ประกาศ : ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2553 เป็ นต้นไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจี้ย และ เมืองฟ่ งหวง มณฑลหูหนาน ได้มีการออก
กฎระเบียบ กําหนดนโยบายให้โรงแรม ยกเลิกการให้บริ การ สิ่ งของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น แปรงสี ฟัน ยาสี ฟัน แชมพู หมวกอาบนํ้า
รองเท้าแตะฯลฯ เพื่อเป็ นการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อนและรักษาสิ่ งแวดล้อม **ดังนั้นกรุ ณานําสิ่ งของใช้เหล่านี้ติดตัวมาด้วยตัวเอง**
**หากท่านเข้าพักแล้วต้องการใช้สิ่งของดังกล่าว ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มเองตามราคาที่โรงแรมกําหนดไว้ (กรุ ณาสอบถามเพราะ
โรงแรมบางแห่งอาจวางไว้ดา้ นนอกหรื อวางไว้ในห้องนํ้า แล้วคิดค่าบริ การเมื่อท่านเช็คเอ้าท์ )

*** กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์และคนขับรถ จํานวน 100 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง ***
*** ส่วนหัวหน้าทัวร์ ขึ้ นอยู่กบั ความเหมาะสมในเรื่องของการบริการ ***
กําหนดการเดินทาง 9-13 / 28 พฤษภาคม – 1 มิถ ุนายน 2558
วันแรก
04.30 น.

กรุงเทพฯ – ฉางซา - เมืองโบราณฟ่ งหวง
 คณะพร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่ างประเทศ) ชั้น 3 โดยสายการบิน AIR
ASIA โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน และกระเป๋ าเดินทางให้กบั ท่าน

* บริการนํา้ หนักกระเป๋ า พิเศษ 20 กิโลกรัมต่ อท่ าน * บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง ทั้งไปและกลับ
07.30 น.
เหิ รฟ้ าสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 540 
12.10 น.
ถึง “ฉางซา” ตั้งอยูท่ างตอนใต้ของแม่น้ าํ เซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง ตะวันออกติดภูเขาลัว เซียว ตะวันตกติดภูเขา
อูหลิง ทิศใต้ติดภูเขาเฮิงชาน มีพ้นื ที่ประมาณ 12,500 ตร.กม.แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 5 เขต และ 4 อําเภอ อีกทั้งยัง
เป็ นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยาวนาน กว่า 3 ,000 ปี ในปัจจุบนั เป็ นศูนย์กลางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว
เทีย่ ง
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฟ่ งหวง ซึ่งมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันลํ้าค่าที่ตกทอดมาจาก
ราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง มีถนนที่ปูดว้ ยหิ นเขียวกว่า 20 สาย สิ่ งก่อสร้าง 68 แห่ง วัตถุโบราณ 116 แห่ง ท่านยังได้
ชมเมืองที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ถงั ซึ่งเมืองสร้างขึ้นด้วยหิ นมีชื่อว่า “หวงซือเฉี ยวกู่เฉิ ง ” เดิมเป็ นที่วา่ การอําเภอ มี
จุดเด่น คือ กําแพงโบราณซึ่งสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง เป็ นสถานที่ได้รับความนิยมและเป็ นสถานศึกษาค้นคว้าประวัติ
ความเป็ นมาทั้งชาวจีนและต่างชาติ จากการจดบันทึกประวัติของท่านเสิ่ นฉงเหวินทําให้ผคู ้ นได้รู้จกั ที่มาที่ไปของเมือง
ฟ่ งหวงนัน่ เอง
คํา่
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
 พักที่ JIANGTIAN DUJIAUCUN HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันทีส่ อง
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

ล่ องเรือตามลํานํา้ ถัวเจียง – บ้ านเกิดของเสิ่ นฉงเหวิน – จางเจียเจีย้ - โชว์ นางจิง้ จอกขาว
 รับประทานอาหาร ณ โรงแรม
นําท่าน ล่ องเรือตามลํานํา้ ถัวเจียง ที่จะทําให้ท่านสนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอนั ตราย ชมบ้านเรื อนสองฟากฝั่งแม่น้ าํ สะพาน
โบราณอวดความเป็ นธรรมชาติให้ท่านได้สมั ผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็ นที่ระลึก จากนั้นนําท่านชม บ้ านเกิดของ
เสิ่ นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาอันลือชื่อของจีน บ้านเกิดของเสิ่ นฉงเหวินเป็ นบ้านที่
ปลูกล้อมรอบลานบ้านทั้งสี่ ดา้ น ก่อด้วยอิฐทนไฟที่มีสญ
ั ลักษณ์ประจําท้องถิ่นในภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน และ
ได้ตกทอดมาจากปู่ ของเสิ่ นฉงเหวินอดีตผูบ้ งั คับการทหารประจํามณฑลกุย้ โจวในสมัยราชวงศ์ชิง ต่อมาจึงสร้างเป็ น
บ้านเกิดหลังดังกล่าว
หมายเหตุ :ในกรณีที่ไม่สามารถล่องเรือ ตามลํานํา้ ถัวเจีย ได้ทางบริษัทฯ ไม่ มีการคืนค่ าบริการใดๆทั้งสิ้น
แต่ จะ
เปลี่ยนแปลงเป็นโปรแกรมเที่ยว ทีอ่ นื่ ทดแทนให้ นําท่านชม กําแพงหนานฟางฉางเฉิน (กําแพงทิศไต้ ) เป็ นกําแพงที่
ราชวงศ์หมิงสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้ องชาวแม้วที่อยูใ่ นการปกครองของราชวงศ์หมิง เลยมีอีกชื่อว่าเป็ น กําแพงแม้ ว (เมี่ย
วเจียงฉางเฉิน) กําแพงได้ถูกทําลายในปลายราชวงศ์หมิงและได้สร้างขึ้นมาใหม่ในราชวงศ์ชิงถึงปัจจุบนั มีอายุ 400 กว่า
ปี มีความยาว 190 กิโลเมตร ส่ วนใหญ่สร้างอยูบ่ นไหล่เขา
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ จางเจียเจีย้ ซึ่งตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงเหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศ
จีน เป็ นพื้นที่ที่มีลกั ษณะพิเศษและมีทศั นียภาพที่งดงาม คลอบคลุมพื้นที่มากกว่า 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของ
พื้นที่เป็ นป่ าไม้ จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็ นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน
ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่นของที่น้ ี คือ ยอดเขาและเสาหิ นทรายที่ต้ งั
ตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสู งกว่า 200 เมตร นอกจากนี้ยงั มีช่องแคบ ลําธาร สระนํ้า และนํ้าตกมากมาย รวมทั้งมีถ้ าํ
กว่า 40 ถํ้า ซึ่งทําให้สถานที่แห่งนี้ มีภูมิทศั น์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ร้าน หยกจีน ของลํ้าค่าที่ข้ ึนชื่อ ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม
สติปัญญา และความยุติธรรมรวมไปถึงลัทธิขงจื๊อยังให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญญาลักษณ์แห่งปัญญา
ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกล้าหาญ ซึ่งหากใครได้ครอบครองหยกจะพบความสุ ขความ

คํา่

วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

คํา่
วันทีส่ ี่
เช้ า

เจริ ญรุ่ งเรื อง ความรํ่ารวย ความมีโชค รวมถึงทําให้อายุยนื อีกด้วยให้ท่านได้เลือกชมหยกที่ได้ผา่ นการเจียระไนมาเป็ น
เครื่ องประดับนําโชค อาทิเช่น กําไลหยก แหวนหยก หรื อ เผ่เย้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็ นของขวัญของฝาก
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารคํ่านําท่านชมการแสดงโชว์อลังการ THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX
ฟังเพลงรักอันไพเราะ มีนกั แสดงกว่า 500 ชีวิตโลดแล่นอยูบ่ นเวทีกลางแจ้งแบบอลังการตระการตา มีฉากหลังเป็ นภูเขา
ทอดยาวแบบพาโนราม่า ท่านจะจื่นตาตื่นใจกับเทคนิคการเปลี่ยนร่ างเป็ นมนุษย์ของนางจิ้งจอกขาว และรู ้สึกซาบซึ้งไป
กับความรักของจิ้งจอกขาวสาวสวยและชายหนุ่มตัดฟื นที่ฝ่าฟันอุปสรรค์ต่อสู ้เพื่อความรักจนท้ายที่สุดก็สมหวังในชีวิต
คู่ (หมายหตุ : โชว์ นีเ้ ป็ นการแสดงทีโ่ รงละครกลางแจ้ ง ดังนั้นหากมีการปิ ดการแสดงในวันนี้ ไม่ ว่าจะด้ วยกรณีใดๆ จน
ทําให้ ไม่ สามารถเข้ าชมได้ ทางบริษทั ฯ ขอใช้ สิทธิ์ตดั สิ นใจในการจัดโชว์ พนื้ เมืองชุ ดอืน่ ทดแทนให้ เท่ านั้น และไม่ มีการ
คืนค่ าบริการใดๆ ทั้งสิ้น)
 พักที่ JINHUA HOTEL หรือเทียบเท่ า
เขาอวตาร – เทียนเสี้ยตีอ้ เี้ ฉียว – ถนนซีปู้เจีย
 รับประทานอาหาร ณ โรงแรม
นําท่านขึ้น เขาอวตาร อยูใ่ นเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ย (ขึน้ -ลงเขาด้ วยลิฟท์ ) ลิฟท์ แก้ วไป่
หลง ลิฟท์ แก้ วแห่ งแรกของเอเชียสู ง 326 เมตร พร้อมกับชมทิวทัศน์อนั สวยงามที่สุด
แสนประทับใจ ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสู งซึ่งวัดได้ถึง 1,250 เมตร ทั้งด้านทิศ
ตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสู ง
ชัน ลําห้วยลึก และป่ าหิ น หิ นยักษ์ในรู ปลักษณะต่างๆยืนตระหง่านคํ้าฟ้ า จากนั้นนําท่าน
ชม เทียนเสี้ยตีอ้ เี้ ฉียว (สะพานใต้ ฟ้าอันดับ 1) ที่มีทศั นียภาพสวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขนุ เขา ซึ่งภาพยนตร์ฮอลลีวดู ้ ชื่อ
ดังเรื่ อง “อวตาร” ได้นาํ วิวบางส่ วนของขุนเขามาเป็ นฉากในการถ่ายทํา ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั สวยงามที่
แสนประทับใจมิรู้ลืมและยากที่จะหาคํามาบรรยายได้ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ร้ านชา ชิมชาอวู่หลง และชาผู่เอ๋ อ ซึ่ง
เป็ นชาที่มีชื่อเสี ยงของประเทศจีน
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านแวะ ร้ านนวดเท้ า ให้ท่านได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็ นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเคลียด และบํารุ ง
การไหลเวียนของโลหิ ตด้วยวิธีธรรมชาติ จากนั้นนําท่านสู่ ถนนซีปู้เจีย ตั้งอยูในเขตอุทยานอู่หลิงเหยียนซึ่งเป็ นแหล่ง
สิ นค้าพื้นเมือง ท่านจะได้เลือกซื้อของท่านจะได้เลือกซื้อของราคาถูกฝากญาติมิตรสนิท
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
 พักที่ JINHUA HOTEL หรือเทียบเท่ า
เขาเทียนเหมินซาน - ทางเดินกระจก – ถํา้ ประตูสวรรค์ - ฉางซา
 รับประทานอาหาร ณ โรงแรม
นําท่านแวะเลือกซื้อ ไข่ มุก ครี มไข่มุกบํารุ งผิว ที่ทาํ จากไข่มุกนํ้าจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาป ให้ท่านเลือกซื้อเป็ นของ
ฝากกลับบ้าน นําท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยูห่ ่างจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยูส่ ู งจาก
ระดับนํ้าทะเล 1,518.6 เมตร เป็ นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บนั ทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย
เนื่องจากหน้าผาสู งชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซ่ ึง ก็คือช่องหิ นเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มีทศั นียภาพแปลก

เทีย่ ง
บ่ าย

คํา่
วันทีห่ ้ า
เช้ า
12.55 น.
15.20 น.

มหัศจรรย์และพบเห็นได้นอ้ ยมากในโลกปัจจุบนั นําท่ านขึน้ สู่ เขาโดยนั่งกระเช้ าขึน้ -ลง (กระเช้ามีความยาวถึง 7.5
กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 40 นาที) ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสี ยด
ฟ้ า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้งจากบนกระเช้า ถึง จุดชมวิว นําท่านเดินชม
หน้าผาลอยฟ้ าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง พร้อมกับ
ความเสี ยวของทางเดินกระจกที่ มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยูส่ ู งกว่า
ระดับนํ้าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะได้เห็นทุกสิ่ งทุกอย่างที่อยูภ่ ายใต้ทางเดินกระจก
ทั้งหมด จากนั้นนําท่านนัง่ กระเช้าลงมาจนถึงจุดเปลี่ยนจากกระเช้า ไปขึ้นรถท้องถิ่นเพื่อ
เดินทางต่อไปให้ถึง ถํา้ เทียนเหมินซาน หรือเรียกว่ า ถํา้ ประตูสวรรค์ ถํ้าเทียนเหมินซาน
เป็ น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของจีน เหตุที่เรี ยกว่าประตูสวรรค์เพราะภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเอง
โดยธรรมชาติจนกลายเป็ นช่องประตูข้ ึน ช่องประตูน้ ีสูง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร
ลึก 60 เมตร และหากท่านต้องการขึ้นถึงจุดสู งสุ ดของยอดเทียนเหมินซาน ท่านต้อง
เดินขึ้นบันไดอีก 999 ขั้น เพื่อที่จะได้เห็นช่องเขาประตูสวรรค์และวิวทิวทัศน์ที่สวยดัง่
สวรรค์จากช่องเขานี้ และให้ท่านได้ถ่ายรู ปพร้อมชมความงาม (หมายเหตุ : การนั่ง
กระเช้ าขึน้ -ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้ าปิ ดซ่ อมบํารุง ทางบริษทั ฯ จะจัด
โปรแกรมอืน่ มาทดแทนให้ / การนั่งรถของอุทยานขึน้ ไปบนถํา้ เทียนเหมินซาน หากรถ
ของอุทยานไม่ สามารถขึน้ ไปทีถ่ าํ้ เทียนเหมินซานได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่ คนื เงิน หรือหาโปรแกรมอืน่ มาทดแทนให้ ทั้งนี้
ขึน้ อยู่กบั สภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่ องเทีย่ ว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็ นสํ าคัญ
โดยทีไ่ ม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า)
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านแวะ ร้ านผ้ าไหม ชมโรงงานผลิตผ้าไหมของจีน ชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็ นสิ นค้าทั้งใช้เครื่ องจักร
และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทําใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็ นทั้งของ
ฝากและใช้เอง จากนั้น นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉางซา ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็ นมาอันยาวนานมากกว่า 3 ,000
ปี ในสมัยราชวงศ์ฉินราชสํานักได้สง่ั การให้มีการจัดตั้งเขตฉางซาเป็ นลักษณะเขตการปกครอง ต่อมาเปลี่ยนชื่อเขตฉาง
ซาเป็ นรัฐฉางซา ตั้งอยูท่ างตอนใต้ของแม่น้ าํ เซียง ตอนเหนือติดกับทะเลสาบต้งถิง ตะวันออกติดกับภูเขาลัวเซียว
ตะวันตกติดกับภูเขาอูหลิง ทิศใต้ติดกับภูเขาเฮิงชาน มีพ้นื ที่ประมาณ 12 ,500 ตารางกิโลเมตรแบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็ น 5 เขต และ 4 อําเภอ
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
 พักที่ XIANGRONG HOTEL หรือเทียบเท่ า
ฉางซา

– กรุงเทพฯ

 รับประทานอาหาร ณ โรงแรม
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 541 
ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....    
************ ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ ************

( *** กรุ๊ปออกเดินทางได้ ต้งั แต่ 20 ท่ านขึน้ ไป *** )

หมายเหตุ : ตามนโยบายร่ วมกับการท่ องเทีย่ วแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้ มีการประชาสั มพันธ์ สินค้ าพืน้ เมืองให้ นักท่ องเทีย่ วทัว่ ไป
ได้ รู้ จัก คือ ผ้ าไหม, นวดเท้ า, ใบชา, หยก ,ไข่ มุก ซึ่งจําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กบั
นักท่ องเทีย่ วทุกท่ านทราบว่ า ร้ านทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชมซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 45-60 นาที ซื้อหรือไม่ ซื้อขึน้ อยู่
กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

กําหนดการเดินทาง 9-13 พฤษภาคม 2558
อัตราค่ าบริการ

ผูใ้ หญ่ ( พักห้องคู่ )
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

19,900
19,900
4,500

บาท
บาท
บาท

กําหนดการเดินทาง 28 พฤษภาคม – 1 มิถ ุนายน 2558
อัตราค่ าบริการ

หมายเหตุ

ผูใ้ หญ่ ( พักห้องคู่ )
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

20,900
20,900
4,500

บาท
บาท
บาท

ราคาทัวร์ นี้ ไม่ แจกกระเป๋ า / ไม่ มรี าคาเด็ก ซึ่งราคาทัวร์ ดงั กล่ าวอาจเปลีย่ นแปลงได้ เนื่องจากสภาวะนํา้ มันโลก

ทีม่ ีการปรับราคาสู งขึน้ ทําให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํา้ มันขึน้ ในอนาคต ซึ่งทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บ
ค่ าภาษีนํา้ มันเพิม่ ตามความเป็ นจริง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพ
ทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
(ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณี ที่
สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่านํ้ามันเพิ่มเติมจากราคาที่กาํ หนดไว้)
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กาํ หนดไว้ในรายการ
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 นํ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ อได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน นํ้าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม , ค่าประกัน
วินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครองผูเ้ อาประกันที่มีอายุ
ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรม
ธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต
ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การประกันไม่ คุ้มครอง
กรณี ที่เสี ยชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยูภ่ ายใต้อาํ นาจของสุ รายาเสพติด, บาดเจ็บจากการ
ทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้น
อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
 ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)

 กรุณาเตรียมค่ าทิปไกด์ และคนขับรถ รวม 100 หยวน

ส่ วนหัวหน้ าทัวร์ ขึน้ อยู่

กับความเหมาะสมในเรื่องของการบริการ (เด็กชําระทิปเท่ าผู้ใหญ่ )

 VAT 7 % หักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย 3 %ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องการใบเสร็จรับเงินทีถ่ ูกต้ อง จะต้ องบวกค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ และหัก ณ ทีจ่ ่ าย จาก
ยอดขายจริงทั้งหมดเท่ านั้น และโปรดแจ้ งทางบริษทั ฯ จะออกให้ ภายหลัง ขอสงวนสิ ทธิ์ออกใบเสร็จทีถ่ ูกให้ กบั บริษทั ทัวร์ เท่ านั้น
เงือ่ นไขการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรกมัดจําท่านละ

10,000 บาท หรื อทั้งหมด ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน

2. เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรื อ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมด
หรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
3. คณะทัวร์ ครบ 20 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน สละสิ ทธิ์
ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริษทั จะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากท่ านเป็ นจํานวน
เงิน 200 หยวน / คน / วัน
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. การยกเลิก
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป หัก ค่ามัดจํา ค่าใช้จ่ายบางส่ วนสําหรับกรุ๊ ปที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อ
กรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พกั ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าตัว๋ เครื่ องบินและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามความเป็ นจริ ง เนื่องจากกฎระเบียบ
ของสายการบินแอร์เอเซีย ต้องให้ชาํ ระเงินค่าตัว๋ เครื่ องบินทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วัน
6.3 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
6.4 ยกเว้ นกรุ๊ ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ ปทีม่ ีการการันตีค่ามัดจําทีพ
่ กั

โดยตรงหรือโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่ น
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่ าทัวร์ ทั้งหมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการ
เหมาจ่ ายในเทีย่ วบินนั้นๆ

หมายเหตุ
1. จํานวนผูเ้ ดินทางขั้นตํ่าผูใ้ หญ่ 20 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทาง
บริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย , การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุ
ต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อ
กรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน
จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั
หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
ตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋
เครื่ องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้
ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ
ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสื อเดินทาง
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน (หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่ มีการชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ าเกิดการชํารุด
เจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้ )
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพ้ืนหลังสี ฟ้า หรื อสี ขาวเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสี โกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อ
รู ปพริ้ นซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยืน่ วีซ่า กรุ ณาเตรี ยมหนังสื อ
รับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ งหนังสื อเดินทาง
4. กรณี หนังสื อเดินทางที่นาํ มาให้เป็ นเล่มใหม่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุ ณาแนบหนังสื อเดินทางเล่มเก่ามาด้วย เนื่องจากสถานทูตต้องการดูวา่
ตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปี ปัจจุบนั ผูเ้ ดินทางเคยเข้าประเทศจีนมาแล้วหรื อไม่
5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา หรื อ เท่านั้น ( ปรับบัญชียอดล่าสุ ด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อของผู ้
เดินทาง ถ่ายสําเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุ ณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมี ยอดเงิน 30,000 บาท ขึ้นไป **ถ่ ายสํ าเนาย้ อนหลัง 3 เดือนขึน้
ไป *** บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่ สามารถใช้ ได้ กบั สถานทูตจีน

6. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
7. กรณีเด็กอายุตาํ่ กว่ า 15 ปี , นักเรียน, นักศึกษา ต้องแนบสําเนาสู ติบตั รของเด็ก, หนังสื อรับรองของผูท้ ี่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้
โดยแสดงความสัมพันธ์วา่ เกี่ยวข้องกับผูเ้ ดินทางอย่างไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย และ
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา หรื อ เท่านั้น ( ปรับบัญชียอดล่าสุ ด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแต่หน้าแรก ที่มีชื่อของ
ผูท้ ี่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ ถ่ายสําเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุ ณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมี ยอดเงินที่สามารถรับรองค่าใช้จ่าย
ในการท่องเที่ยวของผูท้ ี่จะรับรองให้ **ถ่ ายสํ าเนาย้ อนหลัง 3 เดือนขึน้ ไป**
8. กรณีผู้เดินทางไม่ มีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผูเ้ ดินทางต้องมีผรู ้ ับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ โดยแนบหนังสื อรับรองของผูท้ ี่ออก
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ โดยแสดงความสัมพันธ์วา่ เกี่ยวข้องกับผูเ้ ดินทางอย่างไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน
ของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย และ สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา หรื อ เท่านั้น ( ปรับบัญชียอดล่าสุ ด ณ เดือนที่
เดินทาง ) ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อของผูท้ ี่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ ถ่ายสําเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุ ณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้อง
มียอดเงินที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผูท้ ี่จะรับรองให้ **ถ่ ายสํ าเนาย้ อนหลัง 3 เดือนขึน้ ไป**

9. เอกสารทีใ่ ห้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ ครบเพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง

10. ข้อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํ งาน ตําแหน่งงาน ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น หมายเลข
โทรศัพท์บา้ น ที่ทาํ งาน และของญาติ โปรดรับทราบว่ า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่ ม
ทีม่ ีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ ส่ ุ มตรวจทุกวัน)
11. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทําการ
(ก่อนออกเดินทาง)
12.โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นระเบียบการยืน่
เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษทั ทัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
13. ผู้ทปี่ ระสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ หรือ ใช้ บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการ
อนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแล
บัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
14. กรณี หนังสื อเดินทางชาวต่างชาติ
-ทางบริ ษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านั้น
-หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
-กรณี หนังสื อเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไป
แสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่ าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติในกรณีทที่ างบริษทั สามารถขอวีซ่าให้ ได้
-หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท และหนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
-เอกสารที่ตอ้ งเตรี ยม 1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสื อว่าจ้างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดงั ต่ อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
2. นํารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทําวีซ่า
4. นํารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
**ต่ างชาติต้องการขอวีซ่าด่ วนกรุณาเช็คข้ อมูลกับทางเจ้ าหน้ าทีก่ ่ อน
• ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท

**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่ นกฎเกณฑ์ การยืน่ วีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**

ข้ อควรระวัง !!! ท่ านใดทีต่ ้ องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้ าหน้ าทีก่ ่ อนทุกครั้ง
**ก่ อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทาง
บริษทั ฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็ นหลัก**
พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษทั จะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่ าน

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี้!!!!

**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS./ MRS./ MR.) NAME.......................................................................SURNAME..............................................................................
สถานภาพ  โสด
 แต่ งงาน
 หม้ าย  หย่ า
○ ○ ไม่ ได้ จดทะเบี
ยน จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส..........................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ บ้าน....................................มือถือ.............................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่) ........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .........................โทรศัพท์ บ้าน...............................................
ชื่อสถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..........................................................................................................................
ตําแหน่ งงาน....................................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ......................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. .......
.............................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .................................โทร.............................................
(สํ าคัญมาก กรุณาแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้ องทีส่ ามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่ ไม่ เคย
○ ○ เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมือ่ วันที.่ .............................เดือน.............................ปี ................................ถึง วันที่...............................เดือน..............................ปี ...............................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่ ○ ไม่ เคย ○ เคย โปรดระบุ
........................................................ ...........................................
เมือ่ วันที.่ ..............................เดือน............................ปี ................................ถึง วันที่................................เดือน.............................ปี ...............................

รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................................SURNAME............................................................................
RELATION.....................................................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................................SURNAME............................................................................
RELATION.....................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษทั แล้ วไม่ ครบ ทางบริษทั อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนี้
เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

