วันที่

กำหนดกำร

เช้ ำ เทีย่ ง เย็น
X

โรงแรม

1

กรุ งเทพฯ (ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ)

X

X

2

กรุ งเทพฯ-นำนกิง (MU2804 : 02.20-07.10)
จิ่วหัวซำน-สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซำน

  

ZHONGXIN HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

3

เขำจิ่วหัวซำน-วัดไป่ สุ่ ยกง (นั่งรถรำงขึน้ -ลง)-โย่วเซิน
เตีย้ น-วัดฮั่วเฉิง-ยอดเขำเทียนไถ-วัดเทียนไถ

  

ZHONGXIN HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

4

จิ่วหัวซำน-เมืองอู๋ซี-พระใหญ่หลิงซำนต้ ำฝอ
ศำลำฝำนกงวัดหลิงซำน (รวมรถรำง)

  

JINHU HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

5

อู๋ซี-นำนกิง-ผ่ำนชมกำแพงเมืองโบรำณ-ตลำดฟูจือ
เมี่ยว-นำนกิง-กรุ งเทพฯ
(MU2803 : 22.20-01.20+1 )

  

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ จำนวน 150 หยวน/คนตลอดกำรเดินทำง
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กำหนดกำรเดินทำง เดือนกุมภำพันธ์ -เมษำยน 2563
วันแรก
23.30 น.

วันทีส่ อง
02.20 น.
07.10 น.
เช้ ำ

เทีย่ ง

กรุ งเทพฯ (ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ)
 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ ำงประเทศ ) ชั้ น 4
ประตู 9 บริ เวณ ISLAND-U สำยกำรบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่
จากทางบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับ และอานวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
กรุ งเทพฯ-นำนกิง-จิ่วหัวซำน-สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซำน
 เหิ นฟ้ าสู่ เมืองนำนกิง โดยสำยกำรบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU2804
(บริการของว่ างบนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่ ำอำกำศยำนนำนกิง เมืองนำนกิง มณฑลเจียงซู ซึ่ งเคยเป็ นอดีตเมืองหลวงอยูช่ ่วงหนึ่ ง
ในประวัติศาสตร์ ของจี น เมืองที่มีประวัติเก่าแก่ยอ้ นหลังตั้งแต่สมัย 500 ปี ก่อนคริ สตกาล ผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมือง
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ บริกำรอำหำรชุ ด KFC ท่ ำนละ 1 ชุ ด
นาท่านเดิ นทางสู่ จิ่วหัวซำน หรื อ ภู เก้ ำวิจิตร (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ชั่ วโมง) แห่ งมณฑล
อันฮุย เป็ น 1 ใน 4 พุทธคีรีของจีนที่เป็ นปูชนียสถานทางพุทธศาสนาของจีนและเป็ นเขตทัศนียภาพ
การท่องเที่ยวที่สาคัญรุ่ นแรกของประเทศจีน

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
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บ่ ำย

นาท่านเที่ยวชม สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซำน ซึ่ งมีพ้ืนที่กว่า 1.89 ล้านตารางเมตร ใช้ทุนสร้างทั้งสิ้ น
1,600 ล้านหยวน สถานที่ แห่ งนี้ มี 5 ที่ สุดของโลก ได้แก่ 1. องค์รูปปั้ นกษิ ติครรภ์โพธิ สัตว์ (หรื อ
องค์ต้ ีจา้ งหวาง) กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก 2. ฐานดอกบัวหยกขาวใหญ่ที่สุดในโลก 3. กาแพงแก้ว
หลากสี ก ลางแจ้งที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโลก 4. สระน้ าแสงพระธรรมกลางแจ้ง ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโลก มี
เส้นผ่าศูนย์กลางยาว 99 เมตร ลึก 20 เซนติเมตร 5. ต้นไม้ล้ าค่ากว่า 300 ชนิ ด เยอะที่สุดในโลก สวน
พุทธธรรมแห่ งนี้ เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวได้เข้าชมเมื่อปี ค.ศ. 2012 ให้ท่านได้กราบนมัสการองค์รูปปั้ น
กษิติครรภ์โพธิ สัตว์ (หรื อองค์ต้ ีจา้ งหวาง) กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก มีความสู ง 99 เมตร ที่มาของ
ความสู ง 99 เมตร เนื่ องมาจากตรงกับอายุตอนมรณภาพขององค์ต้ ีจา้ งหวางนี้นนั่ เอง โดยภายในองค์
ตี้จา้ งหวางนี้แบ่งออกเป็ น 12 ชั้น ซึ่ งด้านในจะจัดเก็บอัฐิ และข้าวของเครื่ องใช้ต่างๆเอาไว้

ค่ำ

 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักที่ ZHONGXIN HOTEL หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****
เขำจิ่วหัวซำน-วัดไป่ สุ่ ยกง (นั่งรถรำงขึน้ -ลง) -โย่วเซินเตีย้ น-วัดฮั่วเฉิง-ยอดเขำเทียนไถ-วัดเทียนไถ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เขำจิ่วหัวซำน (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 40 นำที) ภูเขานี้ ต้ งั อยูห่ ่ างจากตัวอาเภอ
เมืองชิ งหยาง นครฉื อโจว มณฑลอันฮุยไปทางด้านตะวันตกเฉี ยงใต้ 20 กิ โลเมตร เขตทัศนี ยภาพมี
เนื้ อ ที่ 120 ตารางกิ โลเมตร เขตอนุ รัก ษ์ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ 174 ตารางกิ โ ลเมตร ปั จจุ บ ัน เป็ นเขต
ท่องเที่ ยวเกรด 5A แห่ งชาติ และเป็ นเขตท่องเที่ ยวชมทิวทัศน์เชิ งวัฒนธรรมเชิ งสาธิ ตระดับชาติ
ได้รับ การขนานนามว่า เป็ นพุ ท ธศาสนสถานลัก ษณะนานาชาติ ภู เขาจิ่ วหั วซานประกอบด้ว ย

วันทีส่ ำม
เช้ ำ
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หิ นแกรนิ ต มียอดเขาเป็ นหลัก มีแอ่งกะทะ หุ บเขาลาธารลาห้วยตัดแทรกไปมา เขาจิ่วหัวซานมียอด
เขาทั้งสิ้ น 99 ยอด โดยมียอดเขาที่ สูงตระหง่านดู ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ 9 ยอด อาทิ ยอดเทียนถาย (แท่น
ฟ้า) , สื อหวาง (เจ้าทั้ง 10) , เหลียนหัว (ปทุมา) , เทียนจู ้ (เสาฟ้ า) ฯลฯ ระหว่างเขาเต็มไปด้วยหุ บเขา
ห้วยลึ ก น้ าพุไหลพุ่งดิ่ งลงสู่ สระน้ าลึ กกระจายตัวเป็ นฟองฟู ฟ่อง ดู อลังการยิ่งใหญ่ มาก เขาจิ่ วหัว
ซานเป็ นดัง่ ชุ ดภาพภูเขาแม่น้ าตามธรรมชาติที่สะอาดบริ สุทธิ์ จุดชมวิวต่างๆผสมผสานขับดันกัน
ก่อให้เกิ ดภาพที่งดงามยิ่งขึ้น ความงดงามของธรรมชาติกบั ทัศนี ยภาพเชิ งวัฒนธรรมผสมผสานเข้า
กันอย่างดี เสริ มเติมด้วยภาพบรรยากาศที่ฤดูท้ งั สี่ แตกต่างกันอย่างชัดเจนและภาพปรากฏการณ์บน
ท้องฟ้าอันงดงามแปลกตา เช่น ภาพดวงอาทิตย์ข้ ึน เมฆสี แดงยามพลบค่า ทะเลเมฆ น้ าค้างแข็งแม่
คะนิ้ง ฝนลูกเห็บพระอาทิตย์ทรงกลดงดงามเกินพรรณนา ทาให้ผคู ้ นที่มาเยือนมิอยากจะจากไป บน
เขาจิ่วหัวซานมีวดั วาอารามโบราณตั้งเรี ยงรายอยูจ่ านวนมาก อบอวลไปด้วยควันธู ปเทียนเป็ นปูชนี ย
สถานอันศักดิ์สิทธิ์ ที่บรรดาผูศ้ รัทธาในพุทธศาสนาต่างมาเคารพกราบไหว้ ทัศนี ยภาพของเขาจิ่วหัว
ซานงดงามมาก อากาศเย็นสบาย เป็ นแดนสวรรค์แห่ งการท่องเที่ยว ปั จจุบนั บนภูเขาจิ่วหัวซานมีวดั
จานวน 80 กว่าแห่ ง มี พระภิ กษุ และภิ กษุ ณีกว่า 300 รู ป ได้ค่อยๆกลายเป็ นเขตชมทัศนี ยภาพการ
ท่องเที่ยวที่เป็ นเอกลักษณ์ ทางพุทธศาสนา จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ ยอดเขาตงเฟิ ง เที่ยวชม วัดไป่
สุ่ ยกง หรื อ พระวิหำรร้ อยปี (นั่งรถรำงขึน้ -ลง) อันโด่งดัง ซึ่ งแผ่นป้ ายเหนื อประตูของพระวิหารมี
ตัวอักษรสี ทองสิ บตัวความว่า “พระราชทานนามว่า พระวิหารร้อยปี อารามคุม้ ครองบ้านเมืองหมื่น
ปี ” เป็ นวัดเก่าแก่ใหญ่เป็ นอันดับที่ 4 ของจิ่วหัวซาน สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 เดิมชื่ อวัดไจ้ซิงอัน มี
เรื่ องเล่ากันว่า มีพระภิกขุรูปหนึ่ งนามว่า หลวงพ่อหวูเซี๊ ยะ ได้เดินทางมายังเขาจิ่วหัวซานเมื่ออายุ 26
ปี และได้บาเพ็ญเพียรอย่างหนัก เป็ นเวลา 100 ปี ในถ้ าบนภูเขาที่แทบจะไม่ปรากฏร่ องรอยของผูค้ น
หลังจากท่านมรณภาพได้ 3 ปี ผูค้ นจึงได้พบร่ างกายของท่านในถ้ าพระบนภูเขา เห็นว่าท่านเป็ นพระ
พุทธองค์กลับชาติมาเกิด จึงได้นาทองมาปิ ดร่ างของท่านเพื่อไว้บูชา หลังจากจักรพรรดิ์ หมิงฉงเจิน
(ครองราชย์ช่วงค.ศ. 1628-1645) ทรงทราบก็ได้พระราชทานนามให้ท่านว่า “นิรมานกายของพระ
โพธิ สัตว์” ทาให้วดั เล็กๆสาหรับบูชาท่านแห่ งนี้ อบอวลไปด้วยควันธู ปเทียนไปทัว่ วัด และได้ขยาย
พื้ น ที่ ออกไปจนกลายเป็ นหนึ่ งในป่ าใหญ่ ท้ งั สี่ ข องเขาจิ่ วหัวซาน ให้ ท่ านได้ก ราบนมัส การสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ ที่วดั รวมถึงนมัสการสังขารที่หุ้มด้วยทองของพระสงฆ์หวูเซี๊ ยะ ซึ่ งสวมหมวกพระ ห่มจีวร
สี แดง นัง่ ตัวตรงอยูบ่ นฐานดอกบัว
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดพระองค์ แท้ หรื อ ตำหนักโย่วเซินเตีย้ น วัดโบราณสร้างในสมัยราชวงศ์
ถัง (ค.ศ. 757) วัดแห่ งนี้ เป็ นสถานที่ซ่ ึ งฝังอัฐิของพระภิกษุชาวเกาหลี ชื่อจินเฉี ยวเจวี๋ย (KIM KIAO
KAK) ซึ่ งชาวพุทธจีนมีความเชื่อว่าท่านคือภาคหนึ่ งของกษิติครรภ์โพธิ สัตว์ "ตี้จา้ งหวางผูซ่ า" พระ
โพธิ สัตว์ประจาเขาจิ่วหัวซาน ให้ท่านได้กราบนมัสการและขอพรจากสิ่ งศักดิ์สิทธิ์

SHMUNKG7 ทัวร์คุณธรรม จิ่วหัวซาน...ดอกบัวหลวง 5วัน3คืน (MU) ก.พ.-เม.ย. 63 / RE200120

5

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเที่ยวชม วัดฮั่วเฉิง เป็ นวัดที่มีชื่อเสี ยงและเก่าแก่ที่สุดบนเขาจิ่วหัวซาน สร้างขึ้นเป็ นวัดแบบ
เรี ยบง่ายโดยภิกษุเป่ ยตู ในสมัยราชวงศ์จิ้น ถือเป็ นวัดแรกในพุทธคีรีจิ่วหัวซาน มีพ้ืนที่ 3,500 ตาราง
เมตร ในราวปี ค.ศ. 756-758 สมัยราชวงศ์ถงั ได้มีการบูรณะอาคารวิหารครั้งใหญ่ และได้ต้ งั ชื่ อใหม่
ว่า "วัดฮัว่ เฉิ ง" การก่ อ สร้ างวิห ารมี ล ัก ษณะพิ เศษคื อ ใช้ไ ม้ล้วนประกอบแบบเข้าลิ่ ม ไม่ ใช้ตะปู
ปั จจุบนั เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ ภายในมีสิ่งประหลาดตาหลายสิ่ ง อันได้แก่ ปลาวาวา ซึ่ งลักษณะคล้าย
จิ้งจก แต่เป็ นสัตว์ครึ่ งบกครึ่ งน้ า ส่ งเสี ยงร้องลักษณะคล้ายเด็กเล็กร้อง ชมชุ ดโบราณของพระตี้จา้ ง
ซึ่ งมีขนาดใหญ่ถึง 3 เท่าของคนสมัยปั จจุบนั ให้ท่านได้กราบนมัสการและขอพรจากสิ่ งศักดิ์สิทธิ์

จากนั้นนาท่านนั่งกระเช้ ำขึน้ สู่ ยอดเขำเทียนไถ นาท่านสู่ วัดเทียนไถ หรื อเรี ยกอีกชื่อว่า วัดตี้จา้ ง วัด
นี้สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีอายุเก่าแก่ควบคู่กบั เขาจิ่วหัวซาน จนมีคากล่าวว่า “หากไม่เดินทางสู่ วดั
เทียนไถ ก็เปรี ยบเสมือนไม่ได้เดินทางมาจิ่วหัวซาน” จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ กู่ไป่ จิงไถ หรื อ หอ
พระคัม ภีร์ศักดิ์สิทธิ์ สร้ างขึ้ นในสมัยราชวงศ์ ถัง มี พ้ื นที่ ป ระมาณ 890 ตรม. เล่ ากันว่าเมื่ อครั้ งที่
พระตี้จา้ งยังมี ชีวิตอยู่ ท่านได้มาสวดมนต์ เป็ นประจาทุกวันจนได้สร้ างขึ้นเป็ นวัด และเก็บคัมภี ร์
สาคัญต่างๆไว้มากมาย สมควรแก่เวลานาท่านนัง่ กระเช้าลงเขา
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักที่ ZHONGXIN HOTEL หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****
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วันทีส่ ี่
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

จิ่วหัวซำน-เมืองอู๋ซี-พระใหญ่หลิงซำนต้ ำฝอ-ศำลำฝำนกงวัดหลิงซำน (รวมรถรำง)
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 4.30 ชั่วโมง) ซึ่ งได้รับการขนานนามว่า “เซี่ยง
ไฮ้น้อย” เนื่ องจากเป็ นเมื องอุตสาหกรรมที่ มีทะเลสาบไท่หูลอ้ มรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็ น 1 ใน 5
แห่ งทะเลสาบน้ าจืดที่มีขนาดใหญ่ของจีน เป็ นเมืองเก่าแก่ประวัติศาสตร์ ยาวนานร่ วมสามพันกว่าปี
ในยุคราชวงศ์โจวและฉิน
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านสักการะ พระใหญ่ หลิงซำนต้ ำฝอ (รวมรถรำง) ซึ่ งประดิษฐานอยูท่ ี่เขตเขาม้าริ มทะเลสาบ
ไท่หู เป็ นพระพุทธรู ปทองสาริ ดที่มีความสู งถึง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ปรางค์ยืนแลดู สง่างามและ
น่าเลื่อมใสยิง่ เป็ นพระยืนทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก

จากนั้นนาท่านชม ศำลำฝำนกงวัดหลิงซำน (รวมรถรำง) ตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่ อยู่
เชิ งเขา หลิ งซานที่ ส วยงาม เป็ นกลุ่ มสถาปั ตยกรรมที่ ยิ่งใหญ่ อลังการ ด้านข้างๆของศาลาฯ เป็ น
พระพุทธรู ปองค์ใหญ่ปางห้ามญาติทองสาริ ดที่เขาหลิงซาน หรื อตามภาษาจีนเรี ยกว่า "หลิงซานต้า
ฝอ" ซึ่ งมี ค วามสู ง 88 เมตร หนั ก 700 ตัน ปางห้ า มญาติ และมี พ ระพัก ตร์ ส ง่ า งาม ศาลาฯ มี
เส้ นผ่าศูนย์กลางจากทิ ศใต้ถึงทิศเหนื อ แบ่งกลุ่มสถาปั ตยกรรมเป็ นฝั่ งตะวันออกและตะวันตก มี
พื้นที่ กว่า 7 หมื่ นตารางเมตร มี ท างเดิ นเชื่ อมระหว่างตาหนักกับอาคารต่างๆ บนหลังคาเป็ นพระ
เจดีย ์ 5 องค์ ด้านหลังเป็ นแท่นเซ่ นไหว้บูชา รู ปแบบสถาปั ตยกรรมต่างกับวัดวาอารามทัว่ ไปของจีน
โดยใช้หินก้อนใหญ่ทาเป็ นระเบียงยาว เสาค้ าหลักและเสาโค้งยาว การสร้างหลังคาโค้งสู งและห้อง
โถงที่ กว้างใหญ่ ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็ นความยิ่งใหญ่ ลึ กซึ้ งและสู งส่ งของพุทธศาสนาเท่านั้น
หากยัง น าเอาวัฒ นธรรมดั้ ง เดิ ม มาผสมผสานกั บ ปั จ จัย แวดล้ อ มในปั จ จุ บ ั น นั บ ได้ ว่ า เป็ น
สถาปั ตยกรรมทางพุทธศาสนาที่ยอดเยี่ยมงดงามยิ่ง ภายในศาลาฝานกงฯ มีผลงานการแกะสลักไม้
ตุ ง หยางที่ ล ะเอี ย ดประณี ต ภาพฝาผนั ง ด้ ว ยฝี มื อ ของนั ก เขี ย นภาพถ้ าตุ น หวงที่ มี ชื่ อ เสี ยง
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ค่ำ
วันที่ห้ำ
เช้ ำ
เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ
22.20 น.
01.20+1 น.

เครื่ องประดับชิ้นใหญ่ที่ทาด้วยแก้วคริ สตัลสี เครื่ องเขินเมืองหยางโจวที่มีฝีมือบรรจงประณี ต ภาพสี
น้ ามันขนาดใหญ่ รวมทั้ง รู ปสลักนู นสู ง แสดงพุทธประวัติ เหมือนเดินเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสม
มรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ศิลปหัตถกรรมอันล้ าค่าเหล่านี้ ต่างสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม
ที่มีประวัติอนั ยาวนานอย่างมีชีวิตชี วา แสดงให้เห็ นถึ งความสง่างามน่ าเกรงขามและความยิ่งใหญ่
ของพุทธศาสนา
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ....ซี่โครงหมูอ๋ ซู ี
พักที่ JINHU HOTEL หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****
อู๋ซี-นำนกิง-ผ่ำนชมกำแพงเมืองโบรำณ-ตลำดฟูจือเมี่ยว-นำนกิง-กรุ งเทพฯ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่ านเดิ นทางกลับ สู่ เมื องนำนกิง (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชั่ วโมง) ซึ่ งมี ประวัติเก่ าแก่
ย้อนหลังตั้งแต่สมัย 500 ปี ก่อนคริ สตกาล เคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรจีนช่วงศตวรรษที่ 3 – 6
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่าน ผ่ ำนชมกำแพงเมืองโบรำณ ที่สร้ างตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง อยูค่ ู่เมืองนานกิ งมาหลายร้อยปี
ทาให้เมืองนานกิงดูเป็ นเมืองหลวงเก่าแก่ จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งเลือกซื้ อสิ นค้าที่ระลึกของ
นานกิงที่ ตลำดฟูจื่อเมี่ยวำเพื่อเลื อกซื้ อสิ นค้าราคาถูก เช่น เสื้ อผ้า ของที่ระลึ กนานาชนิ ด อาหาร ที่
บริ เวณถนนแห่งนี้

 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 เหินฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบิน CHINA EASTERN AIRLINES เทีย่ วบินที่ MU2803
(บริการของว่ างบนเครื่ อง)
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...........    
********ขอบคุณทุกท่ ำนทีใ่ ช้ บริกำร********
    ซื่ อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริกำร คืองำนของเรำ    
(*** กรุ๊ ปออกเดินทำงได้ ต้ งั แต่ 9 ท่ำนขึน้ ไป ***)
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ทัวร์ คุณธรรม จิว่ หัวซำน...ดอกบัวหลวง
พระใหญ่ หลิงซำน สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซำน นำนกิง 5 วัน 3 คืน (MU)
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 18-22 กุมภำพันธ์ 2563

22,999 บำท

22,999 บำท 3,500 บำท 16,999 บำท

วันที่ 25-29 กุมภำพันธ์ 2563

22,999 บำท

วันที่ 10-14 มีนำคม 2563

22,999 บำท

22,999 บำท 3,500 บำท 16,999 บำท
22,999 บำท 3,500 บำท 16,999 บำท

วันที่ 24-28 มีนำคม 2563

22,999 บำท

วันที่ 1-5 เมษำยน 2563

22,999 บำท

วันที่ 10-14 เมษำยน 2563 สงกรำนต์

29,999 บำท

วันที่ 12-16 เมษำยน 2563 สงกรำนต์

29,999 บำท

29,999 บำท 3,500 บำท 16,999 บำท
29,999 บำท 3,500 บำท 16,999 บำท

วันที่ 22-26 เมษำยน 2563

26,999 บำท

26,999 บำท 3,500 บำท 16,999 บำท

22,999 บำท 3,500 บำท 16,999 บำท
22,999 บำท 3,500 บำท 16,999 บำท

อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวรวม
1. ค่ ำตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่ องบินทีใ่ ช้ เป็ นแบบกรุ๊ ปไม่
สำมำรถเลือกทีน่ ั่งล่วงหน้ ำได้ (ท่ำนจะได้ รับทีน่ ั่งแบบสุ่ มเท่ ำนั้น)
2. ค่ ำภำษีสนำมบินทุกแห่ ง หากสายการบิ นมีการปรั บราคาภาษี น้ ามันขึ้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าภาษี
น้ ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**รำคำทัวร์ นีเ้ ช็คภำษีนำ้ มัน ณ วันที่ 20 ม.ค. 63 เป็ นเงิน 5,400 บำท
3. ค่ ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันทำกำร รำคำ 1,650 บำท (ผู้ถือหนังสื อเดินทำงไทย)
**กรณี ยื่นด่ วน 2 วันทำกำร ชำระค่ ำส่ วนต่ ำงเพิ่ม 1,125 บำท (ชำระพร้ อมค่ ำทัวร์ ส่วนที่เหลือ)
4. ค่ ำโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. น้ำหนักสั มภำระ ท่ ำนละไม่ เกิน 23 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้ น ต่อท่าน น้ าหนักต้องไม่เกิ น
7 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
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หมำยเหตุ ** ในกรณี ลู ก ค้ ำท่ ำนใดสนใจ ซื้ อ ประกัน กำรเดิ น ทำงเพื่ อ ให้ ค ลอบคลุ ม ในเรื่ อ งของสุ ข ภำพ ท่ ำ น
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเริ่ มต้ นที่ 330 บำท
ขึน้ อยู่กบั ระยะเวลำกำรเดินทำง
กำรประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณี ที่เสี ยชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้อง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของสุ รายาเสพติ ด , บาดเจ็ บ จากการทะเลาะวิ ว าท การแท้ง บุ ต ร, การบาดเจ็ บ เนื่ อ งมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และอื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
8. ค่ ำบริกำรดังกล่ำว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่ ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงทีเ่ ป็ นชำวไทยเท่ ำนั้น!!!
อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวไม่ รวม
1. ค่ ำทำหนังสื อเดินทำงทุกประเภท
2. ค่ ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุ ณำเตรียมค่ ำทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ ำทัวร์ รวม 150 หยวนต่ อคน (เด็กชำระทิปเท่ำกับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ ปออกเดินทำงน้ อยกว่ ำ 15 ท่ ำน ขอเก็บค่ ำทิปเพิม่ 50 หยวน / ท่ ำน / ทริป
4. ค่ ำวีซ่ำจีนสำหรับชำวต่ ำงชำติ
เงื่อนไขกำรทำกำรจอง และชำระเงิน
1. ในกำรจองครั้งแรก ชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทาการจอง) พร้ อมส่ 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 1,125 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 10,000 บำท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณา
เลื่ อนการเดิ นทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่ น ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่
สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง 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 จะไม่มีการคื นเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด เนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง
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 คณะทัวร์ ครบ 9 ท่ ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ ขนำดของกรุ๊ ปไซค์ จำนวนผู้
เดินทำงอำจมีกำรปรับเพิม่ ขึน้ ได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ
 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 ยหายในเหตุการณ์ ที่เกิ ดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุ มของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิ ดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่ น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย,
การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถู กปฏิ เสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมื อง หรื อเจ้าหน้าที่ กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดย
ขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ 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
 กรณียื่นวีซ่ำแล้ วไม่ ได้ รับกำรอนุมัติวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ ผ่ำน) และท่ ำนได้ ชำระค่ ำทัวร์ หรื อมัดจำมำแล้ ว
ทำงบริ ษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึน้ จริ ง อำทิเช่ น ค่ ำบริ กำรในกำรยื่นขอวีซ่ำ(ศู นย์ ฯเรี ยกเก็บ) / ค่ ำมัดจำตั๋ว
เครื่ องบิน หรื อ ค่ ำตั๋วเครื่ องบินและภำษีสนำมบิน (กรณีออกตั๋วเครื่ องบินแล้ ว) ค่ ำส่ วนต่ ำงค่ ำทัวร์ ในกรณีที่กรุ๊ ปออก
เดินทำงไม่ ครบตำมจำนวน
เอกสำรในกำรทำวีซ่ำจีนสำหรับหนังสื อเดินทำงไทย
1. หนังสื อเดิ นทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน (ท่ ำนที่ใส่ ปกหนั งสื อเดินทำงกรุ ณำถอดออก หำกมีกำรสู ญ
หำย บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบต่ อปกหนังสื อเดินทำง)
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
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3. รู ปถ่ ำยหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจำนวน 2 ใบ ขนำด 33 มม. X 48 มม. พืน้ หลังสี ขำวเท่ำนั้น!!
ข้ อห้ ำม : ห้ามแม็ครู ป , ห้ามรู ปเป็ นรอย, ห้ามเปื้ อน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่ เสื้ อสี อ่อน และสี ขาว (ห้ามใส่ เสื้ อคอกว้าง
แขนกุด ซี ทรู 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 ปต้องเห็นคิ้ว และใบหู ท้ 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 หรื อ แม่
1. สาเนาสู ติบตั ร (ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
SHMUNKG7 ทัวร์คุณธรรม จิ่วหัวซาน...ดอกบัวหลวง 5วัน3คืน (MU) ก.พ.-เม.ย. 63 / RE200120

12

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. ใบอนุ ญาตการทางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่านั้น!! ต่ออายุการทางานแล้วไม่ต่ ากว่า 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 ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสื อเดินทำงคนต่ ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ ได้
 หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,210 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
8. กรณีหนังสื อเดินทำงต่ ำงด้ ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่ องจาก
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทาเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทาการยืน่ วีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง
น้อย 10 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทำควำมเข้ ำใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์
ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์ จะใช้ หนั งสื อเดินทำงรำชกำร หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดิ นทาง และยกเว้นการทาวีซ่าจี น ท่าน
จะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบในการอนุ ญ าตให้ เข้า -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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** ก่อนทำกำรจองทัวร์ ทกุ ครั้ง กรุ ณำอ่ำนโปรแกรมอย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำก
ทำงบริษทั ฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็ นหลัก **
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ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ ำนล่ำงนี!้ ! เพื่อประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุ ณำกรอกรำยละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน และตำมควำมเป็ นจริง เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ำนเอง**
ชื่ อ-นำมสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME...........................................................
สถำนภำพ  โสด  แต่ งงำน
 หม้ ำย
 หย่ำ
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
........................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์ บ้ำน.........................................มือถือ..................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้ำน........................................
ชื่ อสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..........................................................................................
ตำแหน่ งงำน....................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ ปัจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).........................................................................
.......................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร............................
(สำคัญมำก กรุณำแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้องทีส่ ำมำรถติดต่ อท่ ำนได้ โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ ำน)

กรณีปัจจุบันท่ ำน เกษียณแล้ ว ต้ องกรอกทีอ่ ยู่สถำนที่ทำงำนล่ ำสุ ดก่ อนเกษียณ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร.................................

(สำคัญมำก กรุณำแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้องทีส่ ำมำรถติดต่ อท่ ำนได้ โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ ำน)

ท่ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที.่ ...................... เดือน..................ปี ........................... ถึง วันที.่ ......................เดือน.......................ปี .................
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ ำงประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที.่ ...................... เดือน..................ปี ........................... ถึง วันที.่ ......................เดือน.......................ปี .................
รำยชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ ำน พร้ อมระบุควำมสั มพันธ์

สำหรับคนโสดขอให้ ระบุชื่อบิดำ-มำรดำ / สำหรับท่ ำนทีส่ มรสแล้วให้ ระบุชื่อสำมี หรื อ ภรรยำ เท่ ำนั้น!!
(ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )

1. บิดำ ชื่ อ (MISS. / MRS. / MR.)
NAME.................................................................................SURNAME.......................................................................
2. มำรดำ ชื่ อ (MISS. / MRS. / MR.)
NAME.................................................................................SURNAME......................................................................
3. สำมี หรื อ ภรรยำ ชื่ อ (MISS. / MRS. / MR.)
NAME.................................................................................SURNAME.......................................................................
หมำยเหตุ
** ถ้ ำเอกสำรส่ งถึงบริษัทแล้วไม่ ครบ ทำงบริษทั อำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม อำจทำให้ ท่ำนเกิดควำมไม่ สะดวกภำยหลัง ทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัว
ท่ ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ที่นี้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ำงเคร่ งครัด
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