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วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ)  X X X  

2 กรุงเทพฯ-นำนกงิ (MU2804 : 02.20-07.10) 
จ่ิวหัวซำน-สวนพุทธธรรมจ่ิวหัวซำน 

   
ZHONGXIN HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 เขำจ่ิวหัวซำน-วดัไป่สุ่ยกง (น่ังรถรำงขึน้-ลง)-โย่วเซิน
เตีย้น-วดัฮ่ัวเฉิง-ยอดเขำเทยีนไถ-วดัเทยีนไถ 

   
ZHONGXIN HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 จ่ิวหัวซำน-เมืองอู๋ซี-พระใหญ่หลิงซำนต้ำฝอ 
ศำลำฝำนกงวดัหลงิซำน (รวมรถรำง)    JINHU HOTEL 

หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

5 
อู๋ซี-นำนกงิ-ผ่ำนชมก ำแพงเมืองโบรำณ-ตลำดฟูจือ
เมี่ยว-นำนกงิ-กรุงเทพฯ  
(MU2803 : 22.20-01.20+1 ) 

    

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขบัรถ จ ำนวน 150 หยวน/คนตลอดกำรเดนิทำง 
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ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนกมุภำพนัธ์-เมษำยน 2563  
วนัแรก  กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ) 

23.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ำงประเทศ ) ช้ัน 4 
ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สำยกำรบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจา้หน้าท่ี
จากทางบริษทัฯ คอยตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ-นำนกงิ-จ่ิวหัวซำน-สวนพุทธธรรมจ่ิวหัวซำน 

02.20 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองนำนกิง โดยสำยกำรบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU2804 
(บริการของว่างบนเคร่ือง)  

07.10 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนกิง เมืองนำนกิง มณฑลเจียงซู ซ่ึงเคยเป็นอดีตเมืองหลวงอยูช่่วงหน่ึง
ในประวติัศาสตร์ของจีน เมืองท่ีมีประวติัเก่าแก่ยอ้นหลงัตั้งแต่สมยั 500 ปีก่อนคริสตกาล ผ่านพิธี
การตรวจคนเขา้เมือง  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ บริกำรอำหำรชุด KFC ท่ำนละ 1 ชุด 
น าท่านเดินทางสู่ จ่ิวหัวซำน หรือ ภูเก้ำวิจิตร (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ช่ัวโมง) แห่งมณฑล
อนัฮุย เป็น 1 ใน 4 พุทธคีรีของจีนท่ีเป็นปูชนียสถานทางพุทธศาสนาของจีนและเป็นเขตทศันียภาพ
การท่องเท่ียวท่ีส าคญัรุ่นแรกของประเทศจีน  

 
เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
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บ่ำย น าท่านเท่ียวชม สวนพุทธธรรมจ่ิวหัวซำน ซ่ึงมีพื้นท่ีกวา่ 1.89 ลา้นตารางเมตร ใช้ทุนสร้างทั้งส้ิน 
1,600 ลา้นหยวน สถานท่ีแห่งน้ีมี 5 ท่ีสุดของโลก ไดแ้ก่ 1. องค์รูปป้ันกษิติครรภ์โพธิสัตว ์(หรือ
องคต้ี์จา้งหวาง) กลางแจง้ท่ีสูงท่ีสุดในโลก 2. ฐานดอกบวัหยกขาวใหญ่ท่ีสุดในโลก 3. ก าแพงแกว้
หลากสีกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 4. สระน ้ าแสงพระธรรมกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มี
เส้นผา่ศูนยก์ลางยาว 99 เมตร ลึก 20 เซนติเมตร 5. ตน้ไมล้ ้าค่ากวา่ 300 ชนิด เยอะท่ีสุดในโลก สวน
พุทธธรรมแห่งน้ีเปิดให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชมเม่ือปีค.ศ. 2012 ให้ท่านไดก้ราบนมสัการองครู์ปป้ัน 
กษิติครรภโ์พธิสัตว ์(หรือองคต้ี์จา้งหวาง) กลางแจง้ท่ีสูงท่ีสุดในโลก มีความสูง 99 เมตร ท่ีมาของ
ความสูง 99 เมตร เน่ืองมาจากตรงกบัอายุตอนมรณภาพขององคต้ี์จา้งหวางน้ีนัน่เอง โดยภายในองค์
ต้ีจา้งหวางน้ีแบ่งออกเป็น 12 ชั้น ซ่ึงดา้นในจะจดัเก็บอฐิั และขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆเอาไว ้ 

 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
  พกัที ่ZHONGXIN HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัทีส่ำม เขำจ่ิวหัวซำน-วดัไป่สุ่ยกง (น่ังรถรำงขึน้-ลง) -โย่วเซินเตีย้น-วดัฮ่ัวเฉิง-ยอดเขำเทยีนไถ-วดัเทยีนไถ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เขำจ่ิวหัวซำน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 40 นำที) ภูเขาน้ีตั้งอยูห่่างจากตวัอ าเภอ
เมืองชิงหยาง นครฉือโจว มณฑลอนัฮุยไปทางดา้นตะวนัตกเฉียงใต ้20 กิโลเมตร เขตทศันียภาพมี
เน้ือท่ี 120 ตารางกิโลเมตร เขตอนุรักษ์ครอบคลุมพื้นท่ี 174 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันเป็นเขต
ท่องเท่ียวเกรด 5A แห่งชาติ และเป็นเขตท่องเท่ียวชมทิวทศัน์เชิงวฒันธรรมเชิงสาธิตระดับชาติ 
ได้รับการขนานนามว่าเป็นพุทธศาสนสถานลักษณะนานาชาติ ภูเขาจ่ิวหัวซานประกอบด้วย 
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หินแกรนิต มียอดเขาเป็นหลกั มีแอ่งกะทะ หุบเขาล าธารล าห้วยตดัแทรกไปมา เขาจ่ิวหวัซานมียอด
เขาทั้งส้ิน 99 ยอด โดยมียอดเขาท่ีสูงตระหง่านดูยิ่งใหญ่ท่ีสุดอยู่ 9 ยอด อาทิ ยอดเทียนถาย (แท่น
ฟ้า) , สือหวาง (เจา้ทั้ง 10) , เหลียนหวั (ปทุมา) , เทียนจู ้(เสาฟ้า) ฯลฯ ระหวา่งเขาเต็มไปดว้ยหุบเขา 
ห้วยลึก น ้ าพุไหลพุ่งด่ิงลงสู่สระน ้ าลึกกระจายตวัเป็นฟองฟูฟ่อง ดูอลงัการยิ่งใหญ่มาก เขาจ่ิวหัว
ซานเป็นดัง่ชุดภาพภูเขาแม่น ้ าตามธรรมชาติท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ จุดชมวิวต่างๆผสมผสานขบัดนักนั
ก่อให้เกิดภาพท่ีงดงามยิ่งข้ึน ความงดงามของธรรมชาติกบัทศันียภาพเชิงวฒันธรรมผสมผสานเขา้
กนัอยา่งดี เสริมเติมดว้ยภาพบรรยากาศท่ีฤดูทั้งส่ีแตกต่างกนัอยา่งชดัเจนและภาพปรากฏการณ์บน
ทอ้งฟ้าอนังดงามแปลกตา เช่น ภาพดวงอาทิตยข้ึ์น เมฆสีแดงยามพลบค ่า ทะเลเมฆ น ้ าคา้งแข็งแม่
คะน้ิง ฝนลูกเห็บพระอาทิตยท์รงกลดงดงามเกินพรรณนา ท าให้ผูค้นท่ีมาเยอืนมิอยากจะจากไป บน
เขาจ่ิวหวัซานมีวดัวาอารามโบราณตั้งเรียงรายอยูจ่  านวนมาก อบอวลไปดว้ยควนัธูปเทียนเป็นปูชนีย
สถานอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรดาผูศ้รัทธาในพุทธศาสนาต่างมาเคารพกราบไหว ้ทศันียภาพของเขาจ่ิวหวั
ซานงดงามมาก อากาศเยน็สบาย เป็นแดนสวรรคแ์ห่งการท่องเท่ียว ปัจจุบนับนภูเขาจ่ิวหวัซานมีวดั
จ านวน 80 กว่าแห่ง มีพระภิกษุและภิกษุณีกว่า 300 รูป ไดค้่อยๆกลายเป็นเขตชมทศันียภาพการ
ท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลกัษณ์ทางพุทธศาสนา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ยอดเขาตงเฟิง เท่ียวชม วัดไป่   
สุ่ยกง หรือ พระวิหำรร้อยปี (น่ังรถรำงขึน้-ลง) อนัโด่งดงั ซ่ึงแผ่นป้ายเหนือประตูของพระวิหารมี
ตวัอกัษรสีทองสิบตวัความวา่ “พระราชทานนามวา่ พระวหิารร้อยปี อารามคุม้ครองบา้นเมืองหม่ืน
ปี” เป็นวดัเก่าแก่ใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 4 ของจ่ิวหวัซาน สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 16 เดิมช่ือวดัไจซิ้งอนั มี
เร่ืองเล่ากนัวา่ มีพระภิกขรูุปหน่ึงนามวา่ หลวงพ่อหวเูซ๊ียะ ไดเ้ดินทางมายงัเขาจ่ิวหวัซานเม่ืออายุ 26 
ปี และไดบ้  าเพญ็เพียรอยา่งหนกั เป็นเวลา 100 ปี ในถ ้าบนภูเขาท่ีแทบจะไม่ปรากฏร่องรอยของผูค้น
หลงัจากท่านมรณภาพได ้3 ปี ผูค้นจึงไดพ้บร่างกายของท่านในถ ้าพระบนภูเขา เห็นวา่ท่านเป็นพระ
พุทธองคก์ลบัชาติมาเกิด จึงไดน้ าทองมาปิดร่างของท่านเพื่อไวบู้ชา หลงัจากจกัรพรรด์ิหมิงฉงเจิน 
(ครองราชยช่์วงค.ศ. 1628-1645) ทรงทราบก็ไดพ้ระราชทานนามให้ท่านว่า “นิรมานกายของพระ
โพธิสัตว”์ ท าให้วดัเล็กๆส าหรับบูชาท่านแห่งน้ีอบอวลไปดว้ยควนัธูปเทียนไปทัว่วดั และไดข้ยาย
พื้นท่ีออกไปจนกลายเป็นหน่ึงในป่าใหญ่ทั้ งส่ีของเขาจ่ิวหัวซาน ให้ท่านได้กราบนมสัการส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีวดัรวมถึงนมสัการสังขารท่ีหุ้มดว้ยทองของพระสงฆห์วเูซ๊ียะ ซ่ึงสวมหมวกพระ ห่มจีวร
สีแดง นัง่ตวัตรงอยูบ่นฐานดอกบวั  
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัพระองค์แท้ หรือ ต ำหนักโย่วเซินเตีย้น วดัโบราณสร้างในสมยัราชวงศ์
ถงั (ค.ศ. 757) วดัแห่งน้ีเป็นสถานท่ีซ่ึงฝังอฐิัของพระภิกษุชาวเกาหลีช่ือจินเฉียวเจวี๋ย (KIM KIAO 
KAK) ซ่ึงชาวพุทธจีนมีความเช่ือวา่ท่านคือภาคหน่ึงของกษิติครรภโ์พธิสัตว ์"ต้ีจา้งหวางผูซ่า" พระ
โพธิสัตวป์ระจ าเขาจ่ิวหวัซาน ใหท้่านไดก้ราบนมสัการและขอพรจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  
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เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย  น าท่านเท่ียวชม วดัฮ่ัวเฉิง เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่ท่ีสุดบนเขาจ่ิวหวัซาน สร้างข้ึนเป็นวดัแบบ

เรียบง่ายโดยภิกษุเป่ยตู ในสมยัราชวงศจ้ิ์น ถือเป็นวดัแรกในพุทธคีรีจ่ิวหวัซาน มีพื้นท่ี 3,500 ตาราง
เมตร ในราวปี ค.ศ. 756-758 สมยัราชวงศถ์งั ไดมี้การบูรณะอาคารวหิารคร้ังใหญ่ และไดต้ั้งช่ือใหม่
ว่า "วดัฮัว่เฉิง" การก่อสร้างวิหารมีลักษณะพิเศษคือใช้ไม้ล้วนประกอบแบบเข้าล่ิมไม่ใช้ตะปู 
ปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑ์ ภายในมีส่ิงประหลาดตาหลายส่ิง อนัไดแ้ก่ ปลาวาวา ซ่ึงลกัษณะคลา้ย
จ้ิงจก แต่เป็นสัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ า ส่งเสียงร้องลกัษณะคลา้ยเด็กเล็กร้อง ชมชุดโบราณของพระต้ีจา้ง
ซ่ึงมีขนาดใหญ่ถึง 3 เท่าของคนสมยัปัจจุบนั ใหท้่านไดก้ราบนมสัการและขอพรจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  

 
จากนั้นน าท่านน่ังกระเช้ำขึน้สู่ ยอดเขำเทยีนไถ น าท่านสู่ วดัเทียนไถ หรือเรียกอีกช่ือวา่ วดัต้ีจา้ง วดั
น้ีสร้างในสมยัราชวงศซ่์ง มีอายุเก่าแก่ควบคู่กบัเขาจ่ิวหวัซาน จนมีค ากล่าววา่ “หากไม่เดินทางสู่วดั
เทียนไถ ก็เปรียบเสมือนไม่ไดเ้ดินทางมาจ่ิวหัวซาน” จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กู่ไป่จิงไถ หรือ หอ
พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธ์ิ สร้างข้ึนในสมยัราชวงศ์ ถงั มีพื้นท่ีประมาณ 890 ตรม. เล่ากนัว่าเม่ือคร้ังท่ี
พระต้ีจา้งยงัมีชีวิตอยู่ ท่านไดม้าสวดมนต์ เป็นประจ าทุกวนัจนไดส้ร้างข้ึนเป็นวดั และเก็บคมัภีร์
ส าคญัต่างๆไวม้ากมาย สมควรแก่เวลาน าท่านนัง่กระเชา้ลงเขา 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
พกัที ่ZHONGXIN HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****  
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วนัทีส่ี่  จ่ิวหัวซำน-เมืองอู๋ซี-พระใหญ่หลิงซำนต้ำฝอ-ศำลำฝำนกงวดัหลงิซำน (รวมรถรำง) 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4.30 ช่ัวโมง)   ซ่ึงไดรั้บการขนานนามวา่ “เซ่ียง

ไฮน้้อย” เน่ืองจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมท่ีมีทะเลสาบไท่หูลอ้มรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็น 1 ใน 5 
แห่งทะเลสาบน ้ าจืดท่ีมีขนาดใหญ่ของจีน เป็นเมืองเก่าแก่ประวติัศาสตร์ยาวนานร่วมสามพนักวา่ปี
ในยคุราชวงศโ์จวและฉิน 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย  น าท่านสักการะ พระใหญ่หลิงซำนต้ำฝอ (รวมรถรำง)  ซ่ึงประดิษฐานอยูท่ี่เขตเขามา้ริมทะเลสาบ

ไท่หู เป็นพระพุทธรูปทองส าริดท่ีมีความสูงถึง 88 เมตร หนกั 700 ตนั ปรางค์ยืนแลดูสง่างามและ
น่าเล่ือมใสยิง่ เป็นพระยนืทองเหลืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก    

 
จากนั้นน าท่านชม ศำลำฝำนกงวัดหลิงซำน (รวมรถรำง)  ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูท่ีกวา้งใหญ่ อยู่
เชิงเขา หลิงซานท่ีสวยงาม เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่อลงัการ ด้านขา้งๆของศาลาฯ เป็น
พระพุทธรูปองคใ์หญ่ปางห้ามญาติทองส าริดท่ีเขาหลิงซาน หรือตามภาษาจีนเรียกวา่ "หลิงซานตา้
ฝอ" ซ่ึงมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ปางห้ามญาติ และมีพระพักตร์สง่างาม ศาลาฯ มี
เส้นผ่าศูนยก์ลางจากทิศใตถึ้งทิศเหนือ แบ่งกลุ่มสถาปัตยกรรมเป็นฝ่ังตะวนัออกและตะวนัตก มี
พื้นท่ีกว่า 7 หม่ืนตารางเมตร มีทางเดินเช่ือมระหว่างต าหนักกบัอาคารต่างๆ บนหลงัคาเป็นพระ
เจดีย ์5 องค ์ดา้นหลงัเป็นแท่นเซ่นไหวบู้ชา รูปแบบสถาปัตยกรรมต่างกบัวดัวาอารามทัว่ไปของจีน 
โดยใชหิ้นกอ้นใหญ่ท าเป็นระเบียงยาว เสาค ้าหลกัและเสาโคง้ยาว การสร้างหลงัคาโคง้สูงและห้อง
โถงท่ีกวา้งใหญ่ ไม่เพียงแต่สะทอ้นให้เห็นความยิ่งใหญ่ ลึกซ้ึงและสูงส่งของพุทธศาสนาเท่านั้น 
หากยงัน าเอาว ัฒนธรรมดั้ งเดิมมาผสมผสานกับปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบัน  นับได้ว่า เป็น
สถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาท่ียอดเยี่ยมงดงามยิ่ง ภายในศาลาฝานกงฯ มีผลงานการแกะสลกัไม้
ตุงหยางท่ีละเอียดประณีต ภาพฝาผนังด้วยฝีมือของนัก เขียนภาพถ ้ าตุนหวงท่ี มี ช่ือเสียง 
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เคร่ืองประดบัช้ินใหญ่ท่ีท าดว้ยแกว้คริสตลัสี เคร่ืองเขินเมืองหยางโจวท่ีมีฝีมือบรรจงประณีต ภาพสี
น ้ ามนัขนาดใหญ่ รวมทั้ง รูปสลกันูนสูง แสดงพุทธประวติั เหมือนเดินเขา้สู่พิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บสะสม
มรดกทางวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ศิลปหตัถกรรมอนัล ้าค่าเหล่าน้ีต่างสะทอ้นให้เห็นถึงวฒันธรรม
ท่ีมีประวติัอนัยาวนานอย่างมีชีวิตชีวา แสดงให้เห็นถึงความสง่างามน่าเกรงขามและความยิ่งใหญ่
ของพุทธศาสนา  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ....ซ่ีโครงหมูอู๋ซี 
พกัที ่JINHU HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****  

วนัที่ห้ำ อู๋ซี-นำนกงิ-ผ่ำนชมก ำแพงเมืองโบรำณ-ตลำดฟูจือเมี่ยว-นำนกงิ-กรุงเทพฯ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น าท่านเดินทางกลบัสู่  เมืองนำนกิง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ช่ัวโมง)  ซ่ึงมีประวติัเก่าแก่

ยอ้นหลงัตั้งแต่สมยั 500 ปีก่อนคริสตกาล เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรจีนช่วงศตวรรษท่ี 3 – 6 
เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น าท่าน ผ่ำนชมก ำแพงเมืองโบรำณ ท่ีสร้างตั้งแต่สมยัราชวงศ์หมิง อยูคู่่เมืองนานกิงมาหลายร้อยปี 

ท าให้เมืองนานกิงดูเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ จากนั้นใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกของ
นานกิงท่ี ตลำดฟูจ่ือเมี่ยวำเพื่อเลือกซ้ือสินคา้ราคาถูก เช่น เส้ือผา้ ของท่ีระลึกนานาชนิด อาหาร ท่ี
บริเวณถนนแห่งน้ี  

 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
22.20 น.   เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน CHINA EASTERN AIRLINES เทีย่วบินที ่MU2803 
   (บริการของว่างบนเคร่ือง) 
01.20+1 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ...........     

********ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร********   
     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      

(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 9 ท่ำนขึน้ไป ***) 
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ทวัร์คุณธรรม จิว่หัวซำน...ดอกบัวหลวง 
พระใหญ่หลงิซำน สวนพุทธธรรมจ่ิวหัวซำน นำนกงิ 5 วนั 3 คืน (MU) 

 

อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น ตั๋วเคร่ืองบินทีใ่ช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่

สำมำรถเลือกทีน่ั่งล่วงหน้ำได้  (ท่ำนจะได้รับทีน่ั่งแบบสุ่มเท่ำน้ัน) 
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัข้ึน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี

น ้ามนัเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**รำคำทวัร์นีเ้ช็คภำษีน ำ้มัน ณ วนัที ่20 ม.ค. 63 เป็นเงิน 5,400 บำท 
3. ค่ำวซ่ีำจีน ปกติ 4 วนัท ำกำร รำคำ 1,650 บำท (ผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย) 

 **กรณีย่ืนด่วน 2 วนัท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพ่ิม 1,125 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ)   
4. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. น ้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 23 กิโลกรัม  จ ำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน น ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 

7 กิโลกรัม, ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายุสูงกวา่ 70 ปี 
ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั้งน้ียอ่ม
อยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 

เดก็อำยุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิม่ 

รำคำ 
ไม่รวมตัว๋ 

วนัที ่18-22 กมุภำพนัธ์ 2563 22,999 บำท 22,999 บำท 3,500 บำท 16,999 บำท 

วนัที ่25-29 กมุภำพนัธ์ 2563 22,999 บำท 22,999 บำท 3,500 บำท 16,999 บำท 

วนัที ่10-14 มนีำคม 2563 22,999 บำท 22,999 บำท 3,500 บำท 16,999 บำท 

วนัที ่24-28 มนีำคม 2563 22,999 บำท 22,999 บำท 3,500 บำท 16,999 บำท 

วนัที ่1-5 เมษำยน 2563 22,999 บำท 22,999 บำท 3,500 บำท 16,999 บำท 

วนัที ่10-14 เมษำยน 2563 สงกรำนต์ 29,999 บำท  29,999 บำท 3,500 บำท 16,999 บำท 

วนัที ่12-16 เมษำยน 2563 สงกรำนต์ 29,999 บำท  29,999 บำท 3,500 บำท 16,999 บำท 

วนัที ่22-26 เมษำยน 2563  26,999 บำท 26,999 บำท 3,500 บำท 16,999 บำท 
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หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท 
ขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท  การแท้งบุตร , การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และอ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรมอ์ ั

8. ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงทีเ่ป็นชำวไทยเท่ำน้ัน!!!  
อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทวัร์ รวม 150 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทปิเท่ำกบัผู้ใหญ่) 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเกบ็ค่ำทปิเพิม่ 50 หยวน / ท่ำน / ทริป 
4. ค่ำวซ่ีำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
เง่ือนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 
1. ในกำรจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง) พร้อมส่ง

ส ำเนำหนังสือเดินทำง ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
2. ส่งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวซ่ีำจีนในหัวข้อด้ำนล่ำง) และเอกสำร

ที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ก่อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่า
ส่วนต่างเพิม่ 1,125 บาท  (อตัรำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำน้ัน)  

3. ช ำระส่วนทีเ่หลือ ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
กำรยกเลกิกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เกบ็ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดินทางได ้
 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่   
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 

ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
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 คณะทัวร์ครบ 9 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกับคณะ ขนำดของกรุ๊ปไซค์ จ ำนวนผู้
เดินทำงอำจมีกำรปรับเพิม่ขึน้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดย
ขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัรำค่ำบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
 กรณีย่ืนวีซ่ำแล้วไม่ได้รับกำรอนุมัติวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนได้ช ำระค่ำทัวร์หรือมัดจ ำมำแล้ว 
ทำงบริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จริง อำทิเช่น ค่ำบริกำรในกำรย่ืนขอวีซ่ำ(ศูนย์ฯเรียกเก็บ) / ค่ำมัดจ ำตั๋ว
เคร่ืองบิน หรือ ค่ำตั๋วเคร่ืองบินและภำษีสนำมบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว) ค่ำส่วนต่ำงค่ำทัวร์ในกรณีที่กรุ๊ปออก
เดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน 
เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย  
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน (ท่ำนที่ใส่ปกหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสูญ

หำย บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสือเดินทำง)  
หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
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3. รูปถ่ำยหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 33 มม. X 48 มม. พืน้หลงัสีขำวเท่ำน้ัน!!  
ข้อห้ำม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเป้ือน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เส้ือสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เส้ือคอกวา้ง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดท างาน ชุดนกัเรียน นกัศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีด า หรือ
กรอบแวน่สีด า, หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย ก๊ิปติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่านท่ีประสงคใ์ช้รูปถ่ายขา้ราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง
หนงัสือเดินทาง  

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
  เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกดิ) ตัวจริง 
  2. ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
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  3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
  เดินทำงพร้อมญำติ   

1. ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
2. ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดินทำงทีช่ื่อเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญงิ (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั้น  
2. หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น 
3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยืน่วซ่ีาท่ีศูนยย์ืน่วซ่ีาจีนในวนัยืน่วซ่ีา 

7.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการท างานแลว้ไม่ต ่ากว่า 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้
ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 
3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีี่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,210 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดได้ทีเ่จ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย) 
ประเทศทีไ่ม่สำมำรถขอวซ่ีำจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณหีนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท าการยืน่วซ่ีา 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่ง 
นอ้ย 10 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนยย์ื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิ
ของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ  ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์
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       ** ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำก
ทำงบริษทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลกั ** 
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ผู้เดนิทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!  เพ่ือประกอบกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศจนี 
**กรุณำกรอกรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 

ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................
........................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้ำน.........................................มือถือ.................................. 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้ำน........................................ 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน.................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถำนที่ท ำงำน  / สถำนศึกษำ ปัจจุบัน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)......................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร............................ 
(ส ำคญัมำก กรุณำแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 
กรณปัีจจุบันท่ำน เกษยีณแล้ว ต้องกรอกทีอ่ยู่สถำนที่ท ำงำนล่ำสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร................................. 
(ส ำคญัมำก กรุณำแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที.่...................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที.่......................เดือน.......................ปี................. 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวนัที.่...................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที.่......................เดือน.......................ปี................. 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์  
ส ำหรับคนโสดขอให้ระบุช่ือบิดำ-มำรดำ / ส ำหรับท่ำนทีส่มรสแล้วให้ระบุช่ือสำม ีหรือ ภรรยำ เท่ำน้ัน!! 
(ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. บิดำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
2. มำรดำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME...................................................................... 
3. สำมี หรือ ภรรยำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
หมำยเหตุ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษทัอำจมีกำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำให้ท่ำนเกิดควำมไม่สะดวกภำยหลงั  ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัว
ท่ำนเอง  จึงขออภยัมำ ณ ที่นี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด     


