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Miracle Zhangjiajie & Fenghuang 

5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิไทยสมายล ์(WE) 

 เร ิม่ตน้เพยีง 11,900.- 

                                   รายการทัวร+์ตัว๋เครือ่งบนิ 
 

 ชมความงาม เทยีนเหมนิซาน หรอื ภเูขาประตสูวรรค ์1 ใน 4 ของภเูขาทีส่วยงามของจนี  
 พสิจูนค์วามกลา้ สะพานแกว้ ของจนี ยาวสดุ สงูสดุในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk  

 อสิระเดนิชม เมอืงโบราณเฟ่ิงหวง เมอืงโบราณสมยัราชวงศช์งิ 
 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมนู 
 พเิศษ บฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งเกาหล ี/ อาหารไทย / ซปุเห็ด 
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   ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่31 ส.ค.-04 ก.ย. 61 11,900.- 

วนัที ่06-10 ก.ย. 61 13,900.- 

วนัที ่08-12 ก.ย. 61 13,900.- 

วนัที ่13-17 ก.ย. 61 13,900.- 

วนัที ่15-19 ก.ย. 61 14,900.- 

วนัที ่22-26 ก.ย. 61 14,900.- 

 

ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่กรุป๊ ทา่นละ 1,000 บาท 
ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

กรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี บรบิรูณ์นบัจากวนัเดนิทางกลบั 

คดิคา่บรกิารเพิม่ทา่นละ 3,000 บาท 

อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ 

 

 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – ฉางซา(สนามบนิฮวงหัว) 
(WE616:16.05-20.20)-ฉางเตอ๋ 

  ✈ 
 

CHANG DE HAN 
SHOUCHANG LONG HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

2 
ฉางเตอ๋-ฟ่งหวง-อสิระชมเมอืงโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุง้-
ลอ่งเรอืถัวเจยีงยามค ่าคนื 🍽 🍽 🍽 

JIANG TIAN DUJIACUN 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 

ดาว 

3 
ฟ่งหวง-จางเจยีเจีย้-ถนนคนเดนิซปีู้-ศนูยผ์า้ไหม-ภาพวาด
ทราย-ศนูยว์จิัยทางการแพทยแ์ผนโบราณ-สะพานแกว้ทีย่าว
ทีส่ดุ 

🍽 🍽 🍽 
BLUEBAY HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 5 ดาว 

4 
ศนูยห์ยก-ศนูยย์างพารา-เขาเทยีนเหมนิซาน (กระเชา้+บนัได
เลือ่น+รถอทุยาน)-ถ ้าประตสูวรรค-์ระเบยีงแกว้(รวมผา้หุม้
รองเทา้) 

🍽 🍽 🍽 
BLUEBAY HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 5 ดาว 

5 
จางเจยีเจีย้-ฉางซา-ถนนคนเดนิหวงซงิลู-่ฉางซา (สนามบนิฮ
วงหวั) –กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (WE617:21.20-
23.55) 

🍽 🍽 ✈  

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – ฉางซา(สนามบนิฮวงหวั) (WE616:16.05-20.20)-ฉางเตอ๋ 

13.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์E สายการบนิ  

THAI SMILE โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้ับทา่น 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

16.05 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงฉางซา โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE616 

20.20 น. ถงึ ฉางซา ตัง้อยูท่างตอนใตข้องแมน่ ้าเซยีง มพีืน้ทีป่ระมาณ 12,500 ตารางกโิลเมตร แบง่เขตการปกครองออกเป็น 

5 เขตและ 4 อ าเภอ อกีทัง้ยังเป็นเมอืงเอกของมณฑลหูหนาน มปีระวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ใน
ปัจจุบันเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิของมณฑลหูหนาน หลังผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง และน าทา่นสูเ่มอืง 
ฉางเตอ๋ เพือ่เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

ทีพ่กั 
  CHANG DE HAN SHOUCHANG LONG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่2 ฉางเตอ๋-ฟ่งหวง-อสิระชมเมอืงโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุง้-ลอ่งเรอืถวัเจยีงยามค า่คนื 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟ่งหวง หรอื เมอืงโบราณฟ่งหวง(เมอืงหงส)์ เป็นเมอืงทีข่ ึน้ อยูก่ับเขตปกครองตนเองของชน

เผ่านอ้ยถูเจยี ตัง้อยู่ ทางทศิตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมอืงโบราณหงสต์ัง้อยู่ริมแม่น ้าถัว ลอ้มรอบดว้ยขุนเขา

เสมอืนด่าน ช่องแคบภูเขา ทีเ่ด่นตระหง่านมียอดเขาตดิต่อกันเป็นแนว ทีม่ีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางดา้น

วฒันธรรมอนัล ้าคา่ทีต่กทอดมาจากราชวงศห์มงิและชงิหลายรอ้ยแหง่ มถีนนทีป่ดูว้ยหนิเขยีว 20 กวา่สาย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่าน อสิระชมเมอืงโบราณฟ่งหวง ตัง้อยู่ริมแม่น ้าถัว ลอ้มรอบดว้ยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ทีเ่ด่น

ตระหง่านมยีอดเขาตดิต่อกันเป็นแนว ทีม่โีบราณสถานและโบราณวัตถุทางดา้นวัฒนธรรมอันล ้าค่าทีต่กทอดมาจาก

ราชวงศห์มงิและชงิหลายรอ้ยแหง่ จดุเดน่ของฟ่งหวง คอืบา้นทีย่กพืน้สงูเรยีงราย เป็นทัศนียภาพทีส่วยงามและเป็นที่

นยิมชืน่ชอบทัง้ชาวจนีและชาวตา่งประเทศ และน าทา่นชม สะพานสายรุง้ หรอืสะพานหงเฉียว สะพานไมโ้บราณทีม่ี

หลังคาคลมุเหมอืนสะพานขา้มคลองในเวนิส เป็นสะพานประวัตศิาสตรท์ีม่คีวามเป็นมาหลายรอ้ย ปี กอ่นทีจ่ะเดนิถงึ

สะพานนัน้ทา่นจะไดเ้ห็นจุดเดน่ของฟ่งหวง คอืบา้นทีย่กพืน้สงูเรียงราย เป็นทัศนียภาพทีส่วยงามและเป็นทีน่ยิมชืน่

ชอบทัง้ชาวจนีและชาวตา่งประเทศ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่น ลอ่งเรอืถวัเจยีง เรอืแพ ใหท้า่นไดส้นุก ตืน่เตน้ แตไ่มม่อีนัตราย ชมบา้น เรอืนสองฟากฝ่ังแมน่ ้า สะพาน

โบราณ เจดยีว์ัน่หมงิ หอตั๋วชุย่ฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาตใิหท้า่นไดส้มัผัสพรอ้มเก็บภาพประทับใจไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

ทีพ่กั 
  JIANG TIAN DUJIACUN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่3 ฟ่งหวง-จางเจยีเจีย้-ถนนคนเดนิซปีู้ -ศูนยผ์า้ไหม-ภาพวาดทราย-ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผน

โบราณ-สะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจางเจยีเจีย้ อทุยานมรดกโลกตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอทุยาน

แหง่ชาตแิหง่แรกของจนี และไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 อทุยานจางเจยีเจีย้มเีนื้อที่

กวา่ 369 ตารางกโิลเมตร อดุมดว้ยขนุเขานอ้ยใหญ่และตน้ไมน้านาพันธุ์ และน าทา่นเทีย่วชม ถนนซปีู้ เจยี ตัง้อยูใน

เขตอุทยานอู่หลงิหยวนซึง่เป็นแหล่งสนิคา้พื้นเมอืง อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก จากนั้น น าท่านแวะชมและ

เลอืกซือ้ ผา้ไหมจนี สนิคา้ OTOP ขึน้ชือ่ของจนี (หรอืศนูยใ์บชา) 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 น าทา่นชม จติรกรรมภาพวาดทราย หรอื จวนิเซงิฮวาเยีย้น สถานทีซ่ ึง่จัดแสดงภาพวาดของ หลีจ่วนิเซงิ ซึง่เป็นผู ้

ทีร่เิริม่ศลิปะแบบใหมท่ีเ่รยีกกนัวา่ จติรกรรม ภาพเม็ดทราย ทีใ่ชว้สัดธุรรมชาต ิเชน่ กรวดส ีเม็ดทราย กิง่ไม ้หนิ ฯลฯ 

มาจัดแตง่เป็นภาพทวิทศัน์ จติรกรรมทีรั่งสรรคข์ึน้มา ลว้นไดรั้บรางวลัและการยกย่องมากมายหลายปีซอ้น จนเป็นที่
เลือ่งลอืไปทั่วโลก จากนัน้น าทา่นสู ่ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเรือ่งราวเกีย่วกบัการแพทยโ์บราณ

ตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจบุนั การสง่เสรมิการใชส้มนุไพรจนีทีม่มีานานนับพันปี พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทย์
ผูเ้ชีย่วชาญ และน าทา่นพสิจนู์ความกลา้กบั สะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุในโลก มคีวามสงูเหนอืพืน้ 980 ฟตุ และความ

ยาวกวา่ 400 เมตร เชือ่มสองหนา้ผา ถอืเป็นการท าลายสถติ ิสะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุ เนือ่งจากอนัเดมิ อยา่งสะพานแก
รนดแ์คนยอ่นของอเมรกิา สงูเพยีงแค ่718 ฟตุ  
**หมายเหต ุหากสะพานแกว้ไมส่ามารถเขา้ไปเทีย่วชมได ้หรอื ทางเมอืงจนีประกาศปิด จงึไมส่ามารถเขา้ไปเทีย่ว

ชมได ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นใหท้า่นไปเทีย่วถ ้ามังกรเหลอืง หรอื ลอ่งเรอืทะเลสาบเป่าเฟิงหู โดย
ไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และไมม่กีารคนืคา่บรกิารใดๆ ทัง้ส ิน้** 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตคาร เมนูพเิศษ...ซุปเห็ด 

ทีพ่กั 
  BLUEBAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วนัที ่4 ศูนยห์ยก-ศูนยย์างพารา-เขาเทยีนเหมนิซาน (กระเช้า+บนัไดเลือ่น+รถอุทยาน)-ถ า้ประตู

สวรรค-์ระเบยีงแกว้(รวมผา้หุม้รองเทา้) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าทา่นชมอัญมณีล ้าค่า หยก เป็นเครือ่งประดับทีน่ยิมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชือ่วา่ใสแ่ลว้จะชว่ยป้องกันอันตราย

ได ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง ทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศ
จนี จากนัน้น าทา่นชมผลติภัณฑส์นิคา้จาก ยางพารา มผีลติภัณฑห์ลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชม อาทเิชน่ หมอน ที่

นอน เป็นตน้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ...บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งเกาหล ี
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 น าทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาเทยีนเหมนิซาน ตัง้อยูม่ณฑลหหูนาน สมัยกอ่นเรยีกวา่ ภเูขาหวนิเมิง้ซานหรอืซงเหลยีวซาน 

เป็นประวตัแิรกของจางเจยีเจีย้ น่ังกระเชา้ขึน้ สู ่เขาเทยีนเหมนิซาน ซึง่มคีวามยาวถงึ 7.5 กโิลเมตร ใชเ้วลา 40 นาท ี

ถงึเขาเทยีนเหมนิซานเป็นกระเชา้ทีท่ันสมัยทีส่ดุ ชมความมหัศจรรยห์นา้ผาลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่ของการ

ทอ่งเทีย่ว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหนิ หลากหลายพันธุ ์ดอกไมป่้าตามฤดกูาล ทา่นจะไดช้มความงามของภูเขา ภู

ผา นับรอ้ยรูป ยอดเขาสงูเสยีดฟ้า งามแปลกตา อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิและสมัผัสความงามของยอดเขา จากนัน้น า

ทา่นชม ระเบยีงแกว้ ซึง่เป็นสะพานกระจก มรีะยะทางอันหวาดผวาอยู่ที ่60 เมตร ลอ้มรอบผาสงูชนั ความกวา้งของ 

สะพานกระจก วัดจากขอบผาได ้3 ฟตุ มคีวามหนา 2.5 นิว้ ถอืเป็นการทา้ทายนักทอ่งเทีย่วทีอ่ยากมาสมัผัสทวิทัศน์

อันงดงามบน เขาเทยีนเหมนิซาน มกีฏอยู่ว่าผูม้าเยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ สนันษิฐานว่า

น่าจะชว่ยลดความสกปรก ง่ายตอ่การท าความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แตค่วามใสอาจท า

ใหเ้รากา้วขาไม่ออก!! จากนัน้น าทา่นลงบันไดเลือ่นสู ่ถ ้าเทยีนเหมนิตง้ หรอืเรยีกวา่ ถ ้าประตสูวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน 

เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาทีส่วย สาเหตุทีเ่รียกว่าเทยีนเหมนิซานเพราะว่า ภูเขาเกดิระเบดิขึน้เองโดยธรรมชาตจิน

กลายเป็นถ ้า ประตนูีม้คีวามสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมือ่ทา่นมาถงึถ ้าประตสูวรรคท์า่น

จะไดข้ึน้ขัน้บันได 999 ขัน้ สู ่ภูเขาประตูสวรรค ์ถ่ายรูปชมความงามซึง่เคยมชีาวรัสเซยีไดข้ับเครื่องบนิเล็กลอดผ่าน

ชอ่งภูเขาประตูสวรรคม์าแลว้เป็นสถานทีท่ีน่่าสนใจจากชาวตา่งชาตอิกีแห่งหนึง่ สมควรแก่เวลาเดนิทางลงจากเขา

ดว้ยกระเชา้  

หมายเหต ุกรณีรอควิขึน้กระเชา้นาน หรอืรถประจ าอทุยานหยุดใหบ้รกิาร ณ. ถ ้าประตสูวรรค ์1. กรณีรอควิขึน้กระเชา้

นาน อาจจะมเีปลีย่นแปลงเป็นน่ังรถอทุยาน + ขึน้บันไดเลือ่น + ลงกระเชา้ เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการทอ่งเทีย่ว

แกล่กูคา้ ทีจ่ะไดไ้ม่ตอ้งรอควินาน 2. กรณีหากบันไดเลือ่นประกาศปิดเนื่องจากปิดซอ่มแซม หรอืจากสภาพอากาศที่

หนาวจัด มหีมิะเกาะพื้นถนน ท าใหร้ถอุทยานไม่สามารถเปิดใหบ้รกิารได ้ทัง้นี้เพื่อความปลอดภัยของลูกคา้ ตอ้ง

เปลีย่นเป็นขึน้+ลงกระเชา้แทน ทัง้นี้ทางบรษัิทจะเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึง่ //และในสว่น

การน่ังรถของอทุยานขึน้ไปบนถ ้าประตสูวรรค ์หากรถของอทุยานไมส่ามารถขึน้ไปทีถ่ ้าประตสูวรรคไ์ด ้ทางบรษัิทฯ จะ

ไม่คืนเงนิ และไม่จัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให ้ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของ

นักทอ่งเทีย่ว ขอสงวนสทิธิย์ดึตามประกาศจากทางอทุยานเป็นส าคญั โดยทีไ่มแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตคาร เมนูพเิศษ...อาหารไทย 

ทีพ่กั 
  BLUEBAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วนัที ่5 จางเจยีเจีย้-ฉางซา-ถนนคนเดนิหวงซงิลู่-ฉางซา (สนามบนิฮวงหวั) –กรุงเทพฯ (สนามบนิ

สวุรรณภมู)ิ (WE617:21.20-23.55) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าทา่นเดนิทางกลับไปยัง เมอืงฉางซา ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้าเซยีง มพีืน้ทีป่ระมาณ 12,500 ตารางกโิลเมตร 

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อกีทัง้ยังเป็นเมอืงเอกของมณฑลหูหนาน มปีระวัตศิาสตร์และ

วฒันธรรมมากวา่ 3,000 ปี ในปัจจบุนัเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิของมณฑลหหูนาน 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิ ซึง่เป็นแหล่งจ าหน่ายสนิคา้หลากหลายชนิด เพื่อใหท้่านอสิระเลอืกซือ้สนิคา้นานา

ชนดิตามอธัยาศยั ส าหรับเป็นของฝากของทีร่ะลกึแกค่นทางบา้นหรอืญาตมิติรสหาย 
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โปรแกรม : Miracle Zhangjiajie & Fenghuang 5 วนั 4 คนื (GO1CSX-WE004) 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กต า่กวา่ 18 ปี 

(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็กต า่กวา่ 18 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่31 ส.ค.-04 ก.ย. 61 11,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 5,800.- 

วนัที ่06-10 ก.ย. 61 13,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 7,800.- 

วนัที ่08-12 ก.ย. 61 13,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 7,800.- 

วนัที ่13-17 ก.ย. 61 13,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 7,800.- 

วนัที ่15-19 ก.ย. 61 14,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 8,800.- 

วนัที ่22-26 ก.ย. 61 14,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 8,800.- 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่กรุป๊ทา่นละ 1,000 บาท*** 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

กรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี บรบิรูณ์นบัจากวนัเดนิทางกลบั 

คดิคา่บรกิารเพิม่ทา่นละ 3,000 บาท 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรมคอืรา้นนวดฝ่าเทา้+บัวหมิะ,รา้นชา, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหมและรา้นหยกซึง่

จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ยเพราะมผีลกับราคาทัวรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ทกุ

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลารา้นละ 60-90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับความพอใจของ

ลกูคา้เป็นหลักไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ (หากทา่นใดอยูใ่นรา้นไมถ่งึตามเวลาทีร่า้นก าหนด...และไมเ่ขา้รว่ม

กจิกรรมทีท่างรา้นจัดไวใ้หข้อสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 400 หยวนตอ่ทา่นตอ่รา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ เพือ่

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ค า่  รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร 

** กรณีทีเ่ทีย่วบนิมกีารเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หรอืเหตุอืน่ใดท าใหจ้ัดอาหารทีภ่ัตตาคารไม่ทัน จะจัดอาหารว่างเป็น

ชดุ KFC หรอื MAC DONALD ใหแ้ทน ** 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

21.20 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงฉางซา โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE617 

23.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ.....................      

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

การออกกฎระเบยีบ ก าหนดนโยบายใหโ้รงแรม ยกเลกิการใหบ้รกิาร สิง่ของทีใ่ชค้รัง้เดยีวแลว้ทิง้ เชน่ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน 

แชมพู หมวกอาบน ้า รองเทา้แตะฯลฯ เพือ่เป็นการรณรงคช์ว่ยลดภาวะโลกรอ้นและรักษาสิง่แวดลอ้ม **ดงันัน้กรุณาน า

สิง่ของใชเ้หลา่นีต้ดิตวัมาดว้ยตวัเอง** 

**หากทา่นเขา้พักแลว้ตอ้งการใชส้ ิง่ของดังกลา่ว ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เองตามราคาทีโ่รงแรมก าหนดไว ้(กรุณา

สอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไวด้า้นนอกหรอืวางไวใ้นหอ้งน ้า แลว้คดิคา่บรกิารเมือ่ทา่นเชค็เอา้ท ์) 
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3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 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 + ภาษีน ้ามนั  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
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1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่จนีแบบกรุป๊ทา่นละ 1,000 บาท 

 วซีา่แบบหมู่คณะ ส าหรับผูถ้อืพาสปอร์ตไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ (ใชส้ าเนาหนา้

พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มลูชดัเจน และตอ้งสง่เอกสารลว่งหนา้ 15 วันกอ่นเดนิทาง)  

        หมายเหต.ุ..หากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิหรอืระงับการท าวซีา่กรุ๊ป ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดๆทัง้สิน้ ท า

ใหไ้มส่ามารถยืน่วซีา่กรุ๊ปไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บเงนิเพิม่ ท่านละ 1,500 บาท พรอ้มเอกสาร

เพิม่เตมิเพือ่ท าการยืน่ค าขอวซีา่เดีย่วผา่นศนูยรั์บยืน่    

        โปรดทราบ ....ผูท้ีม่คีวามประสงค์ ยืน่ค าขอวซีา่จนี แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ทีเ่คยเดนิทางไปในประเทศ... 

ดังต่อไปนี้ตัง้แต่ ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยืน่วซีา่แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ไดต้อ้งยืน่วซีา่จนีแบบเดีย่ว

เทา่นัน้ และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดมิ 4 วันท าการ 

        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   

        กรณีทีเ่จา้หนา้ทีด่ าเนนิการออกเอกสารวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้มกีารยกเลกิเดนิทาง วซีา่จะถูกยกเลกิทันท ีไม่

สามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อืน่ๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี 

5. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี

ฯลฯ 

6. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

8. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ เหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิเหตกุารณ์ไมส่งบทาง

การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, อบุัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผิด

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 
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11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

ส าหรบัผูท้ ีม่คีวามประสงคต์อ้งการขอยืน่วซีา่เด ีย่ว 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  

1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-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. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

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

  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบัน ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้

วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
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- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 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 

เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

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

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

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

 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

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

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

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 ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


