วันที่

กำหนดกำร

เช้ ำ เทีย่ ง เย็น

1

กรุ งเทพฯ–ฉำงซำ–อีห้ ยำง
(WE616 : 14.30-18.45)

X

X

2

อีห้ ยำง-วัดไป๋หลู่-กำแพงเมืองโบรำณอีห้ ยำง
อีช๋ ำง-ช้ อปปิ้ งย่ำนกำรค้ ำของเมืองอีช๋ ำง





3

อีช๋ ำง-เสิ นหนงเจีย้ -ผ่ำนถนนบนสำยนำ้ ทีส่ วย
ทีส่ ุ ด-อุทยำนสะพำนสวรรค์ (เทียนเซิงเฉียว)
อุทยำนเสิ นหนงถัน-ต้ นไม้ พนั ปี





4

เสิ นหนงเจีย้ -อุทยำนเทียนเยี่ยน-ผ่ำนชมทีร่ ำบสี
แดง “หงผิงฮั่วหลำง”-สะพำนสำยรุ้ ง-อุทยำน
จุดสู งสุ ดของเสิ นหนง(เสิ นหนงติ่ง)-หุบเขำเสิ น
หนงกู่-สั นเขำลิงทอง-เสี่ ยวหลงถัง

5

เสิ นหนงเจีย้ -เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-สวนกวนอูอี้
หยวน-กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชมภำยนอก
ฉำงเต๋ อ-ถนนโบรำณต้ ำเสี่ ยวเหอเจีย

6

โรงแรม

YINCHENG HUATIAN
✈ หรื อเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว
DONGSHAN SANXIA

หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
SHENNONG
 SHANZHUANG HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว



SHENNONG
 SHANZHUANG HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว





CHANGDE VIENNA
 HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

ฉำงเต๋ อ-ฉำงซำ-พิพธิ ภัณฑ์ เจี่ยนตู๋-ถนนคนเดิน

หวงซิงลู่-ฉำงซำ-กรุ งเทพฯ
(WE617 : 19.50-22.45)



✈



กรุณำเตรียมค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ จำนวน 180 หยวน/คน ตลอดกำรเดินทำง
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 กำหนดกำรเดินทำง เดือนพฤศจิกำยน 2561-มกรำคม 2562
วันแรก
11.30 น.
14.30 น.
18.45 น.

วันทีส่ อง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ
วันทีส่ ำม
เช้ ำ

กรุ งเทพฯ-ฉำงซำ-อีห้ ยำง
 พร้ อมกันที่ สนำมบิ น สุ วรรณภู มิ อำคำรผู้ โดยสำรขำออก (ระหว่ ำงประเทศ) ชั้ น 4 ประตู 2
บริเวณ ISLAND-C สำยกำรบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจ้ำหน้ำที่คอยอำนวยควำมสะดวกให้กบั ท่ำน
เหิ รฟ้ำสู่ เมืองฉำงซำ โดยสำยกำรบิน THAI SMILE เทีย่ วบินที่ WE616
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดิ นทำงถึง “ฉำงซำ” ตั้งอยูท่ ำงตอนใต้ของแม่น้ ำเซี ยง ทิ ศเหนื อติดทะเลสำบตงถิ ง ตะวันออกติด
ภูเขำลัวเซี ยว ตะวันตกติดภูเขำอูหลิง ทิศใต้ติดภูเขำเฮิงชำน มีพ้ืนที่ประมำณ 12,500 ตร.กม.แบ่งเขต
กำรปกครองออกเป็ น 5 เขต และ 4 อำเภอ หลัง ผ่ำ นพิ ธี ก ำรตรวจคนเข้ำเมื อ งและรั บ สั ม ภำระ
เรี ยบร้อยแล้ว นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอีห้ ยำง (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง)
 พักที่ YINCHENG HUATIAN HOTEL หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****
อีห้ ยำง-วัดไป๋หลู่-กำแพงเมืองโบรำณอีห้ ยำง-อีช๋ ำง-ช้ อปปิ้ งย่ำนกำรค้ ำของเมืองอีช๋ ำง
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ วัดไป๋หลู่ เป็ นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองอี้หยำง สร้ำงในสมัยรำชวงศ์ถงั มีประวัติกว่ำ
1,200 ปี ภำยในแบ่งเป็ นวิหำรต่ำงๆ วิหำรพระสังกัจจำยน์ภำยในประดิษฐำนองค์พระสังกัจจำยน์
และซื่ อต้ำเทียนหวัง วิหำรเจ้ำแม่กวนอิมภำยในประดิษฐำนองค์เจ้ำแม่กวนอิมและเป็ นห้องปฎิบตั ิ
ธรรม วิหำรหลัก ภำยในประดิษฐำนพระอรหันต์ 18 องค์ วิหำรเย่ำสื อ และ หอคัมภี ร์ จำกนั้นนำ
ท่ำนชม กำแพงเมืองโบรำณอีห้ ยำง สร้ำงขึ้นในสมัยสำมก๊ก กำแพงส่ วนใหญ่สร้ำงด้วยดิน ภำยหลัง
ในสมัยรำชวงศ์ชิงได้ใช้อิฐสี เขียวก่อสร้ ำงเพิ่มเติมเข้ำไป ในสมัยโบรำณที่นี่เป็ นจุดยุทธศำสตร์ ที่
สำคัญในกำรรบ อิสระให้ท่ำนได้ถ่ำยรู ปเป็ นที่ระลึก
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำวสู่ เมืองอี๋ชำง (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 4 ชั่ วโมง) หรื อเรี ยกย่อๆว่ำ เมืองอี๋ต้ งั อยูท่ ำง
ทิศตะวันตกของมณฑลหู เป่ ย และอยูป่ ำกช่องแคบซี หลิงเสี ยของแม่น้ ำแยงซี เกียงทำงทิศตะวันออก
มี พ้ื นที่ ป ระมำณ 21,600 ตร.กม ประชำกรส่ วนใหญ่ จะเป็ นชนเผ่ำกลุ่ ม น้อยที่ ม ำอำศัยอยู่ร่วมกัน
ประมำณ 20 กว่ำเผ่ำ อำทิเช่น เผ่ำหุ ย ถู่เจีย แมนจู และชำวฮัน่ ฯลฯ เป็ นต้น จำกนั้นนำท่ำน ช้ อปปิ้ ง
ย่ำนกำรค้ ำของเมืองอีช๋ ำง เป็ นศูนย์รวมของสิ นค้ำนำนำชนิดให้ท่ำนได้เลือกซื้ อ
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ ดย่าง
 พักที่ DONGSHAN SANXIA HOTEL หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****
อีช๋ ำง-เสิ นหนงเจีย้ -ผ่ ำนถนนบนสำยนำ้ ทีส่ วยทีส่ ุ ด-อุทยำนสะพำนสวรรค์ (เทียนเซิงเฉียว)-อุทยำน
เสิ นหนงถัน-ต้ นไม้ พนั ปี
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นำท่ำนเดิ นทำงสู่ เสิ นหนงเจี้ย (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ชั่ วโมง) ระหว่ำงทำงรถจะวิ่ง ผ่ำน
ถนนบนสำยน้ ำที่สวยที่สุด เพื่อหลี กเลี่ยงกำรตัดไม้ทำลำยป่ ำบนภูเขำ กำรคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อมทำง
นิเวศวิทยำ ถนนสำยนี้จึงถูกสร้ำงขึ้นในหุ บเขำลึก ควำมยำวรวมกว่ำสิ บกิโลเมตร นำท่ำนเดินทำงต่อ
สู่ เสิ น หนงเจี้ ย ตั้ง อยู่ท ำงทิ ศ ตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อของมณฑลหู เป่ ย เป็ นสถำนที่ แ ห่ ง ใหม่ ที่ ท ำง
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เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ
วันทีส่ ี่
เช้ ำ

คณะกรรมกำรมรดกโลกยูเนสโก้ (UNESCO) สมัยสำมัญครั้งที่ 40 ได้มีมติให้ “เสิ นหนงเจี้ย” เขต
อนุ รักษ์พนั ธุ์ไม้และสัตว์ป่ำแห่ งชำติน้ ี ได้เข้ำเป็ นอีกหนึ่ งแหล่งมรดกโลกทำงธรรมชำติ ในปี 2016
เสิ นหนงเจี้ย ยังได้ชื่อว่ำเป็ นอำณำเขตแห่ งเทพกสิ กร（农氏）ซึ่ งชำวจีนเชื่ อกันว่ำเป็ นบูรพกษัตริ ย ์
ยุคก่ อนประวัติศำสตร์ จีน ที่ นี่มีควำมสู งเหนื อระดับน้ ำทะเลเฉลี่ ยแล้วกว่ำ 1,700 เมตร มียอดเสิ น
หนงติ่งที่สูงสุ ด มีควำมสู งจำกน้ ำทะเล 3,105.4 เมตร ที่แห่ งนี้ มีระบบนิ เวศน์ทำงธรรมชำติด้ งั เดิมที่
สมบูรณ์ ป่ ำไม้หนำแน่นตั้งแต่โบรำณ มีประวัติโบรำณกว่ำ 3,000 กว่ำปี ก่อนจดบันทึกไว้วำ่ มีคนป่ ำ
อำศัยอยู่ จึงเป็ นปริ ศนำที่ไม่มีคำตอบ 1ใน 4 ของโลก ยังมีสัตว์ป่ำนำนำชนิ ด ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดก็คือ
ลิ ง ขนทอง และหมี แ พนด้ำ และสถำนที่ แ ห่ ง นี้ ยัง เป็ นแหล่ ง “โอโซน” (อำกำศที่ บ ริ สุ ท์ ิ ) ตำม
ธรรมชำติที่หำยำกในโลก ณ ปั จจุบนั นี้ กำรสู ดหำยใจด้วยอำกำศบริ สุทธิ์ มีส่วนช่วยต่อสุ ขภำพและ
ควำมเป็ นอยูท่ ี่ดีของคุณ ทำให้สมองมีควำมสำมำรถในกำรคิดอ่ำนมำกขึ้น และมีอำรมณ์ดียงิ่ ขึ้น
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยำนสะพำนสวรรค์ (เทียนเซิ งเฉี ยว) ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 40 นำที สู งจำก
ระดับน้ ำทะเล 1,800 เมตร มีพ้ืนที่ 20 ตำรำงกิโลเมตร ที่นี่มีดอกกล้วยไม้เต็มทัว่ หุ บเขำ จึงได้ชื่อว่ำ
หุ บเขำกล้วยไม้ เดิ นไปตำมทำงเดินริ มหน้ำผำ เห็ นสะพำนสวรรค์สร้ำงจำกธรรมชำติอยูก่ ลำงหุ บ
เขำ น้ ำตกที่ตกจำกยอดสู งเหมือนเป็ นภำพวำด เสี ยงน้ ำตกและเสี ยงนกร้องเหมือนเป็ นเพลง ทำให้
เพลิดเพลินและผ่อนคลำย จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยำนเสิ นหนงถัน สร้ำงขึ้นเพื่อระลึกถึง
เหยียนตี้（炎帝）เทพกสิ กร（神农氏）เสิ นหนงถังมีควำมหมำยต่อทุกคนที่มีเชื้ อสำยที่เป็ นคนจีน เห
ยียนตี้ เป็ นผูซ้ ่ ึ งทำให้คนจีนได้ต้ งั รกรำกในพื้นที่แห่ งนี้ ซึ่ งท่ำนเน้นเรื่ องควำมอุดมสมบูรณ์ สอนให้
คนรู ้ จ ัก เพำะปลู ก รู ้ จ ัก กำรอยู่ ร่ ว มกัน ไม่ ต้อ งเป็ นชนเผ่ ำ เร่ ร อน จัตุ รั ส แท่ น ที่ บู ช ำสง่ ำ งดงำม
สิ่ งก่อสร้ำงหลักคือ องค์เทพกสิ กร สู ง 21 เมตร กว้ำง 35 เมตร พระเศียรเป็ นวัว ลำตัวอยูใ่ นแผ่นดิ น
ข้ำงแท่นที่บูชำมีหินห้ำสี เป็ นองค์ประกอบ หมำยถึง ทอง ไม้ น้ ำ ไฟ และ ดิน 5 ธำตุ สำหรับคนจีน
ถ้ำได้มำที่ เสิ นหนงเจี้ ยจะต้องมำที่ เสิ นหนงถัง เพื่อมำกรำบไหว้สั กกำระบรรพบุ รุษ นำท่ ำนชม
ต้ นไม้ พนั ปี ที่มีอำยุมำกกว่ำ 1,200 ปี สู ง 48 เมตร มีเส้นผ่ำสู งกลำง 2.8 เมตร ต้องมีมำกกว่ำ 6 คนจับ
มือกันถึ งจะกอดรอบต้นไม้ได้ และมีตน้ ไม้ที่เคยโดนฟ้ ำผ่ำมีรูปองค์เทพกสิ กรอยู่ตรงกลำงต้นไม้
ผูค้ นที่มำเยือนต่ำงกรำบไหว้สักกำระเพื่อควำมเป็ นสิ ริมงคล
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุ กหี้ มูป่า
 พักที่ SHENNONG SHANZHUANG HOTEL หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****
เสิ นหนงเจีย้ -อุทยำนเทียนเยี่ยน-ผ่ำนชมทีร่ ำบสี แดง“หงผิงฮั่วหลำง”-สะพำนสำยรุ้ ง-อุทยำน
จุดสู งสุ ดของเสิ นหนง(เสิ นหนงติ่ง)-หุบเขำเสิ นหนงกู่-สั นเขำลิงทอง-เสี่ ยวหลงถัง
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยำนเทียนเยี่ยน (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชั่ วโมง) ตั้งอยูท่ ำงทิศตะวันตก
เฉี ยงเหนื อของเสิ นหนงเจี้ ย มี พ้ื นที่ ประมำณ 926.24 ตำรำงกิ โลเมตร ซึ่ งยังคงเป็ นวิวป่ ำไม้ดงดิ บ
เน้ น กำรท่ อ งเที่ ย วแบบเชิ ง นิ เวศ รวมถึ ง ต้น ไม้แ ปลก ดอกไม้แ ปลก ถ้ ำ แปลก ยอดเขำแปลก
วัฒนธรรมชนเผ่ำแปลก ไว้เป็ นหนึ่ งเดี ยว ให้ท่ำนที่ มำเที่ยวที่ น้ ี ได้รับสิ่ งใหม่ๆที่ ไม่เคยพบเห็ นมำ
ก่อน เหมำะกับท่ำนที่ชอบเที่ยวแบบผจญภัย นำท่ำน ผ่ ำนชมที่รำบสี แดง “หงผิงฮั่วหลำง” ตั้งอยูท่ ี่
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เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ
วันที่ห้ำ
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

เที ยนเหมิ นยำหนำนลู่ ระยะทำงยำว 15 กิ โลเมตร มี 3 น้ ำตก 4 สะพำน 5 ทะเลสำบ 6 ถ้ ำ และ 36
ยอดเขำ รวมกันเรี ยกเป็ น ที่รำบแดง ตำมตำนำนบอกกล่ำวไว้วำ่ สถำนที่แห่งนี้ก็คือ บริ เวณที่เหยียนตี้
อยู่อำศัยนั่นเอง นำท่ำนชม สะพำนสำยรุ้ ง สะพำนเหล็กที่ สร้ ำงเชื่ อมระหว่ำงช่ องว่ำงสองยอดเขำ
(เอี้ยนจื่อยำ) เมื่อยืนอยูบ่ นสะพำนท่ำนจะได้เห็นวิวสวยงำมระหว่ำงสองภูเขำ
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดิ นทำงสู่ อุทยำนจุ ดสู งสุ ดของเสิ นหนง(เสิ นหนงติ่ง) ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชั่ วโมง
ตั้งอยูท่ ำงทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของเสิ นหนงเจี้ย มีพ้ืนที่ 883.6 ตำรำงกิโลเมตร ยอดเสิ นหนงติ่งเป็ น
ยอดสู งสุ ดของเสิ นหนงเจี้ย มีควำมสู งจำกน้ ำทะเล 3,105.4 เมตร เป็ นจุดที่สำมำรถมองเห็ นทุกยอด
ทัว่ หุ บเขำ ได้ชื่อว่ำเป็ นยอดเขำสู งสุ ดของเขตหัวจง(ภำคกลำงของประเทศจีน) เป็ นชื่ อเรี ยกของ 4
มณฑลรอบๆแม่น้ ำแยงซี เกี ยง ได้แก่ มณฑล เหอหนำน หู เป่ ย หู หนำน และ เจี ยงซี ที่ นี่ได้รักษำ
ระบบนิ เวศทำงธรรมชำติของป่ ำไม้เขตร้ อนอย่ำงสมบู รณ์ ได้ชื่อว่ำเป็ น “ขุมทรัพย์สีเขียว” “คลัง
พันธุ์กรรมของพืช” “สวนสัตว์ธรรมชำติ ” “สถำนที่ล้ ี ภยั ของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ” ฯลฯ เป็ นอุทยำน
สำคัญที่หำ้ มพลำดเมื่อมำเที่ยวเสิ นหนงเจี้ย จำกนั้นนำท่ำนชม สั นเขำลิงทอง ให้ท่ำนได้สูดโอโซน
บริ สุทธิ์ ให้เต็มปอดที่สันเขำลิงทอง ที่นี่เป็ นป่ ำดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยพืชพันธุ์นำนำชนิ ด
เป็ นที่อยูอ่ ำศัยของลิงขนทอง เลยเป็ นที่มำของชื่อสันเขำลิงทอง ยังมีน้ ำตกลิงทองที่สวยงำมเหมือน
สร้อยเงินที่แขวนไว้ ได้รับกำรยกย่องให้เป็ นวิวที่สวยที่สุดของมณฑลหู เป่ ย เป็ นแหล่งโอโซนตำม
ธรรมชำติที่หำยำกในโลก ณ ปั จจุบนั นี้ จำกนั้นนำท่ำนชม เสี่ ยวหลงถัง ให้ท่ำนชมควำมน่ ำรักของ
ลิ ง ขนทอง ซึ่ งเป็ นสั ต ว์ส งวนที่ ห ำดู ไ ด้ ย ำกมี ค่ ำ เท่ ำ กั บ หมี แ พนด้ ำ พวกมัน อำศัย อยู่ สู งจำก
ระดับน้ ำทะเลประมำณ 1,300-3,000 เมตร มีขนสี ทองสง่ำงำม ตำโต จมูกโด่ง ซึ่ งหน้ำของหงอคง
ในหนังเรื่ องไซอิ๋ว ก็ใช้หน้ำของลิงนี้เป็ นแบบอย่ำง
หมำยเหตุ : รำยกำรท่ องเที่ยวนีข้ ึน้ อยู่กบั สภำวะอำกำศและกำรรักษำควำมปลอดภัยของนักท่ องเที่ยว
โดยยึดตำมประกำศจำกทำงอุทยำนเป็ นสำคัญ โดยที่ไม่ แจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ ทำงบริษัทฯ จะไม่ คืนเงิน
แต่ หำโปรแกรมอื่นมำทดแทนให้ ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั ควำมเหมำะสม
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักที่ SHENNONG SHANZHUANG HOTEL หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****
เสิ นหนงเจีย้ -เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-สวนกวนอูอหี้ ยวน-กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชมภำยนอก
ฉำงเต๋ อ-ถนนโบรำณต้ ำเสี่ ยวเหอเจีย
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว) ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 4.30 ชั่ วโมง อยูใ่ นมณฑลหู เป่ ย ใกล้
กับเขื่อนสำมผำ เป็ นเมืองที่ใหญ่และมีควำมสำคัญเป็ นอันดับสองของมณฑลหู เป่ ยรองจำกอู่ฮนั่ เป็ น
เมื องที่ มี ป ระวัติก ว่ำ 2,700ปี เริ่ ม จำกสมัย ฉู่ ก ั๋ว มี ส ถำนที่ ส ำคัญ และสถำปั ตยกรรมขนำดใหญ่ ที่
เกี่ยวกับสำมก๊กมำกมำย
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สามก๊ก
นำท่ำนเดิ นทำงสู่ สวนกวนอูอี้หยวน อยู่ท ำงทิ ศตะวันออกเฉี ยงใต้ของ กำแพงเมื องเกงจิ๋ว ใช้เงิ น
ลงทุ น ในกำรก่ อ สร้ ำ งถึ ง 1,500 ล้ำ นหยวน ใช้ ค วำมจงรั ก ภัก ดี เป็ นหั ว ข้อ ใช้ วิ ธี ต่ ำ งๆบอกเล่ ำ
ชีวประวัติของท่ำนกวนอู ภำยในสวนมี รู ปปั้ นเทพเจ้ ำกวนอูที่ใหญ่ ที่สุดในโลก ก่อสร้ำงโดยใช้แผ่น
ทองสัมฤทธิ์ กว่ำ 4,000 ชิ้น มีควำมสู ง 58 เมตร หมำยถึงท่ำนมีอำยุ 58 ปี น้ ำหนักมำกกว่ำ 1,200 ตัน
มือถือง้ำวยำว 70 เมตร จำกนั้นนำท่ำนชม กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิวโจว)ชมภำยนอก มีควำมกว้ำง 3.75
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ค่ำ
วันที่หก
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย
19.50 น.
22.45 น.

เมตร มีเนื้ อที่ 4.5 ตำรำงกิ โลเมตร ยำว 10.5 กิ โลเมตร สู ง 8.83 เมตร มี 6 ประตู ทุกประตูจะมีป้อม
หรื อซุ ้มอยูด่ ำ้ นบน กำแพงเดิมสร้ำงขึ้นยุคชุ นชิ วจ้ำนกว๋ อ ที่ เห็ นตอนนี้ ส่วนมำกเป็ นกำรต่อเติมใน
ปลำยสมัยรำชวงศ์หมิงต้นรำชวงศ์ชิง ซึ่ งได้รับกำรดูแลรักษำเป็ นอย่ำงดี ให้ท่ำนได้เก็บภำพเป็ นที่
ระลึ ก จำกนั้นนำท่ำนเดิ นทำงสู่ ฉำงเต๋ อ (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชั่ วโมง) ซึ่ งตั้งอยู่ทำงทิ ศ
ตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ ของมณฑลหู ห นำน เป็ นแหล่ ง ถลุ ง เหมื อ งแร่ ที่ ส ำคัญ และมี ผ ลิ ต ผลทำง
กำรเกษตรที่มีชื่อของประเทศจีน จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ ถนนโบรำณต้ ำเสี่ ยวเหอเจีย เป็ นถนนที่
ก่อสร้ำงแบบสมัยโบรำณ สร้ำงตำมวัฒนธรรมและประวัติศำสตร์ ของเมืองฉำงเต๋ อ เป็ นแหล่งรวม
อำหำรพื้นเมือง เช่น เต้ำหูเ้ หม็น เส้นหมี่ฉำงเต๋ อ ฯลฯ อิสระให้ท่ำนเลือกชมและเลือกซื้ อตำมอัธยำศัย
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักที่ CHANGDE VIENNA HOTEL หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****
ฉำงเต๋ อ-ฉำงซำ-พิพธิ ภัณฑ์ เจี่ยนตู๋-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉำงซำ-กรุ งเทพฯ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นำท่ำนเดิ นทำงกลับสู่ เมื องฉำงซำ (ใช้ เวลำเดิ นทำงประมำณ 2 ชั่ วโมง) ระหว่ำงทำงให้ท่ำนได้
พักผ่อนชมวิวธรรมชำติอนั สวยงำม จำกนั้นนำท่ำนชม พิพธิ ภัณฑ์ เจี่ยนตู๋ เป็ นพิพิธภัณฑ์ตำรำไม้ไผ่
แห่ งแรกและแห่ งเดี ยวในประเทศจี น ซึ่ งมี ตำรำประมำณ 140,000 เล่ ม ถู กขุดค้นพบเมื่ อปี 1996
พิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ จึงได้รับควำมนิ ยมอย่ำงมำกจำกนักศึกษำ นักวิชำกำร สำหรับเป็ นที่ศึกษำค้นคว้ำ
ประวัติศำสตร์วฒั นธรรมจีนยุคโบรำณอีกด้วย (ปิ ดทุกวันอังคำร)
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเดิ นทำงสู่ ถนนคนเดินหวงซิ งลู่ ให้ท่ำนได้อิสระช้อปปิ้ งเพื่อเลื อกซื้ อสิ นค้ำหลำกหลำย
สำหรับเป็ นของฝำกและที่ระลึกแก่คนที่รักทำงบ้ำน
สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบิน เพื่อเดินทำงกลับประเทศไทย
เหิ รฟ้ำกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบิน THAI SMILE เทีย่ วบิน WE617
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ........   
********ขอบคุณทุกท่ ำนทีใ่ ช้ บริกำร********
    ซื่ อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริกำร คืองำนของเรำ    
(*** กรุ๊ ปออกเดินทำงได้ ต้ งั แต่ 10 ท่ำนขึน้ ไป ***)
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ทัวร์ คุณธรรม เสิ นหนงเจีย้ ...ยำสำหร่ ำย
เมืองเล่ ำปี่ (เกงจิ๋ว) ฉำงซำ 6 วัน 5 คืน (WE)
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 21-26 พฤศจิกำยน 2561

21,999 บำท

21,999 บำท

4,500 บำท 16,999 บำท

วันที่ 12-17 / 19-24 ธันวำคม 2561

21,999 บำท

21,999 บำท

4,500 บำท 16,999 บำท

วันที่ 28 ธันวำคม-2 มกรำคม 2562

30,999 บำท

30,999 บำท

4,500 บำท 19,999 บำท

วันที่ 16-21 / 23-28 มกรำคม 2562

21,999 บำท

21,999 บำท

4,500 บำท 16,999 บำท

อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวรวม
1. ค่ ำตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนำจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ ป ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรเท่ำนั้น
2. ค่ ำภำษีสนำมบินทุ กแห่ ง หำกสำยกำรบิ นมีกำรปรั บรำคำภำษี น้ ำมันขึ้น ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่ำภำษี
น้ ำมันเพิ่มตำมควำมเป็ นจริ ง ก่อนกำรเดินทำง**รำคำทัวร์ นีเ้ ช็คภำษีนำ้ มัน ณ วันที่ 08 ต.ค.61
3. ค่ ำวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ ปท่ องเที่ยว รำคำ 800 บำท สำหรับผู้ถือหนังสื อเดินทำงไทย (ส่ งสำเนำหนังสื อเดินทำง ต้องถ่ำย
ให้เห็นทั้ง 2 หน้ำ ตำมรู ป)
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4. ค่ ำโรงแรมระดับมำตรฐำน (พักห้องละ 2-3 ท่ำน), อำหำร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร
5. ค่ ำยำนพำหนะ และค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร
6. น้ำหนักสั มภำระ ท่ ำนละไม่ เกิน 20 กิโลกรัม สัมภำระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้น ต่อท่ำน น้ ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม,
ค่ำประกันวินำศภัยเครื่ องบินตำมเงื่อนไขของแต่ละสำยกำรบินที่มีกำรเรี ยกเก็บ
7. ค่ ำประกันอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท (ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท) คุม้ ครอง
ผูเ้ อำประกันที่มีอำยุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อำประกันอำยุระหว่ำง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอำยุสูงกว่ำ 70 ปี
ขึ้นไป ค่ำชดเชยทั้งหลำยตำมกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่ำชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้ งั นี้ ยอ่ ม
อยูใ่ นข้อจำกัดที่มีกำรตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชี วิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสำรรับรองทำงกำรแพทย์
หรื อจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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 วยทำงร่ ำงกำยด้วยโรคประจำตัว, กำรติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อำกำรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรติดยำ, โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์, กำรบำดเจ็บจำกควำมเสี ยหำยโดยเจตนำ, กำรฆ่ำตัวตำย, เสี ยสติ, ตกอยู่
ภำยใต้อ ำนำจของสุ รำยำเสพติ ด , บำดเจ็ บ จำกกำรทะเลำะวิ ว ำท กำรแท้ง บุ ต ร, กำรบำดเจ็ บ เนื่ อ งมำจำก
อำชญำกรรม, จลำจล, นัดหยุดงำน, กำรก่อกำรร้ำย กำรยึดพำหนะ และกำรปล้นอำกำศยำน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และ อื่นๆตำมเงื่อนไขในกรมธรรม์อตั
8. ค่ ำบริกำรดังกล่ำว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่ ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงทีเ่ ป็ นชำวไทยเท่ ำนั้น!!! ต
อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวไม่ รวม
1. ค่ ำทำหนังสื อเดินทำงทุกประเภท
2. ค่ ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกรำยกำรระบุ เช่น ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุ ณำเตรียมค่ ำทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ ำทัวร์ รวม 180 หยวนต่ อคน (เด็กชำระทิปเท่ ำผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ ปออกเดินทำงน้ อยกว่ ำ 15 ท่ ำน ขอเก็บค่ ำทิปเพิม่ 50 หยวน / ท่ ำน / ทริป
4. ค่ ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม VAT 7 % และหักภำษี ณ ที่จ่ำย 3 % ในกรณี ที่ลูกค้ำต้องกำรใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวก
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่ำย จำกยอดขำยจริ งทั้งหมดเท่ำนั้น และโปรดแจ้งทำงบริ ษทั ฯ จะออกให้ภำยหลัง
ขอสงวนสิ ทธิ์ ออกใบเสร็ จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์ เท่ำนั้น
5. ค่ ำวีซ่ำจีนสำหรับชำวต่ ำงชำติ
เงื่อนไขกำรทำกำรจอง และชำระเงิน
1. ในกำรจองครั้งแรก ชำระมัดจำท่ำนละ 10,000 บำท หรื อทั้งหมด (ภำยใน 3 วัน หลังจำกทำกำรจอง)
2. ส่ งสำเนำหนังสื อเดินทำง ถ่ำยตำมรู ปข้ำงต้น ส่ งให้กบั เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย
ยกเว้ นวันเดินทำง 28 ธันวำคม-2 มกรำคม 2562 ชำระมัดจำท่ ำนละ 15,000 บำท หรื อทั้งหมด (ภำยใน 3 วัน
หลังจำกทำกำรจอง)
3. ชำระส่ วนทีเ่ หลือก่อนเดินทำง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสำร์ อำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)
เงื่อนไขกำรให้ บริกำรวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ ป
 วีซ่ำกรุ๊ ปทำได้เฉพำะผูถ้ ือหนังสื อเดินทำงไทยเท่ำนั้น!!! ชำวต่ำงชำติไม่สำมำรถยืน่ วีซ่ำกรุ๊ ปได้
 หำกยกเลิ ก เดิ น ทำง วีซ่ ำกรุ๊ ป จะถู ก ยกเลิ ก ทัน ที ไม่ ส ำมำรถนำไปใช้ก ับ กำรเดิ น ทำงครั้ งอื่ น ๆ ได้ รวมทั้งไม่
สำมำรถคืนเงินค่ำวีซ่ำได้ทุกกรณี
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 กรณี เด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำงพร้อมผูป้ กครอง ในเส้นทำงที่บินลงปั กกิ่ง / ปั กกิ่ง+เซี่ ยงไฮ้ (เที่ยว 2 เมือง) ต้อง
ยืน่ วีซ่ำเดี่ยวเท่ำนั้น
 ในกรณี รัฐบำลจีนประกำศยกเลิ กวีซ่ำกรุ๊ ป ไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดๆ ทั้งสิ้ น ทำให้ไม่สำมำรถยื่นวีซ่ำกรุ๊ ปได้ หรื อ
ท่ำนมีควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำเดี่ยว ผูเ้ ดินทำงจะต้องเสี ยค่ำใช้จ่ำยในกำรทำ วีซ่ำเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ทำกำร ท่ ำน
ละ 700 บำท หรื อ วีซ่ำด่ วน 2 วัน ทำกำร ท่ ำนละ 1,750 บำท (อัตรำดังกล่ำวข้ำงต้น สำหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทำง
ไทยเท่ำนั้น)
กำรยกเลิกกำรเดินทำง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วัน คืนค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 15-29 วัน เก็บค่ ำใช้ จ่ำยท่ำนละ 10,000-15,000 บำท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 1-14 วันก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สำมำรถเดิ นทำงได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจำรณำ
เลื่ อนกำรเดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่ำนจะต้องเสี ยค่ำใช้จ่ำยที่ ไม่สำมำรถเรี ยกคืนได้ เช่ น ค่ำตัว๋
เครื่ องบิน ค่ำห้อง ค่ำธรรมเนี ยมวีซ่ำตำมที่สถำนทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตำมจริ ง ในกรณี ที่ไม่
สำมำรถเดินทำงได้
 เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริ กำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรื อไม่เดินทำงพร้อมคณะถือว่ำ
ท่ำนสละสิ ทธิ์ ไม่อำจเรี ยกร้องค่ำบริ กำร และเงินมัดจำคืน ไม่วำ่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
 กรุ๊ ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดเทศกำลที่ตอ้ งกำรันตีมดั จำกับสำยกำรบินหรื อค่ำมัดจำที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจำ หรื อค่ำทัวร์ ท้ งั หมด เนื่ องจำกค่ำตัว๋ เป็ นกำรเหมำจ่ำยใน
เที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแก้ไขได้
 รำยกำรท่องเที่ยวสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
 รำยกำรท่องเที่ยว และอำหำร สำมำรถสลับรำยกำรในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมกำรท่องเที่ยวเป็ นไปอย่ำงรำบรื่ น
และเหมำะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสี ยหำยในเหตุกำรณ์ ที่เกิ ดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิ วตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อ
กำรควบคุ มของทำงบริ ษทั ฯหรื อค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เติมที่เกิ ดขึ้นทำงตรงหรื อทำงอ้อม เช่ น กำรเจ็บป่ วย, กำรถูกทำร้ำย,
กำรสู ญหำย, ควำมล่ำช้ำ หรื อจำกอุบตั ิเหตุต่ำงๆ
 ทำงบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหำกเกิดกรณี ควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน,
กำรก่อจลำจล หรื อกรณี ที่ท่ำนถู กปฏิ เสธ กำรเข้ำหรื อออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมื อง หรื อเจ้ำหน้ำที่กรม
แรงงำนทั้งจำกไทย และต่ำงประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ และควำมผิดพลำด
จำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทำงบริ ษทั ฯจะจัดหำรำยกำรเที่ยวสถำนที่อื่นๆมำให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์ กำรจัดหำนี้โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
 รำคำนี้ คิดตำมรำคำตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หำกรำคำตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับรำคำตัว๋
เครื่ องบินตำมสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
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 ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกท่ำนใช้บริ กำรของทำงบริ ษทั ฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่
ทำนอำหำรบำงมื้อ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริ ษทั ฯได้ชำระค่ำใช้จ่ำยให้ตวั แทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อน
ออกเดินทำงแล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรื อเข้ำประเทศที่ระบุใน
รำยกำรเดินทำง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่ำบริ กำรไม่วำ่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ นอัตรำค่ ำบ
 ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกเกิดสิ่ งของสู ญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจำก
ควำมประมำทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณี ที่ลูกค้ำต้องออกตัว๋ โดยสำรภำยในประเทศ กรุ ณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้ น
 เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่ำงๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสำรในกำรทำวีซ่ำจีนสำหรับหนังสื อเดินทำงไทย (กรณีท่ำนทีม่ ีควำมประสงค์ จะยื่นวีซ่ำเดี่ยว)
1. หนังสื อเดินทำงที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน
หมำยเหตุ : หนังสื อเดินทำงต้ องไม่ มีกำร ชำรุ ดใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ ำเกิดกำรชำรุ ด เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำ -ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้
2. หนังสื อเดินทำงต้องมีหน้ำว่ำง สำหรับประทับตรำวีซ่ำและตรำเข้ำ-ออก อย่ำงน้อย 2 หน้ำเต็ม
3. รู ปถ่ ำยหน้ำตรง ถ่ำยจำกร้ำนถ่ำยรู ป 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขำวเท่ำนั้น!!
ข้ อห้ ำม : ห้ำมแม็ครู ป , ห้ำมรู ปเป็ นรอย, ห้ำมเปื้ อน, ห้ำมยิ้ม, ห้ำมใส่ เสื้ อสี อ่อน และสี ขำว (ห้ำมใส่ เสื้ อคอกว้ำง
แขนกุด ซี ทรู ลูกไม้ สำยเดี่ยว ชุดรำชกำร ชุดยูนิฟอร์ มชุดทำงำน ชุดนักเรี ยน นักศึกษำ), ห้ำมใส่ แวนตำสี ดำ หรื อ
กรอบแว่นสี ดำ, ห้ำมสวมใส่ เครื่ องประดับทุกชนิด เช่น ต่ำงหู สร้อย กิ๊ปติดผม คำดผม เข็มกลัด เป็ นต้น
รู ปต้องเห็นคิว้ และใบหู ท้ งั 2 ข้ำงชัดเจน ห้ำมผมปิ ดหน้ำ
รู ปต้องอัดด้วยกระดำษสี โกดัก หรื อฟูจิเท่ำนั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์จำกคอมพิวเตอร์
รู ปใหม่ถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือน
**ท่ำนที่ประสงค์ใช้รูปถ่ำยข้ำรำชกำรในกำรยื่นวีซ่ำ กรุ ณำเตรี ยมหนังสื อรับรองต้นสังกัดจัดมำพร้อมกับกำรส่ ง
หนังสื อเดินทำง
4. เอกสำรที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณำกรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง)
5. กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 18 ปี เดินทำง ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
 เดินทำงพร้ อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้ อมพ่อ หรื อ แม่
1. สำเนำสู ติบตั ร (ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สำเนำทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สำเนำบัตรประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำนพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทำงพร้ อมญำติ
1. สำเนำสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สำเนำทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สำเนำบัตรประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำนพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจำกพ่อแม่ ไปทำที่เขตหรื ออำเภอเท่ำนั้น
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6. ผู้เดินทำงทีช่ ื่ อเป็ นชำย แต่ รูปร่ ำง หน้ ำตำเป็ นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
1. หนังสื อรับรองกำรทำงำน เป็ นภำษอังกฤษตัวจริ งเท่ำนั้น
2. หนังสื อชี้แจงตัวเอง เป็ นภำษำอังกฤษตัวจริ งเท่ำนั้น
3. สำเนำบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่ำ 100,000 บำท
3. สำเนำบัตรประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้ำผูร้ ับยืน่ วีซ่ำที่ศูนย์ยนื่ วีซ่ำจีนในวันยืน่ วีซ่ำ
7. กรณีหนังสื อเดินทำงชำวต่ ำงชำติ ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
1. ใบอนุ ญำตกำรทำงำนในประเทศไทย ตัวจริ งเท่ำนั้น!! ต่ออำยุกำรทำงำนแล้วไม่ต่ ำกว่ำ 3 – 6 เดือน หำกไม่ ได้
ทำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้ องไปดำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสื อรับรองกำรทำงำน เป็ นภำษำอังกฤษ ตัวจริ ง มีตรำประทับและลำยเซ็นต์
3. สำเนำบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่ำ 100,000 บำท
4. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนำทะเบียนสมรส
ค่ ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสื อเดินทำงคนต่ ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ ได้
 หนังสื อเดินทำงของคนอเมริ กนั ท่ำนละ 5,060 บำท
 หนังสื อเดินทำงของคนต่ำงชำติอื่นๆ (กรุ ณำสอบถำมรำยละเอียดได้ ทเี่ จ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย)
ประเทศทีไ่ ม่ สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่ วนได้
ต่ำงชำติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยี่ยม สำธำรณรัฐ
เช็ก เดนมำร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อิตำลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ำ
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสื อเดินทำงต่ ำงด้ ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทำงต้องไปดำเนิ นกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่ องจำก
ผูเ้ ดินทำงจะต้องไปแสดงตนที่สถำนทูตจีน และต้องทำเรื่ องแจ้ง เข้ำ-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทำกำรยืน่ วีซ่ำ
9. เอกสำรทุกอย่ำงต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้ำก่อนยืน่ วีซ่ำ ดังนั้นกรุ ณำเตรี ยมเอกสำรพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่ำง
น้อย 10 วันทำกำร (ก่อนออกเดินทำง)
10. โปรดทำควำมเข้ ำใจ ศูนย์ยื่นวีซ่ำจีนอำจเรี ยกขอเอกสำรเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนระเบียบกำรยื่นเอกสำร เป็ นเอกสิ ทธิ์
ของสถำนทูต และบำงครั้งบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทรำบล่วงหน้ำ
11. ผู้ที่ประสงค์ จะใช้ หนั งสื อเดินทำงรำชกำร หรื อ ใช้ บัตร APEC ในกำรเดิ นทำง และยกเว้นกำรทำวีซ่ำจี น ท่ำน
จะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบในกำรอนุ ญ ำตให้ เข้ำ -ออกประเทศด้ว ยตนเอง เนื่ อ งจำกบริ ษ ัท ฯ ไม่ ท รำบกฎกติ ก ำใน
รำยละเอียดกำรยกเว้นวีซ่ำ / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณำดูแลบัตรของท่ำนเอง หำกท่ำนทำบัตรหำยในระหว่ำงเดินทำง
ท่ำนอำจต้องตกค้ำงอยูป่ ระเทศจีนอย่ำงน้อย 2 อำทิตย์

** ก่อนทำกำรจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำกทำง
บริษทั ฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมทีข่ ำยเป็ นหลัก **
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ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ ำนล่ำงนี!้ !!!
เอกสำรทีใ่ ช้ ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุณำกรอกรำยละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน และตำมควำมเป็ นจริง เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง**

ชื่ อ-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...............................................
ชื่ อสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).........................................................................................
ตำแหน่ งงำน...................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
**กรณีเกษียณอำยุงำน กรุ ณำกรอกชื่ อสถำนที่ทำงำน/ ทีอ่ ยู่ ทีเ่ คยทำงำน......................................................................
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................
..............

(สำคัญมำก กรุ ณำแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สำมำรถติดต่ อท่ ำนได้ โดยสะดวก ทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ 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 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
เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ทีน่ ี้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ ำงเคร่ งครัด)
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