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เมืองโบราณฟ่งหวง | เขาเทียนเหมิน | ประตสูวรรค ์ | เขาอวตาร | โชวเ์หมย่ล่ีเซียงซี  

สะพานแกว้ท่ียาวท่ีสุด | ถํ้ามงักรเหลือง | อิสระชอ้ปป้ิงตลาดใตดิ้น 

เสน้ทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) - จางเจยีเจี้ ย (สนามบินเฮอฮวา)(CZ606 :04.40-09.05) - พิพิธภณัฑจ์าง

เจียเจี้ ย - ฟ่งหวง - อิสระชมเมอืงโบราณฟ่งหวง - สะพานสายรุง้ - ล่องเรือถวัเจยีงยามคํา่คืน 

วนัท่ี 2.  ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ ย - เขาเทียนเหมินซาน (กระเชา้+บันไดเล่ือน+รถอุทยาน) - ระเบียงแกว้ (รวมผา้หุม้

รองเทา้) - ประตสูวรรค ์

วนัท่ี 3. รา้นยาจีน - เขาอวตาร (ข้ึน-ลงลิฟตแ์กว้) - สะพานใตห้ลา้อนัดับหน่ึง - สวนจองพลเฮ่อหลง - ลาํธารแสม้า้

ทอง รา้นหยก โชวเ์หมย่ล่ีเซียงซี 

วนัท่ี 4. รา้นชา - สะพานแกว้ท่ียาวท่ีสุด - รา้นเคร่ืองเงิน - ถํ้ามงักรเหลือง - ภาพวาดทราย - ตลาดใตดิ้น - จางเจีย

เจี้ ย (สนามบินเฮอฮวา) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมูิ)(CZ605 :22.10-00.30+1) 
 

วนัท่ี 1 

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - จางเจียเจี้ ย (สนามบินเฮอฮวา) (CZ606 :04.40-09.05) 

พิพิธภณัฑจ์างเจยีเจี้ ย - ฟ่งหวง - อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง - สะพานสายรุง้ - ลอ่งเรือถวัเจยีง

ยามคํา่คืน 

01.40 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น โดยมี

เจา้หน้าท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและ เอกสารการเดินทางใหก้บั
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ทุกท่าน 

04.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ ย(สนามบินเฮอฮวา) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE 

เท่ียวบินท่ี CZ606  (บริการอาหารรอ้นบนเคร่ือง) 

 หมายเหต ุ:   

พีเรียดเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 28 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป เวลาบินเปล่ียนเป็น  ดงัน้ี 

BKK-DYG CZ606 : 06.25-10.35 

DYG-BKK CZ605 : 21.50-00.15 

*เวลานดัพบที่สนามบินเปล่ียนเป็นเวลา 03.30 น. 

09.05 น. เดินทางถึง เมืองจางเจียเจี้ ย (สนามบินเฮอฮวา)  อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของ

มณฑลหหูนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และ ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาติ

ในปี ค.ศ.1992 

นําท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑจ์างเจียเจี้ ย ภายในพิพิธภณัฑจ์ะแสดงเก่ียวกบัประวติัและความเป็นมา ของ

เมืองจางเจยีเจี้ ย นอกจากน้ันยงัมีซากดึกดาํบรรพข์องหินและฟอสซิลมากมาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

 ท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง หรือ เมืองโบราณฟ่งหวง(เมืองหงส)์ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

เป็นเมืองท่ีข้ึน อยู่กบัเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ ทางทิศตะวนัตกของมณฑลหหูนาน 

เมืองโบราณหงสต์ั้งอยูริ่มแมน้ํ่าถวั ลอ้มรอบดว้ยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภเูขา ท่ีเด่นตระหง่านมียอด

เขาติดต่อกันเป็นแนว ท่ีมีโบราณสถานและโบราณวตัถุทางดา้นวฒันธรรมอันลํ้าค่าท่ีตกทอดมาจาก

ราชวงศห์มิงและชิงหลายรอ้ยแหง่ มีถนนท่ีปดูว้ยหินเขียว 20 กวา่สาย  

 จากน้ันนําท่าน อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง ตั้งอยู่ริมแม่น้ําถวั ลอ้มรอบดว้ยขุนเขาเสมือนด่าน ช่อง

แคบภูเขา ท่ีเด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ท่ีมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้าน

วฒันธรรมอนัลํ้าค่าท่ีตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายรอ้ยแห่ง จุดเด่นของฟ่งหวง คือบา้นท่ียก

พ้ืนสงูเรียงราย เป็นทศันียภาพท่ีสวยงามและเป็นท่ีนิยมช่ืนชอบทั้งชาวจนีและชาวต่างประเทศ   

 นําท่านชม สะพานสายรุง้ หรือสะพานหงเฉียว สะพานไมโ้บราณท่ีมีหลังคาคลุมเหมือนสะพานขา้ม

คลองในเวนิส เป็นสะพานประวติัศาสตรท่ี์มีความเป็นมาหลายรอ้ย ปี กอ่นท่ีจะเดินถึงสะพานน้ันท่านจะ

ไดเ้ห็นจุดเด่นของฟ่งหวง คือบา้นท่ียกพ้ืนสงูเรียงราย เป็นทศันียภาพท่ีสวยงามและเป็นท่ีนิยมช่ืนชอบทั้ง

ชาวจีนและชาวต่างประเทศ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคาร  

 นําท่าน ล่องเรือถัวเจียง เรือแพ ใหท่้านไดส้นุก ต่ืนเตน้ แต่ไม่มีอันตราย ชมบา้น เรือนสองฟากฝัง่

แมน้ํ่า สะพานโบราณ เจดียว์ัน่หมงิ หอตัว๋ชุย่ฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาติใหท่้านไดส้มัผสัพรอ้มเก็บภาพ

ประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก 

ที่พกั โรงแรม  PHOENIX ZHENG FU HOTEL หรือเทียบเทา่ 4 ดาว 

วนัท่ี 2 
ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ ย - เขาเทียนเหมินซาน (กระเชา้+บันไดเล่ือน+รถอุทยาน) - ระเบียงแกว้ 

(รวมผา้หุม้รองเทา้) - ประตสูวรรค ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
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 นําท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ ย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทาง

ตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และไดร้บัการประกาศให้

เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจ้ียมีเน้ือท่ีกว่า 369 ตารางกิโลเมตร อุดมดว้ย

ขุนเขาน้อยใหญ่และตน้ไมน้านาพนัธุ ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยู่มณฑลหหูนาน สมยัก่อนเรียกว่า ภเูขาหวินเมิ้ งซานหรือ

ซงเหลียวซาน เป็นประวติัแรกของจางเจียเจี้ ย นัง่กระเชา้ข้ึน สู่ เขาเทียนเหมินซาน ซ่ึงมีความยาวถึง 

7.5 กิโลเมตร ใชเ้วลา 40 นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็นกระเชา้ท่ีทันสมยัท่ีสุด ชมความมหศัจรรย์

หน้าผาลอยฟ้า สมัผสัความแปลกใหม่ของการท่องเท่ียว ชมตน้ไมอ้อกมาจากซอกหิน หลากหลายพนัธุ ์

ดอกไมป่้าตามฤดกูาล ท่านจะไดช้มความงามของภเูขา ภผูา นับรอ้ยรปู ยอดเขาสงูเสียดฟ้า งามแปลกตา 

อิสระใหท่้านเพลิดเพลินและสมัผสัความงามของยอดเขา  

 จากน้ันนําท่านชม ระเบียงแกว้ ซ่ึงเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอนัหวาดผวาอยูท่ี่ 60 เมตร ลอ้มรอบ

ผาสงูชนั ความกวา้งของ สะพานกระจก วดัจากขอบผาได ้3 ฟุต มีความหนา 2.5 น้ิว ถือเป็นการทา้ทาย

นักท่องเท่ียวท่ีอยากมาสมัผัสทิวทศัน์อนังดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผูม้าเยือน สะพาน

กระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทําความ

สะอาด สะพานกระจก แหง่น้ี ระยะทางอาจไมไ่กล แต่ความใสอาจทาํใหเ้รากา้วขาไมอ่อก!! 

 จากน้ันนําท่านลงบนัไดเล่ือนสู่ ถํ้าเทียนเหมินตง้ หรือเรียกวา่ ถํ้าประตสูวรรคเ์ทียนเหมินซาน เป็น 1 

ใน 4 ของภเูขาท่ีสวย สาเหตุท่ีเรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะวา่ ภเูขาเกิดระเบิดข้ึนเองโดยธรรมชาติจน

กลายเป็นถํ้า ประตน้ีูมีความสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถํ้า

ประตูสวรรค์ท่านจะไดข้ึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู่ ภูเขาประตูสวรรค ์ถ่ายรูปชมความงามซ่ึงเคยมีชาว

รสัเซียไดข้บัเคร่ืองบินเล็กลอดผ่านช่องภเูขาประตูสวรรคม์าแลว้เป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจจากชาวต่างชาติ

อีกแหง่หน่ึง สมควรแกเ่วลาเดินทางลงจากเขาดว้ยกระเชา้ 

 หมายเหต ุกรณีรอคิวข้ึนกระเชา้นาน หรือรถประจาํอุทยานหยุดใหบ้ริการ ณ. ถํ้าประตสูวรรค ์ 

1. กรณีรอควิข้ึนกระเชา้นาน อาจจะมีเปล่ียนแปลงเป็นนัง่รถอุทยาน + ข้ึนบนัไดเล่ือน + ลงกระเชา้ เพื่อ

ความสะดวกรวดเร็วในการท่องเท่ียวแกล่กูคา้ ท่ีจะไดไ้มต่อ้งรอคิวนาน  

2. กรณีหากบนัไดเล่ือนประกาศปิดเน่ืองจากปิดซ่อมแซม หรือจากสภาพอากาศท่ีหนาวจดั มีหิมะเกาะ

พ้ืนถนน ทําใหร้ถอุทยานไม่สามารถเปิดใหบ้ริการได้ ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของลูกคา้ ต้อง

เปล่ียนเป็นข้ึน+ลงกระเชา้แทน  ทัง้น้ีทางบรษิัทจะเปลี่ ยนแปลงตามความเหมาะสมอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

และในส่วนการน่ังรถของอทุยานขึ้นไปบนถํา้ประตสูวรรค ์หากรถของอทุยานไม่สามารถขึ้นไปท่ีถ ํา้

ประตสูวรรคไ์ด ้ทางบรษัิทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จดัโปรแกรมอ่ืนมาทดแทนให ้ทัง้น้ี ขึ้นอย ูก่บัสภาวะ

อากาศ และการรกัษาความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว ขอสงวนสิทธ์ิยดึตามประกาศจากทางอทุยาน

เป็นสาํคญั โดยท่ีไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคาร  

 ทา่นสามารถเลือกซ้ือ Option เสริมที่น่าสนใจได ้

• โชวสุ์นัขจิ้ งจอกขาว การแสดงท่ีถือว่าครบครนัดว้ยอารมณ์ต่าง ๆ ชวนใหเ้คลิบเคล้ิมไปกบัการ

แสดง เป็นการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิ้ งจอกขาวท่ีมีต่อชายผูเ้ป็นท่ีรัก ตอ้งพลัด
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พรากจากกนัทั้งท่ียงัรกักนั ถือเป็นบทตํานานแห่งความรกัท่ีน่ายกย่องยิ่งนัก ท่านจะเพลิดเพลินไป

กบัการแสดงจนลืมกระพริบตา ยิ่งใหญ่กว่าโชวห์ลิวซานเจี่ยท่ีหยางซัว่ ดว้ยนักแสดงคุณภาพกว่า 

600 คน แสดงภายใตส้ะพานคู่เชื่อมเขาสองลกู สะพานคู่รกัใตห้ลา้ อลงัการกวา่โชวใ์ดใดท่ีท่านเคย

สมัผสัมา (ปิดชว่งหนา้หนาว) 

• ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู ทะเลสาบท่ีตั้งอยูบ่นช่องเขาสงู รายลอ้มดว้ยยอดขุนเขาและพรรณไม้

นานาชนิด ชมทัศนียภาพอนัสวยงามยามเชา้ท่ีเต็มไปดว้ยสายหมอกท่ีตดักบัสายน้ําท่ีใสสะอาดใน

ทะเลสาบ 

**ตดิตอ่ขอขอ้มูลและรายละเอียดเพิ่มเตมิกบัรายการไดท้ี่เจา้หนา้ท่ีและชาํระเงินกบัไกดท์อ้งถ่ิน** 

ท่ีพกั โรงแรม  XILAI DUN  HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัท่ี 3 
รา้นยาจีน - เขาอวตาร (ข้ึน-ลงลิฟตแ์กว้) - สะพานใตห้ลา้อนัดบัหน่ึง - สวนจองพลเฮ่อหลง - 

ลาํธารแสม้า้ทอง - รา้นหยก - โชวเ์หม่ยล่ีเซียงซี 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 นําท่านชม ศูนยย์าจีน อาทิเช่น ยาบวัหิมะ ท่ีสรรพคุณในการแกแ้ผลไฟไหม ้น้ํารอ้นลวก เป็นท่ีพิสูจน์

สรรพคุณมาแลว้หลาย ๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดไฟไหมแ้ลว้มีแผลไฟไหมร่้างกาย สามารถใชย้าน้ีทาลดอาการ

พองหรือแสบรอ้นได ้ 

นําท่าน เท่ียวชม อุทยานจางเจยีเจี้ ย โดยข้ึนเขาดว้ย ลิฟทแ์กว้ไป่หลง ลิฟทแ์กว้แห่งแรกของเอเชียท่ีสงู 

326 เมตรซ่ึงถกูบนัทึกลง Guinness world Records ในดา้นเป็นลิฟทแ์กว้แบบ outdoor ท่ีสงูท่ีสุดในโลก 

(World’s tallest full-exposure outdoor elevator) และเร็วท่ีสุดในโลก 

นําท่านเดินทางสู่ เทียนเส้ียตี้ อ้ีเฉียว (สะพานใตห้ลา้อนัดับ1) ซ่ึงมีทศันียภาพท่ีสวยงามรายลอ้มดว้ย

หมู่ขุนเขา ซ่ึงภาพยนตรช์ื่อดงั อวตาร ไดนํ้ามาเป็นฉากในการถ่ายทาํ ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์

อนัสวยงาม  

 จากน้ัน นําท่านชม สวนจอมพลเฮ่อหลง สวนแหง่น้ีไดร้บัการจดัตั้งขึ้ นเม่ือปีค.ศ.1986 เพ่ือเป็นเกียรติ

แก่นายพลเฮ่อหลงแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ภายในบริเวณสวนสาธารณะจะมีจุดชมวิวซ่ึงสามารถชม

ยอดเขาและหินแปลกนับไมถ่ว้น สมควรแกเ่วลานําท่าน ลงจากเขาเทียนจือ่ซานดว้ยกระเชา้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 นําท่านเท่ียวชมความงามของ ลาํธารแสม้า้ทอง ซ่ึงเป็นลําธารท่ีไหลวนตามช่องเขา และชะง่อนผา

ระยะทางยาว 5,700 เมตร น้ําในลาํธารมีสีเขียวใสปราศจากมลพิษ สองฟากฝัง่จะมีหินแปลกประหลาด

ตั้งตระหง่านเรียงรายกันอยู่เป็นจํานวนมาก อีกทั้งยังมีต้นไมป้ระดับประดาอยู่ เสมือนหน่ึงกําลัง

ท่องเท่ียวอยูใ่นวมิานแหง่เทพนิยาย  

นําท่านชมหยก สินคา้ท่ีมีชื่อเสียงของจนี  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคาร  

 นําท่านชม โชวเ์หมยล่ีเซียงซี ซ่ึงเป็นโชว์เกียวกับประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตของแต่ละเผ่าซ่ึงเป็น

เอกลกัษณเ์ฉพาะของชาวจางเจียเจี้ ยในมณฑลหหูนานและท่ีมีความอลงัการสวยงามดว้ย แสง สี เสียง 

ที่พกั โรงแรม  KAITIAN  HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
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วนัท่ี 4 

รา้นชา - สะพานแกว้ท่ียาวท่ีสุด - รา้นเคร่ืองเงิน - ถํ้ามังกรเหลือง - ภาพวาดทราย - ตลาดใต้

ดิน - จางเจียเจี้ ย (สนามบินเฮอฮวา) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CZ605 : 22.10-

00.30+1) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 นําท่านเดินทางสู่ รา้นใบชา ชิมชาอวู่หลง และชาท่ีมีชื่อเสียง เช่น ชาแดง ชาผลไม ้ชามะลิ  ฯลฯ นํา

ท่านพิสจน์ูความกลา้กบั สะพานแกว้ที่ยาวท่ีสุดในโลก มีความสงูเหนือพ้ืน 980 ฟุต และความยาวกว่า 

400 เมตร เชื่อมสองหน้าผา ถือเป็นการทําลายสถิติ สะพานแกว้ท่ียาวท่ีสุด เน่ืองจากอนัเดิม อย่าง

สะพานแกรนดแ์คนยอ่นของอเมริกา สงูเพียงแค ่718 ฟุต   

 ชมเคร่ืองเงิน สินคา้ต่างๆๆท่ีผลิตจากเงิน อาทิ สรอ้ย ขอ้มือ หรือของใชต่้างๆ   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านเดินทางสู่ ถํ้าหวงหลงตง้ หรือ ถํ้าวังมังกรเหลือง ถํ้าแห่งน้ีมีความสูง 160 เมตร มีความลึก 

1.5 กิโลเมตร ถํ้าแบ่งออกเป็น 4 ชั้น ภายในถํ้ามีอ่างเก็บน้ํา 1 แหง่ ลาํธารใตดิ้น 2 สาย บึง 4 บึง หอ้ง

โถง 13 หอ้ง และระเบียงเดินเท่ียว 90 กว่าแห่ง นําท่าน ล่องเรือไปตามธารน้ําใตดิ้น ชมถํ้าวงัมงักร ชม

วงัแกว้ผลึก วงัซือหงอคง ชมประตแูห่งความสุข ชมประตูอายุยืน ฯลฯ ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกบัหินงอกหิน

ยอ้นท่ีมีรปูร่างแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เช่น หินดาบทอง หินหอกเงิน หินเครื่องดนตรีจีน ชม

น้ําตกเทวดาสวรรค ์  

 นําท่านชม จติรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวนิเซิงฮวาเยี้ ยน สถานท่ีซ่ึงจดัแสดงภาพวาดของ หล่ีจวินเซิง 

ซ่ึงเป็นผูท่ี้ริเร่ิมศิลปะแบบใหม่ท่ีเรียกกนัว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ท่ีใชว้สัดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี 

เม็ดทราย กิ่งไม ้หิน ฯลฯ มาจดัแต่งเป็นภาพทิวทศัน์ จติรกรรมท่ีรงัสรรคข้ึ์นมา ลว้นไดร้บัรางวลัและการ

ยกยอ่งมากมายหลายปีซอ้น จนเป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก 

 จากน้ันนําท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดใตดิ้นในเมืองจางเจียเจี้ ย ซ่ึงเป็นแหล่งรวมรวบสินคา้มากมาย ถือวา่

เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของนักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเท่ียวเมืองแหง่น้ี อาทิเชน่ เส้ือผา้ อาหารพ้ืนเมอืง ขนมของฝาก 

ใหท่้านไดเ้ลือกชมและซ้ือฝากคนทางบา้น 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคาร  

 ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเฮอฮวา 

22.10 น. ออกเดินทางจาก เมืองจางเจยีเจี้ ย(สนามบินเฮอฮวา) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE 

เท่ียวบินท่ี CZ605  (บริการอาหารรอ้นบนเคร่ือง) 

 หมายเหต ุ:   

พีเรียดเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 28 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป เวลาบินเปล่ียนเป็น  ดงัน้ี 

BKK-DYG CZ606 : 06.25-10.35 

DYG-BKK CZ605 : 21.50-00.15 

00.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเท่ียวบางรายการหรือทดแทน

รายการท่องเท่ียวบางรายการและในกรณีที่มีจาํนวนผูโ้ด 
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อตัราค่าบริการ : จางเจยีเจี้ ย เท่ียวครบ SAVE SAVE 4 วนั 3 คืน โดยสายการบินไชนาเซาเทิรน์แอรไ์ลน ์

กาํหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 18 

ปี  

(เสริมเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 

18 ปี 

(ไม่เสริมเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเด่ียว 

ทา่นละ 

ไม่รวมตัว๋ 

ทา่นละ 

วนัท่ี 23-26 พ.ย. 62 13,888.- 16,888.- 16,888.- 3,500.- ไมร่บัจอย 

วนัท่ี 25-28 พ.ย. 62 12,888.- 15,888.- 15,888.- 3,500.- ไมร่บัจอย 

วนัท่ี 16-19 ธ.ค. 62 13,888.- 16,888.- 16,888.- 3,500.- ไมร่บัจอย 

วนัท่ี 16-19 ม.ค. 63 13,888.- 16,888.- 16,888.- 3,500.- ไมร่บัจอย 

วนัท่ี 06-09 ก.พ. 63 13,888.- 16,888.- 16,888.- 3,500.- ไมร่บัจอย 

วนัท่ี 12-15 ก.พ. 63 13,888.- 16,888.- 16,888.- 3,500.- ไมร่บัจอย 

วนัท่ี 04- 07 มี.ค. 63 13,888.- 16,888.- 16,888.- 3,500.- ไมร่บัจอย 

วนัท่ี 20-23 มี.ค. 63 13,888.- 16,888.- 16,888.- 3,500.- ไมร่บัจอย 

วนัท่ี 26-29 มี.ค. 63 13,888.- 16,888.- 16,888.- 3,500.- ไมร่บัจอย 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั) ท่านละ 6,900.- ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋

เคร่ืองบิน รวมวีซ่ากรุป๊ 

ราคาน้ีไม่รวมคา่วีซ่ากรุป๊ ท่านละ 1,500 บาท 

ราคาน้ีไม่รวมคา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป 

อตัราดงักล่าวขอสงวนเฉพาะผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางไทยเทา่นั้น 

** กรณีถือหนังสือเดินทางตา่งชาตกิรุณาเช็คราคาอีกครั้ง ** 

ประกาศ  :  ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2553 เป็นตน้ไป รฐับาลเมอืงฉางซา จางเจยีเจ้ีย และ เมอืงฟ่งหวง มณฑลหหูนาน ไดม้ี

การออกกฎระเบียบ กาํหนดนโยบายใหโ้รงแรม ยกเลิกการใหบ้ริการ ส่ิงของท่ีใชค้รั้งเดียวแลว้ท้ิง เช่น แปรงสี

ฟัน ยาสีฟัน แชมพู หมวกอาบน้ํา รองเทา้แตะฯลฯ เพ่ือเป็นการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกรอ้นและรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม 

ดงัน้ันกรุณานําส่ิงของใชเ้หล่าน้ีติดตวัมาดว้ยตวัเอง 

หากท่านเขา้พกัแลว้ตอ้งการใชส่ิ้งของดงักล่าว ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยเพิม่เองตามราคาท่ีโรงแรมกาํหนดไว ้

(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไวด้า้นนอกหรือวางไวใ้นหอ้งน้ํา แลว้คดิคา่บริการเม่ือท่านเช็คเอา้ท ์) 

เง่ือนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 10 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักล่าว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอ้มูล

ความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทั้งไฟลบิ์นและเวลานัดหมายทวัร ์หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รบัผิดชอบใดๆ 

ทั้งส้ิน 

3.  การชาํระคา่บริการ 
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โอนเงินมดัจาํจาํนวน 10,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกิตติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ชื่อ-นามสกุล อายุ (เพ่ือใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) 

และเบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจาํ 

    เน่ืองจากทวัรเ์ป็นราคาโปรโมชัน่ และตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน  

หากท่านตกลงจองทวัรโ์ดยจา่ยเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ หากท่านตอ้งการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการ

เดินทาง  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน และหากออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถ

เดินทางพรอ้มคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตามตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถนํามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินไดห้รือไม่สามารถเปล่ียน

ชื่อผูเ้ดินทาง 

กรณีคณะออกเดินทางได ้

1. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหน้าทวัร)์ 

2. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึ้ นไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร)์ 

3. คณะจองไมถึ่งจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดินทาง 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 

2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 

5.  คา่รถรบัส่งและระหวา่งนําเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

6.  ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง่ + ภาษีน้ํามนั  

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. กระเป๋าเดินทาง 

2. คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซ่ีาจนีแบบกรุ๊ป ทา่นละ 1,500 บาท 

 วีซ่าแบบหมู่คณะ สาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่าน้ัน (ใชส้าํเนาหน้าพาสปอรต์แบบ

เต็ม 2 หน้ามองเห็นขอ้มูลชดัเจน + รูปถ่ายเห็นใบหน้าชดัเจนพ้ืนหลังสีขาว สแกนไดห้รือถ่ายรุปเองได ้ และตอ้งส่ง

เอกสารล่วงหน้า 10 วนักอ่นเดินทาง)  

หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงบัการทาํวีซ่ากรุ๊ป ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ทาํใหไ้ม่สามารถ

ยื่นวีซ่ากรุ๊ปไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บเงินเพ่ิม ท่านละ 1,650 บาท พรอ้มเอกสารเพิ่มเติมเพ่ือทาํการยื่นคาํ

ขอวซ่ีาเด่ียวผ่านศนูยร์บัยืน่    
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โปรดทราบ ผูท่ี้มีความประสงค ์ยื่นคาํขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ท่ีเคยเดินทางไปในประเทศ ดังต่อไปน้ีตั้งแต่ ปี 

2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ไดต้อ้งยื่นวีซ่าจีนแบบเด่ียวเท่าน้ัน และใชเ้วลามากกว่า

กาํหนดการเดิม 4 วนัทาํการ 

1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 8.อิรกั 9.

อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.

แอลจีเรีย 19.ไนจเีรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเลีย   

กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีดาํเนินการออกเอกสารวซ่ีาเรียบรอ้ยแลว้มีการยกเลิกเดินทาง วซ่ีาจะถกูยกเลิกทนัที ไมส่ามารถนําไปใช้

กบัการเดินทางครั้งอ่ืนๆ ได ้และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินคา่วซ่ีาไดทุ้กกรณี 

3. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน้ําหนักเกินกว่าท่ีสายการบินกําหนด ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัมเท่าน้ัน ส่วนเกิน

น้ําหนักตามสายการบินกาํหนด 

4. คา่ทาํหนังสือเดินทาง 

5. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, คา่โทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 

6. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

7. คา่ทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 

8. คา่ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป 

 หวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แต่ดุลพินิจและความพึงพอใจในการบริการของท่าน 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกิดเหตุสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, 

การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ 

ความล่าชา้ เหตุสุดวสิยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ี

ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏเิสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี

พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย

การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ่ื์นทดแทนให ้

แต่จะไม่คืนเงินใหส้าํหรบัคา่บริการน้ันๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่าน้ัน 
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9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวน

สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นน้ันทางบริษัทฯ 

จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน  

สาํหรบัผูท่ี้มีความประสงคต์อ้งการขอยืน่วีซ่าเด่ียว 

เอกสารในการยืน่วีซ่าจนีสาํหรบัผูท่ี้ถือพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไมต่ํา่กวา่ 6 เดือน และมสีภาพสมบรูณไ์มช่าํรุด 

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรบัประทบัตราวซี่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รปูถ่ายหน้าตรง รปูสี 1.5 X 2 น้ิว ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พ้ืนหลงัขาวเท่าน้ัน**  

 และตอ้งไมใ่ชส่ต๊ิกเกอร ์หรือรปูพร้ินจากคอมพิวเตอร ์ 

 - หา้มสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เช่น เส้ือยดืสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ 

 - ตอ้งมีอายุของรปูถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 

 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิ้ มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้รวมถึงใบหทูั้ง  2 ขา้ง 

 - ไมส่่วมเคร่ืองประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. สาํหรบัผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่าน้ันกอ่นการส่งเอกสาร

ยืน่วซ่ีา 

4. สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 

5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  

 - กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปีบริบรูณ ์ตอ้งแนบสติูบตัรตวัจริง, สาํเนาสติูบตัรและสติูบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถ

ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีท่ีเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนังสืออนุญาตใหเ้ดินทาง 

 ขอ้มลูจริงเกี่ยวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีทาํงาน ตาํแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีทาํงาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิง 

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีทาํงาน และของญาติ โปรดรบัทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเท็จ อาจมีการ

ระงบัการออกวซ่ีา เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทสุ่์มตรวจทุกวนั) 

7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษัททวัร ์อย่างน้อย 

5-7 วนัทาํการ (กอ่นออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปล่ียน

ระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู และบางครั้งบริษัททวัรไ์มท่ราบล่วงหน้า   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวซ่ีาท่านจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกติกา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอียด / ผูใ้ช ้

บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศ

จนีอยา่งน้อย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ  
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 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทาํงานในประเทศ

ไทยเท่าน้ัน 

 - หากไมไ่ดท้าํงานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เน่ืองจากผู้

เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจนี 

ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนงัสือเดินทางคนตา่งชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้

1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จา่ยเพิ่ม 5,210 บาท  

2.  หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จา่ยเพ่ิม  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 

- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   

1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายุการใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดือน ตอ้งมีหน้าว่าง สาํหรบัประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอย่างน้อย 2 

หนา้เต็ม   

2.รปูถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ รปูใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พ้ืนหลงัขาวเท่าน้ัน] 

และตอ้งไม่ใชส่ต๊ิกเกอร ์หรือรปูพร้ินจากคอมพิวเตอร ์ 

- หา้มสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เช่น เส้ือยดืสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ 

- ตอ้งมีอายุของรปูถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 

- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิ้ มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้รวมถึงใบหทูั้ง 2ขา้ง 

- ไมส่่วมเคร่ืองประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนุญาตการทาํงาน  

4. หนังสือวา่จา้งในการทาํงาน  

5. สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 

6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทบัรา้นท่ีแปล 

สถานฑตูจนีอาจปฏิเสธไม่รบัทาํวีซ่าให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรปูถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 

2. นํารปูถ่ายเกา่ ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้

3. นํารปูถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรปูยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือยืน่ทาํวซ่ีา 

4. นํารปูถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรือรปูท่ีปร้ินซจ์ากคอมพิวเตอร ์

อตัราค่าวีซ่าดว่น ที่ตอ้งจา่ยเพิ่มใหส้ถานฑตูจนี เม่ือทา่นสง่หนงัสือเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียคา่ใชจ้า่ยเพิม่ท่านละ  1,125 บาท  

[ตา่งชาตฝิรัง่เศสและประเทศยโุรปท่ีเขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย 

ลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าดว่นได]้ 

**การขอวีซ่าเขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วีซ่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูข้ึน ทาํใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษีน้ํามนัข้ึนในอนาคต 

ซ่ึงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน้ํามนัเพิม่ตามความเป็นจริง 
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793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

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

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID: @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 


