ี าน 6 ว ัน 5 คืน
เจิง้ โจว-ไคเฟิ ง-เสา้ หลิน-ลว่ ั หยาง-ซอ
ี าน
รวมรถไฟความเร็วสูง ลว่ ั หยาง-ซอ

 กําหนดการเดินทาง

21-26 มิถน
ุ ายน 2558
5-10/12-17/19-24 ก ันยายน 2558
* ท ัวร์ราคาพิเศษ ไม่แจกกระเป๋า * ท ัวร์ราคาพิเศษ ไม่มรี าคาเด็ก
ราคาไม่ รวม ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น 60 หยวน และ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 60 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์
หมายเหตุ * รายการอาจมีการสับเปลี่ยน และ/หรื อ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม * ครบ 15 คน ออกเดินทาง มีหวั หน้า
ทัวร์ไทย เดินทางไปกับกรุ๊ ป ดูแลคณะตลอดการเดินทาง * อาจการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรื อเวลาบิน * อาจมีการเปลี่ยน
เส้นทางเป็ นเข้าซีอาน/ออกเจิ้งโจว
เทีย
่ วบินอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยมิตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
วันแรก
สุ วรรณภูมิ – เจิง้ โจว – ตลาด 2.7
06.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ
U สายการบินไชน่าเซาเธิร์นแอร์ไลน์
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกเรื่ องเอกสารให้ที่สนามบิน
08.40 น. ออกเดินทางไปนครเจิ้งโจว เมืองเอกของมณฑลเหอหนาน โดยเที่ยวบินที่
CZ 362
หมายเหตุ แวะจอดรับ-ส่ งผูโ้ ดยสารที่กวางเจา ประมาณ 1 ชัว่ โมง 20 นาที ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วต่อ
เครื่ องลําเดิมเดินทางสู่เจิ้งโจว

15.35 น. เดินทางถึง
นครเจิง้ โจว เมืองหลวงของมณฑลเหอนาน ตั้งอยูบ่ นฝั่งแม่น้ าํ เหลืองตอนปลายของที่ราบจีนเหนือ
เป็ นเมืองเก่าแก่ต้ งั แต่สมัยราชวงศ์ซ่ง มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน มีพ้นื ที่สีเขียวและสวนสาธารณะต่างๆ เป็ น
จํานวนมาก ปั จจุบนั เจิ้งโจวนับเป็ นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของจีน
 ส่ งท่านที่จตั ุรัส 27 อิสระช้อบปิ้ งที่ถนนคนเดิน
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร
 พักที่ FENG LE YUAN HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันทีส่ อง
เจิง้ โจว – ศาลไคเฟิ ง – เจดีย์เหล็ก – ศาลามังกร – ซินหมี่
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่เมืองไคเฟิ ง (1 ชัว่ โมง 30 นาที) ไคเฟิ งเป็ นเมืองเก่าแก่ เคยเมืองหลวง 7 ราชวงศ์นบั ตั้งแต่ยคุ จ้าน กว๋ อ
และรุ่ งเรื องที่สุดในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีเนื้อที่ 900 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1.9 ล้านคน
 นําชม ศาลไคเฟิ ง ของท่านเปาบุน้ จิ้น (เปากงฉือ) ที่สร้างขึ้นบนเนื้อที่ 4,000 ตารางเมตร เป็ นสถานที่ซ่ ึงใช้
ในการพิพากษาคดีของท่านเปาบุน้ จิ้น ขุนนางผูท้ ี่มีความซื่อสัตย์ยตุ ิธรรม จนเป็ นที่เลื่องลือแห่งราชวงศ์ซ่งเหนือ
ชมห้องพิจารณาคดีที่มีที่ตดั หัวสุ นขั หัวเสื อ และหัวมังกร ชมรู ปหล่อสัมฤทธิ์ของท่านเปาฯ สูง 2.5 เมตร
 นําชม ศาลามังกร (หลงถิง) ซึ่งตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองไคฟง สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค .ศ. 1692 ใน
สมัยจักรพรรดิคงั ซีแห่งราชวงศ์ชิง
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตั ตาคาร
บ่าย
 นําชม เจดีย์เหล็ก (เถียถ่ า) ซึ่งเป็ นเจดียข์ นาด 13 ชั้น สูง 54.6 เมตร รู ปทรง 8 เหลี่ยม สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1049
โดยลักษณะภายนอกใช้กระเบื้องหลากสี มาประติดประต่อห่ อหุ ม้ จนมีความสวยงามโดดเด่น แล้วเดินทางสู่เมือง
ซินหมี่
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร
 พักที่ CHEERED HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันทีส่ าม
ซินหมี่ – เติงฟง – วัดเส้ าหลิน – ป่ าเจดีย์ – โชว์ กงั ฟู – ลัว่ หยาง – วัดถํา้ หลงเหมิน
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 เดินทางสู่ เมืองเติงฟง (หยางเฉิ ง) ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศ์เซี่ย เข้าชมวัดเส้าหลิน (รวมค่ารถเล็ก) ซึ่ง
ก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม” ซึ่งเป็ นผูน้ าํ พุทธศาสนานิกายเซน เข้ามาเผยแพร่ พระศาสนา
เมื่อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึ กญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็ นศูนย์กลางของ
การฝึ กฝนศิลปะการป้ องกันตัวที่รู้จกั กันดีในนาม “กังฟู” นําชมสิ่ งสําคัญใน วัดเส้ าหลิน อันได้แก่ วหิ ารสหัส
พุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรู ปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต รวม 1,000 องค์ ชมป่ าเจดีย์
หรื อ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดียก์ ว่า 200 องค์ ซึ่งเป็ นสถานที่บรรจุอฐั ิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน จากนั้นชม
การแสดงกังฟูที่มีการสื บทอดเป็ นบทเรี ยนและมีการจัดแสดงให้
นักท่องเที่ยวได้ชมที่โรงเรี ยนฝึ กกังฟูในบริ เวณใกล้เคียงวัดเส้าหลิน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองลัว่ หยาง (1.30 ชัว่ โมง) อดีตราชธานีที่
ยิง่ ใหญ่สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์ ยืนยาวนับ เป็ นที่สองรองจากซี
อาน จักรพรรดินี “บูเซ็คเทียน”โปรดปรานเมืองลัว่ หยางมาก ตั้งให้

เป็ นราชธานีในสมัยที่พระองค์ประกาศตนเป็ นฮ่องเต้หญิง พระราช ทานนามเมืองว่า “นครเสิ นตู” มีความหมาย
ว่า “เทพนคร”
 นําชม ถํา้ หินหลงเหมิน (หลงเหมินสื อคู) หรื อ ถํา้ ประตูมังกร (รวมค่ารถเล็ก) หมู่ถ้ าํ พันพระที่ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่งนํ้า
อี๋เจียง เป็ นพุทธสถานเก่าแก่ที่สาํ คัญและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่ งหนึ่งของจีน สร้างราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเว่ย
เหนือและสร้างเพิ่มเติมเรื่ อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถงั โดยการเจาะหน้าผาหิ นให้เป็ นถํ้าหรื ออุโมงค์เข้าไป แล้ว
สลักเสลาเป็ นรู ปพระพุทธเจ้า พระโพธิสตั ว์ เทวดา นางฟ้ า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนัง
ถํ้า สร้างโดยการอุปถัมภ์ของชนชั้นสูงในสมัยนั้นๆ บูเซ็คเทียนสมัยเป็ นฮ่องเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพย์
ส่ วนพระองค์เป็ นจํานวนมาก เพื่อบูรณะถํ้าหิ นหลงเหมินแห่ งนี้ การสร้างถํ้าพระพุทธแห่งนี้ที่ได้รับอิทธิพลมา
จากอินเดียและเอเชียกลาง ปั จจุบนั ยูเนสโก้ประกาศให้หลงเหมินเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000
นําชมวัดถํา้ เฟิ่ งเซียนซื่อ ชมพระประธานสูง 17 เมตรสลักอยูก่ ลางแจ้งแวดล้อมด้วยพระโพธิสตั ว์และทวยเทพ
กล่าวกันว่าใช้พระพักตร์ของพระนางบูเซ็คเทียนเป็ นแบบในการแกะสลัก
 จากนั้นนําท่านแวะร้านกระเบื้องสามสี OTOP ให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้อ สิ นค้าพื้นบ้านที่มีชื่อเสี ยงของ
มณฑลเหอหนาน ซึ่งเป็ นหัตถกรรมโบราณของจีนยุคราชวงค์ถงั
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร
 พักที่ XIN YUAN HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันทีส่ ี่
นั่งรถไฟความเร็วสู ง - ซีอาน – สุ สานทหารม้ า – จัตุรัสหอกลองจัตุรัสหอระฆัง
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ
 โดยรถไฟความเร็วสู ง (หัวจรวด) ทีม่ ีความเร็วสู งสุ ด 350 กม. ต่ อชั่วโมง ขบวนที่ G … (….-…. น. - หรือ
ขบวนทีม่ ีเวลาใกล้เคียงกัน) นําท่านเดินทางสู่เมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่ านซี ตั้งอยูใ่ นหุบเขาที่มีแม่น้ าํ
เว่ยไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์ยาว นานกว่า 6 ,000 ปี ได้ถูกสถาปนาเป็ นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็ น
นครหลวงในสมัยต่างๆ รวมทั้งสิ้ น 12 ราชวงศ์ ซีอานได้เป็ นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทัว่ โลก เป็ นจุดเริ่ มต้นของเส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มีโบราณสถานโบราณวัตถุ
เก่าแก่อนั ลํ้าค่าและเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญของจีน
 เดินทางสู่ตาํ บล “หลินถ่ง ” ที่มีชื่อเสี ยงในการผลิตผลทับทิม นําชมสถานที่สาํ คัญที่สุดของเมืองซีอาน ที่
ได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ. 1987 คือ กองทัพ
ทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี (รวมรถเล็ก) นําชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุ สาน ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อม
กับจักรพรรดิจ๋ินซีฮ่องเต้ สุ สานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขดุ ค้นพบในปี ค .ศ. 1974 เป็ นจํานวนกว่า 7,000 ตัว
หุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริ ง และมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัว มีบนั ทึกว่าสุ สานแห่งนี้ใช้แรงงานทาสเป็ น
จํานวนถึง 726,000 คน ใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี นําชมประวัติฯ บนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบริ เวณที่คาดว่าเป็ น
สุ สานของจักรพรรดิจิ๋นซี ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวม แผ่นดินจีนให้เป็ นหนึ่งเดียวได้สาํ เร็ จ
ปัจจุบนั มีการค้นพบที่ต้ งั ของสุ สานแล้วแต่ยงั ไม่มีการเปิ ดสุ สาน คงอยูใ่ นระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้ องกันการ
เสื่ อม สภาพของวัตถุโบราณที่อาจเสี ยหายเมื่อถูกอากาศภายนอก
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตั ตาคาร

 แวะร้านผ้าไหมให้ท่านเลือกซื้อผ้าไหมจีนสิ นค้า OTOP คุณภาพดี  นําท่านเที่ยวชม จัตุรัสหอกลอง ตั้งอยู่
ใจกลางเมือง ซีอาน บนถนนซี ตา้ เจีย เป็ นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ทาํ การ
บูรณะขึ้นมาใหม่สองครั้ง โดยรักษารู ปแบบเดิมไว้ มีความสูง 33 เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร และลึก 3 เมตร
โครงสร้างหลังคาเป็ นไม้ 3 ชั้น ฐานอิฐสูง 77 เมตร กว้าง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูดา้ นเหนือและใต้สูงและ
กว้าง 6 เมตร ชั้นล่างก่อเป็ นผนังอิฐและประตูทางเข้าชั้นที่สองและชั้นที่สามเป็ นเครื่ องใม้หลังคามุงด้วย
กระเบื้องเคลือบ สร้างขึ้นในปี ที่ 17 แห่ งการครองราชย์ของ พระจักรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง) ซึ่งเป็ นพระ
จักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิง ทางเดินผ่านประตูปูดว้ ยหิ นแกรนิต มีความคงทนแข็งแรงทนทาน พร้อมให้
ท่านถ่ายรู ปเก็บไว้เป็ นที่ระลึก ฝั่งตรงข้ามเป็ น จัตุรัสหอระฆัง เป็ นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง เดิมแขวน
ระฆัง 1 ใบ เพื่อตีระฆังบอกเวลาตอนกลางวัน สูง 38 เมตร ฐานสี่ เหลี่ยมจัตุรัส สง 8.6 เมตร กว้างและยาว 35.5
เมตร ก่อด้วยอิฐดํา มีประตูท้ งั 4 ทิศ สูงและกว้าง 6 เมตร หลังคาสี่ เหลี่ยมสองชั้นปลายแหลม
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร
 พักที่ SHANGRI-LA GOLDEN FLOWER HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันทีห่ ้ า
ซีอาน – เจดียห่ านป่ าใหญ่ – พระราชวังต้ าหมิงกง – อาหารเกีย๊ ว – โชว์ ราชวงศ์ ถัง
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 เดินทางสู่วดั ฉือเอิน ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของ “ต้ าเยีย่ นถ่ า ” เจดีย์ห่านป่ าใหญ่ วัดนี้เคยเป็ นอารามหลวงที่สร้างขึ้น
โดยฮ่องเต้ถงั เกาจง เพื่อตอบแทนคุณมารดา หลังจากสร้างเสร็ จได้นิมนต์พระถังซัมจัง๋ มาเป็ นเจ้าอาวาส และ
แปลพระคัมภีร์พระไตรปิ ฎกที่นาํ มาจากอินเดีย พระถังซัมจัง๋ ได้เป็ นผูอ้ อกแบบและร่ วมสร้างเจดียห์ ่านป่ าขึ้นเพื่อ
เก็บพระไตรปิ ฎก ลักษณะของเจดียจ์ ะคล้ายแบบอินเดีย มี 7 ชั้น สูง 64.7 เมตร ในสมัยก่อนจะสร้างเจดียด์ ว้ ยดิน
ทั้งหมด แต่พอมาในสมัยราชวงศ์หมิง ได้รับการบูรณะเป็ นอิฐทั้งหมด  นําท่านแวะ ร้านหยก หรื อเผ่เย้า
เครื่ องประดับนําโชคของฝากอันลํ้าค่าที่ข้ ึนชื่อของจีน
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตั ตาคาร
บ่าย
 ชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ “พระราชวังต้ าหมิงกง” คือการขุดพบที่ต้ งั ของ
พระราชวังโบราณสมัยราชวงศ์ถงั “ต้าหมิงกง” ถูกสร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 634 โดยพระบรมราชโองการของหลี่
ซื่อหมิง ฮ่องเต้เรื องอํานาจแห่ งราชวงศ์ถงั ในยุคที่นครฉางอาน (ซีอาน) รุ่ งเรื องสุ ดๆ เป็ นศูนย์กลางอารยะธรรม
และศูนย์กลางการค้าขายระหว่างประเทศ เชื่อกันว่า 17 จาก 21 ฮ่องเต้ ในสมัยราชวงศ์ถงั ได้ใช้พระราชวังต้าหมิ
งกงเป็ นที่ประทับต่อเนื่องมานานนับ 200 ปี กาลเวลาที่ผนั เปลี่ยนหลากยุคหลายสมัยนับพันปี ทําให้ไม่มีใครรู ้วา่
“ต้าหมิงกง” เดิมเคยมีที่ต้ งั อยูต่ รงไหน จนมีการขุดพบแนวที่ต้ งั กําแพงวังรัศมี 3.2 กิโลเมตรใจกลางนครซีอาน
จึงทราบว่า “ต้าหมิงกง ” ในอดีตจึงมีขนาดใหญ่กว่าพระราชวังแวร์ซายย์ 3 เท่า มีขนาดใหญ่กว่าพระราชวัง
ต้องห้ามกูก้ งในนครปักกิ่ง 4.5 เท่า และมีขนาดใหญ่กว่าพระราชวังเครมลินถึง 12 เท่า นี่คือความยิง่ ใหญ่ของ
พระราชวังโบราณในสมัยกว่าพันปี ของราชวงศ์ถงั นําท่านเข้าชมในส่ วนพิพิธภัณฑ์ ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ชม
ความรุ่ งเรื องด้านสถาปัตยกรรมโบราณ พร้ อมชมภาพยนตร์ IMAX 3D (ราคารวมค่ารถแบตตารี่ )
18.30 น. รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร
*ชิมอาหารเกีย๊ วขึน้ ชื่อของซีอาน
 นําชมโชว์ราชวงศ์ถงั อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถงั ที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความเจริ ญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่ งเรื องอย่างสุ ดๆ
 พักที่ SHANGRI-LA GOLDEN FLOWER HOTEL หรือเทียบเท่ า
บ่าย

วันทีห่ ก
ซีอาน – กําแพงเมืองซีอาน – กวางเจา – สุ วรรณภูมิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 ชมกําแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ. 1374-1378) และได้รับการ
อนุรักษ์ไว้อย่างดี กําแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความ
ยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สู ง 12 เมตร มีประตูเข้าออกทั้งสี่ ดา้ น รวม 13 ประตู
เดินทางกลับกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ CZ 3204

12.55 น.

15.30 น. ถึงสนามบินกวางเจา
รอเปลี่ยนเครื่ องบินกลับสุ วรรณภูมิฯ
19.50 น. เดินทางกลับสุ วรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่
CZ 361
22.00 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
          
หมายเหตุ : ตามนโยบาย ร่ วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมือง

ให้

นักท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รู้จกั คือ ผ้ าไหม, หยก, กระเบือ้ งสามสี ซึ่งจําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ ยเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึง
เรี ยนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านทุกร้าน จําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ

45-60

นาที ซื้อหรื อไม่ซ้ือขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น

ข้ อควรระวัง !!! ท่ านใดทีต่ ้ องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้ าหน้ าทีก่ ่ อนทุกครั้ง
ี าน 6 ว ัน 5 คืน
เจิง้ โจว-ไคเฟิ ง-เสา้ หลิน-ลว่ ั หยาง-ซอ
 กําหนดการเดินทาง 21-26 มิถ ุนายน 2558

5-10 / 12-17 / 19-24 กันยายน 2558

อัตราค่ าบริการ ผูใ้ หญ่
( พักห้องคู่ )
พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิม่
หมายเหตุ

ท่านละ
ท่านละ

33,900 บาท
5,500 บาท

ราคาทัวร์ นี ้ ไม่ แจกกระเป๋า/ ไม่ มีราคาเด็ก ซึ่งราคาทัวร์ ดังกล่ าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจาก
สภาวะนํา้ มันโลกที่มีการปรั บราคาสูงขึน้ ทําให้ สายการบินอาจมีการปรั บราคาภาษีนํา้ มันขึน้ ในอนาคต ซึ่ง
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ าภาษีนํา้ มันเพิ่มตามความเป็ นจริง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี ้ขึ ้นอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพ
ทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
(ราคาดังกล่าวข้ างต้ นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี ้ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณี
ที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่านํ ้ามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว้ )

อัตราค่ าบริการดังกล่ าวรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าวีซา่ และภาษี สนามบินทุกแห่งตามที่กําหนดไว้ ในรายการ
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื ้อ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
 นํ ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
หมายเหตุ : สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES มีประกาศเปลี่ยนแปลงนํ้าหนัก และขนาดกระเป๋ าสัมภาระ โดยให้กระเป๋ า
สัมภาระที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องได้ท่านละ 1 ใบ มีน้ าํ หนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และขนาดของกระเป๋ าต้องมีขนาดโดยรอบของกระเป๋ ารวม
แล้วไม่เกิน 158 เซนติเมตร (กว้าง X ยาว X สู ง) สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ท่านละ 1 ชิ้น นํ้าหนักต้องไม่เกิน 5 กิโลกรัม ถ้านํ้าหนักและ
ขนาดของกระเป๋ าสัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกําหนดไว้ จะต้องเสี ยส่ วนที่เกินเป็ นจํานวนเงิน 200 USD หรื อ 1,300 หยวนต่อใบ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มี
อายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสงู กว่า 70 ปี ขึ ้นไป ค่าชดเชยทั ้งหลายตาม
กรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึง่ ของค่าชดเชยที่ระบุไว้ ในกรรมธรรม์ ทั้งนี ้ย่อมอยูใ่ นข้ อจํากัดที่มีการตกลงไว้ กบั บริ ษัทประกัน
ชีวิต ทุกกรณี ต้ องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
การประกันไม่ ค้ ุมครอง
 กรณีที่เสียชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่างกายด้ วยโรคประจําตัว , การติดเชื ้อ, ไวรัส, ไส้ เลื่อน, ไส้ ตงิ่ , อาการที่เกี่ยวข้ องกับการติดยา,
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ ายใต้ อํานาจของสุรายาเสพ
ติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้ งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้ าย การ
ยึดพาหนะ และ การปล้ นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
 ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าภาษี ทกุ รายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ้ ามีการเรี ยกเก็บ)

 ค่ าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่ อคน ต่ อวัน และ คนขับรถ วันละ 10 หยวนต่ อคน
ต่ อวัน แปลว่ า
เดินทางทัง้ หมด 6 วัน จ่ ายไกด์ 60 หยวน คนขับ 60 หยวน รวมเป็ น 120 หยวนต่ อคน ในส่ วนของ
หัวหน้ าทัวร์ ขนึ ้ อยู่กับความเหมาะสม (เด็กชําระทิปเท่ าผู้ใหญ่ )
 ค่ า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องการใบเสร็จรั บเงินที่ถูกต้ อง จะต้ องบวกค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม
และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทัง้ หมดเท่ านัน้ และโปรดแจ้ งทางบริษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออก
ใบเสร็จที่ถูกให้ กับบริษัททัวร์ เท่ านัน้
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทั ้งหมด ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี ้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้ องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้ าตัว๋ เท่านั ้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรื อ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ ้น ถ้ ากรณียกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมด
หรื อบางส่วนให้ กบั ท่าน
3. คณะทัวร์ ครบ 15 ท่ าน มีหวั หน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ

4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่าน สละสิทธิ์
ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ ้น และทางบริษัทจะเรี ยกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ านเป็ น
จํานวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
5. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ ้น
6. การยกเลิก
6.1
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป คืนเงินทั้งหมด
6.2
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
6.3
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
6.4
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
6.5 ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการั นตีค่า
มัดจําที่พักโดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่ าทัวร์
ทัง้ หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
หมายเหตุ
1. จํานวนผู้เดินทางขั้นตํ่าผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั แิ ละอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทาง
บริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย , การถูกทําร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อจาก
อุบตั เิ หตุตา่ งๆ
5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อ
กรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึง่ อยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน
จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั ้งสิ ้น แต่ทั้งนี ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า
7. ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื ้อ
เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
10. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั เิ หตุที่เกิดจากความประมาทของ
ตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้ วในกรณีที่ทา่ นไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดก็ตาม
ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้

12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้
ระบุไว้ แล้ วทั้งหมด
13. ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครั ง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯ
จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสื อเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้ องไม่ มีการชํารุ ดใดๆ ทัง้ สิน้ ถ้ าเกิดการ
ชํารุ ดเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้ )
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้ าตรง รูปสี 2 นิ ้ว 2 ใบ มีพื ้นหลังสีฟ้า หรื อสีขาวเท่านั้น อัดด้ วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้ องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรื อ
รูปพริ น้ ซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้ รูปถ่ายข้ าราชการในการยื่นวีซา่ กรุณาเตรี ยมหนังสือ
รับรองต้ นสังกัดจัดมาพร้ อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. กรณีหนังสือเดินทางที่นํามาให้ เป็ นเล่มใหม่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุณาแนบหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้ วย เนื่องจากสถานทูตต้ องการดู
ว่า ตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปี ปั จจุบนั ผู้เดินทางเคยเข้ าประเทศจีนมาแล้ วหรื อไม่
5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา หรื อ เท่านั้น ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแต่หน้ าแรก ที่มีชื่อ
ของผู้เดินทาง ถ่ายสําเนาทุกหน้ า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ ามหน้ า) และต้ องมี ยอดเงิน 30,000 บาท ขึ ้นไป **ถ่ ายสําเนาย้ อนหลัง 3
เดือนขึน้ ไป**
*** บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่ สามารถใช้ ได้ กับสถานฑูตจีน
6. สําเนาทะเบียนบ้ าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
7. กรณีเด็กอายุต่าํ กว่ า 18 ปี , นักเรี ยน, นักศึกษา ต้ องแนบสูตบิ ตั รของเด็ก (ตัวจริง), หนังสือรับรองของผู้ที่ออกค่าใช้ จ่ายในการ
ท่องเที่ยวให้ โดยแสดงความสัมพันธ์วา่ เกี่ยวข้ องกับผู้เดินทางอย่างไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้รับรอง
ค่าใช้ จ่าย และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา หรื อ เท่านั้น ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแต่หน้ า
แรกที่มีชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวให้ ถ่ายสําเนาทุกหน้ า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ ามหน้ า) และต้ องมี ยอดเงินที่สามารถ
รับรองค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้ที่จะรับรองให้ **ถ่ ายสําเนาย้ อนหลัง 3 เดือนขึน้ ไป**
8. กรณีผ้ ูเดินทางไม่ มีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้เดินทางต้ องมีผ้ รู ับรองค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ โดยแนบหนังสือรับรองของผู้ที่
ออกค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวให้ โดยแสดงความสัมพันธ์วา่ เกี่ยวข้ องกับผู้เดินทางอย่างไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียน
บ้ านของผู้รับรองค่าใช้ จ่าย และ สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา หรื อ เท่านั้น ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่
เดินทาง ) ตั้งแต่หน้ าแรก ที่มีชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวให้ ถ่ายสําเนาทุกหน้ า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ ามหน้ า) และต้ อง
มียอดเงินที่สามารถรับรองค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้ที่จะรับรองให้ **ถ่ ายสําเนาย้ อนหลัง 3 เดือนขึน้ ไป**

9. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุ ณากรอกให้ ครบเพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง
10. ข้ อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศกึ ษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่อยูท่ ี่ทํางาน ญาติที่ตดิ ต่อได้ ในกรณีฉกุ เฉิน หมายเลข
โทรศัพท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรั บทราบว่ า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า
เล่ มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ ส่ ุมตรวจทุกวัน)
11. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซา่ ดังนั้นกรุณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริ ษัททัวร์ อย่างน้ อย 5-7 วันทําการ
(ก่อนออกเดินทาง)
12.โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั ง้ บริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า

13. ผู้ที่ประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการทําวีซา่ จีน ท่านจะต้ องรับผิดชอบในการ
อนุญาตให้ เข้ า-ออกประเทศด้ วยตนเอง เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้ นวีซา่ / ผู้ใช้ บตั ร APEC กรุณาดูแล
บัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้ อย 2 สัปดาห์
14. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
-ทางบริ ษัทฯ สามารถขอวีซา่ ให้ ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านั ้น
-หากไม่ได้ ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซา่ เข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
-กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซา่ เข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้ องไป
แสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีท่ ที างบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้
-หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท และหนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
-เอกสารที่ต้องเตรี ยม 1.พาสปอร์ ต ที่มีอายุการใช้ งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน ต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า -ออก
อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือว่าจ้ างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี ้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรื อแต่งหน้ าทาปาก
2. นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารูปถ่ายที่มีวิวด้ านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพื่อยื่นทําวีซา่
4. นํารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรูปที่พริ น้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิ่มให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสือเดินทางล่ าช้ า
**ต่ างชาติต้องการขอวีซ่าด่ วนกรุ ณาเช็คข้ อมูลกับทางเจ้ าหน้ าที่ก่อน
• ยื่นวีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท

**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**
พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่ าน

**ก่ อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทาง
บริษทั ฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็ นหลัก**

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี้!!!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ ต)
( MISS./ MRS./ MR.) NAME......................................................................... SURNAME.........................................................................................
สถานภาพ  โสด

 แต่งงาน

 หม้าย

 หย่า

 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส....................................................................... .................................................................................
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)........................................................................................... ..............................................................
..................................................................... รหัสไปรษณี ย.์ ......................... โทรศัพท์บา้ น....................................มือถือ ………………….………..
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ……………………………………………………………….…………...
............................................................................................................................... ............................................................................. ...........................
................................................................. .............................รหัสไปรษณีย์ ...................................โทรศัพท์ บ้าน.......................................................
ชื่อสถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...................................................... ............................................................................ ......
ตําแหน่ งงาน....................................................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ...................................................................... ................................................................
.............................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .....................................โทร.......................................................
(สําคัญมาก กรุ ณาแจ้งเบอร์ ที่ถกู ต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรื อไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่............................. เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที่............................เดือน..............................ปี ...................................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรื อไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ........................................................................... ………………
เมื่อวันที่............................. เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที่.............................เดือน.............................ปี ...................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME................................................................ SURNAME..................................................................... .............
RELATION......................................................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME............................................................... SURNAME...................................................................... .............
RELATION......................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุ ณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริ ง
** ถ้าเอกสารส่ งถึงบริ ษทั แล้วไม่ครบ ทางบริ ษทั อาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ ี (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

