วันที่

กําหนดการ

เช้ า เทีย่ ง เย็น
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กรุ งเทพฯ–ฉางซา–อีห้ ยาง
(WE616 : 14.30-18.45)

X
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อีห้ ยาง-วัดไป๋ หลู่-กําแพงเมืองโบราณอีห้ ยาง
อีช๋ าง-ช้ อปปิ้ งย่านการค้ าของเมืองอีช๋ าง
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อีช๋ าง-เสิ นหนงเจีย้ -ผ่านถนนบนสายนํา้ ทีส่ วย
ทีส่ ุ ด-อุทยานสะพานสวรรค์ (เทียนเซิงเฉียว)
อุทยานเสิ นหนงถัน-ต้ นไม้ พนั ปี





4

เสิ นหนงเจีย้ -อุทยานเทียนเยีย่ น-ผ่านชมทีร่ าบสี
แดง “หงผิงฮั่วหลาง”-สะพานสายรุ้ ง-อุทยาน
จุดสู งสุ ดของเสิ นหนง(เสิ นหนงติ่ง)-หุบเขาเสิ น
หนงกู่-สั นเขาลิงทอง-เสี่ ยวหลงถัง

5

เสิ นหนงเจีย้ -เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-สวนกวนอูอี้
หยวน-กําแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชมภายนอก
ฉางเต๋ อ-ถนนโบราณต้ าเสี่ ยวเหอเจีย

6

โรงแรม
YINCHENG HUATIAN
หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

DONGSHAN SANXIA
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
SHENNONG
 SHANZHUANG HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว



SHENNONG
 SHANZHUANG HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว





CHANGDE VIENNA
 HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

ฉางเต๋ อ-ฉางซา-พิพธิ ภัณฑ์ เจี่ยนตู๋-ถนนคนเดิน

หวงซิงลู่-ฉางซา-กรุ งเทพฯ
(WE617 : 19.40-22.30)



✈
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กรุณาเตรียมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ จํานวน 180 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง

 กําหนดการเดินทาง เดือน มิถุนายน 2561
วันแรก
11.30 น.
14.30 น.
18.45 น.

คํ่า

วันทีส่ อง
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

คํ่า
วันทีส่ าม
เช้ า

กรุ งเทพฯ-ฉางซา-อีห้ ยาง
 พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 3
บริเวณISLAND-E สายการบินTHAI SMILE (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกให้กบั ท่าน
 เหิ รฟ้ าสู่เมืองฉางซาโดยสายการบินTHAI SMILE เทีย่ วบินทีWE616
่
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อ) ง
เดินทางถึง “ฉางซา” ตั้งอยูท่ างตอนใต้ของแม่น้ าํ เซี ยง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง ตะวันออกติด
ภูเขาลัวเซี ยว ตะวันตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใต้ติดภูเขาเฮิงชาน มีพ้นื ที่ประมาณ 12,500 ตร.กม.แบ่งเขต
การปกครองออกเป็ น 5 เขต และ 4 อําเภอ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ
เรี ยบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่ ภตั ตาคาร
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เกีย๊ ว
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองอีห้ ยาง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
 พักที่ YINCHENG HUATIAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
อีห้ ยาง-วัดไป๋ หลู่-กําแพงเมืองโบราณอีห้ ยาง-อีช๋ าง-ช้ อปปิ้ งย่านการค้ าของเมืองอีช๋ าง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ วัดไป๋ หลู่ เป็ นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองอี้หยาง สร้างในสมัยราชวงศ์ ถงั มีประวัติ กว่า
1,200 ปี ภายในแบ่งเป็ นวิหาร ต่างๆ วิหาร พระสังกัจจายน์ ภายในประดิษฐาน องค์พระสังกัจจายน์
และซื่อต้าเทียนหวัง วิหารเจ้าแม่กวนอิม ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมและ เป็ นห้องปฎิบตั ิ
ธรรม วิหารหลัก ภายในประดิษฐาน พระอรหันต์ 18 องค์ วิหารเย่า สื อ และ หอคัม ภีร์ จากนั้นนํา
ท่านชม กําแพงเมืองโบราณอีห้ ยาง สร้างขึ้นในสมัยสามก๊ก กําแพงส่ วนใหญ่สร้างด้วยดิน ภายหลัง
ในสมัยราชวงศ์ ชิงได้ใช้อิฐสี เขียว ก่อสร้ างเพิ่มเติมเข้าไป ในสมัย โบราณที่นี่ เป็ น จุดยุทธศาสตร์ ที่
สําคัญในการรบ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทาวสู่ เมืองอีช๋ าง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) หรื อเรี ยกย่อๆว่า เมืองอี๋ต้ งั อยูท่ าง
ทิศตะวันตกของมณฑลหูเป่ ย และอยูป่ ากช่องแคบซี หลิงเสี ยของแม่น้ าํ แยงซี เกียงทางทิศตะวันออก
มีพ้นื ที่ประมาณ 21,600 ตร.กม ประชากรส่ วนใหญ่จะเป็ นชนเผ่ากลุ่มน้อยที่มาอาศัยอยูร่ ่ วมกัน
ประมาณ 20 กว่าเผ่า อาทิเช่น เผ่าหุ ย ถู่เจีย แมนจู และชาวฮัน่ ฯลฯ เป็ นต้น จากนั้นนําท่าน ช้ อปปิ้ ง
ย่านการค้ าของเมืองอีช๋ าง เป็ นศูนย์รวมของสิ นค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกซื้ อ
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ ดย่าง
 พักที่ DONGSHAN SANXIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
อีช๋ าง-เสิ นหนงเจีย้ -ผ่ านถนนบนสายนํา้ ทีส่ วยทีส่ ุ ด -อุทยานสะพานสวรรค์ (เทียนเซิงเฉียว)-อุทยาน
เสิ นหนงถัน-ต้ นไม้ พนั ปี
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
SS

เทีย่ ง
บ่ าย

คํ่า
วันทีส่ ี่
เช้ า

นําท่านเดินทางสู่ เสิ นหนงเจีย้ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ระหว่างทางรถจะวิง่ ผ่าน
ถนนบนสายนํ้าที่สวยที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดไม้ทาํ ลายป่ าบนภูเขา การคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อมทาง
นิเวศวิทยา ถนนสายนี้จึงถูกสร้างขึ้นในหุ บเขาลึก ความยาวรวมกว่าสิ บกิโลเมตร นําท่านเดินทางต่อ
สู่ เสิ นหนงเจี้ย ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือของมณฑลหูเป่ ย เป็ นสถานที่แห่งใหม่ที่ทาง
คณะกรรมการมรดกโลกยูเนสโก้ (UNESCO) สมัยสามัญครั้งที่ 40 ได้มีมติให้ “เสิ นหนงเจี้ย ” เขต
อนุรักษ์พนั ธุ์ไม้และสัตว์ป่าแห่งชา ติน้ ีได้เข้าเป็ นอีกหนึ่งแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี 2016
เสิ นหนงเจี้ย ยังได้ชื่อว่าเป็ นอาณาเขตแห่งเทพกสิ กร （农氏）ซึ่ งชาวจีนเชื่อกันว่าเป็ นบูรพกษัตริ ย ์
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จีน ที่นี่มีความสู งเหนือระดับนํ้าทะเลเฉลี่ยแล้วกว่า 1,700 เมตร มียอดเสิ น
หนงติ่งที่สูงสุ ด มีความสู งจากนํ้าทะเล 3,105.4 เมตร ที่แห่งนี้มีระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติด้ งั เดิมที่
สมบูรณ์ ป่ าไม้หนาแน่นตั้งแต่โบราณ มีประวัติโบราณกว่า 3,000 กว่าปี ก่อนจดบันทึกไว้วา่ มีคนป่ า
อาศัยอยู่ จึงเป็ นปริ ศนาที่ไม่มีคาํ ตอบ 1ใน 4 ของโลก ยังมีสัตว์ป่านานาชนิด ที่มีชื่อเสี ย งที่สุดก็คือ
ลิงขนทอง และหมีแพนด้า และสถานที่แห่งนี้ยงั เป็ นแหล่ง “โอโซน ” (อากาศที่บริ สุท์ ิ ) ตาม
ธรรมชาติที่หายากในโลก ณ ปั จจุบนั นี้ การสู ดหายใจด้วยอากาศบริ สุทธิ์ มีส่วนช่วยต่อสุ ขภาพและ
ความเป็ นอยูท่ ี่ดีของคุณ ทําให้สมองมีความสามารถในการคิดอ่านมากขึ้น และมีอารมณ์ดียงิ่ ขึ้น
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานสะพานสวรรค์ (เทียนเซิงเฉียว) ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที สู งจาก
ระดับนํ้าทะเล 1,800 เมตร มีพ้นื ที่ 20 ตารางกิโลเมตร ที่นี่มีดอกกล้วยไม้เต็มทัว่ หุ บเขา จึงได้ชื่อว่า
หุบเขากล้วยไม้ เดินไปตามทางเดินริ มหน้าผา เห็นสะพานสวรรค์สร้างจากธรรมชาติอยูก่ ล างหุบ
เขา นํ้าตกที่ตกจากยอดสู ง เหมือนเป็ นภาพวาด เสี ยงนํ้าตกและเสี ยงนกร้องเหมือนเป็ นเพลง ทําให้
เพลิดเพลินและผ่อนคลาย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ อุทยานเสิ นหนงถัน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง
เหยียนตี้ （ 炎帝） เทพกสิ กร （ 神农氏） เสิ นหนงถังมีความหมายต่อทุกคนที่มีเชื้อสายที่เป็ นคนจีน เห
ยียนตี้ เป็ นผูซ้ ่ ึ งทําให้คนจีนได้ต้ งั รกรากในพื้นที่แห่งนี้ ซึ่ งท่านเน้นเรื่ องความอุดมสมบูรณ์ สอนให้
คนรู ้จกั เพาะปลูก รู ้จกั การอยูร่ ่ วมกัน ไม่ตอ้ งเป็ นชนเผ่าเร่ รอน
จัตุรัสแท่นที่บูชาสง่างดงาม
สิ่ งก่อสร้างหลักคือ องค์เทพกสิ กร สู ง 21 เมตร กว้าง 35 เมตร พระเศียรเป็ นวัว ลําตัวอยูใ่ นแผ่นดิน
ข้างแท่นที่บูชามีหินห้าสี เป็ นองค์ประกอบ หมายถึง ทอง ไม้ นํ้า ไฟ และ ดิน 5 ธาตุ สําหรับคนจีน
ถ้าได้มาที่เสิ นหนงเจี้ยจะต้องมาที่ เสิ นหนงถั ง เพื่อมากราบไหว้สักการะบรรพบุรุษ นําท่าน ชม
ต้ นไม้ พนั ปี ที่มีอายุมากกว่า 1,200 ปี สู ง 48 เมตร มีเส้นผ่าสู งกลาง 2.8 เมตร ต้องมีมากกว่า 6 คนจับ
มือกันถึงจะกอดรอบต้นไม้ได้ และมีตน้ ไม้ที่เคยโดนฟ้ าผ่ามีรูปองค์เทพกสิ กรอยูต่ รงกลางต้นไม้
ผูค้ นที่มาเยือนต่างกราบไหว้สักการะเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุ กหี้ มูป่า
 พักที่ SHENNONG SHANZHUANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เสิ นหนงเจีย้ -อุทยานเทียนเยีย่ น-ผ่านชมทีร่ าบสี แดง“หงผิงฮั่วหลาง”-สะพานสายรุ้ ง-อุทยาน
จุดสู งสุ ดของเสิ นหนง(เสิ นหนงติ่ง)-หุบเขาเสิ นหนงกู่-สั นเขาลิงทอง-เสี่ ยวหลงถัง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
SS

เทีย่ ง
บ่ าย

คํ่า
วันทีห่ ้ า
เช้ า

เทีย่ ง

นําท่านเดินทางสู่ อุทยานเทียนเยีย่ น (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตก
เฉี ยงเหนือของเสิ นหนงเจี้ย มีพ้นื ที่ ประมาณ 926.24 ตารางกิโลเมตร ซึ่ งยังคงเป็ นวิวป่ าไม้ดงดิบ
เน้นการท่องเที่ยวแบบเชิงนิเวศ รวมถึงต้นไม้แปลก ดอกไม้แปลก ถํ้าแปลก ยอดเขาแปลก
วัฒนธรรมชนเผ่าแปลก ไว้เป็ นหนึ่งเดียว ให้ท่านที่มาเที่ยวที่น้ ีได้รับสิ่ งใหม่ๆที่ไม่เคยพบเห็นมา
ก่อน เหมาะกับท่านที่ชอบเที่ยวแบบผจญภัย นําท่าน ผ่านชมทีร่ าบสี แดง “หงผิงฮั่วหลาง” ตั้งอยูท่ ี่
เทียนเหมินยาหนานลู่ ระยะทางยาว 15 กิโลเมตร มี 3 นํ้าตก 4 สะพาน 5 ทะเลสาบ 6 ถํ้า และ 36
ยอดเขา รวมกันเรี ยกเป็ น ที่ราบแดง ตามตํานานบอกกล่าวไว้วา่ สถานที่แห่งนี้ก็คือ บริ เวณที่เหยียนตี้
อยูอ่ าศัยนัน่ เอง นําท่านชม สะพานสายรุ้ ง สะพานเหล็กที่สร้างเชื่อมระหว่างช่องว่างสองยอดเขา
(เอี้ยนจื่อยา) เมื่อยืนอยูบ่ นสะพานท่านจะได้เห็นวิวสวยงามระหว่างสองภูเขา
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานจุดสู งสุ ดของเสิ นหนง (เสิ นหนงติ่ง ) ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของเสิ นหนงเจี้ย มีพ้นื ที่ 883.6 ตารางกิโลเมตร ยอดเสิ นหนงติ่งเป็ น
ยอดสู งสุ ดของเสิ นหนงเจี้ย มีความสู งจากนํ้าทะเล 3,105.4 เมตร เป็ นจุดที่สามารถมองเห็นทุกยอด
ทัว่ หุ บเขา ได้ชื่อ ว่า เป็ นยอดเขาสู งสุ ดของเขตหัวจง(ภาคกลางของประเทศจีน ) เป็ นชื่อเรี ยกของ 4
มณฑลรอบๆแม่น้ าํ แยงซี เกียง ได้แก่ มณฑล เหอหนาน หูเป่ ย หูหนาน แล ะ เจียงซี ที่นี่ได้รักษา
ระบบนิเวศทางธรรมชาติของป่ าไม้เขตร้อนอย่างสมบูรณ์ ได้ชื่อว่าเป็ น “ขุมทรัพย์สีเขียว “ “คลัง
พันธุ์ กรรมของพืช “ “สวนสัตว์ธรรมชาติ “ “สถานที่ล้ ีภยั ของสัตว์ ใกล้สูญพันธุ์ “ ฯลฯ เป็ นอุทยาน
สําคัญที่หา้ มพลาดเมื่อมาเที่ยวเสิ นหนงเจี้ย จากนั้นนําท่านชม สั นเขาลิงทอง ให้ท่านได้สูดโอโซน
บริ สุทธิ์ ให้เต็มปอดที่สันเขาลิงทอง ที่นี่เป็ นป่ าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยพื ชพันธุ์ นานาชนิด
เป็ นที่อยูอ่ าศัยของลิงขนทอง เลยเป็ นที่มาของชื่อสันเขาลิงทอง ยังมีน้ าํ ตกลิงทองที่สวยงามเหมือน
สร้อยเงินที่แขวนไว้ ได้รับการยกย่ องให้เป็ นวิวที่สวยที่สุดของมณฑลหูเป่ ย เป็ นแหล่งโอโซนตาม
ธรรมชาติที่หายากในโลก ณ ปั จจุบนั นี้ จากนั้นนําท่านชม เสี่ ยวหลงถัง ให้ท่านชมความน่ารักของ
ลิงขนทอง ซึ่ งเป็ นสัตว์สงวนที่หาดูได้ยากมีค่าเท่ากับหมีแพนด้า
พวกมัน อาศัยอยูส่ ู งจาก
ระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,300-3,000 เมตร มีขนสี ทองสง่างาม ตาโต จมูกโด่ง ซึ่งหน้าของหงอคง
ในหนังเรื่ องไซอิ๋ว ก็ใช้หน้าของลิงนี้เป็ นแบบอย่าง
หมายเหตุ : รายการท่ องเทีย่ วนีข้ นึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศและการรักษาความ ปลอดภัยของนักท่องเทีย่ ว
โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็ นสํ าคัญโดยทีไ่ ม่ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทางบริษัทฯ จะไม่ คืนเงิน
แต่ หาโปรแกรมอืน่ มาทดแทนให้ ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั ความเหมาะสม
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ SHENNONG SHANZHUANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เสิ นหนงเจีย้ -เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-สวนกวนอูอหี้ ยวน-กําแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชมภายนอก
ฉางเต๋ อ-ถนนโบราณต้ าเสี่ ยวเหอเจีย
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว) ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง อยูใ่ นมณฑลหูเป่ ย ใกล้
กับเขื่อนสามผา เป็ นเมืองที่ใหญ่และมีความสําคัญเป็ นอันดับสองของมณฑลหูเป่ ยรองจากอู่ฮนั่ เป็ น
เมืองที่มีป ระวัติกว่า 2,700ปี เริ่ มจากสมัยฉู่กวั๋ มีสถานที่ สําคัญ และสถาปั ตยกรรมขนาดใหญ่ที่
เกี่ยวกับสามก๊กมากมาย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สามก๊ก
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บ่ าย

คํ่า
วันทีห่ ก
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย
คํ่า
19.40 น.
22.30 น.

นําท่านเดินทางสู่ สวนกวนอูอหี้ ยวน อยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของ กําแพงเมืองเกงจิ๋ว ใช้เงิน
ลงทุนในการก่อสร้างถึง 1,500 ล้านหยวน ใช้ความจงรักภักดีเป็ นหัวข้อ ใช้วธิ ี ต่างๆบอกเล่า
ชีวประวัติของท่านกวนอู ภายในสวนมี รู ปปั้นเทพเจ้ ากวนอูทใี่ หญ่ ทสี่ ุ ดในโลก ก่อสร้างโดยใช้แผ่น
ทองสัมฤทธิ์ กว่า 4,000 ชิ้น มีความสู ง 58 เมตร หมายถึงท่านมีอายุ 58 ปี นํ้าหนักมากกว่า 1,200 ตัน
มือถือง้าวยาว 70 เมตร จากนั้นนําท่านชม กําแพงเมืองเกงจิ๋ว (จิวโจว)ชมภายนอก มีความกว้าง 3.75
เมตร มีเนื้อที่ 4.5 ตารางกิโลเมตร ยาว 10.5 กิโลเมตร สู ง 8.83 เมตร มี 6 ประตู ทุกประตูจะมีป้อม
หรื อซุ ม้ อยูด่ า้ นบน กําแพงเดิม สร้างขึ้นยุคชุนชิวจ้านกว๋ อ ที่เห็นตอนนี้ส่วนมากเป็ นการต่อเติมใน
ปลายสมัยราชวงศ์หมิงต้นราชวงศ์ชิง ซึ่ งได้รับการดูแลรักษาเป็ นอย่างดี ให้ท่านได้ เก็บภาพเป็ นที่
ระลึก จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ฉางเต๋ อ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ซึ่ งตั้งอยูท่ างทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็ นแหล่งถลุงเหมืองแร่ ที่สาํ คัญ และมีผลิตผลทาง
การเกษตรที่มีชื่อของประเทศจีน จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณต้ าเสี่ ยวเห อเจีย เป็ นถนนที่
ก่อสร้างแบบสมัย โบราณ สร้างตามวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ของเมืองฉางเต๋ อ เป็ นแหล่งรวม
อาหารพื้นเมือง เช่น เต้าหูเ้ หม็น เส้นหมี่ฉางเต๋ อ ฯลฯ อิสระให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้ อตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ CHANGDE VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ฉางเต๋ อ-ฉางซา-พิพธิ ภัณฑ์ เจี่ยนตู๋-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุ งเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉางซา (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้
พักผ่อนชมวิวธรรมชาติอนั สวยงาม จากนั้นนําท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ เจี่ยนตู๋ เป็ นพิพิธภัณฑ์ตาํ ราไม้ไผ่
แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศจีน ซึ่ งมีตาํ ราประมาณ 140,000 เล่ม ถูกขุดค้นพบเมื่อปี 1996
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงได้รับความนิยมอย่างมากจากนักศึกษา นักวิชาการ สําหรับเป็ นที่ศึกษาค้นคว้า
ประวัติศาสตร์วฒั นธรรมจีนยุคโบราณอีกด้วย (ปิ ดทุกวันอังคาร)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งเพื่อเลือกซื้ อสิ นค้าหลากหลาย
สําหรับเป็ นของฝากและที่ระลึกแก่คนที่รักทางบ้าน
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย เพือ่ สะดวกในการช้ อปปิ้ ง
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
 กลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เทีย่ วบิน WE617
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อ)ง
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ..........    
********ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ********
    ซื่อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา    
(*** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ ต้ งั แต่ 10 ท่านขึน้ ไป ***)
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เสิ นหนงเจีย้ เมืองเล่ าปี่ (เกงจิ๋ว) ฉางซา 6 วัน 5 คืน (WE)
อัตราค่ าบริการ (ราคาต่ อท่ าน)
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน

เด็กอายุ 2-18 ปี
พักกับผู้ใหญ่

วันที่ 14-19 เมษายน 2561
**วันสงกรานต์ **

31,999 บาท

31,999 บาท

4,000 บาท 19,999 บาท

วันที่ 24-29 เมษายน 2561

24,999 บาท

24,999 บาท

4,000 บาท 17,999 บาท

วันที่ 8-13 พฤษภาคม 2561

24,999 บาท

24,999 บาท

4,000 บาท 17,999 บาท

วันที่ 19-24 มิถุนายน 2561

23,999 บาท

23,999 บาท

4,000 บาท 17,999 บาท

กําหนดการเดินทาง

พักเดีย่ ว
จ่ ายเพิม่

ราคา
ไม่ รวมตัว๋

อัตราค่ าบริการดังกล่าวรวม
1. ค่ าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่ าภาษีสนามบิน ทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ าํ มันขึ้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าภาษี
นํ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นีเ้ ช็คภาษีนํา้ มัน ณ วันที่ 3 ก.พ.61
3. ค่ าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ปท่ องเทีย่ ว ราคา 800 บาท สํ าหรับผู้ถือหนังสื อเดินทางไทย (ส่ งสําเนาหนังสื อเดินทาง ต้องถ่าย
ให้เห็นทั้ง 2 หน้า ตามรู ป)

4. ค่ าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. นํา้ หนักสั มภาระท่านละไม่เกิน20 กิโลกรัมสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน นํ้าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม ,
ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครอง
ผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูงกว่า 70 ปี
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้ งั นี้ยอ่ ม
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อยูใ่ นข้อจํากัดที่ มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์
หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพือ่ ให้ คลอบคลุมในเรื่องของสุ ขภาพ ท่ าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ทเี่ จ้ าหน้ าทีข่ องบริษัท ฯ ***ทั้งนีอ้ ตั ราเบีย้ ประกันเริ่มต้ นที่ 330 บาท
ขึน้ อยู่กบั ระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณี ที่เสี ยชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว , การติดเชื้อ , ไวรัส , ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง , อาการที่เกี่ยวข้อง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา , การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ , ตกอยู่
ภายใต้อาํ นาจของสุ รายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร , การบาดเจ็บเนื่องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อตั
8. ค่ าบริการดังกล่าว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่ าบริการเฉพาะผู้เดินทางทีเ่ ป็ นชาวไทยเท่ านั้น!!! ต
อัตราค่ าบริการดังกล่าวไม่ รวม
1. ค่ าทําหนังสื อเดินทางทุกประเภท
2. ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุ ณาเตรียมค่ าทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ รวม 180 หยวนต่ อคน (เด็กชํ าระทิปเท่ าผู้ใหญ่ )
4. ค่ าภาษีมูลค่าเพิม่ VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวก
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง
ขอสงวนสิ ทธิ์ ออกใบเสร็ จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์ เท่านั้น
5. ค่ าวีซ่าจีนสํ าหรับชาวต่ างชาติ
เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน
1. ในการจองครั้งแรก ชําระมัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง)
2. ส่ งสํ าเนาหนังสื อเดินทาง ถ่ายตามรู ปข้างต้น ส่ งให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
3. ชําระส่ วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
เงื่อนไขการให้ บริการวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ป
 วีซ่ากรุ๊ ปทําได้เฉพาะผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทยเท่านั้น!!! ชาวต่างชาติไม่สามารถยืน่ วีซ่ากรุ๊ ปได้
 หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนําไปใช้กบั การเดินทางครั้งอื่นๆ ได้ รวมทั้งไม่
สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
 กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผูป้ กครอง ในเส้นทางที่บินลงปั กกิ่ง / ปั กกิ่ง+เซี่ยงไฮ้ (เที่ยว 2 เมือง) ต้อง
ยืน่ วีซ่าเดี่ยวเท่านั้น
 ในกรณี รัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ ป ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดๆ ทั้งสิ้ น ทําให้ไม่สามารถยืน่ วีซ่ากรุ๊ ปได้ หรื อ
ท่านมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่าเดี่ยว ผูเ้ ดินทางจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการทํา วีซ่าเดี่ยวยืน่ ปกติ 4 วัน ทําการ ท่าน
ละ 700 บาท หรือ วีซ่าด่ วน 2 วัน ทําการ ท่านละ 1,750 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น สําหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทาง
ไทยเท่านั้น)
 สําหรับผูท้ ี่เคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังต่อไปนี้ 1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน
5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่ าน 10.อียปิ ต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรี ย 13.เยเมน
14.เลบานอน 15.อินเดีย 16.ศรี ลงั กา 17.ลิเบีย 18.ซูดาน 19.แอลจีเรี ย 20.ไนจีเรี ย 21.ตุรกี 22.โอมาน 23.จอร์แดน
24.โซมาเรี ย (ตั้งแต่ปี 2014 เป็ นต้นมา ไม่สามารถยืน่ ขอวีซ่ากรุ๊ ปได้ ต้องทําวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น)
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การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ าใช้ จ่ายท่านละ 10,000-15,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้ าใช้ จ่ายทั้งหมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่ าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่
สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทราบก่อนการเดินทาง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น
และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย , การถูกทําร้าย,
การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางอ อก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ นอัตราค่ าบ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
SS

 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสื อเดินทางไทย (กรณีท่านทีม่ ีความประสงค์ จะยืน่ วีซ่าเดี่ยว)
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่ มีการ ชํ ารุ ดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ าเกิดการชํ ารุ ด เจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ า- ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรู ป 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขาวเท่านั้น!!
ข้ อห้ าม : ห้ามแม็ครู ป , ห้ามรู ปเป็ นรอย, ห้ามเปื้ อน, ห้ามยิม้ , ห้ามใส่ เสื้ อสี อ่อน และสี ขาว (ห้ามใส่ เสื้ อคอกว้าง
แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทํางาน ชุดนักเรี ยน นักศึกษา), ห้ามใส่ แวนตาสี ดาํ หรื อ
กรอบแว่นสี ดาํ , ห้ามสวมใส่ เครื่ องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็ นต้น
รู ปต้องเห็นคิ้ว และใบหูท้ งั 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิ ดหน้า
รู ปต้องอัดด้วยกระดาษสี โกดัก หรื อฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยืน่ วีซ่า กรุ ณาเตรี ยมหนังสื อรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ ง
หนังสื อเดินทาง
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 18 ปี เดินทาง ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
 เดินทางพร้ อมพ่อแม่/ เดินทางพร้ อมพ่อ หรือ แม่
1. สําเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอายุตํ่ากว่ า6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทางพร้ อมญาติ
1. สําเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอายุตํ่ากว่ า6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําที่เขตหรื ออําเภอเท่านั้น
6. ผู้เดินทางทีช่ ื่ อเป็ นชาย แต่ รูปร่ าง หน้ าตาเป็ นหญิ(สาวประเภทสอง
ง
) ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
1. หนังสื อรับรองการทํางานเป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
2. หนังสื อชี้แจงตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
3. สําเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นตํ100,000
่า
บาท
3. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผูร้ ับยืน่ วีซ่าที่ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนในวันยืน่ วีซ่า
7. กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่ างชาติใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
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1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่านั้น!! ต่ออายุการทํางานแล้วไม่ต่าํ กว่า3 – 6 เดือน หากไม่ ได้
ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสื อรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สําเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นตํ100,000
่า
บาท
4. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
ค่ าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติในกรณีทที่ างบริษัท ฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,060 บาท
 หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุ ณาสอบถามรายละเอียดได้ ทเี่ จ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายขาย)
ประเทศทีไ่ ม่ สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยีย่ ม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสื อเดินทางต่ างด้ าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจาก
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทําการยืน่ วีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง
น้อย 10 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข้ าใจ ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์
ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ทปี่ ระสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ หรือ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า- ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

** ก่อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทาง
บริษทั ฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็ นหลัก **
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่างนี!้ !!!
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน และตามความเป็ นจริง เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถานภาพ  โสด  แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่าร้ าง
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส.........................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ...............................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ).....................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................. ........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้าน...............................................
ชื่อสถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ).........................................................................................
ตําแหน่ งงาน...................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
**กรณีเกษียณอายุงาน กรุ ณากรอกชื่ อสถานทีท่ าํ งาน/ ทีอ่ ยู่ ทีเ่ คยทํางาน......................................................................
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................
..............

(สํ าคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที.่ ............... เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.่ ......................เดือน........................ปี .....................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมื่อวันที.่ ............... เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.่ ......................เดือน........................ปี .....................
รายชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
หมายเหตุ
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนี้
เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
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