
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                             เดนิทางสู่ประเทศจนีโดยสายการบิน AIR ASIA 

สัมผสัความยิง่ใหญ่ของธรรมชาตริะดบัมรดกโลก ณ หุบเขาอวตาร 
ลฟิท์แก้วไป๋หลง ลฟิท์กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก น่ังกระเช้าชมวิวเส้นทางสู่ประตูสวรรค์

เขาเทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน 
ท้าท้ายความสูงกบัระเบียงกระจก ล่องเรือแม่น า้ถัวเจียง 

 ชมสะพานแก้วข้ามหุบเขายาวที่สุดในโลก ชมแสงสียามค า่คืน ณ เมืองโบราณฟ่งหวง                                
ช้อปป้ิงถนนคนเดนิหวงซิงลู่ และซีปู้เจีย 

 



 
04.30 น.           พร้อมกนัทีส่นามบินดอนเมือง ช้ัน 3 ประตูหมายเลข 1 เคาน์เตอร์ 1-2 สายการบิน AIR ASIA พบเจ้า  
                         หน้าเพ่ือด าเนินการขั้นตอนการเช็คอนิ 
07.30 น.           น าทุกท่านเหินฟ้าสู่ สนามบินฉางซา ประเทศจีน โดยเทีย่วบินที ่FD540 
12.10 น.           เดินทางถึง สนามบินฉางซา หวงหัว ประเทศจีน ผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระ 

 เรียบร้อยแลว้ น าท่านเขา้สู่ เมืองฉางซา ตั้งอยูท่างตอนใตข้องแม่น ้ าเซียง มีพื้นท่ีประมาณ 12,500 ตาราง
กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ ทั้งยงัเป็นเมืองหลักของมณฑลหูหนาน มี
วฒันธรรมและประวติัศาสตร์มากวา่ 3,000 ปี ในปัจจุบนัยงัเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมือง เศรษฐกิจอีกดว้ย  

เทีย่ง      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่  แหล่งช้อปป้ิงหลกัของเมืองฉางซา ให้เวลาอิสระแก่ท่านสามารถ
เลือกสินคา้และของฝากต่างๆได้ตามอธัยาศยั สินคา้ท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือในย่านน้ีมีตั้งแต่สินคา้ราคา
ประหยดั ไปจนถึงสินคา้แบรนด์ยอดนิยมต่างๆหลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย ตั้งอยู่ทาง
ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ในภาคกลางของจีน เป็นประตูเช่ือมภาคกลางกบัภาคตะวนัตก
ของประเทศจีนจางเจียเจ้ีย เป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสุดของจีนซ่ึงลือช่ือด้วยทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวท่ีมีเอกลกัษณ์ของตนเอง แหล่งท่องเท่ียวส าคญัในเมืองจางเจียเจ้ียเป็นพื้นท่ีป่าไมถึ้ง 98% ซ่ึง
นบัเป็นออกชิเจนบาร์ธรรมชาติ เมืองจางเจียเจ้ียจึงประดุจดัง่ดินแดนบริสุทธ์ิของโลกนอกจากน้ีแลว้ ณ ท่ี
แห่งน้ียงัเป็นแหล่งชุมชนของ 33 ชนเผา่ เช่น ชนเผา่ถู่เจีย ชนเผา่ไป๋ และชนเผา่เหมียว สภาพภูมิศาสตร์ท่ีมี
เอกลกัษณ์ท าให้วฒันธรรมของชนเผา่ต่างๆ ไดรั้บการอนุรักษเ์ป็นอยา่งดี ความหลากหลายทางภูมิประเทศ
ของเขตธรรมชาติ แต่ละแห่งของจางเจียเจ้ียไดน้ ามาซ่ึงความอุดม สมบูรณ์ดว้ยพนัธ์ุพืช และสัตวน์านาชนิด 
สภาพภูมิอากาศชุ่มช้ืน แค่ในบริเวณสวนป่าจางเจียเจ้ีย ก็มีแหล่งน ้ ามากถึง 800 แห่ง น ้ าตก น ้ าพุ ธารน ้ า 
สระน ้ า และทะเลสาบจ านวนมาก มีภูมิทศัน์ท่ีแตกต่างกนัไป มีธารน ้ าจินเปียนซี โดยมีความยาวกว่า 10 
กิโลเมตร 

  ค ่า        รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
     น าท่านเข้าสู่ ณ ทีพ่กั  EMPEROR  HOTEL  4  ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

   น าท่านสู่ ร้านหยก เคร่ืองประดบัท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย ตามความเช่ือของคนจีนซ่ึงมีมาตั้งแต่สมยัโบราณ 
โดยเฉพาะความเช่ือเก่ียวกบัการใส่เคร่ืองประดบัจ าพวก "แหวน"และ"ก าไล" ใส่ก าไลหยก ก็จะช่วยเสริมให้
เป็นคนมีอ านาจ ช่วยให้มีความเจริญกา้วหน้า และความเจริญรุ่งเรือง  อีกทั้งยงัช่วยสร้างสมดุลให้เกิดข้ึนได้
ทั้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริมพลงัใหร่้างกายแข็งแรง จากนั้นเขา้ชม ล าธารแส้ม้าทอง หรือ ล า
ธารจินเปียนซี เป็นจุดท่องเท่ียวส าคญัแห่งหน่ึงในวนอุทยานจางเจียเจ้ีย เป็นล าธารท่ีไหลวนไปตามช่องเขา
และชะง่อนผาสูงชนัเขา้ไปกลางภูเขาวงกตระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตรตั้งอยู่ทางด้านตะวนัออกของ
อุทยานแห่งชาติจางเจียเจ้ีย โดยล าธารแห่งน้ีจะไปบรรจบรวมกบัแม่น ้ าหลีของมณฑลหูหนาน "ธารน ้ าแส้

วันที่สอง        ร้านหยก - ล าธารม้าแช่ทอง - น่ังกระเช้าขึ้นเขาเทียนจ่ือซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง - เขา      

อวตาร-สะพานใต้หล้าอนัดับหน่ึง - ลฟิท์แก้วไป๋หลง - ร้านนวดฝ่าเท้า 

 

วนัแรก            กรุงเทพ - สนามบินฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - จางเจียเจี๊ย 

 



ทองมีภูหินผาสูงจากพื้นกวา่ 350 เมตร รูปลกัษณ์ของหินผาลูกน้ีเหมือนแส้ซ่ึงเป็นอาวุธโบราณชนิดหน่ึง จึง
ไดช่ื้อว่า หินผาแส้ทอง เน่ืองจากมีซิลิกอนไดอ็อกไซด์ผสมอยู่ในเน้ือ หิน เม่ือแสงแดดสาดส่อง จะมีแสง
สะทอ้นเป็นสีทอง" 

เทีย่ง         รับประทานอาหารกลางวนั  
น าทุกท่านนั่งกระเช้าข้ึนสู่ เขาเทียนจ่ือซาน หรือ "เขาจักรพรรดิ์"  ซ่ึงการนั่งกระเช้าข้ึนสู่ยอดเขานั้นใช้
ระยะเวลาประมาณ 8 นาที ซ่ึงกระเชา้แต่ละตูส้ามารถนัง่ได ้ 8 ท่าน โดยระหวา่งท่ีนัง่กระเชา้นั้นสามารถชม
ทิวทศัน์ท่ีอยูเ่บ้ืองล่าง ท่านจะไดพ้บกบัแท่งภูเขาหินรูปทรงประหลาดมากมายท่ีเขียวขจีปกคลุมไปดว้ยพืช
นานาชนิด  เม่ือกระเชา้ข้ึนถึงยอดเขาแลว้ท่านจะไดช้มความงามของทิวทศัน์ท่ีสุดแสนประทบัใจ ไดต่ื้นตา
ต่ืนใจกบัยอดเขาสูงชนั ล าห้วยลึก และป่าหินหินยกัษใ์นรูปลกัษณะต่างๆมากมาย เขาเทียนจ่ือซานแห่งน้ียงั
เป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดงัหลายต่อหลายเร่ืองโดยภาพยนตร์ของฮอลลีวูด้ช่ือดงัท่ีคนไทยเรารู้จกักนัก็คือ 
คือ ภาพยนตร์เร่ืองอวตาร(AVATAR) นัน่เอง จากนั้นเขา้ชม สวนจอมพลเฮ่อหลง ซ่ึงเป็นจุดหน่ึงท่ีผูม้าเยือน
ภูเขาอวตารตอ้งแวะมาถ่ายรูปบริเวณน้ี นอกจากจะมีรูปป้ันของจอมพลเฮ่อหลง ซ่ึงเป็นหน่ึงในสิบจอมพลรุ่น
แรกของกองทพัปลดแอกจีนท่ีรบชนะกองทพัญ่ีปุ่นผูรุ้กราน และกองทพัของเจียงไคเช็ค จนเกิดการปฏิรูป
การปกครองในประเทศจีน ตั้งเป็นอนุสรณ์ภายในสวนแห่งน้ี ทางดา้นทิศใตข้องสวนแห่งน้ียงัเป็นจุดชมวิว
ซ่ึงสามารถชมยอดเขาและหินแปลกนบัไม่ถว้น เช่น เขาพู่กนั เขาจกัรพรรดิ เขาสวนสวรรค ์เขานางฟ้าโปรย
ดอกไม้ ฯลฯน าท่านเขา้ชม สะพานเทียนเส้ียตี้อี้เฉียว หรือท่ีบางคนเรียกว่า สะพานหน่ึงในใต้หล้า บ้างก็
เรียกวา่สะพานใตฟ้้าอนัดบั1 มีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ซ่ึงถือเป็ดจุดท่องเท่ียวส าคญัท่ีหน่ึงบนเขาเทียนจ่ือซาน เคย
เป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตร์หลายเร่ือง ซ่ึงบนสะพานจะมีลูกกุญแจคลอ้งอยูเ่ตม็ไปหมด เหมือนเป็นความเช่ือของ
คนหนุ่มคนสาวท่ีเอากุญแจไปคลอ้งไวท่ี้สูงๆจะไดไ้ม่มีใครสามารถพรากคู่รักใหจ้ากกนัได ้บางคนก็ทิ้งสู่หุบ
เหวเบ้ืองล่าง ก็ให้ความหมายเดียวกนัวา่เราจะไม่พรากจากกนัตราบชัว่นิรันดร์ น าท่านลงจากเขาเทียนจ่ือซาน 
โดย ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียท่ีมีความสูง 326 เมตร ถูกสร้างข้ึนตั้งแต่ปี 2002 (พ.ศ. 
2545) ดว้ยงบประมาณกวา่ 180 ลา้นหยวน หรือราว 975 ลา้นบาท ซ่ึงถูกบนัทึกลงใน GUINNESS WORLD 
RECORDS ว่าเป็นลิฟต์ภายนอกอาคารท่ีมีความสูงท่ีสุด และเร็วท่ีสุดในโลก น าท่านแวะ ร้านนวดเท้า ชม
การสาธิต การนวดเทา้ ซ่ึงเป็นอีกวธีิหน่ึงในการผอ่นคลายความเครียด ปรับสมดุลใหก้ารไหลเวยีนของโลหิต
ดว้ยวิธีธรรมชาติ หมายเหตุ : ขึ้น-ลงเขาด้วยลิฟท์ และ กระเช้า อย่างละ 1 เที่ยวตามความเหมาะสม // โดย
ไกด์ท้องถ่ืนจะแจ้งให้ทราบ ในกรณีที่กระเช้าหรือลิฟท์ปิดซ่อมบ ารุงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการ
เปลีย่นแปลงโดยทีไ่ม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า   

 
ค ่า           รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ  เมนูป้ิงย่างสไตล์เกาหล ี
     น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  EMPEROR HOTEL   4  ดาว  หรือระดับเทยีบเท่า 
 



 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นเดินทางสู่ แกรนด์แคนยอน แห่งจางเจียเจี้ย เป็นจุดท่ีตั้งของสะพานแกว้ขา้มเขาท่ียาวท่ีสุดในโลก 
ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดในจางเจียเจ้ีย น าท่านพิสจูน์ความกลา้กบั สะพานแก้วจางเจียเจี้ย 
เหนือแคนยอน ท่ีมีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และมีความยาวกวา่ 400 เมตร ออกแบบโดย HAIM DOTAN 
นักออกแบบช่ือดังจากอิสราเอล ซ่ึงสะพานแก้วแห่งน้ีท าหน้าท่ีเป็นทางเช่ือมสองหน้าผาเข้าด้วยกัน 
นอกจากน้ีจุดกลางสะพานยงัมีกิจกรรมอยา่งบนัจ๊ีจั้ม และซิบไลน์ให้ทา้ทายความเสียวแบบสุดขีดอีกดว้ย 
หมายเหตุ : หากสะพานแก้วยังไม่ผ่านการตรวจความปลอดภัย หรือไม่สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้  ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งส้ินให้ท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**)                               

เทีย่ง                รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
        น าเดินทางสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านไดเ้ลือกชม เลือกซ้ือสินคา้และผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตดว้ยผา้ไหมจากโรงงาน

คุณภาพในทอ้งถ่ินตามอธัยาศยั จากนั้นแวะ ร้านใบชา สวรรค์ของคนรัก ให้ท่านไดชิ้มชาท่ีมีช่ือเสียงของ
ประเทศจีน เช่นชาอู่หลงของปักก่ิง ชาผู๋เอ๋อร์จากหยุนหนาน และชาอ่ืนๆท่ีมีช่ือเสียงต่างๆหลากหลายชนิด 
จากนั้นน าท่านสู่ ถนนคนเดินซีปู้เจีย เป็นถนนคนเดินท่ีพึ่งสร้างใหม่ได้ไม่นานโดยเป็นการลงทุนของ
รัฐบาลทอ้งถ่ินท่ีน่ีให้เป็นสถานท่ีช้อปป้ิงของนักท่องเท่ียวท่ีมาจางเจียเจ้ีย และเป็นสถานท่ีสร้างรายได้
ใหแ้ก่ชาวบา้นในพื้นท่ีใหมี้งานท ากนั บรรยากาศท่ีน่ีออกแบบใหเ้ป็นบา้นเรือนโบราณสมยัราชวงศชิ์ง 

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  เมนูสุกีเ้ห็ด 
      น าท่านเข้าสู่ ณ ทีพ่กั ZHANGJIAJIE  TONGDA  INTERNATIONAL 4 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 
 

 
เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 น าท่านนัง่กระเชา้สู่ เขาเทียนเหมินซาน กระเชา้แห่งน้ีจดัวา่เป็นกระเชา้ท่ีมีความยาวท่ีสุดในโลก ระยะทาง
ประมาณ 7.5 กิโลเมตร โดยใชเ้วลานัง่ประมาณ 40 นาที 1 กระเชา้นัง่ไดป้ระมาณ 8 ท่าน และกระเชา้แห่งน้ี
จดัไดว้่าเป็นกระเช้าท่ีมีความทนัสมยัมากท่ีสุดแห่งหน่ึง ระหวา่งทางท่านจะไดช้มความงามของภูเขานับ
ร้อยลูก สลบัซบัซ้อนกนัดูสวยงามแปลกตา  จากนั้นน าท่านทา้ทายความสูงสุดหวาดเสียวกบั ระเบียงแก้ว 
ซ่ึงเป็นสะพานกระจก ซ่ึงมีระยะทางอยูท่ี่ 60 เมตร ลอ้มรอบไปดว้ยหน้าผาสูงชนั ความกวา้งของระเบียง
แกว้วดัจากขอบหน้าผาไดป้ระมาณ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 น้ิว ถือเป็นการทา้ทายนักท่องเท่ียวท่ีอยากมา
สัมผสัทิวทศัน์อนังดงามบนเขาเทียนเหมินซาน ซ่ึงทุกท่านจะตอ้งสวมผา้หุ้มรองเทา้ขณะเดินบนระเบียง
แกว้ เพื่อรักษาความสะอาดและความใสของกระจก จากนั้นเดินทางผ่านเส้นทางท่ี 99 โคง้สู่ถ ้ าเทียนเหมิ
นตง้ หรือเรียกวา่ ถ า้ประตูสวรรค์ ประวติัของโพรงถ ้าแห่งน้ีเร่ิมบนัทึกไวว้า่ ราวปี ค.ศ. 263 จู่ๆหนา้ผาของ 
ภูเขาซ่งเหลียง(SONGLIANG SHAN) ท่ีสูงนบัพนัเมตรเกิดถล่มลงมา ก่อให้เกิดโพรงถ ้ าขนาดมหึมาคลา้ย
ช่องประตูยกัษ ์ดว้ยเหตุน้ีท าใหภู้เขาลูกน้ีถูกเรียกเป็น เทียนเหมิน หรือ ประตูสวรรค ์นบัตั้งแต่นั้นมา ประตู
น้ีมีความสูง 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เม่ือมาถึงถ ้ าประตูสวรรค์ท่านจะได้ข้ึน
ขั้นบนัได 999 ขั้น สู่ภูเขาประตูสวรรค ์สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขาดว้ยรถอุทยาน (หมายเหตุ : อาจจะ
มีเปลี่ยนแปลงเป็นน่ังรถอุทยาน + ขึน้บันไดเล่ือน + ลงกระเช้า เพ่ือความสะดวกแก่ลูกค้าที่จะไม่ต้องรอคิว

วนัทีส่ี่            ถ า้ประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขึน้) - ระเบียงแก้ว - ร้านยางพารา - เมืองโบราณฟ่งหวง 

 

วันที่สาม        แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก - ร้านผ้าไหม - ร้านใบชา - ถนนคนเดินซีปู้

เจีย 

 



นาน หรือหากบันไดเล่ือนประกาศปิด การเที่ยวต้องเป็นขึน้+ลงกระเช้า ทั้งนี้ทางบริษัทจะเปลีย่นแปลงตาม
ความเหมาะสมอย่างใดอย่างหน่ึง //และในส่วนการน่ังรถของอุทยานขึน้ไปบนถ า้ประตูสวรรค์ หากรถของ
อุทยานไม่สามารถขึน้ไปที่ถ า้ประตูสวรรค์ได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จัดโปรแกรมอ่ืนมาทดแทน
ให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธ์ิยึดตาม
ประกาศจากทางอุทยานเป็นส าคัญ โดยทีไ่ม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 

           
เทีย่ง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง เป็นเมืองท่ีข้ึนอยูก่บัเขตปกครองตนเองของชนเผา่น้อยถูเจีย ตั้งอยู ่ทางทิศ
ตะวนัตกของมณฑลหูหนาน ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ท่ีเด่น
ตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ระหว่างทางน าท่านแวะชมสินค้าและผลิตภัณฑ์จาก ยางพารา  
จากนั้นเดินเท่ียวชมแสงสียามค ่าคืนของ เมืองโบราณฟ่งหวง หรือ เมืองหงส์ เป็นเมืองโบราณท่ีสร้างใน
ราชวงศ์ถัง ซ่ึงเป็นเมืองท่ีก่อข้ึนด้วยหิน จุดเด่นคือก าแพงโบราณ ซ่ึงสร้างข้ึนในสมัยราชวงศ์หมิง 
นอกจากน้ียงัมีโบราณสถานและโบราณวตัถุทางดา้นวฒันธรรมอนัล ้าค่าท่ีตกทอดมาจากราชวงศห์มิงและ
ชิงหลายร้อยแห่ง 

ค ่า           รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
        น าท่านเข้าสู่ ณ ทีพ่กั FENGTING INTERNATIONAL HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 

 
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่าน ล่องเรือตามล าน ้าถั่วเจียง การล่องเรือชมบรรยากาศของสองฝ่ังแม่น ้าถัว่เจียง ถือวา่เป็นไฮไลทใ์นการ
เท่ียวชมภายในเมืองโบราณเฟ่ิงหวง ชมบา้นเรือนสองฟากฝ่ังแม่น ้ า สะพานโบราณ เจดียว์ ัน่หมิง หอตัว๋ชุ่ย 
ฯลฯ ซ่ึงเต็มไปด้วยบ้านเรือนท่ีมีลักษณะการก่อสร้างแบบจีนโบราณสร้างในสมยัราชวงศ์หมิงและชิง
ระหวา่งทางจะมีชาวบา้นซ่ึงเป็นชนเผา่ดั้งเดิมของท่ีน่ีเรียกวา่ชนเผา่ถู่เจียงเอาเรือออกมาลอยล าคอยร้องเพลง
ตอ้นรับนกัท่องเท่ียวและไกด์ก็จะเชิญชวนให้นกัท่องเท่ียวร้องเพลงตอบกลบัไปซ่ึงไม่วา่เราจะร้องเป็นเพลง
ไทยหรือจีนออกมาเคา้ก็จะร้องเพลงตอบกลบัมาเพิ่มสีสันระหวา่งการล่องเรือใหส้นุกสนาน น าท่านชม บ้าน
เกดิของเส่ินฉงเหวนิ อดีตนกัประพนัธ์ นกัประวติัศาสตร์และนกัการศึกษาอนัลือช่ือของจีน บา้นเกิดของเส่ิน
ฉงเหวินเป็นบา้นท่ีปลูกลอ้มรอบลานบา้นทั้งส่ีดา้นก่อดว้ยอิฐทนไฟท่ีมีสัญลกัษณ์ประจ าทอ้งถ่ิน จากนั้นเขา้
ชม  สะพานสายรุ้ง สะพานไม้โบราณท่ีมีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิสเป็นสะพาน
ประวติัศาสตร์ท่ีมีความเป็นมาหลายร้อยปีก่อนท่ีจะเดินถึงสะพานนั้นท่านจะไดเ้ห็นจุดเด่นของฟ่งหวงคือ
บา้นท่ียกพื้นสูงเรียงรายเป็นทศันียภาพท่ีสวยงามและเป็นท่ีนิยมชมชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ 

วนัทีห้่า         ล่องเรือตามล าน า้ถัวเจียง - บ้านเกดิของเส่ินฉงเหวนิ - สะพานสายรุ้ง - ฉางซา 

 



     
เทีย่ง        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางกลบัสู่เมือง ฉางชา ตั้งอยูท่างตอนใตข้องแม่น ้ าเซียง มีพื้นท่ีประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร 
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อ าเภอ ทั้งยงัเป็นเมืองหลกัของมณฑลหูหนาน มีวฒันธรรมและ
ประวติัศาสตร์มากวา่ 3,000 ปี ในปัจจุบนัยงัเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมือง เศรษฐกิจอีกดว้ย  

    น าท่านเข้าสู่ ณ ทีพ่กั HUATIAN HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนเพลิดเพลินชมวิวกบัธรรมชาติ
อนัสวยงาม ตลอดสองข้างทาง  

12.55 น.  น าทุกท่านเหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA เทีย่วบินที ่FD541 
15.20 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

***หมายเหตุ : โปรแกรมนีอ้าจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม*** 
** หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

คณะยืนยนัการเดินทางที ่15 ท่านมีหัวหน้าทวัร์ 
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ ***   

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

 เด็กอายุไม่เกนิ18ปี 
พกัเดี่ยว

เพิม่ 

ราคา 

ไม่รวม 

ตั๋ว 

02-07 เมษายน 2560 20,888 20,888 4,000 11,900 

09-14 เมษายน 2560 25,888 25,888 8,000 13,900 

10-15 เมษายน 2560 25,888 25,888 8,000 13,900 

11-16 เมษายน 2560 26,888 26,888 9,000 14,900 

12-17 เมษายน 2560 29,888 29,888 9,000 15,900 

13-18 เมษายน 2560 29,888 29,888 9,000 15,900 

วนัทีห่ก    สนามบินฉางซา - กรุงเทพ 

 



01-06 พฤษภาคม 2560 20,888 20,888 4,000 11,900 

05-10 พฤษภาคม 2560 22,888 22,888 4,000 12,900 

19-24 พฤษภาคม 2560 18,888 18,888 4,000 11,900 

26-31 พฤษภาคม 2560 18,888 18,888 4,000 11,900 

03 – 08 มถุินายน 2560 18,888 18,888 4,000 11,900 

24 – 29 มถุินายน 2560 18,888 18,888 4,000 11,900 

01 – 06 กรกฎาคม 2560 18,888 18,888 4,000 11,900 

05 – 10 กรกฎาคม 2560 20,888 20,888 4,000 11,900 

08 – 13 กรกฎาคม 2560 20,888 20,888 4,000 11,000 

15 – 20 กรกฎาคม 2560 18,888 18,888 4,000 11,900 

09 – 14 สิงหาคม 2560 22,888 22,888 4,000 11,000 

10 – 15 สิงหาคม 2560 22,888 22,888 4,000 11,000 

11 – 16 สิงหาคม 2560 22,888 22,888 4,000 11,000 

12 – 17 สิงหาคม 2560 22,888 22,888 4,000 11,000 

26 – 31 สิงหาคม 2560 18,888 18,888 4,000 11,900 

02 – 07 กนัยายน 2560 18,888 18,888 4,000 11,900 

09 – 14 กนัยายน 2560 18,888 18,888 4,000 11,900 

16 – 21 กนัยายน 2560 18,888 18,888 4,000 11,900 

23 – 28 กนัยายน 2560 18,888 18,888 4,000 11,900 

30 ก.ย. – 05 ต.ค.2560 18,888 18,888 4,000 11,900 

14-19 ตุลาคม  2560 19,888 19,888 4,000 11,900 

17-22 ตุลาคม  2560 19,888 19,888 4,000 11,900 

20-25 ตุลาคม  2560 24,888 24,888 6,000 14,900 

28 ต.ค.-02 พ.ย.  2560 18,888 18,888 4,000 11,900 

04-09 พฤศจิกายน  2560 18,888 18,888 4,000 11,900 

11-16 พฤศจิกายน  2560 18,888 18,888 4,000 11,900 



18-23 พฤศจิกายน  2560 18,888 18,888 4,000 11,900 

25-30 พฤศจิกายน  2560 18,888 18,888 4,000 11,900 

01-06 ธันวาคม  2560 24,888 24,888 6,000 11,900 

02-07 ธันวาคม  2560 24,888 24,888 6,000 11,900 

08-13 ธันวาคม  2560 22,888 22,888 4,000 11,900 

09-14 ธันวาคม  2560 22,888 22,888 4,000 11,900 

16-21 ธันวาคม  2560 18,888 18,888 4,000 11,900 

23-28 ธันวาคม  2560 18,888 18,888 4,000 11,900 

27 ธ.ค.-01 ม.ค.  2560 25,888 25,888 6,000 11,900 

31 ธ.ค.-05 ม.ค.  2560 25,888 25,888 6,000 11,900 

 
 

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน*** 
 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจนีร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมืองจนีเพ่ือโปรโมทสินค้าพ้ืนเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้า

ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ เพราะมผีลกับราคาทวัร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุก

ท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ 

ทั้งส้ิน และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จาก

ท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / ท่าน / ร้าน 

 
 โรงแรมทีพ่กัทีอ่าจะมกีารสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลกั 
 ณ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายในวันสุดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซ้ือได้ แต่ถ้าท่านใดไม่

สนใจกไ็ม่ต้องซ้ือ โดยไม่มกีารบังคบัลูกทวัร์ทั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.      
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าวซ่ีากรุ๊ป (วซ่ีาหนา้ด่าน) เขา้ประเทศจีน 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณทีีท่างรัฐบาลจีนประกาศยกเลกิวีซ่าหน้าด่าน (วซ่ีากรุ๊ป)      ผู้เดินทาง

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าวซ่ีาเพิม่ ท่านละ 1,800 บาท** 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

 กรุณามัดจ า 10,000 บาท / ท่าน หลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี       นายโสฬส ศิริวลัลภ 
เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

  แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689  

 พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ทีม่ีอายุการใช้งานเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 

 นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้ งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่
เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 
 



เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 

 กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือ
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้
ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

 กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
 ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่

นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
 การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า CHARTER FLIGHT หรือ EXTRA 

FLIGHT กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   
 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการเดินทางกรณมีีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 ทวัร์นีส้ าหรับผู้มีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

 ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่าน 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้
ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่ง
นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวซ่ีา  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจาก
การท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 



 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด
จากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

 อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

 มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

 กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตวั เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตวัส่วนตวัไปเอง เน่ืองจากรัฐบาลทอ้งถ่ินตอ้งการ
รักษาส่ิงแวดลอ้มและลดการทิ้งขยะ จึงไม่มีบริการท่ีโรงแรม 

 IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี 
- แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 
- แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 MAH หรือนอ้ยกวา่ 100 WH สามารถน าข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่มีการจ ากดั

จ านวน  
- แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 MAH หรือ 100-160 WH สามารถน าข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 

กอ้น 
- แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 MAH หรือ 160 WH หา้มน าข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 
  หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

 
เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน!! 
 ส าเนาหนังสือเดินทาง ทีม่ีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน  

 ส าเนารูปถ่ายสี ฉากหลงัสีขาว ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม.  

 สถานทูตปฏเิสธ รูปชุดครุยรับปริญญา/รูปชุดราชการ /ห้ามใส่เส้ือแขนกุด และห้ามใส่เส้ือสีขาว ทุกชนิด(เน่ืองจาก
ฉากหลงัต้องเป็นสีขาว) 
 
 



 
 
 

ตวัอย่างส าเนาที่ได้มาตรฐาน 

 


