วันที่

กำหนดกำร

เช้ ำ เทีย่ ง เย็น

โรงแรม

1

กรุ งเทพฯ–กวำงเจำ (CZ358:12.00-15.50)
สนำมบินกวำงเจำ-อีช๋ ำง(CZ3311:21.15-23.10)

✈



YICHANG GUOMAO HOTEL
หรือเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

2

อีช๋ ำง-เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-สวนกวนอูอหี้ ยวน
ศำลเจ้ ำกวนอู-กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชม
ภำยนอก-เสิ นหนงเจีย้ -ผ่ำนถนนบนสำยนำ้ ที่
สวยทีส่ ุ ด-อุทยำนกวนเหมินซำน-หอหมีแพนด้ ำ
รังผึง้ ริมผำ



ARCADIA INTERNATIONAL
 FOREST HOTELระดับ 5 ดำว

3

เสิ นหนงเจีย้ -อุทยำนเทียนเยี่ยน-ผ่ำนชมทีร่ ำบสี
แดง“หงผิงฮั่วหลำง”-สะพำนสำยรุ้ ง
อุทยำนจุดสู งสุ ดของเสิ นหนง(เสิ นหนงติ่ง)
ป่ ำนปี้ เยียน-หุบเขำเสิ นหนงกู่-สั นเขำลิงทอง
เสี่ ยวหลงถัง





ARCADIA INTERNATIONAL
 FOREST HOTELระดับ 5 ดำว

4

เสิ นหนงเจีย้ -อุทยำนสะพำนสวรรค์ (เทียนเซิง
เฉียว)-อุทยำนเสิ นหนงถัน-ต้นไม้ พนั ปี
เมืองอีช๋ ำง-กวำงเจำ(CZ3312:23.55-01.40+1)







5

จัตุรัสฮัวเฉิง-วัดกวงเสี้ยว-ช้ อปปิ้ งถนนซั่ง
เซี่ยจิ่ว-กวำงเจำ-กรุ งเทพ (CZ361:20.00-21.50)





X

X



CRYSTAY ORANGE HOTEL

ระดับ 5 ดำว

กรุณำเตรียมค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ จำนวน 150 หยวน/คน ตลอดกำรเดินทำง
SHCZYIH2 เสิ นหนงเจี้ย เมืองเล่าปี่ (เกงจิ๋ว) สวนกวนอูอ้ ีหยวน กวางเจา 5 วัน 4 คืน(CZ) มี.ค.61/Y-RE310118

SS

 กำหนดกำรเดินทำง เดือนมีนำคม-พฤษภำคม 2561
วันแรก
09.00 น.
12.00 น.
15.50 น.

เย็น
21.15 น.
23.10 น.

วันทีส่ อง

เช้ ำ

กรุ งเทพฯ-กวำงเจำ-อีช๋ ำง-เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)
 คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ ำงประเทศ ) ชั้ น 4
ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สำยกำรบิน CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ) เจ้าหน้าที่บริ ษทั
ฯจะคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่าน
เหิ รฟ้ าสู่ เมืองกวำงเจำ โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เทีย่ วบินที่ CZ358
เดินทางถึง สนำมบินไป่ หวิน เมืองกวำงเจำ เมืองหลวงของมณฑลกวางตุง้ ซึ่ งเป็ นเมืองใหญ่ที่เติบโต
อย่างรวดเร็ วจากธุ รกิจการค้า นอกจากนี้ยงั มีอาหารและภาษาที่เป็ นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้ หลังผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว นาท่านรับกระเป๋ าสัมภาระ เพื่อต่อไฟล์ทเดิ นทางสู่
เมืองอี๋ชาง
 รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำรภำยในสนำมบินกวำงเจำ
 เหิ รฟ้ าสู่ เมืองอีช๋ ำง โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่ วบินที่ CZ 3311
เดินทางถึง สนำมบินซำนเสี ย เมืองอีช๋ ำง หรื อเรี ยกย่อๆว่า เมืองอี๋ต้ งั อยูท่ างทิศตะวันตกของมณฑลหู
เป่ ย และอยูป่ ากช่องแคบซี หลิงเสี ยของแม่น้ าแยงซี เกียงทางทิศตะวันออก มีพ้ืนที่ประมาณ 21,600
ตร.กม ประชากรส่ วนใหญ่จะเป็ นชนเผ่ากลุ่มน้อยที่มาอาศัยอยูร่ ่ วมกันประมาณ 20 กว่าเผ่า อาทิเช่น
เผ่าหุ ย ถู่เจีย แมนจู และชาวฮัน่ ฯลฯ เป็ นต้น จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ที่พกั
 พักที่ YICHANG GUOMAO HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว ****
อีช๋ ำง-เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-สวนกวนอูอหี้ ยวน-ศำลเจ้ ำกวนอู-กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชม
ภำยนอก-เสิ นหนงเจีย้ -ผ่ ำนถนนบนสำยนำ้ ทีส่ วยทีส่ ุ ด-อุทยำนกวนเหมินซำน-หอหมีแพนด้ ำ
รังผึง้ ริมผำ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว) ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชั่วโมง อยูใ่ นมณฑลหู เป่ ย ใกล้
กับเขื่อนสามผา เป็ นเมืองที่ใหญ่และมีความสาคัญเป็ นอันดับสองของมณฑลหูเป่ ยรองจากอู่ฮนั่ เป็ น
เมื องที่ มีป ระวัติกว่า 2,700ปี เริ่ ม จากสมัย ฉู่ กวั๋ มี สถานที่ ส าคัญ และสถาปั ตยกรรมขนาดใหญ่ ที่
เกี่ ยวกับสามก๊กมากมาย นาท่านเดิ นทางสู่ สวนกวนอูอีห้ ยวน อยู่ทางทิ ศตะวันออกเฉี ยงใต้ของ
กาแพงเมืองเกงจิ๋ว ใช้เงินลงทุนในการก่อสร้างถึง 1,500 ล้านหยวน ใช้ความจงรักภักดีเป็ นหัวข้อ ใช้
วิธีต่างๆบอกเล่ าชี วประวัติของท่านกวนอู ภายในสวนมี รู ปปั้ นเทพเจ้ ำกวนอูที่ใหญ่ ที่สุดในโลก
ก่ อสร้ า งโดยใช้แผ่นทองสั ม ฤทธิ์ กว่า 4,000 ชิ้ น มี ความสู ง 58 เมตร หมายถึ ง ท่ า นมี อายุ 58 ปี
น้ าหนักมากกว่า 1,200 ตัน มือถือง้าวยาว 70 เมตร จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ศำลเจ้ ำกวนอู เมืองเกง
จิ๋ว(จิงโจว) ตั้งอยูท่ างตอนใต้ของเมืองนี้ ที่นี่เมื่อก่อนเชื่อกันว่าเป็ นตาหนักของกวนอยูใ่ นสมัยที่กวน
อูปกครองเมื องเกงจิ๋ว ภายในศาลเจ้ากวนอูก็จะมี รูปปั้ นของกวนอูองค์สีทองขนาดใหญ่ที่มีทหาร
องครักษ์ยนื อยูซ่ า้ ย-ขวา รวมทั้งมีรูปปั้ นของพี่นอ้ งร่ วมสาบานคือ เล่าปี่ กวนอู เตียวหุ ย ชาวจีนนิยม
มาขอพรศาลเจ้ากวนอู ในเรื่ องการท าธุ รกิ จ เพราะเชื่ อกันว่า เทพเจ้ากวนอู เป็ นเทพเจ้า แห่ ง ความ
ซื่ อสัตย์ โชคลาภ บารมี และความเจริ ญรุ่ งเรื อง จากนั้นนาท่านชม กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิวโจว)ชม
ภำยนอก มีความกว้าง 3.75 เมตร มีเนื้อที่ 4.5 ตารางกิโลเมตร ยาว 10.5 กิโลเมตร สู ง 8.83 เมตร มี 6
ประตู ทุกประตูจะมี ป้อมหรื อซุ ้มอยู่ดา้ นบน กาแพงเดิมสร้ างขึ้นยุคชุ นชิ วจ้านกว๋ อ ที่เห็ นตอนนี้

SHCZYIH2 เสิ นหนงเจี้ย เมืองเล่าปี่ (เกงจิ๋ว) สวนกวนอูอ้ ีหยวน กวางเจา 5 วัน 4 คืน(CZ) มี.ค.61/Y-RE310118

SS

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ
วันทีส่ ำม
เช้ ำ

เทีย่ ง

ส่ วนมากเป็ นการต่อเติมในปลายสมัยราชวงศ์หมิงต้นราชวงศ์ชิง ซึ่ งได้รับการดูแลรักษาเป็ นอย่างดี
ให้ท่านได้เก็บภาพเป็ นที่ระลึก
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สามก๊ก
นาท่านเดิ นทางสู่ เสิ นหนงเจี้ย (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 4.30 ชั่ วโมง) ระหว่างทางรถจะวิ่ง ผ่ ำน
ถนนบนสำยน้ำที่สวยที่สุด เพื่อหลีกเลี่ ยงการตัดไม้ทาลายป่ าบนภูเขา การคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อมทาง
นิเวศวิทยา ถนนสายนี้จึงถูกสร้างขึ้นในหุ บเขาลึก ความยาวรวมกว่าสิ บกิโลเมตร นาท่านเดินทางต่อ
สู่ เสิ นหนงเจี้ ย ตั้ง อยู่ท างทิ ศ ตะวันตกเฉี ย งเหนื อของมณฑลหู เป่ ย เป็ นสถานที่ แห่ ง ใหม่ ที่ ท าง
คณะกรรมการมรดกโลกยูเนสโก้ (UNESCO) สมัยสามัญครั้งที่ 40 ได้มีมติให้ “เสิ นหนงเจี้ย” เขต
อนุ รักษ์พนั ธุ์ไม้และสัตว์ป่าแห่ งชาติน้ ี ได้เข้าเป็ นอีกหนึ่ งแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี 2016
เสิ นหนงเจี้ ย ยัง ได้ชื่อว่าเป็ นอาณาเขตแห่ งเทพกสิ กร（神农氏）ซึ่ งชาวจีนเชื่ อกันว่าเป็ นบูรพ
กษัตริ ยย์ คุ ก่อนประวัติศาสตร์ จีน ที่นี่มีความสู งเหนื อระดับน้ าทะเลเฉลี่ยแล้วกว่า1,700 เมตร มียอด
เสิ นหนงติ่ งที่ สู งสุ ด มี ความสู งจากน้ าทะเล 3,105.4 เมตร ที่ แห่ งนี้ มีระบบนิ เวศน์ทางธรรมชาติ
ดั้งเดิ มที่สมบูรณ์ ป่ าไม้หนาแน่นตั้งแต่โบราณ มีประวัติโบราณกว่า 3,000 กว่าปี ก่อนจดบันทึกไว้
ว่ามีคนป่ าอาศัยอยู่ จึงเป็ นปริ ศนาที่ไม่มีคาตอบ 1ใน 4 ของโลก ยังมีสัตว์ป่านานาชนิด ที่มีชื่อเสี ยง
ที่สุดก็คือลิงขนทอง และหมีแพนด้า และสถานที่แห่ งนี้ ยงั เป็ นแหล่ ง “โอโซน” (อากาศที่บริ สุท์ ิ )
ตามธรรมชาติที่หายากในโลก ณ ปั จจุบนั นี้ การสู ดหายใจด้วยอากาศบริ สุทธิ์ มีส่วนช่วยต่อสุ ขภาพ
และความเป็ นอยูท่ ี่ดีของคุณ ทาให้สมองมีความสามารถในการคิดอ่านมากขึ้น และมีอารมณ์ดียิ่งขึ้น
จากนั้นนาท่ า นเดิ นทางสู่ อุ ทยำนกวนเหมิ นซำน ตั้งอยู่ที่ ตาบลมู่ หวี ในเขตเสิ นหนงเจี้ ย สภาพ
ภูมิอากาศแบบมรสุ มเขตร้อน มีฝนตกชุก ป่ าไม้ที่นี่จึงสมบูรณ์ นาท่านชม หอหมีแพนด้ ำ ชมความ
น่ารักของเจ้าหมี ซึ่งเป็ นสัตว์ประจาชาติของประเทศจีน จากนั้นนาท่านชม ชมรังผึง้ ริมผำ ริ มผาที่มี
ความสู งจากระดับน้ าทะเล 1,200 เมตร เหมาะสาหรับเป็ นบ้านของผึ้ง ที่นี่เมื่อมองไกลๆเหมือนบ้าน
ริ มหน้าผาแขวนขนาดเล็กกว่า 700 หลัง ที่จริ งแล้วเป็ นรังผึ้งกว่า 700 รัง สร้ างขึ้นเพื่อให้เป็ นบ้าน
ของผึ้งที่หนีมาจากที่อื่นเพราะสิ่ งแวดล้อมที่ไม่ดี
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักที่ ARCADIA INTERNATIONAL FOREST HOTEL ระดับ 5 ดำว *****
เสิ นหนงเจี้ย -อุทยำนเทียนเยี่ยน-ผ่ ำนชมที่รำบสี แดง “หงผิงฮั่วหลำง”-สะพำนสำยรุ้ ง-อุทยำน
จุดสู งสุ ดของเสิ นหนง(เสิ นหนงติ่ง)-ป่ ำนปี้ เยียน-หุบเขำเสิ นหนงกู่-สั นเขำลิงทอง-เสี่ ยวหลงถัง
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อุทยำนเทียนเยี่ยน (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชั่ วโมง) ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตก
เฉี ยงเหนื อของเสิ นหนงเจี้ย มี พ้ืนที่ ประมาณ 926.24 ตารางกิ โลเมตร ซึ่ งยังคงเป็ นวิวป่ าไม้ดงดิ บ
เน้ น การท่ อ งเที่ ย วแบบเชิ ง นิ เ วศ รวมถึ ง ต้น ไม้แ ปลก ดอกไม้แ ปลก ถ้ า แปลก ยอดเขาแปลก
วัฒนธรรมชนเผ่าแปลก ไว้เป็ นหนึ่ งเดี ยว ให้ท่านที่ มาเที่ยวที่น้ ี ได้รับสิ่ งใหม่ๆที่ไม่เคยพบเห็ นมา
ก่อน เหมาะกับท่านที่ชอบเที่ยวแบบผจญภัย นาท่าน ผ่ ำนชมที่รำบสี แดง “หงผิงฮั่วหลำง” ตั้งอยูท่ ี่
เทียนเหมินยาหนานลู่ ระยะทางยาว 15 กิโลเมตร มี 3 น้ าตก 4 สะพาน 5 ทะเลสาบ 6 ถ้ า และ 36
ยอดเขา รวมกันเรี ยกเป็ น ที่ราบแดง ตามตานานบอกกล่าวไว้วา่ สถานที่แห่ งนี้ ก็คือ บริ เวณที่เหยียนตี้
อยู่อาศัยนัน่ เอง นาท่านชม สะพำนสำยรุ้ ง สะพานเหล็กที่สร้างเชื่ อมระหว่างช่ องว่างสองยอดเขา
(เอี้ยนจื่อยา) เมื่อยืนอยูบ่ นสะพานท่านจะได้เห็นวิวสวยงามระหว่างสองภูเขา
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
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บ่ ำย

ค่ำ
วันทีส่ ี่
เช้ ำ

นาท่านเดิ นทางสู่ อุทยำนจุ ดสู งสุ ดของเสิ นหนง(เสิ นหนงติ่ง) ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชั่ วโมง
ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของเสิ นหนงเจี้ย มีพ้ืนที่ 883.6 ตารางกิโลเมตร ยอดเสิ นหนงติ่งเป็ น
ยอดสู งสุ ดของเสิ นหนงเจี้ย มีความสู งจากน้ าทะเล 3,105.4 เมตร เป็ นจุดที่สามารถมองเห็นทุกยอด
ทัว่ หุ บเขา ได้ชื่อว่าเป็ นยอดเขาสู งสุ ดของเขตหัวจง(ภาคกลางของประเทศจีน) เป็ นชื่ อเรี ยกของ 4
มณฑลรอบๆแม่น้ าแยงซี เกี ยง ได้แก่ มณฑล เหอหนาน หู เป่ ย หู หนาน และ เจียงซี ที่นี่ได้รักษา
ระบบนิเวศทางธรรมชาติของป่ าไม้เขตร้อนอย่างสมบูรณ์ ได้ชื่อว่าเป็ น “ขุมทรัพย์สีเขียว ” “คลัง
พันธุ์กรรมของพืช ” “สวนสัตว์ธรรมชาติ ” “สถานที่ล้ ีภยั ของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ” ฯลฯ เป็ นอุทยาน
สาคัญที่หา้ มพลาดเมื่อมาเที่ยวเสิ นหนงเจี้ย จากนั้นนาท่านชม ป่ ำนปี้ เยียน เป็ นป่ าหินที่ราบสู ง ที่นี่มี
การเล่าลือกันว่าพบเห็นคนป่ าออกมา เพราะเจอผม รองเท้า และ อุจจาระของคนป่ า ภายในอุทยาน
มีหินที่เป็ นรู ปร่ างต่างๆให้ท่านได้เที่ยวชมและเก็บภาพไว้เป็ นที่ระลึก จากนั้นนาท่านชม หุบเขำเสิ น
หนงกู่ สู งจากระดับน้ าทะเล 2,950 เมตร ได้ชื่อว่าเป็ นยอดสู งสุ ดของเสิ นหนงเจี้ย ถ้ายืนอยูท่ ี่จุดนี้
มองไปรอบๆ ใต้หุบเขามียอดเขาเล็กๆใหญ่ที่มีรูปร่ างแตกต่างกันไป เหมือนดาบ เหมือนฝ่ ามือ และ
เสาหิวเทวดา จากนั้นนาท่านชม สั นเขำลิงทอง ให้ท่านได้สูดโอโซนบริ สุทธิ์ ให้เต็มปอดที่สันเขาลิง
ทอง ที่นี่เป็ นป่ าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด เป็ นที่อยู่อาศัยของลิ งขนทอง
เลยเป็ นที่มาของชื่ อสันเขาลิงทอง ยังมีน้ าตกลิ งทองที่สวยงามเหมือนสร้ อยเงิ นที่แขวนไว้ ได้รับ
การยกย่องให้เป็ นวิวที่สวยที่สุดของมณฑลหูเป่ ย เป็ นแหล่งโอโซนตามธรรมชาติที่หายากในโลก
ณ ปั จจุ บนั นี้ จากนั้นนาท่านชม เสี่ ยวหลงถัง ให้ท่านชมความน่ ารั กของลิ ง ขนทอง ซึ่ งเป็ นสัตว์
สงวนที่หาดู ได้ยากมีค่าเท่ากับหมี แพนด้า พวกมันอาศัยอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1,3003,000 เมตร มีขนสี ทองสง่างาม ตาโต จมูกโด่ง ซึ่ งหน้าของหงอคง ในหนังเรื่ องไซอิ๋ว ก็ใช้หน้า
ของลิงนี้เป็ นแบบอย่าง
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารสุ ขภาพ
 พักที่ ARCADIA INTERNATIONAL FOREST HOTEL ระดับ 5 ดำว *****
เสิ นหนงเจีย้ -อุทยำนสะพำนสวรรค์ (เทียนเซิงเฉียว)-อุทยำนเสิ นหนงถัน-ต้ นไม้ พนั ปี -เมืองอีช๋ ำง
กวำงเจำ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อุทยำนสะพำนสวรรค์ (เทียนเซิงเฉียว) ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 40 นำที สู งจาก
ระดับน้ าทะเล 1,800 เมตร มีพ้ืนที่ 20 ตารางกิโลเมตร ที่นี่มีดอกกล้วยไม้เต็มทัว่ หุ บเขา จึงได้ชื่อว่า
หุ บเขากล้วยไม้ เดิ นไปตามทางเดินริ มหน้าผา เห็นสะพานสวรรค์สร้างจากธรรมชาติอยู่กลางหุ บ
เขา น้ าตกที่ตกจากยอดสู งเหมือนเป็ นภาพวาด เสี ยงน้ าตกและเสี ยงนกร้องเหมือนเป็ นเพลง ทาให้
เพลิดเพลินและผ่อนคลาย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อุทยำนเสิ นหนงถัน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง
เหยียนตี้（ 炎帝） เทพกสิ กร（ 神农氏）เสิ นหนงถังมีความหมายต่อทุกคนที่มีเชื้ อสายที่เป็ นคนจีน
เหยียนตี้ เป็ นผูซ้ ่ ึ งทาให้คนจีนได้ต้ งั รกรากในพื้นที่แห่ งนี้ ซึ่ งท่านเน้นเรื่ องความอุดมสมบูรณ์ สอน
ให้ค นรู ้ จกั เพาะปลู ก รู ้ จกั การอยู่ร่วมกัน ไม่ ต้องเป็ นชนเผ่า เร่ รอน จัตุรัสแท่ นที่ บู ช าสง่ า งดงาม
สิ่ งก่อสร้างหลักคือ องค์เทพกสิ กร สู ง 21 เมตร กว้าง 35 เมตร พระเศียรเป็ นวัว ลาตัวอยูใ่ นแผ่นดิน
ข้างแท่นที่บูชามีหินห้าสี เป็ นองค์ประกอบ หมายถึง ทอง ไม้ น้ า ไฟ และ ดิน 5 ธาตุ สาหรับคนจีน
ถ้าได้มาที่ เสิ นหนงเจี้ ยจะต้องมาที่ เสิ นหนงถัง เพื่อมากราบไหว้สักการะบรรพบุรุษ นาท่านชม
ต้ นไม้ พนั ปี ที่มีอายุมากกว่า 1,200 ปี สู ง 48 เมตร มีเส้นผ่าสู งกลาง 2.8 เมตร ต้องมีมากกว่า 6 คนจับ
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เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ
23.55 น.
01.40 น.

วันทีห่ ้ ำ
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ
20.00 น.
21.50 น.

มือกันถึ งจะกอดรอบต้นไม้ได้ และมีตน้ ไม้ที่เคยโดนฟ้ าผ่ามีรูปองค์เทพกสิ กรอยูต่ รงกลางต้นไม้
ผูค้ นที่มาเยือนต่างกราบไหว้สักการะเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เมนูอาหารสารพัดไผ่
นาท่านเดิ นทาวสู่ เมืองอี๋ชำง (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ชั่ วโมง) หรื อเรี ยกย่อๆว่า เมืองอี๋ต้ งั อยู่
ทางทิ ศ ตะวันตกของมณฑลหู เป่ ย และอยู่ป ากช่ องแคบซี หลิ ง เสี ย ของแม่ น้ า แยงซี เ กี ย งทางทิ ศ
ตะวันออก มีพ้นื ที่ประมาณ 21,600 ตร.กม ประชากรส่ วนใหญ่จะเป็ นชนเผ่ากลุ่มน้อยที่มาอาศัยอยู่
ร่ วมกันประมาณ 20 กว่าเผ่า อาทิเช่น เผ่าหุ ย ถู่เจีย แมนจู และชาวฮัน่ ฯลฯ เป็ นต้น
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบินซานเสี ย
เหิ รฟ้ าสู่ เมืองกวำงเจำ โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เทีย่ วบินที่ CZ3312
เดินทางถึง สนำมบินไป่ หวิน เมืองกวำงเจำ เมืองหลวงของมณฑลกวางตุง้ ซึ่ งเป็ นเมืองใหญ่ที่เติบโต
อย่างรวดเร็ วจากธุ รกิจการค้า นอกจากนี้ ยงั มีอาหารและภาษาที่เป็ นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้ จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ ที่พกั
 พักที่ CRYSTAY ORANGE HOTEL ระดับ 5 ดำว *****
จัตุรัสฮัวเฉิง-วัดกวงเสี้ยว-ช้ อปปิ้ งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว-กวำงเจำ-กรุ งเทพฯ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ จัตุรัสฮัวเฉิง ซึ่ง เป็ นศูนย์กลางแห่งใหม่ของเมืองกวางเจา มีพิ้นที่ 560,000 ตาราง
เมตร จัตุรัสนี้ รวบรวมสิ่ งก่อสร้ างหลายแห่ งอยู่ในที่เดียวกัน มีมากกว่า 39 ตึกก่อสร้ าง อาทิเช่ น
พิพิธภัณฑ์กวางตุง้ หอดนตรี หอทีวีที่สูงที่สุดในโลก หอหนังสื อกวางเจา วังเยาวชน ซึ่ งตอนนี้
จัดเป็ นสวนจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมืองกวางเจา ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพไว้เป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ วัดกวงเสี้ ยว เป็ นวัดโบราณที่ เก่ าแก่ ที่สุ ดของกวางเจา มี ประวัติเกื อบ
2,000ปี ในสมัยราชวงศ์ฮนั่ เคยเป็ นที่ประทับของฮ่องเต้หนานเย่วแห่ งยุคฮัน่ ตะวันตก จนมาถึงยุค
ฮัน่ ตะวันออก จึงได้กลายมาเป็ นวัด ปัจจุบนั วัดกวงเสี้ ยว ยังเป็ นสถานที่ต้ งั ของ “สมาคมพุทธศาสนา
แห่งมณฑลกวางตุง้ ”
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ติ๋มซา ห่ านย่าง หมูแดง
นาท่านเดินทางสู่ ถนนซั่งเซี่ยจิ่ว ย่านช้อปปิ้ งที่มีความนิ ยมอยูซ่ ่ ึ งมีสินค้าอันทันสมัยต่างๆให้ท่าน
ได้เลื อกซื้ อมากมายอาทิ เสื้ อผ้า,กระเป๋ า,สิ นค้าแบรนด์เนมจีน ฯลฯ บรรยากาศจะคล้ายๆย่านใน
ฮ่องกง บางช่วงของถนนจะมีการปิ ดถนน และมีการเปิ ดไฟสว่างไสว สวยงามมาก ยังมีร้านอาหาร
ร้านค้าต่างๆ มากมายเลยทีเดียว คึกคักมากในช่วงกลางคืน ถือเป็ นถนนคนเดินที่มีชื่อเสี ยงของเมือง
กวางเจา
อำหำรค่ำอิสระตำมอัธยำศัย เพือ่ ควำมสะดวกในกำรช้ อปปิ้ ง
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ361
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ .........    
********ขอบคุณทุกท่ ำนทีใ่ ช้ บริกำร********
    ซื่อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริกำร คืองำนของเรำ    
(*** กรุ๊ ปออกเดินทำงได้ ต้ งั แต่ 10 ท่ำนขึน้ ไป ***)
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เสิ นหนงเจีย้ เมืองเล่ ำปี่ (เกงจิ๋ว) สวนกวนอูอหี้ ยวน กวำงเจำ 5 วัน 4 คืน(CZ)
อัตรำค่ ำบริกำร (รำคำต่ อท่ ำน)
กำหนดกำรเดินทำง

เด็กอำยุ 2-18 ปี
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ ำน พักกับผู้ใหญ่

พักเดีย่ ว
จ่ ำยเพิม่

รำคำ
ไม่ รวมตัว๋

วันที่ 7-11 มีนำคม 2561
21-25 มีนำคม 2561

29,999 บำท

29,999 บำท 5,500 บำท 18,999 บำท

วันที่ 23-27 พฤษภำคม 2561

29,999 บำท

29,999 บำท 5,500 บำท 18,999 บำท

อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวรวม
1. ค่ ำตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่ ำภำษีสนำมบิน ทุกแห่ ง หากสายการบิ นมี การปรั บราคาภาษีน้ ามันขึ้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าภาษี
น้ ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**รำคำทัวร์ นีเ้ ช็คภำษีนำ้ มัน ณ วันที่ 19 ม.ค.61 เป็ นเงิน 2,100 บำท
3. ค่ ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันทำกำร รำคำ 1,500 บำท (ผู้ถือหนังสื อเดินทำงไทย)
**กรณี ยื่นด่ วน 2 วันทำกำร ชำระค่ ำส่ วนต่ ำงเพิ่ม 1,050 บำท (ชำระพร้ อมค่ ำทัวร์ ส่วนที่เหลือ)
4. ค่ ำโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. น้ำหนักสั มภำระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จานวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ าหนักต้องไม่เกิน
5 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ ำประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 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 งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้ งั นี้ ยอ่ ม
อยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชี วิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์
หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูก ค้ ำ ท่ ำ นใดสนใจ ซื้ อ ประกันกำรเดินทำงเพื่อ ให้ ค ลอบคลุ ม ในเรื่ อ งของสุ ขภำพ ท่ ำ น
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเริ่ มต้ นที่ 330 บำท
ขึน้ อยู่กบั ระยะเวลำกำรเดินทำง
กำรประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณี ที่เสี ยชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้อง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยู่
ภายใต้อานาจของสุ รายาเสพติ ด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุ ตร, การบาดเจ็บเนื่ องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อตั
8. ค่ ำบริกำรดังกล่ำว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่ ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงทีเ่ ป็ นชำวไทยเท่ ำนั้น!!! ต
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อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวไม่ รวม
1. ค่ ำทำหนังสื อเดินทำงทุกประเภท
2. ค่ ำใช้ จ่ำยอืน่ ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุ ณำเตรียมค่ ำทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ ำทัวร์ รวม 150 หยวนต่ อคน (เด็กชำระทิปเท่ำกับผู้ใหญ่ )
4. ค่ ำภำษีมูลค่าเพิ่ม 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 ำวีซ่ำจีนสำหรับชำวต่ ำงชำติ
เงื่อนไขกำรทำกำรจอง และชำระเงิน
1. ในกำรจองครั้งแรก ชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทาการจอง) พร้อมส่ ง
สำเนำหนังสื อเดินทำง ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2. ส่ งหนังสื อเดินทำงตัวจริง, พร้ อมรู ปถ่ ำย จำนวน 2 รู ป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้ อด้ ำนล่ ำง) และเอกสำร
ที่ให้ กรอกท้ ำยโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย ก่ อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ า
ส่ วนต่ างเพิม่ 1,050 บาท (อัตรำดังกล่ ำวข้ ำงต้ น สำหรับผู้ถือหนังสื อเดินทำงไทยเท่ ำนั้น)
3. ชำระส่ วนทีเ่ หลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
กำรยกเลิกกำรเดินทำง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ ำใช้ จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณา
เลื่ อนการเดิ นทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่ น ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่
สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด เนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น
และเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การ
สู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
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 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิ เสธ 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 ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ นอัตรำค่ ำบ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสำรในกำรทำวีซ่ำจีนสำหรับหนังสื อเดินทำงไทย
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน
หมำยเหตุ : หนังสื อเดินทำงต้ องไม่ มีกำร ชำรุ ดใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ ำเกิดกำรชำรุ ด เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ ำยหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิว้ พืน้ หลังสี ขำวเท่ำนั้น!!
ข้ อห้ ำม : ห้ามแม็ครู ป, ห้ามรู ปเป็ นรอย, ห้ามเปื้ อน, ห้ามยิม้ , ห้ามใส่ เสื้ อสี อ่อน และสี ขาว (ห้ามใส่ เสื้ อคอกว้าง
แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์ มชุดทางาน ชุดนักเรี ยน นักศึกษา), ห้ามใส่ แวนตาสี ดา หรื อ
กรอบแว่นสี ดา, ห้ามสวมใส่ เครื่ องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็ นต้น
รู ปต้องเห็นคิว้ และใบหูท้ งั 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิ ดหน้า
รู ปต้องอัดด้วยกระดาษสี โกดัก หรื อฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุ ณาเตรี ยมหนังสื อรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ ง
หนังสื อเดินทาง
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 18 ปี เดินทำง ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
 เดินทำงพร้ อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้ อมพ่อ หรือ แม่
1. สาเนาสู ติบตั ร (ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
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3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทำงพร้ อมญำติ
1. สาเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรื ออาเภอเท่านั้น
6. ผู้เดินทำงทีช่ ื่ อเป็ นชำย แต่ รูปร่ ำง หน้ ำตำเป็ นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
1. หนังสื อรับรองการทางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
2. หนังสื อชี้แจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
3. สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผูร้ ับยืน่ วีซ่าที่ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนในวันยืน่ วีซ่า
7. กรณีหนังสื อเดินทำงชำวต่ ำงชำติ ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
1. ใบอนุญาตการทางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่านั้น!! ต่ออายุการทางานแล้วไม่ต่ากว่า 3 – 6 เดือน หำกไม่ ได้
ทำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้ องไปดำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสื อรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
4. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
ค่ ำธรรมเนียมกำรยืน่ วีซ่ำหนังสื อเดินทำงคนต่ ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ ได้
 หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,060 บาท
 หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุ ณำสอบถำมรำยละเอียดได้ ทเี่ จ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย)
ประเทศทีไ่ ม่ สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยี่ยม 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
10.กรณีหนังสื อเดินทำงต่ ำงด้ ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่ องจาก
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทาเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทาการยืน่ วีซ่า
11.เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง
น้อย 10 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
12. โปรดทำควำมเข้ ำใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์
ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้า
13. ผู้ที่ประสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทำงรำชกำร หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทาวีซ่าจีน ท่าน
จะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบในการอนุ ญ าตให้เ ข้า -ออกประเทศด้ว ยตนเอง เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯ ไม่ ท ราบกฎกติ ก าใน
รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
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ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ ำนล่ำงนี!้ !!!
เอกสำรทีใ่ ช้ ประกอบกำรยืน่ ขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุณำกรอกรำยละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน และตำมควำมเป็ นจริง เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง**

ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตำมหน้ ำพำสปอร์ ต)
(MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถำนภำพ  โสด  แต่ งงำน
 หม้ ำย
 หย่ำร้ ำง
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส.........................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้ำน..................................มือถือ...............................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ ตรงตำมทะเบียนบ้ ำน / ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ).....................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................. ........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้ำน...............................................
ชื่อสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ).........................................................................................
ตำแหน่ งงำน...................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
..............

(สำคัญมำก กรุ ณำแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สำมำรถติดต่ อท่ ำนได้ โดยสะดวก ทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ ำน)

ท่ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที.่ ............... เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.่ ......................เดือน........................ปี .....................
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ ำงประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมื่อวันที.่ ............... เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.่ ......................เดือน........................ปี .....................
รำยชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ ำน พร้ อมระบุควำมสั มพันธ์ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ควำมสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ควำมสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
หมำยเหตุ
** ถ้ ำเอกสำรส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิม่ เติม อำจทำให้ ท่ำนเกิดควำมไม่ สะดวกภำยหลัง ทั้งนี้
เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ทีน่ ี้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ ำงเคร่ งครัด)
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