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 เทีย่วเต็มอิม่ ไม่เขา้รา้นรฐับาล 
 ชมความงาม เทยีนเหมนิซาน หรอื ภูเขาประตสูวรรค์  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 บุฟเฟ่ต ์ป้ิงย่างเกาหลี   /ซปุเห็ด  

เทีย่วครบไฮไลท ์จางเจยีเจ ีย้ ฟ่งหวง 
6 วนั  5 คนื โดยสายการบนิไทยสมายล ์(WE) 

เริม่ตน้เพยีง 20,888.- 
รายการทัวร์ +ตั๋วเครือ่งบนิ  
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   ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่26 ก.ย.-1 ต.ค. 61 24,888.- 

วนัที ่10-15 ต.ค. 61 28,888.- 

วนัที ่17-22 ต.ค. 61 23,888.- 

วนัที ่18-23 ต.ค. 61 23,888.- 

วนัที ่31 ต.ค. - 05 พ.ย. 61 20,888.- 

วนัที ่07-22 พ.ย. 61 20,888.- 

วนัที ่14-19 พ.ย. 61 22,888.- 

วนัที ่28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 61 22,888.- 

วนัที ่05-10 ธ.ค. 61 28,888.- 

วนัที ่12-17 ธ.ค. 61 22,888.- 

วนัที ่19-24 ธ.ค. 61 22,888.- 

วนัที ่26-31 ธ.ค. 61 28,888.- 

วนัที ่29 ธ.ค. 61-03 ม.ค. 62 30,888.- 

วนัที ่30 ธ.ค. 61-04 ม.ค. 62 30,888.- 

 

ราคานีไ้มร่วมคา่วซี่ากรุป๊ ทา่นละ 1,000 บาท 
ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม  180 หยวน  / ทา่น/ทรปิ 

อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เท ีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบสนสสุรรณภมูส ) – ฉางซา (สนามบสนิสงหัส )

(WE616:16.05-20.20) 
 

 

 ✈ 
XIANGRONG HOTEL 

หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาส  

2 
ฉางซา -ฟ่งหสง-อสสระฟมเมอืงโบราณฟ่งหสง-สะพานสายรุ ะง-
ลอ่งเรอืถัสเียีงยามอํา่อนื 

�  �  �  
JIANGTIAN DUJIACUN 
HOTEL หรอืเทยีบเท่า

ระดบั 4 ดาส  

3 
ฟ่งหสง -ีางเียีเีีย้- เขาเทยีนเหมสนซาน  ( กระเฟ ะา+บันไดเลือ่น+
รถอทุยาน )- ถ้ําประตสูสรรอ-์ระเบยีงแก ะส  ( รสมผ ะาหุ ะมรองเท ะา) 

�  �  �  
DACHEN SHANSHUI 
HOTEL หรอืเทยีบเท่า

ระดบั 5 ดาส  

4 
อทุยานีางเียีเีีย้  ( ขึน้ลสฟท-์ลงกระเฟ ะา )เขาอสตาร –สะพานใต ะ

หล ะาอนัดบัหนึง่-สสนีอมพลเิอ่หลง -ถนนอนเดสนซปีูะ  
�  �  �  

DACHEN SHANSHUI 
HOTEL หรอืเทยีบเท่า

ระดบั 5 ดาส  

5 ภาพสาดทราย -สะพานแก ะสทีย่าสทีส่ดุ  �  �  �  
DACHEN SHANSHUI 
HOTEL หรอืเทยีบเท่า

ระดบั 5 ดาส  

6 
ีางเียีเีีย้ -ฉางซา-ถนนอนเดสนหสงซสงลู่-ฉางซา (สนามบสนิสง

หัส )– กรุงเทพฯ (สนามบสนสสุรรณภูมส ) (WE617:21.20-23.55) �  �  ✈  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรบภูม ิ ) – ฉางซา (สนามบนิิวงหวั( ) WE616:16.05-20.20) 

13.00 น. อณะพร ะอมกันที ่ทา่อากาศยานสสุรรณภมูส บรเิวบอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์E 

สายการบนิ THAI SMILE โดยมเีี ะาหน ะาทีอ่อยอํานสยอสามสะดสกีัดเตรยีมเอกสารการเดสนทาง

และสมัภาระให ะกับทา่น 

16.05 น. ออกเดสนทางสู ่เมอืงฉางซา โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE616 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

หากกรุป๊ทีอ่อกเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่ เปน นตน้ไป 2561 ตลุาคม 28 

เทีย่วบนิ WE616 เปลีย่นเวลาเปน น .น 18.45-14.30 

20.20 น. ถงึ ฉางซา ตัง้อยูท่างตอนใต ะของแมน้ํ่าเซยีง มพีืน้ทีป่ระมาณ 12,500 ตารางกสโลเมตร แบ่งเขตการ
ปกอรองออกเป็น 5 เขตและ 4 อําเภอ อกีทัง้ยังเป็นเมอืงเอกของมณฑลหหูนาน  มปีระสัตสศาสตรแ์ละ
สัฒนธรรมมากสา่ 3, 000 ปี  ในปัีีุบันเป็นศนูยก์ลางด ะานการเมอืง เศรษฐกสี ของมณฑลหหูนาน หลัง

ผ่านการตรสีอนเข ะาเมอืง และนําทา่นเดสนทางสูท่ีพั่ก 

ทีพ่กั   XIANGRONG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่2 ฉางซา-ฟ่งหวง-อสิระชมเมอืงโบราบฟ่งหวง-สะพานสายรุง้-ลอ่งเรอืถวัเจยีงยามค า่คนื 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ บ โรงแรมทีพ่กั   

 นําท่านเดสนทางสู่  เมอืงฟ่งหวง  หรอื  เมืองโบราณฟ่งหสง (เมอืงหงส ์ )เป็นเมอืงทีข่ ึน้  อยู่กับเขต

ปกอรองตนเองของฟนเผ่าน ะอยถูเีีย  ตัง้อยู่  ทางทสศตะสันตกของมณฑลหูหนาน  เมอืงโบราณหงส์

ตัง้อยูร่ สมแมน้ํ่าถัส ล ะอมรอบด ะสยขนุเขาเสมอืนดา่น ฟอ่งแอบภเูขา ทีเ่ดน่ตระหง่านมยีอดเขาตสดต่อกัน

เป็นแนส ทีม่โีบราณสถานและโบราณสัตถุทางด ะานสัฒนธรรมอันล้ําอ่าทีต่กทอดมาีากราฟสงศห์มสง

และฟสงหลายร ะอยแหง่ มถีนนทีป่ดู ะสยหสนเขยีส  20 กสา่สาย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั บ ภตัตาคาร  

 
 นําทา่น อสิระชมเมอืงโบราบฟ่งหวง ตัง้อยูร่ สมแมน้ํ่าถัส ล ะอมรอบด ะสยขุนเขาเสมอืนด่าน  ฟอ่งแอบ

ภเูขา ทีเ่ดน่ตระหง่านมยีอดเขาตสดตอ่กันเป็นแนส ทีม่โีบราณสถานและโบราณสัตถทุางด ะานสัฒนธรรม

อันล้ําอา่ทีต่กทอดมาีากราฟสงศห์มสงและฟสงหลายร ะอยแห่ง  ีุดเด่นของฟ่งหสง  ออืบ ะานทีย่กพืน้สงู

เรยีงราย เป็นทัศนียภาพทีส่สยงามและเป็นทีน่สยมฟืน่ฟอบทัง้ฟาสีนีและฟาสตา่งประเทศ  และนําท่าน

ฟม สะพานสายรุง้ หรอืสะพานหงเฉียส  สะพานไม ะโบราณทีม่หีลังอาอลุมเหมอืนสะพานข ะามอลอง

ในเสนสส เป็นสะพานประสัตสศาสตรท์ีม่อีสามเป็นมาหลายร ะอย  ปี  ก่อนที่ี ะเดสนถงึสะพานนั้นท่านีะได ะ

เห็นีุดเดน่ของฟ่งหสง ออืบ ะานทีย่กพืน้สงูเรยีงราย เป็นทัศนียภาพทีส่สยงามและเป็นทีน่สยมฟืน่ฟอบ

ทัง้ฟาสีนีและฟาสตา่งประเทศ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ บ  ภตัตาคาร 
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 นําทา่น ลอ่งเรอืถัสเียีง เรอืแพ ให ะทา่นได ะสนุก  ตืน่เต ะน  แต่ไม่มอีันตราย  ฟมบ ะาน  เรอืนสองฟากฝ่ัง

แมน้ํ่า สะพานโบราณ เีดยีส่ั์นหมสง หอตั๋สฟุย่ฯลฯ อสดอสามเป็นธรรมฟาตสให ะท่านได ะสัมผัสพร ะอมเก็บ

ภาพประทับใีไส ะเป็นทีร่ะลกึ 

ทีพ่กั   JIANGTIAN DUJIACUN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่3 ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทยีนเหมนิซาน    ( กระเช้า +บนัไดเลือ่น +รถอุทยาน  )- ถ า้ประตู

สวรรค-์ระเบยีงแกว้  ( รวมผา้หุม้รองเทา้) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ บ โรงแรมทีพ่กั   

 นําทา่นเดสนทางสู ่เมอืงจางเจยีเจีย้  อุทยานมรดกโลกตัง้อยู่ทางตะสันตกเฉียงเหนือของมณฑลหู

หนาน เป็นอทุยานแห่งฟาตสแห่งแรกของีีน  และได ะรับการประกาศให ะเป็นมรดกโลกธรรมฟาตสในปี 

อ.ศ .1992 อทุยานีางเียีเีีย้มเีนื้อทีก่สา่  369 ตารางกสโลเมตร  อุดมด ะสยขุนเขาน ะอยใหญ่และต ะนไม ะ

นานาพันธุ ์

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลาง บ ภตัตาคาร  เมนูพเิศษซุปเหนด... 

 
 นําทา่นเดสนทางสู ่ภูเขาเทยีนเหมนิซาน ตัง้อยูม่ณฑลหหูนาน  สมัยก่อนเรยีกส่า  ภูเขาหสสนเมสง้ซาน

หรอืซงเหลยีสซาน เป็นประสัตสแรกของีางเีียเีี้ย  น่ังกระเฟ ะาขึน้  สู ่ เขาเทยีนเหมสนซาน  ซึง่มอีสาม

ยาสถงึ  7.5  กสโลเมตร  ใฟ ะเสลา   40  นาท ี ถงึเขาเทยีนเหมสนซานเป็นกระเฟ ะาทีท่ันสมัยทีส่ดุ  ฟมอสาม

มหัศีรรยห์น ะาผาลอยฟะา  สัมผัสอสามแปลกใหม่ของการท่องเที่ยส  ฟมต ะนไม ะออกมาีากซอกหสน 

หลากหลายพันธุ ์ดอกไม ะป่าตามฤดกูาล ทา่นีะได ะฟมอสามงามของภเูขา ภผูา นับร ะอยรปู ยอดเขาสงู

เสยีดฟะา งามแปลกตา อสสระให ะทา่นเพลสดเพลสนและสมัผัสอสามงามของยอดเขา  ีากนั้นนําท่านฟม 

ระเบยีงแก ะส  ซึง่เป็นสะพานกระีก  มรีะยะทางอันหสาดผสาอยู่ที่   60  เมตร  ล ะอมรอบผาสงูฟัน  อสาม

กส ะางของ  สะพานกระีก  สัดีากขอบผาได ะ   3  ฟุต  มีอสามหนา   2.5  นส้ส  ถือเป็นการท ะาทาย

นักทอ่งเทีย่สทีอ่ยากมาสมัผัสทสสทัศน์อันงดงามบน เขาเทยีนเหมสนซาน มกีฏอยูส่า่ผู ะมาเยอืน  สะพาน

กระีก ต ะองสสมผ ะาหุ ะมรองเท ะาขณะเดสน สนันสษฐานส่าน่าีะฟส่ยลดอสามสกปรก  ง่ายต่อการทําอสาม

สะอาด สะพานกระีก แหง่นี้ ระยะทางอาีไมไ่กล แตอ่สามใสอาีทําให ะเราก ะาสขาไมอ่อก   !!ีากนั้น

นําทา่นลงบันไดเลือ่นสู ่ถ้ําเทยีนเหมสนต ะง หรอืเรยีกส่า  ถ้ําประตูสสรรอเ์ทยีนเหมสนซาน  เป็น   1  ใน   4 

ของภูเขาทีส่สย  สาเหตุทีเ่รยีกส่าเทยีนเหมสนซานเพราะส่า  ภูเขาเกสดระเบสดขึน้เองโดยธรรมฟาตสี น

กลายเป็นถ้ํา ประตนูี้มอีสามสงู  131.5 เมตร อสามกส ะาง  57 เมตร อสามลกึ  60 เมตร เมือ่ทา่นมาถงึถ้ํา
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ประตูสสรรอ์ท่านีะได ะขึน้ขัน้บันได   999  ขัน้  สู ่ ภูเขาประตูสสรรอ ์ ถ่ายรูปฟมอสามงามซึง่เอยมฟีาส

รัสเซียได ะขับเอรื่องบสนเล็กลอดผ่านฟ่องภูเขาประตูสสรรอ์มาแล ะสเป็นสถานที่ที่น่าสนใีีาก

ฟาสตา่งฟาตสอกีแหง่หนึง่ สมอสรแกเ่สลาเดสนทางลงีากเขาด ะสยกระเฟ ะา  

หมายเหต ุกรณีรออสสขึน้กระเฟ ะานาน หรอืรถประีําอทุยานหยดุให ะบรสการ ณ .ถ้ําประตสูสรรอ์  1 . กรณี

รออสสขึน้กระเฟ ะานาน  อาีีะมเีปลีย่นแปลงเป็นน่ังรถอุทยาน     + ขึน้บันไดเลือ่น     + ลงกระเฟ ะา  เพื่อ

อสามสะดสกรสดเร็สในการท่องเที่ยสแก่ลูกอ ะา  ที่ี ะได ะไม่ต ะองรออสสนาน   2  . กรณีหากบันไดเลื่อน

ประกาศปสดเนื่องีากปสดซอ่มแซม  หรอืีากสภาพอากาศที่หนาสีัด  มีห สมะเกาะพืน้ถนน  ทําให ะรถ

อุทยานไม่สามารถเปสดให ะบรสการได ะ  ทัง้นี้เพื่ออสามปลอดภัยของลูกอ ะา  ต ะองเปลี่ยนเป็นขึน้ +ลง

กระเฟ ะาแทน ทัง้นี้ทางบรสษัทีะเปลีย่นแปลงตามอสามเหมาะสมอยา่งใดอย่างหนึ่ง    // และในสส่นการ

น่ังรถของอทุยานขึน้ไปบนถ้ําประตูสสรรอ์  หากรถของอุทยานไม่สามารถขึน้ไปทีถ้ํ่าประตูสสรรอไ์ด ะ 

ทางบรสษัทฯ ีะไมอ่นืเงสน และไม่ี ัดโปรแกรมอืน่มาทดแทนให ะ ทัง้นี้ ข ึน้อยูก่ับสภาสะอากาศ และการ

รักษาอสามปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่ส ขอสงสนสสทธสย์ดึตามประกาศีากทางอุทยานเป็นสําอัญ  โดย

ทีไ่มแ่ี ะงให ะทราบลส่งหน ะา 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ บ ภตัตคาร 

ทีพ่กั   DACHEN SHANSHUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วนัที ่4 อุทยานจางเจยีเจีย้    ( ขึน้ลฟิท-์ลงกระเชา้  )เขาอวตาร  –สะพานใตห้ลา้อนัดบัหนึง่-สวนจอม

พลเิอ่หลง-ถนนคนเดนิซปู้ี 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ บ โรงแรมทีพ่กั 

 
 นําทา่น เทีย่สฟม อุทยานจางเจยีเจีย้ โดยขึน้เขาด ะสยลสฟทแ์ก ะสไป่หลง ลสฟทแ์ก ะสแหง่แรกของเอเฟยี

ทีส่งู   326  เมตรซึง่ถูกบันทกึลง  Guinness world Records ในด ะานเป็นลสฟทแ์ก ะสแบบ  outdoor ทีส่งู

ทีส่ดุในโลก  ( World’s tallest full-exposure outdoor elevator) และเร็สทีส่ดุในโลก นําทา่นเดสนทางสู ่
เทยีนเสีย้ตีอ้ ี้เฉียส    ( สะพานใต ะหล ะาอันดับ 1  ) ซึง่มทีัศนียภาพที่สสยงามรายล ะอมด ะสยหมู่ขุนเขา  ซึง่

ภาพยนตรฟ์ือ่ดัง อสตาร ได ะนํามาเป็นฉากในการถา่ยทํา ทา่นีะได ะเพลสดเพลสนกับทสสทัศน์อนัสสยงาม 
หลังีากนัน้ นําทา่นฟม สสนีอมพลเิอ่หลง สสนแหง่นี้ได ะรับการีัดตัง้ข ึน้เมือ่ปีอ .ศ  .1986  เพือ่เป็น
เกยีรตสแก่นายพลเิ่อหลงแห่งพรรอออมมสสนสสต์ีีน   ภายในบรสเสณสสนสาธารณะีะมีี ุดฟมสสสซึง่

สามารถฟมยอดเขาและหสนแปลกนับไม่ถ ะสน  สมอสรแก่เสลานําท่าน  ลงีากเขาเทยีนีื่อซานด ะสย
กระเฟ ะา 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลาง บ ภตัตาคาร  

 นําทา่นเทีย่สฟม ถนนซปู้ีเจยี ตัง้อยใูนเขตอทุยานอูห่ลสงหยสนซึง่เป็นแหล่งสสนอ ะาพืน้เมอืง  อสสระให ะ

ทา่นได ะเลอืกซือ้ของฝากมมีานานนับพันปี 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ บ ภตัตคาร 

ทีพ่กั   DACHEN SHANSHUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

ทา่นสามารถเลอืกซือ้ Option เสรมิทีน่า่สนใจได ้

โชวสุ์นขัจ ิง้จอกขาว การแสดงทีถ่อืส่าอรบอรันด ะสยอารมณ์ต่าง ๆ ฟสนให ะเอลสบเอลสม้ไปกับการแสดง เป็นการ

แสดงบทเกีย่สกับอสามรักของนางพญาีสง้ีอกขาสทีม่ตี่อฟายผู ะเป็นทีรั่ก ต ะองพลัดพรากีากกันทัง้ทีย่ังรักกัน ถอื

เป็นบทตํานานแหง่อสามรักทีน่่ายกยอ่งยสง่นัก ทา่นีะเพลสดเพลสนไปกับการแสดงีนลืมกระพรสบตา ยสง่ใหญ่กสา่โฟส์

หลสสซานเีีย่ทีห่ยางซัส่ ด ะสยนักแสดงอณุภาพกสา่ 066 อน แสดงภายใต ะสะพานอูเ่ฟือ่มเขาสองลกู  

สะพานอูรั่กใต ะหล ะา อลังการกสา่โฟสใ์ดใดทีท่า่นเอยสมัผัสมา 

**ตดิตอ่ขอขอ้มูลและรายละเอยีดเพิม่เตมิกบัรายกา รไดท้ีเ่จา้หนา้ทีแ่ละช าระเงนิกบัไกดท์อ้งถิน่** 

วนัที ่5 ภาพวาดทราย-สะพานแกว้ทีย่าวทีสุ่ด 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ บ โรงแรมทีพ่กั 

 
 นําทา่นฟม จติรกรรมภาพวาดทราย หรอื ีสสนเซสงิสาเยีย้น  สถานทีซ่ ึง่ีัดแสดงภาพสาดของ  หลี่

ีสสนเซสง ซึง่เป็นผู ะทีร่ สเร สม่ศ สลปะแบบใหมท่ีเ่รยีกกันสา่ ี สตรกรรม ภาพเม็ดทราย ทีใ่ฟ ะสัสดธุรรมฟาตส เฟน่ 

กรสดส ี เม็ดทราย  กสง่ไม ะ  หสน  ฯลฯ  มาีัดแต่งเป็นภาพทสสทัศน์  ีสตรกรรมที่รังสรรอข์ ึน้มา  ล ะสนได ะรับ

รางสัลและการยกยอ่งมากมายหลายปีซ ะอน ีนเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปทั่สโลก 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลาง บ ภตัตาคาร 

 
 นําทา่นพสสีูน์อสามกล ะากับ สะพานแกว้ทีย่าวทีสุ่ดในโลก  มอีสามสงูเหนือพืน้  980  ฟุต  และอสาม

ยาสกสา่ 400 เมตร เฟือ่มสองหน ะาผา ถอืเป็นการทําลายสถสตส สะพานแก ะสทีย่าสทีส่ดุ เนื่องีากอันเดสม 

อยา่งสะพานแกรนดแ์อนยอ่นของอเมรสกา สงูเพยีงแอ ่718 ฟตุ  
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**หมายเหตุ  หากสะพานแก ะสไม่สามารถเข ะาไปเที่ยสฟมได ะ  หรอื  ทางเมืองีีนประกาศปสด  ีึงไม่

สามารถเข ะาไปเทีย่สฟมได ะ ทางบรสษัทฯ  ขอสงสนสสทธสใ์นการเปลีย่นให ะท่านไปเทีย่สถ้ํามังกรเหลอืง 

หรอื  ล่องเรอืทะเลสาบเป่าเฟสงหู  โดยไม่ต ะองแี ะงให ะทราบล่สงหน ะา  และไม่มกีารอนือ่าบรสการใดๆ 

ทัง้ส สน้** 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ บ ภตัตคาร เมนูพเิศษบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งเกาหล.ี.. 

ทีพ่กั   DACHEN SHANSHUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

ทา่นสามารถเลอืกซือ้ Option เสรมิทีน่า่สนใจได ้

ลอ่งเรอืทะเลสาบเป่าเฟิงหู ทะเลสาบทีต่ัง้อยูบ่นฟอ่งเขาสงู รายล ะอมด ะสยยอดขนุเขาและพรรณไม ะนานาฟนสด ฟม

ทัศนียภาพอันสสยงามยามเฟ ะาทีเ่ต็มไปด ะสยสายหมอกทีต่ัดกบัสายน้ําทีใ่สสะอาดในทะเลสาบ 

**ตดิตอ่ขอขอ้มูลและรายละเอยีดเพิม่เตมิกบัรายการไดท้ีเ่จา้หนา้ทีแ่ละช าระเงนิกบัไกดท์อ้งถิน่**  

วนัที ่6 จางเจยีเจีย้ -ฉางซา-ถนนคนเดนิหวงซงิลู่-ฉางซา (สนามบนิิวงหวั ) –กรุงเทพฯ (สนามบนิ

สุวรรบภูม ิ( ) WE617:21.20-23.55) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ บ โรงแรมทีพ่กั 

 นําทา่นเดสนทางกลับไปยัง เมอืงฉางซา ตัง้อยูท่างตอนใต ะของแมน้ํ่าเซยีง มพีืน้ทีป่ระมาณ 12, 500 

ตารางกสโลเมตร แบ่งเขตการปกอรองออกเป็น  5  เขตและ  4  อําเภอ อีกทัง้ยังเป็นเมืองเอกของ

มณฑลหหูนาน มปีระสัตสศาสตรแ์ละสัฒนธรรมมากสา่ 3 , 000 ปี ในปัีีุบันเป็นศนูยก์ลางด ะานการเมื อง 

เศรษฐกสี ของมณฑลหหูนาน 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลาง บ ภตัตาคาร 

 
 นําทา่นเดสนทางสู ่ถนนคนเดนิ ซึง่เป็นแหลง่ีําหน่ายสสนอ ะาหลากหลายฟนสด เพือ่ให ะท่านอสสระเลอืก

ซือ้ส สนอ ะานานาฟนสดตามอัธยาศัย สําหรับเป็นของฝากของทีร่ะลกึแกอ่นทางบ ะานหรอืญาตสมสตรสหาย 

ค า่  รบัประทานอาหารกลาง บ ภตัตาคาร 

 **กรณีทีเ่ทีย่สบสนมกีารเปลีย่นแปลงเสลาบสน หรอืเหตอุืน่ใดทําให ะีัดอาหารทีภ่ัตตาอารไมท่ัน ีะีัด

อาหารสา่งเป็นฟดุ KFC หรอื MAC DONALD ให ะแทน ** 

 ได ะเสลาอันสมอสร นําทา่นเดสนทางสูส่นามบสน 

21.20 น. ออกเดสนทางีาก เมอืงฉางซา โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE617 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

หากกรุป๊ทีอ่อกเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่ เปน นตน้ไป 2561 ตลุาคม 28 

เทีย่วบนิ WE617 เปลีย่นเวลาเปน น .น 22.35-19.40 

23.55 น. เดสนทางถงึ สนามบนิสุวรรบภูม ิโดยสสัสดสภาพ     ..................... 
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โปรแกรม : เทีย่วครบไิไลท ์จางเจยีเจีย้ ฟ่งหวง  6 วนั 5 คนื คนื โดยสายการบนิไทยสมายล์  ( WE)   
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เดนกอาย ุ8-12 ปี  
)เสรมิเตยีง(  
ทา่นละ 

เดนกอาย ุ8-12 ปี 
)ไมเ่สรมิเตยีง( 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่26 ก.ย.-1 ต.ค. 61 24,888.- 24,888.- 24,888.- 5,000.- 16,488.- 

วนัที ่10-15 ต.ค. 61 28,888.- 28,888.- 28,888.- 5,000.- 16,288.- 

วนัที ่17-22 ต.ค. 61 23,888.- 23,888.- 23,888.- 5,000.- 15,488.- 

วนัที ่18-23 ต.ค. 61 23,888.- 23,888.- 23,888.- 5,000.- 15,488.- 

วนัที ่31 ต.ค. - 05 พ.ย. 61 20,888.- 20,888.- 20,888.- 5,000.- 12,488.- 

วนัที ่07-22 พ.ย. 61 20,888.- 20,888.- 20,888.- 5,000.- 12,488.- 

วนัที ่14-19 พ.ย. 61 22,888.- 22,888.- 22,888.- 5,000.- 14,488.- 

วนัที ่28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 61 22,888.- 22,888.- 22,888.- 5,000.- 14,488.- 

วนัที ่05-10 ธ.ค. 61 28,888.- 28,888.- 28,888.- 5,000.- 16,288.- 

วนัที ่12-17 ธ.ค. 61 22,888.- 22,888.- 22,888.- 5,000.- 14,488.- 

วนัที ่19-24 ธ.ค. 61 22,888.- 22,888.- 22,888.- 5,000.- 14,488.- 

วนัที ่26-31 ธ.ค. 61 28,888.- 28,888.- 28,888.- 5,000.- 16,288.- 

วนัที ่29 ธ.ค. 61-03 ม.ค. 62 30,888.- 30,888.- 30,888.- 5,000.- 18,288.- 

วนัที ่30 ธ.ค. 61-04 ม.ค. 62 30,888.- 30,888.- 30,888.- 5,000.- 18,288.- 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ ไมร่วมคา่วซีา่กรุป๊ทา่นละ 1, 000 บาท***  

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 180 หยวน  / ทา่น/ทรปิ 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

การออกกฎระเบยีบ ก าหนดนโยบายใหโ้รงแรม ยกเลกิการใหบ้รกิาร ส ิง่ของทีใ่ชค้รัง้เดยีวแลว้ทิง้ เชน่ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน 

แชมพู หมวกอาบน ้า รองเทา้แตะฯลฯ เพื่ อ่เป็นการรณรงคช์ว่ยลดภาวะโลกรอ้นและรักษาสิง่แวดลอ้ม  

**ดังนัน้กรุณาน าส ิง่ของใชเ้หลา่นี้ตดิตัวมาดว้ยตัวเอง**  

**หากทา่นเขา้พักแลว้ตอ้งการใชส้ ิง่ของดงักลา่ว ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เองตามราคาทีโ่รงแรมก าหนดไว ้ (กรุณา

สอบถามเพราะโรงแรมบางแหง่อาจวางไวด้า้นนอกหรอืวางไวใ้นหอ้งน ้า แลว้คดิคา่บรกิารเมือ่ทา่นเชค็เอา้ท ์) 
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เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1 .  การเดสนทางในแตล่ะอรัง้ีะต ะองมผีู ะโดยสารีํานสน  10 ท่านขึน้ไป ถ ะาผู ะโดยสารไม่อรบีํานสนดงักลา่ส  

 ทางบรสษัทฯ ขอสงสนสสทธสใ์นการเปลีย่นแปลงราอาหรอืยกเลสกการเดสนทาง 

2 .  ในกรณีทีล่กูอ ะาต ะองการออกตัส๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตสดตอ่เี ะาหน ะาที่ของบรสษัทฯ  ก่อนทุกอรัง้  เพื่อเฟ็อ

ข ะอมูลอสามถูกต ะองของรายการทัสรร์สมทัง้ไฟลบ์สนและเสลานัดหมายทัสร ์หากเกสดอสามผสดพลาด  ทางบรสษัทไม่

รับผสดฟอบใดๆ ทัง้ส สน้ 

3 .  การฟําระอา่บรสการ 

     3.1 กรุณาฟําระมัดีํา ท่านละ  10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาฟําระอา่ทัสรส์ส่นทีเ่หลอื  15-20 สนักอ่นออกเดสนทาง 

4 .  การยกเลสกและอนือา่ทัสรห์ลงัีากมกีารี่ายเงสนมัดีํา 

    4.1แี ะงยกเลสกกอ่นเดสนทาง  30 สนั อนือา่ใฟ ะี ่ายทัง้หมด 

    4.2 แี ะงยกเลสกกอ่นเดสนทาง  15 สนั เก็บอา่ใฟ ะี ่าย ท่านละ  10,000 บาท 

    4.3 แี ะงยกเลสกน ะอยกสา่  15 สนักอ่นเดสนทาง ทางบรสษัทฯขอสงสนสสทธส ์เก็บอ ะาใฟ ะี ่ายทัง้หมด 

     4.4 ยกเส ะนกรุ๊ปทีเ่ดสนทางฟส่งสนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่ ะองการันตมีัดีํากับสายการบสนหรืออ่ามัดีําที่พักโดยตรง

หรอืโดยการผ่านตัสแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาีขออนืเงสนได ะ  รสมถงึเที่ยสบสนพสเศษเฟ่น  Extra 

Flight และ  Charter Flight  ีะไม่มีการอนืเงสนมัดีํา  หรืออ่าทัสรท์ัง้หมดเน่ืองีากอ่าตั๋สเป็นการเหมาี่ายใน

เทีย่สบสนนัน้ๆ 

 

กรบีคบะออกเดนิทางได ้          

1. อณะีองีํานสนผู ะใหญ่ 10 ท่านออกเดสนทาง  ( ไม่มหีัสหน ะาทัสร)์ 

2. อณะีองีํานสนผู ะใหญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดสนทาง  ( มหีัสหน ะาหัสหน ะาทัสร)์ 

3. อณะีองไม่ถงึีํานสนผู ะใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดสนทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  อา่ตัส๋เอรือ่งบสนไป-กลบั ฟัน้ประหยัด 

2.  อา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ  ( สองท่านตอ่หนึง่ห ะอง) 

3.  อา่เข ะาฟมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  อา่อาหารและเอรือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  อา่รถรับสง่และระหสา่งนําเทีย่สตามรายการทีร่ะบุ 

6.  อา่ประกนัอบุัตสเหตอุุ ะมอรองในระหสา่งการเดสนทาง อุ ะมอรองในสงเงสนท่านละ  1,000,000  บาท  อ่ารักษาพยาบาล

กรณีเกสดอบุัตสเหตสุงเงสนท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูอ ะาท่านใดสนใีซือ้ประกนัการเดสนทางสําหรับอรอบอลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามข ะอมูล 

 เพสม่เตสมกบัทางเี ะาหน ะาทีบ่รสษัทได ะ  **  

 - เบีย้ประกนัเรสม่ต ะน 370 บาท  [ ระยะเสลา 5-7 สนั] 

 - เบีย้ประกนัเรสม่ต ะน 430 บาท  [ ระยะเสลา 8-10 สนั ] 

 อสามอรอบอลมุผู ะเอาประกนัทีม่อีายุมากกสา่ 16 หรอืน ะอยกสา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ล ะาน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีฟสี สตหรอืเสยีอสยัสะีากอบุัตสเหต ุ3 ล ะานบาท] 

 อสามอรอบอลมุผู ะเอาประกนัทีม่อีายุน ะอยกสา่ 16 หรอืมากกสา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ล ะาน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีฟสี สตหรอืเสยีอสยัสะีากอบุัตสเหต ุ1.5 ล ะานบาท] 

7.  รสมภาษีสนามบสนทุกแห่ง   + ภาษีน้ํามัน  

8.  อา่ภาษีมูลอา่เพสม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดสนทาง 

2. อา่ธรรมเนียมการยืน่ขอสซีา่ีนีแบบกรุ๊ปท่านละ  1,000 บาท 

 สีซ่าแบบหมู่อณะ  สําหรับผู ะถือพาสปอร์ตไทยและต ะองเดสนทางไป-กลับพร ะอมกรุ๊ปเท่านั้น    ( ใฟ ะสําเนาหน ะา

พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หน ะามองเห็นข ะอมูลฟดัเีน และต ะองสง่เอกสารลส่งหน ะา 15 สนักอ่นเดสนทาง ) 

        หมายเหต.ุ..หากทางเมอืงีนีมกีารประกาศยกเลสกหรอืระงับการทําสซีา่กรุ๊ป ไม่สา่ด ะสยสาเหตใุดๆทัง้สสน้  ทําให ะไม่
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สามารถยืน่สซีา่กรุ๊ปได ะทางบรสษัทขอสงสนสสทธส ์เรยีกเกนบเงนิเพิม่ ทา่นละ 1,500 บาท  พร ะอมเอกสารเพสม่เตสม

เพือ่ทําการยืน่อําขอสซีา่เดีย่สผ่านศนูยร์ับยืน่    

        โปรดทราบ    .... ผู ะที่มีอสามประสงอ ์ ยื่นอําขอสีซ่าีีน  แบบหมู่อณะ    ( กรุ๊ป  )ที่เอยเดสนทางไปในประเทศ ...

ดงัตอ่ไปนี้ตัง้แต ่ปี 2014 เป็นต ะนมา ไม่สามารถยืน่สซีา่แบบหมู่อณะ  ( กรุ๊ป  )ได ะต ะองยื่นสซี่าีีนแบบเดีย่สเท่านัน้ 

และใฟ ะเสลามากกสา่กําหนดการเดสม 4 สนัทําการ 

        1.อสสราเอล 2.อฟักานสสถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสสถาน 5.ทาีสกสสถาน 6.เตสรก์เมนสสถาน 7.อาซอัสถาน  8.อสรัก 

9.อสหร่าน 10.อยีสปต ์11.ซาอดุอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อสนเดยี 15.ศรลีงักา  16.ลสเบีย  17.ซูดาน  18.

แอลีเีรยี 19.ไนีเีรยี 20.ตรุก ี21.เยเมน 22.โอมาน 23.ีอรแ์ดน 24.โซมาเลยี   

        กรณีทีเ่ี ะาหน ะาทีดํ่าเนสนการออกเอกสารสซีา่เรยีบร ะอยแล ะสมกีารยกเลสกเดสนทาง สซีา่ีะถูกยกเลสกทันท ีไม่สามารถ

นําไปใฟ ะกบัการเดสนทางอรัง้อืน่ๆ ได ะ และการยกเลสกเดสนทางไม่สามารถอนืเงสนอา่สซีา่ได ะทุกกรณี 

3. กระเป๋าเดสนทางในกรณีทีน้ํ่าหนักเกสนกสา่ทีส่ายการบสนกําหนด 20 กสโลกรัม/ท่าน สส่นเกสนน้ําหนักตามสายการบสน

กําหนด 

4. อา่ทําหนังสอืเดสนทาง 

5. อา่ใฟ ะี ่ายสส่นตสันอกเหนือีากรายการ เฟน่ อา่เอรือ่งดืม่, อา่อาหารทีส่ัง่เพสม่เอง, อา่โทรศพัท,์ อา่ซกัรดีฯลฯ 

6. อา่อาหารทีไ่ม่ได ะระบุไส ะในรายการ 

7. อา่ทําใบอนุญาตทีก่ลบัเข ะาประเทศของอนตา่งฟาตสหรอือนตา่งด ะาส 

8. อา่ทสปมัออเุทศกท์ ะองถสน่และอนขบัรถ รสม 180 หยสน  / ท่าน/ทรสป 

 

หมายเหต ุ

1. บรสษัทฯ มสี สทธสท์ี่ี ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัสรน้ี์ เมือ่เกสดเหตสุดุสสสยัีนไม่อาีแก ะไขได ะ 

2. บรสษัทฯ  ขอสงสนสสทธสไ์ม่รับผสดฟอบใดๆ  เหตุการณ์ที่เกสดีากสายการบสน  ภัยธรรมฟาตส  เหตุการณ์ไม่สงบทาง

การเมือง, การประท ะสง, การนัดหยุดงาน, การก่อการีลาีล, อุบัตสเหตุ, อสามเี็บป่สย, อสามสูญหายหรือ

เสยีหายของสมัภาระ อสามลา่ฟ ะา เหตสุดุสสสยั อืน่ๆ เป็นต ะน 

3. หากท่านยกเลสกก่อนรายการท่องเที่ยสีะสสน้สุดลง  ทางบรสษัทฯ  ีะถือส่าท่านสละสสทธส์และีะไม่รับผสดฟอบ

อา่บรสการทีท่่านได ะฟําระไส ะแล ะสไม่สา่กรณีใดๆ ทัง้ส สน้ 

4. บรสษัทฯ ีะไม่รับผสดฟอบตอ่การห ะามออกนอกประเทศ  หรือ  ห ะามเข ะาประเทศ  อันเน่ืองมาีากมีสสง่ผสดกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดสนทางไม่ถูกต ะอง หรอื การถูกปฏสเสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพยีงข ะอเสนอทีต่ ะองได ะรับการยนืยันีากบรสษัทฯ อกีอรัง้หนึง่ หลงัีากได ะสํารองที่น่ังบนเอรื่อง  และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบร ะอย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการน้ีอาีเปลีย่นแปลงได ะตามอสามเหมาะสม 

6. ราอาน้ีอสดตามราอาตัส๋เอรือ่งบสนในปัีีุบัน หากราอาตัส๋เอรือ่งบสนปรับสงูขึน้ บรสษัทฯ สงสนสสทธสท์ี่ีะปรับราอาตั๋ส

เอรือ่งบสนตามสถานการณด์งักลา่ส 

7. กรณีเกสดอสามผสดพลาดีากตสัแทน หรอื หน่สยงานทีเ่กีย่สข ะอง  ีนมีการยกเลสก  ล่าฟ ะา  เปลีย่นแปลง  การบรสการ

ีากสายการบสนบรสษัทฯขนสง่ หรอื หน่สยงานที่ให ะบรสการ  บรสษัทฯีะดําเนสนโดยสุดอสามสามารถที่ีะีัดบรสการ

ทสัรอ์ืน่ทดแทนให ะ แต่ี ะไม่อนืเงสนให ะสําหรับอา่บรสการนัน้ๆ 

8. มัออเุทศก ์พนักงาน  และตัสแทนของบรสษัทฯ  ไม่มีส สทธสใ์นการให ะอําสัญญาใดๆ  ทัง้ส สน้แทนบรสษัทฯ  นอกีากมี

เอกสารลงนามโดยผู ะมอํีานาีของบรสษัทฯ กํากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยสในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ะ  อันเน่ืองมาีากธรรมฟาตส  อสามล่าฟ ะา  และอสาม

ผสดพลาดีากทางสายการบสน ีะไม่มกีารอนืเงสนใดๆทัง้สสน้ แตท่ัง้น้ีทางบรสษัทฯีะีัดหารายการเทีย่สสถานทีอ่ืน่ๆ

มาให ะ โดยขอสงสนสสทธสก์ารีัดหาน้ีโดยไม่แี ะงให ะทราบลส่งหน ะา  

10. ในกรณีทีล่กูอ ะาต ะองออกตัส๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตสดตอ่เี ะาหน ะาทีข่องบรสษัทฯ กอ่นทุกอรัง้  มสเฟ่นนัน้ทาง

บรสษัทฯ ีะไม่รับผสดฟอบอา่ใฟ ะี ่ายใดๆ ทัง้ส สน้  
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ส าหรบัผูท้ ีม่คีวามประสงคต์อ้งการขอยืน่วซี่าเดีย่ว 

เอกสารในการยืน่วซี่าจนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่สซีา่เดีย่สอา่บรสการดงัน้ี ** 

-ยืน่ธรรมดา 4 สนัทําการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดส่น 2 สนัทําการ 2,550 บาท  

1.   หนังสอืเดสนทางทีม่อีายุการใฟ ะงานไม่ตํา่กสา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณไ์ม่ฟํารุด  

2.  หนังสอืเดสนทางต ะองมหีน ะาสา่ง สําหรับประทับตราสซีา่และตราเข ะา-ออก อย่างน ะอย 2 หน ะาเต็ม   

 รูปถ่ายหน ะาตรง รูปส ี1.5 X 2 นสส้ ถ่ายไม่เกสน 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาสเท่านัน้ **  

 และต ะองไม่ใฟส่ตส๊กเกอร ์หรอืรูปพรสน้ีากออมพสสเตอร ์ 

 - ห ะามสสมเสือ้สขีาสเด็ดขาด เฟน่ เสือ้ยดืสขีาส ฟดุนักศกึษา หรอืฟดุข ะาราฟการ  

 - ต ะองมอีายุของรูปถ่ายไม่เกสน   6 เดอืน  

 - รูปต ะองหน ะาตรง ไม่ยสม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน ะารสมถงึใบหูทัง้  2ข ะาง  

 - ไม่สส่มเอรือ่งป ระดบั สร ะอย ตา่งหู เเสน่ตาเเฟฟัน่ เเสน่สายตา 

3.  สําหรับผู ะทีถ่อืหนังสอืเดสนทางตา่งด ะาส ีะต ะองทําเรื่องแี ะง เข ะา-ออก หรือ  Re-Entry ด ะสยตนเองเท่านัน้ก่อนการ

สง่เอกสารยืน่สซีา่ 

4.  สําเนาทะเบยีนบ ะาน และสําเนาบัตรประฟาฟน ของผู ะเดสนทาง  

5.  เอกสารทีใ่ห ะกรอกท ะายโปรแกรมทัสร ์กรุณากรอกให ะอรบเพือ่ประโยฟนข์องตสัท่านเอง 

6.  กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุตํา่กส่า  18  ปีบรสบูรณ์ ต ะองแนบสูตสบัตรตัสีรสง , สําเนาสูตสบัตรและสูตสบัตรของเด็กฉบับแปล  (โดย

สามารถดาสโหลดแบบฟอรม์ได ะที่ http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไม่ได ะเดสนทางพร ะอมกบับสดา มารดา ต ะองแนบหนังสอือนุญาตให ะเดสนทาง  

 ข ะอมูลีรสงเกีย่สกับสถานที่ศกึษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัีีุบัน ที่อยู่ที่ทํางาน ญาตสที่ต สดต่อได ะใน

กรณีฉุกเฉสง หมายเลขโทรศพัทบ์ ะาน ทีทํ่างาน และของญาตส โปรดรับทราบส่า หากสถานทูตตรสีสอบได ะส่าให ะ

ข ะอมูลเท็ี อาีมกีารระงับการออกสซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรสีทุกสนั)  

7.  เอกสารทุกอย่างต ะองีัดเตรยีมพร ะอมลส่งหน ะากอ่นยืน่สซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพร ะอมส่งให ะบรสษัททัสร ์อย่าง

น ะอย 5-7 สนัทําก าร (กอ่นออกเดสนทาง)  

8.  โปรดทําอสามเข ะาใีส่าสถานทูตีีนอยู่ในระหส่างีัดระเบียบการยื่นสซี่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพสม่เตสมหรือ

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสสทธสข์องสถานทูต และบางอรัง้บรสษัททัสรไ์ม่ทราบลส่งหน ะา   

 ผู ะทีป่ระสงอ์ี ะใฟ ะหนังสอืเดสนทางราฟการ หรือ ใฟ ะบัตร APEC ในการเดสนทางและยกเส ะนการทําสซี่าท่านีะต ะอง

รับผสดฟอบ 

9.  ในการอนุญาตให ะเข ะา-ออกเมืองด ะสยตนเอง เน่ืองีากบรสษัททัสร์ฯ ไม่ทราบกฎกตสกา การยกเส ะนสีซ่าใน

รายละเอยีด  /ผู ะใฟ ะบัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านทําบัตรหายในระหส่างเดสนทาง ท่าน

อาีต ะองตกอ ะางอยู่ประเทศีนีอย่างน ะอย 2 อาทสตย์  

10 .  กรณีหนังสอืเดสนทางฟาสตา่งฟาตส  

 - ทางบรสษัทฯ สามารถขอสซีา่ให ะได ะ เฉพาะฟาสตา่งฟาตสทีทํ่างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน

ประเทศไทยเท่านัน้ 

 - หากไม่ได ะทํางานในประเทศไทย ผู ะเดสนทางต ะองไปดําเนสนการขอสซีา่เข ะาประเทศีนีด ะสยตนเอง  

 -  กรณีหนังสือเดสนทางต่างด ะาส  (เล่มเหลอืง  )ผู ะเดสนทางต ะองไปดําเนสนการขอสซี่าเข ะาประเทศีีนด ะสยตนเอง  

เน่ืองีากผู ะเดสนทางีะต ะองไปแสดงตนทีส่ถานทูตีนี 
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คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรบีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1 . หนังสอืเดสนทางของอนอเมรสกนั ี่ายเพสม่ 3,560 บาท  

2 . หนังสอืเดสนทางของอนตา่งฟาตสอืน่ๆ ี่ายเพสม่  100 บาท  

- เอกสารทีต่ ะองเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใฟ ะงานไม่ตํา่กสา่ 6 เดอืน ต ะองมหีน ะาสา่ง สําหรับประทับตราสซีา่ และตราเข ะา-ออกอย่างน ะอย 2 

หน ะาเต็ม   

2. รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นสส้ ีํานสน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกสน 6 เดอืน **พืน้หลงัขาสเท่านัน้ **  

และต ะองไม่ใฟส่ตส๊กเกอร ์หรอืรูปพรสน้ีากออมพสสเตอร ์ 

- ห ะามสสมเสือ้สขีาสเด็ดขาด เฟน่ เสือ้ยดืสขีาส ฟดุนักศกึษา หรอืฟดุข ะาราฟการ  

- ต ะองมอีายุของรูปถ่ายไม่เกสน   6 เดอืน  

- รูปต ะองหน ะาตรง ไม่ยสม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน ะารสมถงึใบหูทัง้  2ข ะาง  

- ไม่สส่มเอรือ่งประดบั สร ะอย ตา่งหู เเสน่ตาเเฟฟัน่ เเสน่สาย ตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  

4. หนังสอืสา่ี ะางในการทํางาน  

5. สมุดบัญฟธีนาอารประเภทออมทรัพย ์ย ะอนหลงั 6 เดอืน  

6. กรณีสมรสกบัอนไทย ต ะองแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับร ะานที่แปล สถาน

ฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรบีดงัตอ่ไปนี ้

1.  ฟือ่เป็นฟาย แตส่ง่รูปถ่ายทีด่เูป็นหญสง เฟน่ ไส ะผมยาส หรอืแตง่หน ะาทาปาก  

2.  นํารูปถ่ายเกา่ ทีถ่่ายไส ะเกสนกสา่ 6 เดอืนมาใฟ ะ  

3.  นํารูปถ่ายทีม่สี สสด ะานหลงั ทีถ่่ายเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงข ะาง มาตดัใฟ ะเพือ่ยืน่ทําสซีา่ 

4.  นํารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสตสกเกอร ์หรอืรูปทีพ่รสน้ซ ์ี ากออมพสสเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่สซีา่ดส่น 2 สนั เสยีอา่ใฟ ะี ่ายเพสม่ท่านละ  1,050 บาท  

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้  25 ประเทศ :ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารบรฐัเชนก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ิงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกบฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ 

เน่ืองีากสภาสะน้ํามันโลกที่มีการปรับราอาสูงขึน้  ทําให ะสายการบสนอาีมีการปรับราอาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาอต  ซึง่ทาง

บรสษัทฯขอสงสนสสทธสเ์ก็บอา่ภาษีน้ํามันเพสม่ตามอสามเป็นีรสง   
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 **สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรบุากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี้**  

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรบุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง**  

 

ฟือ่ -นามสกลุ (ภาษาองักฤษตสัพสมพใ์หญ่ ตามหน ะาพาสปอรต์  )  

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หม ะาย            หย่า    

  ไม่ได ะี ดทะเบยีน    ีดทะเบยีน  ฟือ่อูส่มรส .................................................................................  

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบ ะาน (ภาษาองักฤษตสัพสมพใ์หญ่ )  

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย์...........................................  

โทรศพัท์  ............................................................มอืถอื.................................................................  

ทีอ่ยู่ปัีีุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบ ะาน  /ภาษาองักฤษตสัพสมพใ์หญ่)  

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย์...........................................  

โทรศพัท์  ............................................................มอืถอื.................................................................  

 

ฟือ่สถานทีทํ่างาน  /สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตสัพสมพใ์หญ่................................................................. )  

ตําแหน่งงาน .................................................................................................................................  

 

ทีอ่ยู่สถานทีทํ่างาน /สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตสัพสมพใ์หญ่)  

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย์...........................................  

โทรศพัท์  ............................................................มอืถอื................................................................. 
(ส าคญัมาก กรบุาแจง้เบอรท์ ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเชนคขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น)  

 

ท่านเอยเดสนทางเข ะาประเทศีนีหรอืไม่      ไม่เอย      เอยเดสนทางเข ะาประเทศีนีแล ะส   

เมือ่สนัที่  ............เดอืน.......................ปี  ..............ถงึ สนัที่ ............เดอืน.......................ปี  ..................  

ภายใน 1 ปี ท่านเอยเดสนทางไปต ่า่งประเทศหรอืไม่     ไม่เอย      เอย  โปรดระบุ................................... 

เมือ่สนัที่  ............เดอืน.......................ปี  ..............ถงึ สนัที่ ............เดอืน.......................ปี  ..................  

 

รายฟือ่บุออลในอรอบอรัสของท่าน พร ะอมระบุอสามสมัพนัธ ์ (ภาษาองักฤษตสัพสมพใ์หญ่)  

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

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

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

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

หมายเหต ุ

  **กรบุากรอกขอ้มลูตามความเปน นจรงิ  

  **ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเกนบเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา บ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั)  
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