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ก ำหนดวนัเดนิทำง:    
วนัที ่30 ส.ค.-04 ก.ย. 60 19,900.- 
วนัที ่06-11/13-18/20-25 ก.ย./05-10/26-31 ต.ค. 60 19,900.- 
วนัที ่12-17 ต.ค. /18-23 ต.ค. 60 (ชว่งวนัปิยมหำรำช) 21,900.- 

รำคำขำ้งตน้ ยงัไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมยืน่วซีำ่จนีแบบกรุป๊  เก็บเพิม่ทำ่นละ 1,000 บำท พรอ้มหนำ้พำสปอรต์ 
เด็กต ำ่กวำ่ 18 ปี เก็บเพิม่จำกรำคำทวัร ์ขำ้งตน้ 3,000 บำท 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ – ฉางซา – จางเจยีเจีย้ ✈ O O 
JINXIU DONGDU 

HOTEL ORSAME 

2 
สะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุ  – ศนูยว์จิัยทางการแพทยแ์ผนโบราณ –  

ถ ้ามังกรเหลอืง (ลอ่งเรอื) – รา้นหยก 
O O O 

JINXIU DONGDU 
HOTEL ORSAME 

3 

จางเจยีเจีย้ – รา้นยางพารา – ภาพวาดทราย – เขาเทยีนเหมนิซาน 

(กระเชา้+บันไดเลือ่น+รถอุทยาน) – ระเบยีงแกว้  (รวมผา้หุม้

รองเทา้) –  ถ ้าประตสูวรรค ์– รา้นผา้ไหม 

O O O ZIYU HOTEL ORSAME 

4 
เมอืงโบราณฟ่งหวง  - น่ังเรอืแจวฟ่งหวง – ลอ่งเรอืถวัเจยีง – บา้น

เกดิของกวเีส ิน่ฉงเหวนิ – สะพานสายรุง้  
O O O 

JIANGTIAN HOTEL 
ORSAME 

จำงเจยีเจ ีย้ ฟ่งหวง สะพำนแกว้ 
ถ ำ้มงักรเหลอืง  
6 วนั 5 คนื (CZ) 

โดยสำยกำรบนิไชนำ่ เซำทเ์ทริน์ แอรไ์ลน ์
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5 จางเจยีเจีย้ – ฉางซา – ถนนคนเดนิหวงซงิลู ่ O O O 
DOLTON GRAND SOURCE 

HOTEL ORSAME 

6 
พพิธิภณัฑไ์มไ้ผ่ – ผา้ปักเซยีงซิว่ – ศาลาเทยีนชนิ – เกาะสม้  

(รวมรถราง) – ฉางซา  – กรุงเทพฯ 
O O ✈  

 

วนัแรก     กรงุเทพฯ – ฉำงซำ – จำงเจยีเจ ีย้ 

04.00 น. คณะพรอ้มกันที ่สนำมบนิสุวรรณภูม ิประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบนิ CHINA 

SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกตรวจเชค็สมัภาระและ เอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

06.40 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINE 

เทีย่วบนิที ่CZ606 

 

11.00 น. เดนิทางถงึ ฉำงซำ ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้าเซยีง มพีืน้ทีป่ระมาณ 12,500 

ตารางกโิลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ อกีทัง้ยังเป็น

เมอืงเอกของมณฑลหูหนาน มปีระวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมมากวา่ 3,000 ปี ใน

ปัจจบุันเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิของมณฑลหูหนาน หลงัผ่านการตรวจ

คนเขา้เมอืง และรับสมัภาระแลว้ 

 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจำงเจยีเจีย้ อุทยานมรดกโลกตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ

ของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาตแิห่งแรกของจนี และไดร้ับการประกาศให ้

เป็นมรดกโลกธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจยีเจีย้มเีนื้อทีก่วา่ 369 ตาราง

กโิลเมตร อุดมดว้ยขนุเขานอ้ยใหญแ่ละตน้ไมน้านาพันธุ ์

ใชเ้วลา

ประมาณ4ช.ม. 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมทีพ่กั    

ทีพ่กั  JINXIU DONGDU HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่อง    สะพำนแกว้ทีย่ำวทีสุ่ด  –ศนูยว์จิยัทำงกำรแพทยแ์ผนโบรำณ - ถ ำ้มงักรเหลอืง 

(ลอ่งเรอื) – รำ้นหยก 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 น าทา่นเทีย่วชมสถานทีเ่ทีย่วแห่งใหม่ของจางเจยีเจีย้ และใหท้า่นไดพ้สิจูนค์วามกลา้

กับ สะพำนแกว้ทีย่ำวทีสุ่ด มีความสงูเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาวกว่า 400 

เมตร เชือ่มสองหนา้ผา ถอืเป็นการท าลายสถติ ิสะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุ เนื่องจากอัน

เดมิ อย่างสะพานแกรนดแ์คนย่อนของอเมรกิา สงูเพยีงแค ่718 ฟตุ 

**หมายเหต ุในกรณีสะพานแกว้ยังไม่ผา่นการตรวจความปลอดภยั จงึไม่สามารถเขา้

ไปเทีย่วชมได ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นใหท้า่นไปเทีย่วถ า้มังกร

เหลอืง หรอื ธรณีวทิยาป่าหนิแดง โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และไม่มกีารคนื

คา่บรกิารใดๆ ทัง้ส ิน้** น าทา่นสู ่ศนูยว์จิยัทำงกำรแพทยแ์ผนโบรำณ ฟัง

เรือ่งราวเกีย่วกบัการแพทยโ์บราณตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจุบนั การสง่เสรมิการใชส้มุนไพร

จนีทีม่มีานานนับพันปี พรอ้มรบัฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ 

 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  เมนูพเิศษ...บุฟเฟ่ตป้ิ์งยำ่งเกำหล ี  

บำ่ย น าทา่นสู ่ถ ำ้หวงหลงตง้ หรอื ถ ำ้วงัมงักรเหลอืง ถ ้าแห่งนี้มคีวามสงู 160 เมตร มี

ความลกึ 1.5 กโิลเมตร ถ ้าแบ่งออกเป็น 4 ชัน้ ภายในถ ้ามอี่างเก็บน ้า 1 แห่ง ล าธาร

ใตด้นิ 2 สาย บงึ 4 บงึ หอ้งโถง 13 หอ้ง และระเบยีงเดนิเทีย่ว 90 กว่าแห่ง น าทา่น 

ลอ่งเรอื ไปตามธารน ้าใตด้นิ ชมถ ้าวังมังกร ชมวังแกว้ผลกึ วังซอืหงอคง ชมประตู

แห่งความสขุ ชมประตอูายุยนื ฯลฯ ทา่นจะตืน่ตาตืน่ใจกบัหนิงอกหนิยอ้นทีม่รีูปร่าง

แปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เชน่ หนิดาบทอง หนิหอกเงนิ หนิเครือ่งดนตรจีนี 

ชมน ้าตกเทวดาสวรรค ์หลงัจากนัน้น าทา่นชมอญัมณีล ้าคา่ หยก เป็นเครือ่งประดบัที่

นยิมกนัอย่างแพร่หลายเพราะเชือ่วา่ใสแ่ลว้จะชว่ยป้องกนัอันตรายได ้ใหท้า่นไดเ้ลอืก

ซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่ชีือ่เสยีง ทีม่คีณุภาพและมี
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ชือ่เสยีงของประเทศจนี 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมทีพ่กั    

ทีพ่กั  JINXIU DONGDU HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่ำม     ภำพวำดทรำย – รำ้นยำงพำรำ- เขำเทยีนเหมนิซำน (กระเชำ้+บนัไดเลือ่น+รถ 

                  อุทยำน) – ระเบยีงแกว้  (รวมผำ้หุม้รองเทำ้) – ถ ำ้ประตสูวรรค ์– รำ้นผำ้ไหม 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 น าทา่นชม จติรกรรมภำพวำดทรำย หรอื จวนิเซงิฮวาเยีย้น สถานทีซ่ ึง่จัดแสดง

ภาพวาดของ หลีจ่วนิเซงิ ซึง่เป็นผูท้ีร่เิร ิม่ศลิปะแบบใหม่ทีเ่รยีกกนัวา่ จติรกรรม ภาพ

เม็ดทราย ทีใ่ชว้ัสดธุรรมชาต ิเชน่ กรวดส ีเม็ดทราย ก ิง่ไม ้หนิ ฯลฯ มาจัดแตง่เป็น

ภาพทวิทศัน ์จติรกรรมทีร่ังสรรคข์ ึน้มา ลว้นไดร้บัรางวัลและการยกย่องมากมายหลาย

ปีซอ้น จนเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปทัว่โลก หลงัจากนัน้น าทา่นชมผลติภณัฑส์นิคา้จาก 

ยำงพำรำ 

 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  เมนพูเิศษ...สกุ ีเ้ห็ด  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขำเทยีนเหมนิซำน ตัง้อยู่มณฑลหูหนาน สมัยกอ่นเรยีกว่า 

ภเูขาหวนิเมิง้ซานหรอืซงเหลยีวซาน เป็นประวตัแิรกของจางเจยีเจีย้ น่ังกระเชา้ข ึน้ สู ่

เขาเทยีนเหมนิซาน ซึง่มคีวามยาวถงึ 7.5 กโิลเมตร ใชเ้วลา 40 นาท ีถงึเขาเทยีนเห

มนิซานเป็นกระเชา้ทีท่นัสมัยทีส่ดุ ชมความมหัศจรรยห์นา้ผาลอยฟ้า สมัผัสความ

แปลกใหม่ของการทอ่งเทีย่ว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหนิ หลากหลายพนัธุ ์ดอกไม ้

ป่าตามฤดกูาล ทา่นจะไดช้มความงามของภเูขา ภผูา นับรอ้ยรปู ยอดเขาสงูเสยีดฟ้า 

งามแปลกตา อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิและสมัผสัความงามของยอดเขา จากนัน้น า

ทา่นชม ระเบยีงแกว้ ซ ึง่เป็นสะพานกระจก มรีะยะทางอันหวาดผวาอยู่ที ่60 เมตร 

ลอ้มรอบผาสงูชนั ความกวา้งของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได ้3 ฟตุ มคีวามหนา 

2.5 นิว้ ถอืเป็นการทา้ทายนักทอ่งเทีย่วทีอ่ยากมาสมัผัสทวิทศันอ์ันงดงามบน เขา

เทยีนเหมนิซาน มกีฏอยูว่่าผูม้าเยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ 

สนันษิฐานว่าน่าจะชว่ยลดความสกปรก ง่ายตอ่การท าความสะอาด สะพานกระจก 

แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แตค่วามใสอาจท าใหเ้รากา้วขาไม่ออก!!  จากนัน้น าทา่น

ลงบันไดเลือ่นสู ่ถ ้าเทยีนเหมนิตง้ หรอืเรยีกว่า ถ ำ้ประตสูวรรคเ์ทยีนเหมนิซาน เป็น 

1 ใน 4 ของภเูขาทีส่วย สาเหตทุีเ่รยีกว่าเทยีนเหมนิซานเพราะว่า ภเูขาเกดิระเบดิข ึน้

เองโดยธรรมชาตจินกลายเป็นถ า้ ประตนูี้มคีวามสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร 

ความลกึ 60 เมตร เมือ่ทา่นมาถงึถ ้าประตสูวรรคท์า่นจะไดข้ ึน้ขัน้บันได 999 ขัน้ สู ่

ภเูขาประตสูวรรค ์ถา่ยรูปชมความงามซึง่เคยมชีาวรัสเซยีไดข้บัเครือ่งบนิเล็กลอดผ่าน

ชอ่งภเูขาประตสูวรรคม์าแลว้เป็นสถานทีท่ีน่่าสนใจจากชาวตา่งชาตอิกีแห่งหนึง่ 

สมควรแกเ่วลาเดนิทางลงจากเขาดว้ยกระเชา้ 

**หมายเหต ุ: อาจจะมเีปลีย่นแปลงเป็นน่ังรถอทุยาน + ขึน้บันไดเลือ่น + ลงกระเชา้ เพือ่

ความสะดวกแกล่กูคา้ทีจ่ะไมต่อ้งรอควินาน หรอืหากบันไดเลือ่นประกาศปิด การเทีย่วตอ้งเป็น

ขึน้+ลงกระเชา้ ทัง้นี้ทางบรษัิทจะเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมอยา่งใดอยา่งหนึง่ //และ

ในสว่นการน่ังรถของอทุยานขึน้ไปบนถ ้าประตสูวรรค ์หากรถของอทุยานไมส่ามารถขึน้ไปทีถ่ ้า

ประตสูวรรคไ์ด ้ทางบรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิ และไมจั่ดโปรแกรมอืน่มาทดแทนให ้ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่บั

สภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่ว ขอสงวนสทิธิย์ดึตามประกาศ

จากทางอทุยานเป็นส าคัญ โดยทีไ่มแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้**  จากนัน้ใหท้า่นแวะชมและ

เลอืกซือ้ ผำ้ไหมจนี สนิคา้ OTOP ขึน้ชือ่ของจนี 

 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมทีพ่กั    

ทีพ่กั ZIYU HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่ ี ่        จำงเจยีเจ ีย้-ฟ่งหวง-เมอืงโบรำณฟ่งหวง -น ัง่เรอืแจวฟ่งหวง – ลอ่งเรอืถวัเจยีง–บำ้น 

                  เกดิของกวเสิน่ฉงเหวนิ – สะพำนสำยรุง้  

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั   
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 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟ่งหวง หรอื เมอืงโบรำณฟ่งหวง(เมอืงหงส)์ เป็นเมอืงที่

ข ึน้ อยู่กบัเขตปกครองตนเองของชนเผ่านอ้ยถเูจยี ตัง้อยู่ ทางทศิตะวนัตกของ

มณฑลหูหนาน เมอืงโบราณหงสต์ัง้อยูร่มิแม่น ้าถวั ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาเสมอืนดา่น 

ชอ่งแคบภเูขา ทีเ่ดน่ตระหง่านมยีอดเขาตดิตอ่กนัเป็นแนว ทีม่โีบราณสถานและ

โบราณวตัถทุางดา้นวฒันธรรมอนัล ้าคา่ทีต่กทอดมาจากราชวงศห์มงิและชงิหลาย

รอ้ยแห่ง มถีนนทีปู่ดว้ยหนิเขยีว 20 กว่าสาย  

 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

 น าทา่น ลอ่งเรอืถวัเจยีง เรอืแพ ใหท้า่นไดส้นุก ตืน่เตน้ แตไ่ม่มอีันตราย ชมบา้น 

เรอืนสองฟากฝ่ังแมน่ ้า สะพานโบราณ เจดยีว์ัน่หมงิ หอตัว๋ชุย่ฯลฯ อวดความเป็น

ธรรมชาตใิหท้า่นไดส้มัผัสพรอ้มเก็บภาพประทบัใจไวเ้ป็นทีร่ะลกึ จากนัน้น าทา่นเยีย่ม

ชม บำ้นเกดิของกวเีส ิน่ฉงเหวนิ อดตีนักประพันธ ์นักประวัตศิาสตรแ์ละนัก 

การศกึษาคน้ควา้โบราณคด ีนามอุโฆษของจนีบา้นเกดิของเส ิน่ฉงเหวนิเป็นบา้นที่

ปลกูลอ้มรอบลานบา้นทัง้สีด่า้นกอ่ดว้ยอฐิทนไฟทีม่สีญัลกัษณ์ประจ าทอ้งถิน่ในภาค

ตะวันตกของมณฑลหูหนานและไดต้กทอดมาจากปู่ ของเส ิน่ฉงเหวนิอดตีผูบ้ังคบัการ 

ทหารประจ ามณฑลกุย้โจวในสมัยราชวงศช์งิตอ่มาจงึสรา้งเป็นบา้นเกดิหลงัดงักลา่ว 

ทา่นเส ิน่ฉงเหวนิไดจ้ดบนัทกึประวัตใิหผู้ค้นไดรู้จ้ักทีม่าทีไ่ปของเมอืงฟ่งหวง น าทา่น

ชม สะพำนสำยรุง้ หรอืสะพานหงเฉียว สะพานไมโ้บราณทีม่หีลงัคาคลมุเหมอืน

สะพานขา้มคลองในเวนสิ เป็นสะพานประวัตศิาสตรท์ีม่คีวามเป็นมาหลายรอ้ย ปี 

กอ่นทีจ่ะเดนิถงึสะพานนัน้ทา่นจะไดเ้ห็นจดุเดน่ของฟ่งหวง คอืบา้นทีย่กพืน้สงูเรยีง

ราย เป็นทศันียภาพทีส่วยงามและเป็นทีน่ียมิชนื่ชอบทัง้ชาวจนีและชาวตา่งประเทศ 

 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมทีพ่กั    

ทีพ่กั JIANGTIAN HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีห่ำ้        ฟ่งหวง – ฉำงซำ – ถนนคนเดนิหวงซงิลู ่

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 น าทา่นเดนิทางกลบัไปยัง เมอืงฉำงซำ ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องแม่น ้าเซยีง มพีืน้ที่

ประมาณ 12,500 ตารางกโิลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ 

อกีทัง้ยังเป็นเมอืงเอกของมณฑลหูหนาน มปีระวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมมากวา่ 

3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิของมณฑลหูหนาน 

 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

 น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิ ซ ึง่เป็นแหลง่จ าหน่ายสนิคา้หลากหลายชนดิ เพือ่ให ้

ทา่นอสิระเลอืกซือ้สนิคา้นานาชนดิตามอธัยาศยั ส าหรับเป็นของฝากของทีร่ะลกึแก่

คนทางบา้นหรอืญาตมิติรสหาย 

 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมทีพ่กั    

ทีพ่กั  DOLTON GRAND SOURCE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่   

วนัทีห่ก พพิธิภณัฑไ์มไ้ผ ่– ผำ้ปกัเซยีงซิว่ – สวนเทยีนซนิเกอ๋ – เกำะสม้ (รวมรถรำง) – 

                     ฉำงซำ - กรงุเทพฯ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 น าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑไ์มไ้ผฉ่ำงซำเจีย่นตู ๋มหาสมบัตทิางประวัตศิาสตรแ์ละ

วัฒนธรรมฉางซา มกีารขดุพบแผ่นบันทกึไมไ้ผแ่ละแผ่นไมซ้านมู่ อายุเกา่แกร่าว 

1700-3700 ปี จาดนัน้น าทา่นชม ศนูยผ์ำ้ปกัเซยีงซิว่ 1 ใน 4 ของศนูยว์จิัยผา้ปัก

ไหมทีล่อืชือ่ทีส่ดุในประเทศจนี มคีวามละเอยีดและสวยงามดัง่ภาพวาด ซึง่มฝีีมอืใน

การปักผา้ไหมเป็นทีย่อมรบัมาตัง้แตส่มัยโบราณจวบจนปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นศลิปะใน

การปักลวดลายลงบนผนืผา้ไหมเป็นรูปทวิทศัน ์สตัว ์หรอืแมแ้ตบุ่คคล กล็ว้นแลว้แตม่ี

ความงดงามอย่างยิง่ 

 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

 น าทา่นเทีย่วชม สวนเทยีนซนิเกอ๋ เป็นสวนสาธารณะกลางเมอืงฉางซา ซึง่เป็นทีต่ัง้  



 

CSX-CZ003             Page 5 of 9 

 

ของหอโบราณและก าแพงเมอืงเกา่ทีย่ังอนุรักษ์ไวอ้ย่างด ีสถานทีแ่ห่งนี้ไดม้แีตง่

กลอนเอาไว ้ซึง่กลอนในแตล่ะบทนัน้ ไดแ้ตง่เพือ่ชืน่ชมทวิทศันข์องทีน่ี่ น าทา่นชม 

เกำะสม้ สวนสาธารณะกลางแม่น ้าใจกลางนครฉางซา บนเนือ้ที ่70 ตารางกโิลเมตร 

น าทา่นน่ังรถแบตตารีช่มววิรอบเกาะทีแ่สนร่มรืน่ ชมหนิแกะสลกัรูปหนา้ของทา่น

ประธานเหมาเจอตงุ 

ค ำ่   รับประทานอาหารค า่   

19.20 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงฉางซา โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINE 

เทีย่วบนิที ่CZ605 

 

21.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ.....................  

 

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

โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย 

 

อตัรำคำ่บรกิำร   

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่
รำคำเด็ก 

อำยุต ำ่กวำ่ 18 ปี 

พกัเดีย่ว 

เพ ิม่ 

วนัที ่30 ส.ค.-04 ก.ย. 60 19,900 22,900 4,500 

วนัที ่06-11/13-18/20-25 ก.ย./05-10/26-31 ต.ค. 

60 
19,900 22,900 4,500 

วนัที ่12-17 ต.ค. /18-23 ต.ค. 60  

(ช่วงวนัปิยมหำรำช) 
21,900 24,900 4,500 

 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่***  
ทำ่นละ 180 หยวน /ตอ่ทำ่น/ทรปิ*** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ควรทรำบ : รำ้นทีร่ะบุในโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชำ, นวดฝ่ำเทำ้, ไขม่กุ, รำ้นผำ้ไหม ซึง่จ ำเป็นตอ้ง

บรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพรำะมผีลกบัรำคำทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทำ่นทรำบวำ่ ทุกรำ้น

รำคำขำ้งตน้ ยงัไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมยืน่วซีำ่จนีแบบกรุป๊  เก็บเพิม่ ทำ่นละ 1,000 บำท พรอ้มหนำ้พำสปอรต์ 

ประกาศ  :  ตัง้แตว่ันที ่1 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป รัฐบาลเมอืงฉางซา จางเจยีเจีย้ และ เมอืงฟ่งหวง มณฑลหู
หนาน ไดม้กีารออกกฎระเบยีบ ก าหนดนโยบายใหโ้รงแรม ยกเลกิการใหบ้รกิาร ส ิง่ของทีใ่ชค้รัง้เดยีวแลว้ทิง้ เชน่ 

แปรงสฟัีน ยาสฟัีน แชมพู หมวกอาบน ้า รองเทา้แตะฯลฯ เพือ่เป็นการรณรงคช์ว่ยลดภาวะโลกรอ้นและรกัษา
สิง่แวดลอ้ม **ดงันัน้กรุณาน าส ิง่ของใชเ้หลา่นีต้ดิตวัมาดว้ยตวัเอง** 

**หากทา่นเขา้พกัแลว้ตอ้งการใชส้ ิง่ของดงักลา่ว ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เองตามราคาทีโ่รงแรมก าหนดไว ้
(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไวด้า้นนอกหรอืวางไวใ้นหอ้งน ้า แลว้คดิคา่บรกิารเมือ่ทา่นเชค็
เอา้ท ์) 
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จ ำเป็นตอ้งรบกวนทกุทำ่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัควำมพอใจของลกูคำ้เป็นหลกั ไมม่กีำรบงัคบัใดๆ 

ท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควำ่กรุป๊มกีำร    

 คอนเฟรมิเดนิทำงกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรณุำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทำง 

4. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 

4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด   

4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการ

ผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 

2. คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู  
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 เพ ิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

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

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

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

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามนั  

9. อัตรานี้ส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้ 

10. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

เพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4.คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่ขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนีวซีำ่กรุ๊ป 1,000 บำท  

หมายเหต ุ: อัตราคา่วซีา่ดงักลา่ว ส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้  

 (ยืน่วซีา่กรุ๊ป ไม่ตอ้งสง่เอกสารส าหรับท าวซีา่ ใชแ้คส่ าเนาหนังสอืเดนิทาง)  

หรอื หากตอ้งการยืน่วซีา่แบบเดีย่ว คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่เดีย่ว ราคา 1,500 บาท  

5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

6. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

8. คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทำ่นละ 180 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 

 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอุบตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
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**กรณีลกูคำ้มคีวำมประสงคจ์ะยืน่วซีำ่เดีย่ว** 

มคีา่บรกิารเพิม่เตมิดงันี ้

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่นัน้ ยิม้หา้มเห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้และใบหูทัง้สองขา้ง

ชดัเจน และหา้มสวมเสือ้สขีาว เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ ไม่สวมเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตา

เเฟชัน่ เเว่นสายตา รูปถา่ยมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสาร

ยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบส าเนาสตูบิัตร และสตูบิัตรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์

ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/ 

- กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน (กรณีทีป่ระกอบธุรกจิสว่นตวั กรุณาแจง้ดว้ยวา่ทา่นท า

ธุรกจิอะไร) ทีอ่ยู่ปัจจุบนั ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิ

โปรดรบัทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีาร

โทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

9.เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์อย่างนอ้ย 5-7 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่

จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์

การจดัหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่น

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้

จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน / คน / วัน 

11.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

     ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น

ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้  

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด 

/ ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ี หากทา่นท าบตัรหายในระหว่างเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่

ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

-กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง)ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนื่องจากผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่ 100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม  

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม  

2. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่นัน้ ยิม้หา้มเห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้และใบห ู

ทัง้สอง ขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสือ้สขีาว เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ  

ไม่สวมเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รูปถา่ยมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ  

และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไม่รับท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อัตราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจ่ายเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนังสอืเดนิทางลา่ชา้  

• ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

(ตา่งชาตฝิรั่งเศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรั่งเศส เยอรมัน กรซี ฮังการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนีย ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

**กำรขอวซี่ำเขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซี่ำโดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 
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**เนือ่งจำกสถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นำมสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

...............รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์ำ้น............................ 

ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)…………………………………………………….. 

ต ำแหนง่งำน ....................................................................................................................... ................ 

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพห์ญ่) 

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

..........................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 

(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

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

เดอืน............................ปี............................ 

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

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

.............................ปี................................. 

รำยชือ่บคุคลในครอบครวัของทำ่น พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

NAME...........................................SURNAME..................................................... 

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

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

NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 

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

 

หมำยเหต ุ

**  กรณุำกรอกขอ้มลูตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิ 

ควำมไมส่ะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่   

       ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 
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ทวัรจี์นทุกเดือน 2560-2561  สอบถามผ่านไลน ์>>  คลิ๊ก  
ทวัรจี์น มกราคม  ทวัรจี์น กุมภาพนัธ ์ 

ทวัรจ์ีน มีนาคม  ทวัรจ์ีน เมษายน  

ทวัรจ์ีน พฤษภาคม  ทวัรจ์ีน มิถุนายน  

ทวัรจ์ีน กรกฎาคม  ทวัรจ์ีน สิงหาคม  

ทวัรจ์ีน กนัยายน  ทวัรจ์ีน ตุลาคม  

ทวัรจ์ีน พฤศจิกายน  ทวัรจ์ีน ธนัวาคม  

 
 
 
 

https://goo.gl/lG2dy6
https://goo.gl/nDzvZj
https://goo.gl/FW2ZGx
https://goo.gl/PBtswM
https://goo.gl/EoWoaP
https://goo.gl/1PSgxX
https://goo.gl/jxWkTt
https://goo.gl/jYoybj
https://goo.gl/ue1w75
https://goo.gl/4VySFN
https://goo.gl/LMUZJJ
https://goo.gl/oTqCfP
https://goo.gl/RG12B8

