรือเสน้ทางส าหรบัปั่น

จกัรยาน วิ่งออกก าลงักาย พรอ้มทั้งมีรา้นอาหาร และรา้นคา้ใหไ้ดช้อ้ปป้ิงกนัอย่างเพลิดเพลิน

อีกดว้ย 

 หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ ย ตั้งอยูท่างภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหู

หนาน ในภาคกลางของจีน เป็นประตูเชื่อมภาคกลางกับภาคตะวนัตกของประเทศจีนจางเจีย

เจี้ ย เป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคัญท่ีสุดของจีนซ่ึงลือชื่อดว้ยทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมี



เอกลักษณ์ของตนเอง แหล่งท่องเท่ียวส าคัญในเมืองจางเจียเจี้ ยเป็นพ้ืนท่ีป่าไมถึ้ง 98% ซ่ึง

นับเป็นออกชิเจนบารธ์รรมชาติ เมืองจางเจียเจี้ ยจึงประดุจดัง่ดินแดนบริสุทธ์ิของโลกนอกจากน้ี

แลว้ ณ ท่ีแห่งน้ียงัเป็นแหล่งชุมชนของ 33 ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่า

เหมียว สภาพภูมิศาสตรท่ี์มีเอกลกัษณ์ท าใหว้ฒันธรรมของชนเผ่าต่างๆ ไดร้บัการอนุรกัษ์เป็น

อยา่งดี ความหลากหลายทางภูมิประเทศของเขตธรรมชาติ แต่ละแหง่ของจางเจียเจี้ ยไดน้ ามาซ่ึง

ความอุดม สมบูรณ์ดว้ยพนัธุพื์ช และสตัวน์านาชนิด สภาพภูมิอากาศชุ่มชื้ น แค่ในบริเวณสวน

ป่าจางเจียเจี้ ย ก็มีแหล่งน ้ามากถึง 800 แห่ง น ้าตก น ้าพุ ธารน ้า สระน ้า และทะเลสาบจ านวน

มาก มีภูมิทศัน์ท่ีแตกต่างกนัไป มีธารน ้าจินเปียนซี โดยมีความยาวกวา่ 10 กิโลเมตร 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ TIANZI HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

  

วนัที่สอง รา้นหยก – นัง่กระเชา้ข้ึนเขาเทียนจือ่ซาน – สะพานใตห้ลา้อนัดบัหน่ึง – เขาอวตาร 

                  สวนจอมพลเฮ่อหลง – ลิฟทแ์กว้ไป๋หลง - รา้นผา้ไหม 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านสู่ รา้นหยก เคร่ืองประดับท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลาย ตามความเชื่อของคนจีนซ่ึงมีมา

ตั้งแต่สมยัโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเก่ียวกบัการใส่เคร่ืองประดบัจ าพวก "แหวน"และ"ก าไล" 

ใส่ก าไลหยก ก็จะช่วยเสริมให้เป็นคนมีอ านาจ ช่วยให้มีความเจริญก้าวหน้า และความ

เจริญรุ่งเรือง  อีกทั้งยงัช่วยสรา้งสมดุลใหเ้กิดขึ้ นไดท้ั้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริม

พลงัใหร้่างกายแข็งแรง  

จากน้ันน าทุกท่านนัง่กระเชา้ข้ึนสู่ เขาเทียนจือ่ซาน หรอื "เขาจกัรพรรดิ์" ซ่ึงการนัง่กระเชา้ข้ึน

สู่ยอดเขาน้ันใชร้ะยะเวลาประมาณ 8 นาที ซ่ึงกระเชา้แต่ละตู ้สามารถนั่งได้  8 ท่าน โดย

ระหว่างท่ีนัง่กระเชา้น้ันท่านสามารถชมทิวทัศน์ท่ี

อยู่เบ้ืองล่าง ท่านจะไดพ้บกับแท่งภูเขาหินรูปทรง

ประหลาดมากมายท่ีเขียวขจีปกคลุมไปด้วยพืช

นานาชนิด  เม่ือกระเชา้ขึ้ นถึงยอดเขาแลว้ท่านจะ

ไดช้มความงามของทิวทัศน์ท่ีสุดแสนประทับใจ 

ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัยอดเขาสูงชนั ล าหว้ยลึก 

และป่าหินหินยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆมากมาย 

เขาเทียนจื่อซานแห่งน้ียงัเป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตรช์ื่อดงัหลายต่อหลายเร่ืองโดยภาพยนตรข์อง

ฮอลลีวูด้ชื่อดงัท่ีคนไทยเรารูจ้กักนัก็คือ คือ ภาพยนตรเ์ร่ืองอวตาร(AVATAR) นัน่เอง  

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



จากน้ันน าท่านสู่ สวนจอมพลเฮ่อหลง ซ่ึงเป็นจุดหน่ึงท่ีผู ้มาเยือนภูเขาอวตารตอ้งแวะมา

ถ่ายรูปบริเวณน้ี นอกจากจะมีรูปป้ันของจอมพลเฮ่อหลง ซ่ึงเป็นหน่ึงในสิบจอมพลรุ่นแรกของ

กองทัพปลดแอกจีน ท่ีรบชนะกองทัพญ่ีปุ่นผูรุ้กราน และกองทัพของเจียงไคเช็ค จนเกิดการ

ปฏิรูปการปกครองในประเทศจีน ตั้งเป็นอนุสรณ์ภายในสวนแห่งน้ี ทางดา้นทิศใตข้องสวนแห่ง

น้ียงัเป็นจุดชมวิวซ่ึงสามารถชมยอดเขาและหินแปลกนับไม่ถว้น เช่น เขาพู่กัน เขาจกัรพรรดิ 

เขาสวนสวรรค ์เขานางฟ้าโปรยดอกไม ้ฯลฯ 

จากน้ันน าท่านชม สะพานเทียนเสี้ ยตี้ อ้ีเฉียว หรือท่ีบางคนเรียกวา่สะพานหน่ึงในใตห้ลา้ บา้ง

ก็เรียกว่าสะพานใตฟ้้าอนัดบั1 มีทิวทัศน์ท่ีสวยงาม ซ่ึงถือเป็ดจุดท่องเท่ียวส าคญัท่ีหน่ึงบนเขา

เทียนจื่อซาน เคยเป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตรห์ลายเร่ือง ซ่ึงบนสะพานจะมีลูกกุญแจคลอ้งอยูเ่ต็มไป

หมด เหมือนเป็นความเชื่อของคนหนุ่มคนสาวท่ีเอากุญแจไปคลอ้งไวท่ี้สูงๆ จะไดไ้ม่มีใคร

สามารถพรากคู่รกัใหจ้ากกนัได ้บางคนก็ท้ิงสู่หุบเหวเบ้ืองล่าง ก็ใหค้วามหมายเดียวกนัว่าเราจะ

ไม่พรากจากกนัตราบชัว่นิรนัดร ์ 

หลงัจากน้ันน าท่านลงจากเขาเทียนจื่อซาน โดย ลิฟทแ์กว้ไป่หลง ลิฟทแ์กว้แห่งแรกของเอเชีย

ท่ีมีความสูง 326 เมตร ถูกสรา้งขึ้ นตั้งแต่ปี 2002 (พ.ศ. 2545) ดว้ยงบประมาณกว่า 180 

ลา้นหยวน หรือราว 975 ลา้นบาท ซ่ึงถูกบันทึกลงใน Guinness World Records ว่าเป็นลิฟต์

ภายนอกอาคารท่ีมีความสูงท่ีสุด และเร็วท่ีสุดในโลก  

(หมายเหตุ : ข้ึน-ลงเขาดว้ยลิฟท ์และ กระเชา้ อยา่งละ 1 เที่ยวตามความเหมาะสม // 

โดยไกดท์อ้งถ่ืนจะแจง้ใหท้ราบ ในกรณีที่กระเชา้หรือลิฟทปิ์ดซ่อมบ ารุงทางบริษัทฯขอ

สงวนสทิธใ์นการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้)  

จากน้ันท าท่านสู่ รา้นผา้ไหม ใหท่้านไดเ้ลือกชม เลือกซ้ือสินคา้และผลิตภัณฑ์ ท่ีผลิตดว้ยผา้

ไหมจากโรงงานคุณภาพในทอ้งถ่ินตามอธัยาศยั 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ย เมนูป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี 

พกัที ่ TIANZI HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัที่สาม แกรนดแ์คนยอน – สะพานแกว้ที่ยาวที่สุดโลก – รา้นผลิตภณัฑย์างพารา - ถนนซีปู้เจยี 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ แกรนดแ์คนยอน แห่งจาง

เจียเจี้ ย เป็นจุดท่ีตั้งของสะพานแกว้ขา้มเขาท่ียาวท่ีสุด

ในโลก ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดในจาง

เจียเจี้ ย น าท่านพิสจูน์ความกลา้กับ สะพานแกว้จาง

เจียเจี้ ย เหนือแคนยอน ท่ีมีความสูงเหนือพ้ืน 980 

ฟุต และมีความยาวกว่า 400 เมตร ออกแบบโดย 

Haim Dotan นักออกแบบชื่อดังจากอิสราเอล ซ่ึงสะพานแกว้แห่งน้ีท าหน้าท่ีเป็นทางเชื่อมสอง

หน้าผาเขา้ดว้ยกนั นอกจากน้ีจุดกลางสะพานยงัมีกิจกรรมอยา่งบนัจี๊ จั้ม และซิบไลน์ใหท้า้ทาย

ความเสียวแบบสุดขีดอีกดว้ย (หมายเหตุ : หากสะพานแกว้ยังไม่ผ่านการตรวจความ

ปลอดภัย หรือไม่สามารถเขา้ไปเที่ยวชมได ้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการ

ใดๆทั้งสิ้ นใหท่้าน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้**) 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้สู่ รา้นผลิตภณัฑย์างพารา ใหท่้าไดช้มการแปรรูปยางพาราเป็น ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

มากมาย อ่ทิ เชน่ หมอน ท่ีนอน ผา้หม่ รองเทา้ กระเป๋า และผลิตภณัฑอ่ื์นๆอีกมากมาย 

จากน้ันน าท่านชม ถนนคนเดินซีปู้เจีย เป็นถนนคนเดินท่ีพ่ึงสรา้งใหม่ไดไ้ม่นานโดยเป็นการ

ลงทุนของรฐับาลทอ้งถ่ินท่ีน่ีใหเ้ป็นสถานท่ีชอ้ปป้ิงของนักท่องเท่ียวท่ีมาจางเจียเจี้ ย และเป็น

สถานท่ีสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ชาวบ้านในพ้ืนท่ีใหมี้งานท ากัน  บรรยากาศท่ีน่ีออกแบบใหเ้ป็น

บา้นเรือนโบราณสมยัราชวงศช์ิง  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย เมนูสุก้ีเห็ด 

พกัที ่ TIANZI HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่สี ่ ถ ้าประตสูวรรค(์รวมกระเชา้) – ระเบียงแกว้ – ภาพวาดทราย - โชวน์างพญาจิ้ งจอกขาว 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านนัง่กระเชา้สู่ เขาเทียนเหมินซาน กระเชา้แห่งน้ีจดัว่าเป็นกระเชา้ท่ีมีความยาวท่ีสุดใน

โลก ระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร โดยใชเ้วลานั่งประมาณ 40 นาที 1 กระเชา้นั่งได้

ประมาณ 8 ท่าน และกระเชา้แห่งน้ีจดัไดว้่าเป็นกระเชา้ท่ีมีความทันสมัยมากท่ีสุดแห่งหน่ึง 

ระหวา่งทางท่านจะไดช้มความงามของภูเขานับรอ้ยลกู สลบัซบัซอ้นกนัดูสวยงามแปลกตา  

จากน้ันน าท่านทา้ทายความสูงสุดหวาดเสียวกับ ระเบียงแกว้ผันหลงหยา ซ่ึงเป็นสะพาน

กระจก ซ่ึงมีระยะทางอยู่ท่ี 60 เมตร ลอ้มรอบไปดว้ยหน้าผาสูงชนั ความกวา้งของระเบียงแกว้



วดัจากขอบหน้าผาไดป้ระมาณ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 น้ิว ถือเป็นการทา้ทายนักท่องเท่ียวท่ี

อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบนเขาเทียนเหมินซาน ซ่ึงทุกท่านจะตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้

ขณะเดินบนระเบียงแกว้ เพื่อรกัษาความสะอาดและความใสของกระจก  

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางผ่านเสน้ทางท่ี 99 โคง้สู่ถ ้าเทียนเหมินตง้ หรือเรียกวา่ ถ ้าประตูสวรรค ์

ประวัติของโพรงถ ้าแห่งน้ีเร่ิมบันทึกไวว้่า ราวปี ค.ศ. 263 จู่ๆหน้าผาของ ภูเขาซ่งเหลียง

(Songliang Shan) ท่ีสูงนับพันเมตรเกิดถล่มลงมา ก่อใหเ้กิดโพรงถ ้าขนาดมหึมาคลา้ยช่อง

ประตูยกัษ์ ดว้ยเหตุน้ีท าใหภู้เขาลูกน้ีถูกเรียกเป็น เทียนเหมิน หรือ ประตูสวรรค ์นับตั้งแต่น้ัน

มา ประตูน้ีมีความสูง 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เม่ือท่านมาถึงถ ้า

ประตูสวรรคท่์านจะไดข้ึ้ นขั้นบนัได 999 ขั้น สู่ภูเขาประตสูวรรค ์สมควรแก่เวลาเดินทางลงจาก

เขาดว้ยรถอุทยาน (หมายเหต ุ: อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเป็นนัง่รถอุทยาน + ข้ึนบนัไดเลื่อน + 

ลงกระเชา้ เพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ที่จะไม่ตอ้งรอคิวนาน หรือหากบนัไดเลื่อนประกาศ

ปิด การเท่ียวตอ้งเป็นข้ึน+ลงกระเชา้ ทั้งน้ีทางบริษัทจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

อย่างใดอย่างหน่ึง //และในส่วนการนัง่รถของอุทยานข้ึนไปบนถ ้าประตูสวรรค ์หากรถ

ของอุทยานไม่สามารถข้ึนไปท่ีถ ้าประตูสวรรคไ์ด ้ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จัด

โปรแกรมอื่นมาทดแทนให ้ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ และการรกัษาความปลอดภยัของ

นกัท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธ์ิยดึตามประกาศจากทางอุทยานเป็นส าคญั โดยที่ไม่ตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้) 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

จากน้ันน าท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ ยน สถานท่ีซ่ึงจัดแสดง

ภาพวาดของ หล่ีจวินเซิง ซ่ึงเป็นผูท่ี้ริเร่ิมศิลปะแบบใหม่ท่ีเรียกกนัว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย 

ท่ีใชว้สัดุธรรมชาติ เชน่ กรวดสี เม็ดทราย ก่ิงไม ้หิน ฯลฯ มาจดัแต่งเป็นภาพทิวทศัน์ จิตรกรรม

ท่ีรงัสรรคข์ึ้ นมา ลว้นไดร้บัรางวลัและการยกยอ่งมากมายหลายปี จนเป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม โชวน์างจิ้ งจอกขาว หากท่านไดม้าเยือนจางเจียเจี้ ยแลว้ น่ีคืออีกหน่ึงการแสดงท่ี

ท่านไม่ควรพลาด โชวจ์ะพดูถึงเร่ืองราวอนัสุดซ้ึงของนางจิ้ งจอกขาวและหนุ่มเก็บฟืนท่ีสรา้งโดยผู ้

ก ากบัชื่อดงัของจีน คือ จางอ้ีโหมว ท่ีไดทุ่้มทุนเนรมิตเวทีการแสดงไดอ้ย่างยิ่งใหญ่อลงัการ ซ่ึง

เป็นโชวก์ลางแจง้ท่ีมีฉากหลงัคือ เทือกเขาเทียนเหมินซานพรอ้มนักแสดงคุณภาพกวา่ 600 คน 



พกัที ่ LANTIAN HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หา้ เมืองโบราณฟ่งหวง - ล่องเรอืตามล าน ้าถวัเจยีง-บา้นเกิดของเสิน่ฉงเหวิน-สะพานสายรุง้ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง เป็นเมืองท่ีขึ้ นอยูก่บัเขตปกครองตนเองของชนเผ่านอ้ยถู

เจีย ตั้งอยู ่ ทางทิศตะวนัตกของมณฑลหหูนาน  ตั้งอยูริ่มแม่น ้าถวั ลอ้มรอบดว้ยขุนเขาเสมือน

ด่าน ช่องแคบภูเขา ท่ีเด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกนัเป็นแนว  

จากน้ันท าทุกท่านเดินเท่ียวชมแสงสียามค า่คืนของ เมืองโบราณฟ่งหวง หรือ เมืองหงส ์ เป็น

เมืองโบราณท่ีสรา้งในราชวงศถ์งั ซ่ึงเป็นเมืองท่ีก่อขึ้ นดว้ยหิน จุดเด่นคือก าแพงโบราณ ซ่ึงสรา้ง

ขึ้ นในสมยัราชวงศห์มิง นอกจากน้ียงัมีโบราณสถานและโบราณวตัถุทางดา้นวฒันธรรมอนัล ้า

ค่าท่ีตกทอดมาจากราชวงศห์มิงและชิงหลายรอ้ยแหง่ 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่าน ล่องเรอืตามล าน ้าถวัเจยีง การล่องเรือชมบรรยากาศของสองฝัง่แม่น ้าถัว่เจียง ถือวา่

เป็นไฮไลทใ์นการเท่ียวชมภายในเมืองโบราณเฟ่ิงหวง ชมบา้นเรือนสองฟากฝัง่แม่น ้า สะพาน

โบราณ เจดียว์ัน่หมิง หอตัว๋ชุย่ ฯลฯ ซ่ึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือนท่ีมีลกัษณะการก่อสรา้งแบบจีน

โบราณสรา้งในสมยัราชวงศห์มิงและชิง ระหวา่งทางจะมีชาวบา้นซ่ึงเป็นชนเผ่าดั้งเดิมของท่ีน่ี

เรียกวา่ชนเผ่าถู่เจียง เอาเรือออกมาลอยล าคอยรอ้งเพลงตอ้นรบันักท่องเท่ียวและไกดก็์จะเชิญ

ชวนใหนั้กท่องเท่ียวรอ้งเพลงตอบกลบัไป ซ่ึงไม่วา่เราจะรอ้งเป็นเพลงไทยหรือจีนออกมาเคา้ก็จะ

รอ้งเพลงตอบกลบัมาเพิ่มสีสนัระหวา่งการล่องเรือใหส้นุกสนาน 

จากน้ันน าท่านชม สะพานสายรุง้ สะพานไมโ้บราณท่ีมีหลงัคาคลุมเหมือนสะพานขา้มคลอง

ในเวนิส เป็นสะพานประวติัศาสตรท่ี์มีความเป็นมาหลายรอ้ย ปี ก่อนท่ีจะเดินถึงสะพานน้ันท่าน

จะไดเ้ห็นจุดเด่นของฟ่งหวง คือบา้นท่ียกพ้ืนสูงเรียงราย เป็นทศันียภาพท่ีสวยงามและเป็นท่ี

นิยมชมชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ HUAFENG HUATIAN HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

 

 

 



วนัที่หก ฟ่งหวง – ฉางซา – ชอ้ปป้ิงถนนหวงซิงลู่ – สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางกลบัสู่เมือง ฉางชา ตั้งอยูท่างตอนใตข้องแม่น ้าเซียง มีพ้ืนท่ีประมาณ 12,500 

ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ ทั้งยงัเป็นเมืองหลักของ

มณฑลหูหนาน มีวฒันธรรมและประวติัศาสตรม์ากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันยงัเป็นศูนยก์ลาง

ดา้นการเมือง เศรษฐกิจอีกดว้ย   

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แหล่งชอ้ปป้ิงหลักของเมืองฉางซา ใหเ้วลา

อิสระแก่ท่านสามารถเลือกสินคา้และของฝากต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั สินคา้ท่ีท่านสามารถเลือก

ซ้ือในยา่นน้ีมีตั้งแต่สินคา้ราคาประหยดั ไปจนถึงสินคา้แบรนดย์อดนิยมต่างๆ 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา ระหว่างทางใหท่้านไดพ้กัผ่อนเพลิดเพลินชม

วิวกบัธรรมชาติอนัสวยงามตลอดสองขา้งทาง  

19.20 น. น าทุกท่านเหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เท่ียวบินท่ี 

CZ605 

21.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาตสุิวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

************************************** 

 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 

คณะยนืยนัการเดินทางที่ 15 ท่านมีหวัหนา้ทวัร ์

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ ***   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

 เด็กอายุไม่เกิน18ปี 
พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

18 – 23 พฤษภาคม 2560 20,888 23,888 4,000 11,900 

25 – 30 พฤษภาคม 2560 20,888 23,888 4,000 11,900 

08 – 13 มิถุนายน 2560 20,888 23,888 4,000 11,900 

15 – 20 มิถุนายน 2560 20,888 23,888 4,000 11,900 

05 – 10 กรกฎาคม 2560 22,888 25,888 5,000 12,900 

20 – 25 กรกฎาคม 2560 20,888 23,888 4,000 11,900 

17 – 22 สงิหาคม 2560 20,888 23,888 4,000 11,900 

31 ส.ค. – 05 ก.ย.2560 20,888 23,888 4,000 11,900 

07 – 12 กนัยายน 2560 20,888 23,888 4,000 11,900 

27 ก.ย. – 02 ต.ค.2560 21,888 24,888 4,000 11,900 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 200 หยวน/ทริป/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพ่ือโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ใน

นามของรา้นรัฐบาล คือ บัวหิมะ , ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม , หยก ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไว้ใน

โปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุก

รา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการ

บังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ  านวนเงิน 300 หยวน / ท่าน / รา้น 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลกูคา้เป็นหลกั 

 ณ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายในวนัสุดทา้ย ลูกทัวรท่์านใดสนใจ

สามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลูกทวัรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าว

ล่วงหนา้ 

 



 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.      

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน เฉพาะพาสสปอตไ์ทย และตอ้งไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน !! 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุ๊ปผูเ้ดินทาง

จะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเด่ียว ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

 

 

 

 



เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อกัษร  ทางบริษัทไม่รบัยกเลิก

การจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่ อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ า เงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก



วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบั

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือ

การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

 

 



ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตวั เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตวัส่วนตวัไปเอง เน่ืองจากรฐับาล

ทอ้งถ่ินตอ้งการรกัษาส่ิงแวดลอ้มและลดการท้ิงขยะ จึงไม่มีบริการท่ีโรงแรม 

4. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอรีส่  ารองข้ึนไปบนเครือ่งบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน  

4.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

5. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

***************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน!! 
 ส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

 ส าเนารูปถ่ายส ีฉากหลงัสีขาว ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม.  

สถานทูตปฏิเสธ รูปชุดครุยรบัปริญญา/รูปชุดราชการ /หา้มใส่เส้ือแขนกุด และหา้มใส่เส้ือสีขาว ทุกชนิด(เน่ืองจาก

ฉากหลงัตอ้งเป็นสีขาว) 

 

ตวัอย่างส าเนาท่ีไดม้าตรฐาน 

 


