
 

 

รหัสทัวร B2B1900731 
ทัวรจีน จางเจียเจีย้ เมืองโบราณฝูหลง ลองเรือชมเมือง 
5 วัน 4 คืน (WE) 
ชมความงาม เทียนเหมินซาน ภูเขาประตูสวรรค  
สะพานแกว ของจีน The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk  
ชมเมืองโบราณฝูหลง เมืองโบราณที่มีประวัติอันแสนยาวนานกวา 2,000 ป 
ลองเรือแมน้ําชวนจื่อเหอ ชมความงดงามของเมืองฉางเตอ 
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

 
โดยสายการบนิไทยสมายล ์

 เดนิทาง : เม.ย.-ม.ิย. 62 

ราคาเริ�มตน้ 17,900.- 



 

 

 
กําหนดการเดนิทาง  
วันที� 03-07 เม.ย. 62 19,900.- 
วันที� 17-21 เม.ย. 62 19,900.- 
วันที� 15-19 พ.ค. 62 20,900.- 
วันที� 22-26 พ.ค. 62 18,900.- 
วันที� 05-09 ม.ิย. 62 18,900.- 
วันที� 12-16 ม.ิย. 62 18,900.- 
วันที� 19-23 ม.ิย. 62 18,900.- 
วันที� 26-30 ม.ิย. 62 17,900.- 
 

ราคานี�ไมร่วมคา่วซีา่กรุป๊ ทา่นละ 1,000 บาท 
ราคานี�ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ ี�ถอืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ั�น  
** กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตกิรณุาเชค็ราคาอกีครั �ง ** 

 
 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-ฉางซา (สนามบนิฮวงหัว) 
(WE616:16.05-20.20)   ✈ XIANG RONG HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

2 
ฉางซา-จางเจยีเจี�ย-เขาเทยีนเหมนิซาน (กระเชา้+บนัไดเลื�อน+รถ
อทุยาน)-ถํ�าประตสูวรรค-์ระเบยีงแกว้ (รวมผา้หุม้รองเทา้) 

� � � JINHUA HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

3 
ศนูยย์าจนี-สะพานแกว้ที�ยาวที�สดุ-ภาพวาดทราย-ศนูยย์างพารา-ถนน
คนเดนิซปีู้  

� � � JINHUA HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

4 จางเจยีเจี�ย-เมอืงโบราณฝหูลง-นํ�าตกหวางชนุ-ฉางเตอ๋ � � � TANG’S HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

5 

ลอ่งเรอืแมนํ่�าชวนจื�อเหอ-ฉางเตอ๋-ฉางซา-ถนนคนเดนิหวงซงิลู-่ฉาง
ซา (สนามบนิฮวงหัว)-กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
(WE617:21.20-23.55) 

� � ✈  

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 
กรุง เท พ ฯ (สนามบินสุวรรณ ภูม ิ)-ฉางซ า (สนามบินฉางซ า ฮวงห ัว) 
(WE616:16.05-20.20) 

14.00 น. คณะพรอ้มกนัที� ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั�น 4 เคานเ์ตอร ์E 
สายการบนิไทยสมายล ์ โดยมเีจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทาง
และสมัภาระใหก้บัทา่น 

16.05 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฉางซา ฮวงหวั เมอืงฉางซา โดยสายการบนิไทยสมายล ์เที�ยวบนิที� 
WE616 (บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

20.20 น. ถงึ สนามบนิฉางซา ฮวงหวั ฉางซา ตั �งอยู่ทางตอนใตข้องแมนํ่�าเซยีง มพีื�นที�ประมาณ 12,500 
ตารางกโิลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อําเภอ อกีทั �งยังเป็นเมอืงเอกของ
มณฑลหูหนาน มีประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางดา้น
การเมอืง เศรษฐกจิของมณฑลหหูนาน หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง และนําทา่นเขา้สูท่ี�พัก 

ที�พกั 
   โรงแรม   XIANG RONG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 
 



 

 

วนัที� 2 
ฉางซา-จางเจยีเจี�ย-เขาเทยีนเหมนิซาน (กระเชา้+บนัไดเลื�อน+รถอุทยาน)-ถํ �า
ประตสูวรรค-์ระเบยีงแกว้ (รวมผา้หุม้รองเทา้) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พัก   

 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงจางเจยีเจี�ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั�วโมง) อุทยานมรดกโลก
ตั �งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาตแิห่งแรกของจีน และ 
ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 

นําท่านเดนิทางสู ่ภูเขาเทยีนเหมนิซาน ตั �งอยู่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรยีกว่า ภูเขาหวนิเมิ�ง
ซานหรอืซงเหลยีวซาน เป็นประวัตแิรกของจางเจยีเจี�ย น ั�งกระเชา้ขึ�น สู ่เขาเทยีนเหมนิซาน 
ซึ�งมีความยาวถงึ 7.5 กโิลเมตร ใชเ้วลา 40 นาท ีถงึเขาเทยีนเหมนิซานเป็นกระเชา้ที�ทันสมัย
ที�สุด ชมความมหัศจรรย์หนา้ผาลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเที�ยว ชมตน้ไม ้
ออกมาจากซอกหนิ หลากหลายพันธุ ์ดอกไมป่้าตามฤดกูาล ทา่นจะไดช้มความงามของภูเขา ภู
ผา นับรอ้ยรูป ยอดเขาสงูเสยีดฟ้า งามแปลกตา อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิและสัมผัสความงาม
ของยอดเขา จากนั�นนําท่านชม ระเบยีงแกว้ ซึ�งเป็นสะพานกระจก มรีะยะทางอันหวาดผวาอยู่ที� 
60 เมตร ลอ้มรอบผาสงูชนั ความกวา้งของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได ้3 ฟุต มคีวามหนา 
2.5 นิ�ว ถอืเป็นการทา้ทายนักท่องเที�ยวที�อยากมาสัมผัสทวิทัศน์อันงดงามบน เขาเทยีนเหมนิ
ซาน มกีฏอยู่วา่ผูม้าเยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ สนันษิฐานวา่น่าจะชว่ย
ลดความสกปรก ง่ายตอ่การทําความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี� ระยะทางอาจไม่ไกล แตค่วาม
ใสอาจทําใหเ้รากา้วขาไมอ่อก!! จากนั�นนําทา่นลงบนัไดเลื�อนสู ่ถํ�าเทยีนเหมนิตง้ หรอืเรยีกวา่ ถํ�า
ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที�สวย สาเหตุที�เรียกว่าเทียนเหมินซาน
เพราะว่า ภูเขาเกดิระเบดิขึ�นเองโดยธรรมชาตจินกลายเป็นถํ�า ประตูนี�มีความสูง 131.5 เมตร 
ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมื�อทา่นมาถงึถํ�าประตสูวรรคท์า่นจะไดข้ึ�นขั �นบันได 999 
ขั �น สู ่ภูเขาประตสูวรรค ์ถ่ายรูปชมความงามซึ�งเคยมชีาวรัสเซยีไดข้ับเครื�องบนิเล็กลอดผ่านชอ่ง
ภูเขาประตูสวรรค์มาแลว้เป็นสถานที�ที�น่าสนใจจากชาวต่างชาตอิีกแห่งหนึ�ง สมควรแก่เวลา
เดนิทางลงจากเขาดว้ยกระเชา้ 

 หมายเหตุ กรณีรอควิขึ�นกระเชา้นาน หรอืรถประจําอทุยานหยุดใหบ้รกิาร ณ. ถํ�าประตสูวรรค ์1. 
กรณีรอควิขึ�นกระเชา้นาน อาจจะมเีปลี�ยนแปลงเป็นนั�งรถอทุยาน + ขึ�นบันไดเลื�อน + ลงกระเชา้ 
เพื�อความสะดวกรวดเร็วในการท่องเที�ยวแก่ลูกคา้ ที�จะไดไ้ม่ตอ้งรอควินาน 2. กรณีกระเชา้ปิด
ปรับปรุง อาจมกีารเปลี�ยนแปลงเป็นนั�งรถอุทยานขึ�นและลง 3. กรณีหากบันไดเลื�อนประกาศปิด
เนื�องจากปิดซ่อมแซม หรือจากสภาพอากาศที�หนาวจัด มหีมิะเกาะพื�นถนน ทําใหร้ถอุทยานไม่
สามารถเปิดใหบ้รกิารได ้ทั �งนี�เพื�อความปลอดภัยของลกูคา้ ตอ้งเปลี�ยนเป็นขึ�น+ลงกระเชา้แทน 
ทั �งนี�ทางบรษัิทจะเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ�ง //และในสว่นการนั�งรถของ
อุทยานขึ�นไปบนถํ�าประตูสวรรค ์หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ�นไปที�ถํ�าประตูสวรรคไ์ด ้ทาง
บรษัิทฯ จะไม่คนืเงนิ และไมจ่ัดโปรแกรมอื�นมาทดแทนให ้ทั �งนี� ขึ�นอยูก่ับสภาวะอากาศ และการ
รักษาความปลอดภัยของนักท่องเที�ยว ขอสงวนสทิธิ�ยดึตามประกาศจากทางอทุยานเป็นสําคัญ 
โดยที�ไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ  ภัตตาคาร  เมนูพเิศษ บุฟเฟ่ตปิ์� งยา่งเกาหล ี
ที�พกั 

  โรงแรม JINHUA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 ทา่นสามารถเลอืกซื�อ Option เสรมิที�นา่สนใจได ้

โชวส์ุนขัจ ิ�งจอกขาว การแสดงที�ถอืวา่ครบครันดว้ยอารมณ์ตา่ง ๆ ชวนใหเ้คลบิเคลิ�มไปกับการ
แสดง เป็นการแสดงบทเกี�ยวกับความรักของนางพญาจิ�งจอกขาวที�มตีอ่ชายผูเ้ป็นที�รัก ตอ้งพลัด
พรากจากกันทั �งที�ยังรักกัน ถอืเป็นบทตํานานแห่งความรักที�น่ายกย่องยิ�งนัก ท่านจะเพลดิเพลนิ
ไปกับการแสดงจนลมืกระพรบิตา ยิ�งใหญ่กวา่โชวห์ลวิซานเจี�ยที�หยางซั�ว ดว้ยนักแสดงคณุภาพ
กวา่ 600 คน แสดงภายใตส้ะพานคูเ่ชื�อมเขาสองลกู สะพานคูรั่กใตห้ลา้ อลังการกวา่โชวใ์ดใดที�
ทา่นเคยสมัผัสมา  
*ตดิตอ่ขอขอ้มลูและรายละเอยีดเพิ�มเตมิกบัรายการไดท้ี�เจา้หนา้ที�และชําระเงนิกับไกดทอ้งถิ�น* 
 
 
 
 



 

 

วนัที� 3 
ศูนยย์าจนี-สะพานแกว้ที�ยาวที�สุด-ภาพวาดทราย-ศูนยย์างพารา-ถนนคนเดนิ
ซปีู้  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พัก   

 

นําทา่นสู ่ศนูยย์าจนี ฟังเรื�องราวเกี�ยวกับการแพทยโ์บราณตั �งแตอ่ดตีถงึปัจจบุัน การสง่เสรมิการ
ใชส้มุนไพรจนี  นําทา่นพสิจูน์ความกลา้กับ สะพานแกว้ที�ยาวที�สุดในโลก มคีวามสงูเหนือพื�น 
980 ฟุต และความยาวกว่า 400 เมตร เชื�อมสองหนา้ผา ถือเป็นการทําลายสถติ ิสะพานแกว้ที�
ยาวที�สดุ เนื�องจากอนัเดมิ อยา่งสะพานแกรนดแ์คนยอ่นของอเมรกิา สงูเพยีงแค ่718 ฟตุ 
หมายเหตุ หากสะพานแกว้ไม่สามารถเขา้ไปเที�ยวชมได ้หรือ ทางเมืองจีนประกาศปิด จงึไม่
สามารถเขา้ไปเที�ยวชมได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนใหท้่านไปเที�ยวถํ�ามังกร
เหลือง หรือ ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และไม่มีการคืน
คา่บรกิารใดๆ ทั �งสิ�น 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  เมนูพเิศษ ซุปเห็ด 
 นําท่านชม จติรกรรมภาพวาดทราย หรอื จวนิเซงิฮวาเยี�ยน สถานที�ซึ�งจัดแสดงภาพวาดของ 

หลี�จวนิเซิง ซึ�งเป็นผูท้ี�ร ิเริ�มศลิปะแบบใหม่ที�เรียกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที�ใชว้ัสดุ
ธรรมชาต ิเชน่ กรวดส ีเม็ดทราย กิ�งไม ้หนิ ฯลฯ มาจัดแตง่เป็นภาพทวิทัศน์ จติรกรรมที�รังสรรค์
ขึ�นมา ลว้นไดรั้บรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปีซอ้น จนเป็นที�เลื�องลอืไปทั�วโลก จากนั�น
นําท่านเลอืกซื�อ ผลติภณัฑย์างพารา ที�ทําดว้ยเทคโนโลยกีารผลติที�ทันสมัยของประเทศจนี
สนิคา้มากมาย เชน่หมอนยางพาราที�ไดรั้บความนิยมอยู่ในขณะนี� และยังไดฟั้งบรรยายขั �นตอน
กระบวนการเป็นความรูอ้ ีกดว้ย และนําท่านเที�ยวชม ถนนซีปู้ เจยี ตั �งอยูในเขตอุทยานอู่หลงิ
หยวนซึ�งเป็นแหลง่สนิคา้พื�นเมอืง อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อของฝากใหค้นทางบา้น 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
ที�พกั 

    โรงแรม   JINHUA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 ทา่นสามารถเลอืกซื�อ Option เสรมิที�นา่สนใจได ้

อุทยานจางเจยีเจี�ย (เขาอวตาร) โดยขึ�นและลงเขาดว้ยลฟิทแ์กว้ไป่หลง ลฟิทแ์กว้แหง่แรกของ
เอเชยีที�สงู 326 เมตรซึ�งถูกบนัทกึลง Guinness world Records ในดา้นเป็นลฟิทแ์กว้แบบ 
outdoor ที�สงูที�สดุในโลก (World’s tallest full-exposure outdoor elevator) และเร็วที�สดุใน
โลก ซึ�งมทีศันยีภาพที�สวยงามรายลอ้มดว้ยหมูข่นุเขา ซึ�งภาพยนตรช์ื�อดงั อวตาร ไดนํ้ามาเป็น
ฉากในการถา่ยทํา ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศนอ์นัสวยงาม 
*ตดิตอ่ขอขอ้มูลและรายละเอยีดเพิ�มเตมิกบัรายการไดท้ี�เจา้หนา้ที�และชําระเงนิกบัไกดท์อ้งถิ�น* 

วนัที� 4 จางเจยีเจี�ย-เมอืงโบราณฝหูลง-นํ �าตกหวางชุน-ฉางเตอ๋ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พัก 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณฝูหลง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง) เมอืงโบราณแห่งนี�
ประวตัอิันแสนยาวนานกวา่ 2,000 ปี โดยเป็นถิ�นที�อยู่อาศยัของชนกลุม่นอ้ยที�มชี ื�อวา่ ถูเ่จยี เดมิมี
ชื�อว่า หวางชนุ แต่ภายหลังในปี พ.ศ. 2550 ไดม้กีารเปลี�ยนชื�อเป็นชื�อที�เรียกในปัจจุบันเพราะ
เคยมีการถ่ายทําภาพยนตร์ที�มีชื�อเรื�องเดียวกันนี� ในปีค.ศ. 1986 โดยชื�อภาษาอังกฤษของ
ภาพยนตรเ์รื�องดังกลา่วคอื Hibiscus Town นอกจากนี�ทา่นก็จะไดช้ม นํ �าตกหวางชุน ซึ�งนํ�าตก
นี�ตั �งอยู่ใจกลางเมอืง ถา้มองจากฝั�งตรงขา้มจะดเูสมอืนวา่เมอืงตั �งอยู่บนหนา้ผาที�มนํี�าตกไหลอยู่
ขา้งล่าง นํ�าตกนี�มขีนาดกวา้งประมาณ 40 เมตร และสงูประมาณ 60 เมตร และใหท้่านไดอ้สิระ
เก็บภาพบรรยากาศที�สวยงาม 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฉางเตอ๋ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3-4 ชั�วโมง) 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตคาร   
ที�พกั 

   โรงแรม TANG’S HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารโปรแกรม : จางเจยีเจี�ย เมอืงโบราณฝหูลง ลอ่งเรอืชมเมอืง 5 วนั 4 คนื 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี  
(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดี�ยว 
ทา่นละ 

ไมร่วมตั�ว
เครื�องบนิ 
ทา่นละ 

วนัที� 03-07 เม.ย. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 11,900.- 
วนัที� 17-21 เม.ย. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 11,900.- 
วนัที� 15-19 พ.ค. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 12,900.- 
วนัที� 22-26 พ.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,000.- 11,900.- 
วนัที� 05-09 ม.ิย. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,000.- 11,900.- 
วนัที� 12-16 ม.ิย. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,000.- 11,900.- 
วนัที� 19-23 ม.ิย. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,000.- 11,900.- 
วนัที� 26-30 ม.ิย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 10,900.- 

 
 
เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครั �งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทุกครั �ง เพื�อ

เช็คขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทั �งไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น 

3.  การชําระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
 
 

วนัที� 5 ล่องเรือแม่นํ �าชวนจื�อเหอ-ฉางเต๋อ-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา 
(สนามบนิฮวงหวั)-กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (WE617:21.20-23.55) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พัก 

 

 
นําท่าน ล่องเรอืแม่นํ �าชวนจื�อเหอ ตั �งอยู่ใจกลางเมืองฉางเต๋อ ท่านจะไดช้มววิทวิทัศน์และ
อาคารบา้นเรอืนของเมอืงฉางเตอ๋ที�ยังคงอนุรักษ์ไวอ้ยา่งสวยงาม  
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  

 

นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงฉางซา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง) ตั �งอยู่ทางตอนใตข้อง
แม่นํ�าเซยีง มพีื�นที�ประมาณ 12,500 ตารางกโิลเมตร แบง่เขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 
อําเภอ อกีทั �งยังเป็นเมอืงเอกของมณฑลหูหนาน มปีระวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมมากวา่ 3,000 ปี 
ในปัจจบุนัเป็นศนูยก์ลางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิของมณฑลหหูนาน  
จากนั�นนําท่าน อสิระชอ้ปปิ� งที� ถนนคนเดนิหวงซงิลู ่ซึ�งเป็นแหล่งจําหน่ายสนิคา้หลากหลาย
ชนดิ เพื�อใหท้่านอสิระเลอืกซื�อสนิคา้นานาชนดิตามอัธยาศยั สําหรับเป็นของฝากของที�ระลกึแก่
คนทางบา้นหรอืญาตมิติรสหาย 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตคาร  
 ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฉางซา ฮวงหวั 

21.20 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงฉางซา โดยสายการบนิไทยสมายล ์เที�ยวบนิที� WE617 
 (บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง)  

23.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ... 



 

 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา้ใชจ้า่ยทั �งหมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลที�ตอ้งการันตีมัดจํากับสายการบนิหรือค่ามัดจําที�พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืค่าทัวรท์ั �งหมดเนื�องจากค่าตั�วเป็นการ
เหมาจา่ยในเที�ยวบนินั�นๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึ�นไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

1.  คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ชั �นประหยดั 
2.  คา่โรงแรมที�พักตามรายการที�ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุ ม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซื�อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ�มเตมิกบัทางเจา้หนา้ที�บรษัิทได ้** 
 - เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํ�ามนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 
 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนยีมการยื�นขอวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทา่นละ 1,000 บาท 
 วซี่าแบบหมู่คณะ สําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเท่านั�น (ใชสํ้าเนาหนา้

พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มลูชดัเจน และตอ้งสง่เอกสารลว่งหนา้ 15 วันกอ่นเดนิทาง)  
        หมายเหต ุหากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิหรอืระงับการทําวซีา่กรุ๊ป ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดๆทั �งสิ�น ทําให ้

ไม่สามารถยื�นวีซ่ากรุ๊ปไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิ� เรียกเก็บเงนิเพิ�ม ท่านละ 1,650 บาท พรอ้มเอกสาร
เพิ�มเตมิเพื�อทําการยื�นคําขอวซีา่เดี�ยวผา่นศนูยร์ับยื�น    

        โปรดทราบ  ที�มีความประสงค์ ยื�นคําขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที�เคยเดินทางไปในประเทศ... 
ดังต่อไปนี�ตั �งแต่ ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยื�นวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ไดต้อ้งยื�นวีซ่าจีนแบบเดี�ยว
เทา่นั�น และใชเ้วลามากกวา่กําหนดการเดมิ 4 วันทําการ 



 

 

        1.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิถาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.คาซคัสถาน 8.
อริัก 9.อหิร่าน 10.อยีปิต ์11.ซาอุดอีาระเบยี 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   

        กรณีที�เจา้หนา้ที�ดําเนนิการออกเอกสารวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้มกีารยกเลกิเดนิทาง วีซ่าจะถูกยกเลกิทันที ไม่
สามารถนําไปใชก้บัการเดนิทางครั �งอื�นๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี 

3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํ�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น 1 ใบเทา่นั�น สว่นเกนินํ�าหนัก
ตามสายการบนิกําหนด 

4. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื�องดื�ม, คา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
6. คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ทําใบอนุญาตที�กลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ทา่น/ทรปิ 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบใดๆ เหตุการณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไมส่งบทาง

การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อื�นๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ�นสุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิ�และจะไม่รับผดิชอบ
คา่บรกิารที�ทา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื�องมาจากมสี ิ�งผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองที�นั�งบนเครื�อง 
และโรงแรมที�พักในต่างประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานี�คดิตามราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจบุนั หากราคาตั�วเครื�องบนิปรับสงูขึ�น บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ที�จะปรับราคา
ตั�วเครื�องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะ
จัดบรกิารทัวรอ์ื�นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั�นๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิ�ในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั�น 

9. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื�องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั �งสิ�น แต่ทั �งนี�ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�
อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ�การจัดหานี�โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทุกครั �ง มเิชน่นั�น
ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั �งสิ�น  

 
สาํหรบัผูท้ ี�มคีวามประสงคต์อ้งการขอยื�นวซีา่เด ี�ยว 
เอกสารในการยื�นวซีา่จนีสาํหรบัผูท้ ี�ถอืพาสสปอรต์ไทย 

**ยื�นวซีา่เดี�ยวคา่บรกิารดังนี� ** 
- ยื�นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยื�นดว่น 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสอืเดนิทางที�มอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ํารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิ�ว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พื�นหลังขาวเทา่นั�น**  



 

 

 และตอ้งไมใ่ชส่ติ�กเกอร ์หรอืรปูพริ�นจากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสื�อสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสื�อยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ  6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ ิ�มเห็นฟัน มองเห็นทั �งใบหนา้รวมถงึใบหทูั �ง  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื�องประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั�น เเวน่สายตา 
3. สําหรับผูท้ี�ถอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั�นก่อน

การสง่เอกสารยื�นวซีา่ 
4. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพื�อประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, สําเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี� http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที�เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกี�ยวกบัสถานที�ศกึษา สถานที�ทํางาน ตําแหน่งงาน ที�อยูปั่จจบุนั ที�อยูท่ี�ทํางาน ญาตทิี�ตดิต่อไดใ้น

กรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ที�ทํางาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่า
ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ที�มปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยื�นวซีา่ ดังนั�นกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยื�นวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิ�มเตมิหรอื
เปลี�ยนระเบยีบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสทิธิ�ของสถานทตู และบางครั �งบรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี�ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่นจะตอ้ง
รับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื�องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิี�ทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการทํางาน

ในประเทศไทยเทา่นั�น 
 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนื�องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตูจนี 
คา่ธรรมเนยีมการยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีที�ทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิ�ม 5,210 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิื�นๆ จา่ยเพิ�ม  1,750 บาท 
ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา(กรณุาเชคราคาอกีครั �ง) 
- เอกสารที�ตอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ที�มอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 

2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิ�ว จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน [พื�นหลังขาวเทา่นั�น] 
และตอ้งไมใ่ชส่ติ�กเกอร ์หรอืรปูพริ�นจากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสื�อสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสื�อยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ ิ�มเห็นฟัน มองเห็นทั �งใบหนา้รวมถงึใบหทูั �ง  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื�องประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั�น เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  



 

 

5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับรา้นที�แปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี� 
1. ชื�อเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยที�ดเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารปูถา่ยเกา่ ที�ถา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยที�มวีวิดา้นหลัง ที�ถา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื�อยื�นทําวซีา่ 
4. นํารปูถา่ยที�เป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูที�พริ�นซจ์ากคอมพวิเตอร ์
อตัราคา่วซีา่ดว่น ที�ตอ้งจา่ยเพิ�มใหส้ถานฑตูจนี เมื�อทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยื�นวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มทา่นละ  1,125 บาท 
 

[ตา่งชาตฝิร ั�งเศสและประเทศยโุรปที�เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยี�ยม 
สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ั�งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 
สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได]้ 

 
**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
 
ประกาศ เนื�องจากสภาวะนํ�ามันโลกที�มกีารปรับราคาสงูขึ�น ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีนํ�ามันขึ�นในอนาคต 
ซึ�งทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�เก็บคา่ภาษีนํ�ามนัเพิ�มตามความเป็นจรงิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

**สถานทตูจนีมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี�** 

เอกสารที�ใชป้ระกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ั�งหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 

ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชื�อคูส่มรส ................................................................................. 

ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
ที�อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ที�อยูส่ถานที�ทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ี�ถกูตอ้งที�สามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมื�อวันที�............ เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที�............ เดอืน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ................................... 

เมื�อวันที�............ เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที�............ เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชื�อบคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION...................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION...................................................................................................................... 
 

หมายเหต ุ
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  
ทั �งนี�เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง จงึขออภัยมา ณ ที�นี�  (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเคร่งครัด) 


