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วนัที ่ กาํหนดการ เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ–ฉางซา–อีห้ยาง 
(WE616 : 14.30-18.45) 

X X  YINCHENG HUATIAN   
หรือเทียบเท่าระดบั 4ดาว 

2 อีห้ยาง-วดัไป๋หลู่-กาํแพงเมืองโบราณอีห้ยาง 
อีช๋าง-ช้อปป้ิงย่านการค้าของเมืองอีช๋าง    

DONGSHAN SANXIA  
หรือเทยีบเท่าระดับ 4ดาว 

 

3 
อีช๋าง-เสินหนงเจีย้-ผ่านถนนบนสายนํา้ทีส่วย
ทีสุ่ด-อุทยานสะพานสวรรค์(เทยีนเซิงเฉียว)
อุทยานเสินหนงถัน-ต้นไม้พนัปี 

   
SHENNONG 
SHANZHUANG  HOTEL
หรือเทยีบเท่าระดับ 4ดาว 
 

4 

เสินหนงเจีย้-อุทยานเทยีนเยีย่น-ผ่านชมทีร่าบสี 
แดง “หงผงิฮ่ัวหลาง”-สะพานสายรุ้ง-อุทยาน 
จุดสูงสุดของเสินหนง(เสินหนงติ่ง)-หุบเขาเสิน 
หนงกู่-สันเขาลงิทอง-เส่ียวหลงถัง 

   

SHENNONG 
SHANZHUANG  HOTEL 
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

5 
เสินหนงเจีย้-เมืองเกงจ๋ิว(จิงโจว)-สวนกวนอูอี้
หยวน-กาํแพงเมืองเกงจ๋ิว(จิงโจว)ชมภายนอก
ฉางเต๋อ-ถนนโบราณต้าเส่ียวเหอเจีย 

   

CHANGDE VIENNA 
HOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

6 
ฉางเต๋อ-ฉางซา-พพิธิภัณฑ์เจ่ียนตู๋-ถนนคนเดิน
หวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ 
(WE617 : 19.40-22.30) 

  ✈  

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จํานวน180 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง 
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กาํหนดการเดนิทางเดอืนเมษายน-มถุินายน 2561 
วนัแรก  กรุงเทพฯ-ฉางซา -อีห้ยาง 

11.30 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  ณอาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ช้ัน 4 ประตู  3
บริเวณ ISLAND-E สายการบินTHAI SMILE (WE)โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

14.30น. เหิรฟ้าสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบินTHAI SMILE เทีย่วบินที ่WE616  
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

18.45 น.  เดินทางถึง “ฉางซา”ตั้งอยูท่างตอนใตข้องแม่นํ้าเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง   ตะวนัออกติด
ภูเขาลวัเซียว ตะวนัตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใตติ้ดภูเขาเฮิงชาน มีพื้นท่ีประมาณ 12 ,500 ตร.กม.แบ่งเขต
การปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4 อาํเภอ  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระ
เรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพเิศษ...เกีย๊ว 
 หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมืองอีห้ยาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง)    

 พกัที ่YINCHENG HUATIAN  HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีส่อง อีห้ยาง-วดัไป๋หลู่-กาํแพงเมืองโบราณอีห้ยาง-อีช๋าง-ช้อปป้ิงย่านการค้าของเมืองอีช๋าง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ วดัไป๋หลู่ เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองอ้ีหยางสร้างในสมยัราชวงศถ์งัมีประวติักวา่
1,200ปีภายในแบ่งเป็นวหิารต่างๆ วหิารพระสังกจัจายน์ภายในประดิษฐานองคพ์ระสังกจัจายน์และ
ซ่ือตา้เทียนหวงัวหิารเจา้แม่กวนอิมภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมและเป็นหอ้งปฎิบติัธรรม
วหิารหลกัภายในประดิษฐานพระอรหนัต ์ 18 องคว์หิารเยา่สือและหอคมัภีร์ จากนั้นนาํท่านชม 
กาํแพงเมืองโบราณอีห้ยาง สร้างข้ึนในสมยัสามก๊กกาํแพงส่วนใหญ่สร้างดว้ยดินภายหลงัในสมยั
ราชวงศชิ์งไดใ้ชอิ้ฐสีเขียวก่อสร้างเพิ่มเติมเขา้ไปในสมยัโบราณท่ีน่ีเป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีสาํคญัใน
การรบอิสระใหท้่านไดถ่้ายรูปเป็นท่ีระลึก 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดินทาวสู่เมืองอีช๋าง(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)หรือเรียกยอ่ๆวา่ เมืองอ๋ีตั้งอยูท่างทิศ

ตะวนัตกของมณฑลหูเป่ย และอยูป่ากช่องแคบซีหลิงเสียของแม่นํ้าแยงซีเกียงทางทิศตะวนัออก  มี
พื้นท่ีประมาณ 21,600 ตร.กม ประชากรส่วนใหญ่จะเป็นชนเผา่กลุ่มนอ้ยท่ีมาอาศยัอยูร่่วมกนั
ประมาณ 20 กวา่เผา่  อาทิเช่น เผา่หุย  ถู่เจีย แมนจู และชาวฮัน่ ฯลฯ เป็นตน้ จากนั้นนาํท่าน ช้อปป้ิง
ย่านการค้าของเมืองอีช๋าง เป็นศูนยร์วมของสินคา้นานาชนิดใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพเิศษ...เป็ดย่าง 
 พกัที ่DONGSHAN SANXIA  HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีส่าม อีช๋าง-เสินหนงเจีย้-ผ่านถนนบนสายนํา้ทีส่วยทีสุ่ด-อุทยานสะพานสวรรค์(เทยีนเซิงเฉียว)-อุทยาน 
  เสินหนงถัน-ต้นไม้พนัปี 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เสินหนงเจีย้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช่ัวโมง)ระหวา่งทางรถจะวิง่ ผา่นถนน
บนสายนํ้าท่ีสวยท่ีสุด เพื่อหลีกเล่ียงการตดัไมท้าํลายป่าบนภูเขา การคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มทาง
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นิเวศวทิยา ถนนสายน้ีจึงถูกสร้างข้ึนในหุบเขาลึก ความยาวรวมกวา่สิบกิโลเมตร นาํท่านเดินทางต่อ
สู่ เสินหนงเจ้ีย ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ย เป็นสถานท่ีแห่งใหม่ท่ีทาง
คณะกรรมการมรดกโลกยเูนสโก้  (UNESCO) สมยัสามญัคร้ังท่ี 40 ไดมี้มติให้ “เสินหนงเจ้ีย”  เขต
อนุรักษพ์นัธ์ุไมแ้ละสัตวป่์าแห่งชาติน้ีไดเ้ขา้เป็นอีกหน่ึงแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี 2016  
เสินหนงเจ้ีย ยงัไดช่ื้อวา่เป็นอาณาเขตแห่งเทพกสิกร （农氏）ซ่ึงชาวจีนเช่ือกนัวา่เป็นบูรพกษตัริย์
ยคุก่อนประวติัศาสตร์จีน ท่ีน่ีมีความสูงเหนือระดบันํ้าทะเลเฉล่ียแลว้กวา่1,700 เมตร มียอดเสินหนง
ต่ิงท่ีสูงสุด มีความสูงจากนํ้าทะเล 3,105.4 เมตร ท่ีแห่งน้ีมีระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติดั้งเดิมท่ี
สมบูรณ์ ป่าไมห้นาแน่นตั้งแต่โบราณ มีประวติัโบราณกวา่ 3,000 กวา่ปี ก่อนจดบนัทึกไวว้า่มีคนป่า
อาศยัอยู ่จึงเป็นปริศนาท่ีไม่มีคาํตอบ 1ใน 4 ของโลก  ยงัมีสัตวป่์านานาชนิด ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดก็คือ
ลิงขนทอง และหมีแพนดา้ และสถานท่ีแห่งน้ียงั เป็นแหล่ง “โอโซน” (อากาศท่ีบริสุท์ิ) ตาม
ธรรมชาติท่ีหายากในโลก ณ ปัจจุบนัน้ี การสูดหายใจดว้ยอากาศบริสุทธ์ิมีส่วนช่วยต่อสุขภาพและ
ความเป็นอยูท่ี่ดีของคุณ ทาํใหส้มองมีความสามารถในการคิดอ่านมากข้ึน และมีอารมณ์ดียิง่ข้ึน 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานสะพานสวรรค์(เทยีนเซิงเฉียว) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที สูงจาก

ระดบันํ้าทะเล 1,800 เมตร  มีพื้นท่ี 20 ตารางกิโลเมตร ท่ีน่ีมีดอกกลว้ยไมเ้ตม็ทัว่หุบเขา จึงไดช่ื้อวา่
หุบเขากลว้ยไม ้เดินไปตามทางเดินริมหนา้ผา  เห็นสะพานสวรรคส์ร้างจากธรรมชาติอยูก่ลางหุบ
เขา  นํ้าตกท่ีตกจากยอดสูงเหมือนเป็นภาพวาด  เสียงนํ้าตกและเสียงนกร้องเหมือนเป็นเพลง ทาํให้
เพลิดเพลินและผอ่นคลาย  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ อุทยานเสินหนงถันสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึง 

 เหยยีนต้ี （ 炎帝） เทพกสิกร （ 神农氏）เสินหนงถงัมีความหมายต่อทุกคนท่ีมีเช้ือสายท่ีเป็นคนจีน เห
ยยีนต้ี เป็นผูซ่ึ้งทาํใหค้นจีนไดต้ั้งรกรากในพื้นท่ีแห่งน้ี ซ่ึงท่านเนน้เร่ืองความอุดมสมบูรณ์ สอนให้
คนรู้จกัเพาะปลูก รู้จกัการอยูร่่วมกนั ไม่ตอ้งเป็นชนเผา่เร่รอน จตุัรัสแท่นท่ีบูชาสง่างดงาม 
ส่ิงก่อสร้างหลกัคือองคเ์ทพกสิกร สูง21เมตร กวา้ง35เมตร พระเศียรเป็นววั ลาํตวัอยูใ่นแผน่ดิน  
ขา้งแท่นท่ีบูชามีหินหา้สีเป็นองคป์ระกอบ หมายถึง ทอง ไม ้นํ้า ไฟ และ ดิน 5ธาตุ สาํหรับคนจีนถา้
ไดม้าท่ีเสินหนงเจ้ียจะตอ้งมาท่ี เสินหนงถงั เพื่อมากราบไหวส้ักการะบรรพบุรุษ นาํท่าน ชม ต้นไม้
พนัปีท่ีมีอายมุากกวา่ 1,200 ปี สูง 48 เมตร มีเส้นผา่สูงกลาง 2.8 เมตร ตอ้งมีมากกวา่6คนจบัมือกนั
ถึงจะกอดรอบตน้ไมไ้ด้   และมีตน้ไมท่ี้เคยโดนฟ้าผา่มีรูปองคเ์ทพกสิกรอยูต่รงกลางตน้ไม ้ผูค้น
ท่ีมาเยอืนต่างกราบไหวส้ักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพเิศษ...สุกีห้มูป่า 
 พกัที ่SHENNONG SHANZHUANG  HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีส่ี่ เสินหนงเจีย้-อุทยานเทยีนเยีย่น-ผ่านชมทีร่าบสีแดง“หงผงิฮ่ัวหลาง”-สะพานสายรุ้ง-อุทยาน 
  จุดสูงสุดของเสินหนง(เสินหนงติ่ง)-หุบเขาเสินหนงกู่-สันเขาลงิทอง-เส่ียวหลงถัง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานเทยีนเยีย่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง)ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตก
เฉียงเหนือของเสินหนงเจ้ีย มีพื้นท่ีประมาณ926.24 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงยงัคงเป็นววิป่าไมด้งดิบ เนน้
การท่องเท่ียวแบบเชิงนิเวศ รวมถึงตน้ไมแ้ปลก ดอกไมแ้ปลก ถํ้าแปลก ยอดเขาแปลก วฒันธรรม
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ชนเผา่แปลก ไวเ้ป็นหน่ึงเดียว ใหท้่านท่ีมาเท่ียวท่ีน้ีไดรั้บส่ิงใหม่ๆท่ีไม่เคยพบเห็นมาก่อน เหมาะ
กบัท่านท่ีชอบเท่ียวแบบผจญภยันาํท่าน ผ่านชมทีร่าบสีแดง  “หงผงิฮ่ัวหลาง ”ตั้งอยูท่ี่เทียนเหมินยา
หนานลู่ระยะทางยาว 15 กิโลเมตร มี 3 นํ้าตก 4 สะพาน 5 ทะเลสาบ6 ถํ้า และ 36 ยอดเขา รวมกนั
เรียกเป็น ท่ีราบแดง ตามตาํนานบอกกล่าวไวว้า่สถานท่ีแห่งน้ีก็คือบริเวณท่ีเหยยีนต้ี อยูอ่าศยันัน่เอง  
นาํท่านชมสะพานสายรุ้งสะพานเหล็กท่ีสร้างเช่ือมระหวา่งช่องวา่งสองยอดเขา(เอ้ียนจ่ือยา) เม่ือยนื
อยูบ่นสะพานท่านจะไดเ้ห็นววิสวยงามระหวา่งสองภูเขา   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่อุทยานจุดสูงสุดของเสินหนง(เสินหนงติ่ง)ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมงตั้งอยู่

ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเสินหนงเจ้ีย มีพื้นท่ี  883.6 ตารางกิโลเมตร ยอดเสินหนงต่ิงเป็นยอด
สูงสุดของเสินหนงเจ้ีย มีความสูงจากนํ้าทะเล 3,105.4 เมตร เป็นจุดท่ีสามารถมองเห็นทุกยอดทัว่
หุบเขา ไดช่ื้อวา่เป็นยอดเขาสูงสุดของเขตหวัจง(ภาคกลางของประเทศจีน) เป็นช่ือเรียกของ 4 
มณฑลรอบๆแม่นํ้าแยงซีเกียง ไดแ้ก่ มณฑล เหอหนาน หูเป่ย  หูหนาน และ เจียงซี ท่ีน่ีไดรั้กษา
ระบบนิเวศทางธรรมชาติของป่าไมเ้ขตร้อนอยา่งสมบูรณ์ไดช่ื้อวา่เป็น “ขมุทรัพยสี์เขียว ““คลงัพนัธ์ุ
กรรมของพืช““สวนสัตวธ์รรมชาติ“ “สถานท่ีล้ีภยัของสัตว์ ใกลสู้ญพนัธ์ุ“ ฯลฯ เป็นอุทยานสาํคญัท่ี
หา้มพลาดเม่ือมาเท่ียวเสินหนงเจ้ีย จากนั้นนาํท่านชม สันเขาลงิทอง ใหท้่านไดสู้ดโอโซนบริสุทธ์ิ
ใหเ้ตม็ปอดท่ีสันเขาลิงทองท่ีน่ีเป็นป่าดงดิบท่ีอุดมสมบูรณ์เตม็ไปดว้ยพืชพนัธ์ุนานาชนิดเป็นท่ีอยู่
อาศยัของลิงขนทองเลยเป็นท่ีมาของช่ือสันเขาลิงทองยงัมีนํ้าตกลิงทองท่ีสวยงามเหมือนสร้อยเงินท่ี
แขวนไวไ้ดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นววิท่ีสวยท่ีสุดของมณฑลหูเป่ยเป็นแหล่งโอโซนตามธรรมชาติท่ี
หายากในโลก ณ ปัจจุบนัน้ี จากนั้นนาํท่านชม เส่ียวหลงถังใหท้่านชมความน่ารักของลิงขนทองซ่ึง
เป็นสัตวส์งวนท่ีหาดูไดย้ากมีค่าเท่ากบัหมีแพนดา้พวกมนัอาศยัอยูสู่งจากระดบันํ้าทะเลประมาณ 
1,300-3,000 เมตร มีขนสีทองสง่างามตาโตจมูกโด่งซ่ึงหนา้ของหงอคงในหนงัเร่ืองไซอ๋ิวก็ใชห้นา้
ของลิงน้ีเป็นแบบอยา่ง 

 หมายเหตุ : รายการท่องเทีย่วนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศและการรักษาความ ปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว 
โดยยดึตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ โดยทีไ่ม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน 
แต่หาโปรแกรมอืน่มาทดแทนให้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัความเหมาะสม 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
 พกัที ่SHENNONG SHANZHUANG  HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีห้่า  เสินหนงเจีย้-เมืองเกงจ๋ิว(จิงโจว)-สวนกวนอูอีห้ยวน-กาํแพงเมืองเกงจ๋ิว(จิงโจว)ชมภายนอก 
  ฉางเต๋อ-ถนนโบราณต้าเส่ียวเหอเจีย 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเกงจ๋ิว(จิงโจว) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ช่ัวโมงอยูใ่นมณฑลหูเป่ยใกล้
กบัเข่ือนสามผาเป็นเมืองท่ีใหญ่และมีความสาํคญัเป็นอนัดบัสองของมณฑลหูเป่ยรองจาก อู่ฮัน่เป็น
เมืองท่ีมีประวติักวา่ 2,700ปีเร่ิมจากสมยัฉู่กัว๋  มีสถานท่ี สาํคญั และสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ท่ี
เก่ียวกบัสามก๊กมากมาย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพเิศษ...สามก๊ก 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่สวนกวนอูอีห้ยวนอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องกาํแพงเมืองเกงจ๋ิว ใชเ้งินลงทุน

ในการก่อสร้างถึง 1,500 ลา้นหยวน ใชค้วามจงรักภกัดีเป็นหวัขอ้ ใชว้ธีิต่างๆบอกเล่าชีวประวติัของ
ท่านกวนอู ภายในสวนมี รูปป้ันเทพเจ้ากวนอูทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก  ก่อสร้างโดยใชแ้ผน่ทองสัมฤทธ์ิ
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กวา่ 4,000 ช้ิน มีความสูง 58 เมตร หมายถึงท่านมีอาย ุ58 ปี  นํ้าหนกัมากกวา่ 1,200 ตนั มือถืองา้ว
ยาว 70 เมตร จากนั้นนาํท่านชม กาํแพงเมืองเกงจ๋ิว(จิวโจว)ชมภายนอก มีความกวา้ง 3.75 เมตร  มี
เน้ือท่ี 4.5 ตารางกิโลเมตร ยาว 10.5 กิโลเมตร สูง 8.83 เมตร มี 6 ประตูทุกประตูจะมีป้อมหรือซุม้อยู่
ดา้นบน กาํแพงเดิมสร้างข้ึนยคุชุนชิวจา้นกว๋อ ท่ีเห็นตอนน้ีส่วนมากเป็นการต่อเติมในปลายสมยั
ราชวงศห์มิงตน้ราชวงศชิ์ง ซ่ึงไดรั้บการดูแลรักษาเป็นอยา่งดี ใหท้่านได้เก็บภาพเป็นท่ีระลึก จากนั้น
นาํท่านเดินทางสู่ ฉางเต๋อ  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30  ช่ัวโมง )ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียง
เหนือของมณฑลหูหนานเป็นแหล่งถลุงเหมืองแร่ท่ีสาํคญัและมีผลิตผลทางการเกษตรท่ีมีช่ือของ
ประเทศจีน จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณต้าเส่ียวเหอเจีย เป็นถนนท่ีก่อสร้างแบบสมยั
โบราณสร้างตามวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ของเมืองฉางเต๋อเป็นแหล่งรวมอาหารพื้นเมืองเช่น
เตา้หูเ้หมน็เส้นหม่ีฉางเต๋อ ฯลฯอิสระใหท่้านเลือกชมและเลือกซ้ือตามอธัยาศยั 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 พกัที ่CHANGDE VIENNA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีห่ก  ฉางเต๋อ-ฉางซา-พพิธิภัณฑ์เจ่ียนตู๋-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองฉางซา(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง )ระหวา่งทางใหท้่านได้
พกัผอ่นชมววิธรรมชาติอนัสวยงาม  จากนั้นนาํท่านชม พพิธิภัณฑ์เจ่ียนตู๋ เป็นพิพิธภณัฑต์าํราไมไ้ผ่
แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศจีน ซ่ึงมีตาํราประมาณ 140,000 เล่ม ถูกขดุคน้พบเม่ือปี 1996 
พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีจึงไดรั้บความนิยมอยา่งมากจากนกัศึกษา นกัวชิาการ สาํหรับเป็นท่ีศึกษาคน้ควา้
ประวติัศาสตร์วฒันธรรมจีนยคุโบราณอีกดว้ย (ปิดทุกวนัองัคาร) 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่   ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงเพื่อเลือกซ้ือสินคา้หลากหลาย

สาํหรับเป็นของฝากและท่ีระลึกแก่คนท่ีรักทางบา้น 
คํ่า  อาหารคํ่าอสิระตามอธัยาศัย เพือ่สะดวกในการช้อปป้ิง  

สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย 
19.40น. กลบัสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินTHAI SMILE เทีย่วบิน WE617 

(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
22.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.......... 
 

********ขอบคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ******** 
ซ่ือสัตย์จริงใจห่วงใยเน้นบริการคืองานของเรา 

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่10 ท่านขึน้ไป***) 
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เสินหนงเจีย้เมืองเล่าป่ี(เกงจิ๋ว) ฉางซา6 วนั5คนื(WE) 

 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น 
2. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ้ามนัข้ึน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี

นํ้ามนัเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทวัร์นีเ้ช็คภาษีนํา้มัน ณ วนัที ่3 ก.พ.61 
3. ค่าวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปท่องเทีย่ว ราคา 800 บาทสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (ส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง  ตอ้งถ่าย

ใหเ้ห็นทั้ง 2 หนา้ ตามรูป)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็อายุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
จ่ายเพิม่ 

ราคา 
ไม่รวมตัว๋ 

วนัที ่14-19เมษายน2561 
**วนัสงกรานต์** 

31,999บาท 31,999บาท 4,000 บาท 19,999 บาท 

วนัที ่24-29 เมษายน 2561 24,999บาท 24,999บาท 4,000 บาท 17,999 บาท 

วนัที ่8-13 พฤษภาคม 2561 24,999บาท 24,999บาท 4,000 บาท 17,999 บาท 

วนัที ่19-24 มถุินายน 2561 23,999 บาท 23,999 บาท 4,000 บาท 17,999 บาท 
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4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. นํา้หนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัมสัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้1ช้ิน ต่อท่านนํ้าหนกัตอ้งไม่เกิน7 กิโลกรัม ,ค่า

ประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
7. ค่าประกนัอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายสูุงกวา่ 70 ปี 
ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั้งน้ียอ่ม
อยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมายเหตุ** ในกรณลีูกค้าท่านใดสนใจ ซ้ือประกนัการเดินทางเพือ่ให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ทีเ่จ้าหน้าทีข่องบริษัท ฯ ***ทั้งนีอ้ตัราเบีย้ประกนัเร่ิมต้นที ่330 บาท ขึน้อยู่กบั
ระยะเวลาการเดินทาง 
การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวติหรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั , การติดเช้ือ , ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการติดยา ,โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ , การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา , การฆ่าตวัตาย , เสียสติ, ตกอยู่
ภายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาทการแทง้บุตร, การบาดเจบ็เน่ืองมาจากอาชญากรรม , 
จลาจล, นดัหยดุงาน , การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน  (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ
อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรมอ์ตั 

8.ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางทีเ่ป็นชาวไทยเท่าน้ัน!!!ต 
อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
1.  ค่าทาํหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมค่าทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทวัร์ รวม 180 หยวนต่อคน(เด็กชําระทปิเท่าผู้ใหญ่) 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มVAT 7 % และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกใหภ้ายหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่าวซ่ีาจีนสําหรับชาวต่างชาติ 
เงื่อนไขการทาํการจอง และชําระเงิน 
1. ในการจองคร้ังแรกชาํระมดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด(ภายใน 3 วนั หลงัจากทาํการจอง) 

ยกเว้นวนัเดินทาง  14-19  เมษายน 2651 ชาํระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากทาํ
การจอง) 

2. ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง ถ่ายตามรูปขา้งตน้ ส่งใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
3. ชําระส่วนทีเ่หลอืก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
เง่ือนไขการให้บริการวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป 
 วซ่ีากรุ๊ปทาํไดเ้ฉพาะผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น!!! ชาวต่างชาติไม่สามารถยืน่วซ่ีากรุ๊ปได ้
 หากยกเลิกเดินทาง วซ่ีากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถนาํไปใชก้บัการเดินทางคร้ังอ่ืนๆได ้รวมทั้งไม่สามารถ

คืนเงินค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณี   
 กรณีเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปีเดินทางพร้อมผูป้กครอง ในเส้นทางท่ีบินลงปักก่ิง / ปักก่ิง+เซ่ียงไฮ ้ (เท่ียว 2 เมือง ) ตอ้ง

ยืน่วซ่ีาเด่ียวเท่านั้น 
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 ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวซ่ีากรุ๊ป ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ทาํใหไ้ม่สามารถยืน่วซ่ีากรุ๊ปได ้ หรือ 
ท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาเด่ียว ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการทาํ  วซ่ีาเดี่ยวยืน่ปกติ 4 วนั ทาํการ ท่าน
ละ 700 บาท หรือ วซ่ีาด่วน 2 วนั ทาํการ ท่านละ 1,750 บาท(อตัราดงักล่าวขา้งตน้ สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทาง
ไทยเท่านั้น)  

 สาํหรับผูท่ี้เคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดงัต่อไปน้ี1.อิสราเอล2.อฟักานิสถาน3.ปากีสถาน4.อุซเบกิสถาน  5.ทาจิ
กิสถาน6.เติร์กเมนิสถาน7.คาซคัสถาน8.อิรัก9.อิหร่าน10.อียปิต ์11.ซาอุดีอาระเบีย12.ซีเรีย  13.เยเมน 
14.เลบานอน15.อินเดีย16.ศรีลงักา17.ลิเบีย18.ซูดาน19.แอลจีเรีย 20.ไนจีเรีย21.ตุรกี22.โอมาน23.จอร์แดน24.โซ
มาเรีย(ตั้งแต่ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยืน่ขอวซ่ีากรุ๊ปได ้ตอ้งทาํวซ่ีาเด่ียวเท่านั้น) 

การยกเลกิการเดินทาง 
แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนัคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนัเกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000-15,000 บาท 
แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้าใช้จ่ายทั้งหมด 
 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่นค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดินทางได ้
เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่

ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 

Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
คณะทวัร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อใหโ้ปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 บริษทัฯไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทาํร้าย , การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงาน
ทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมไดอ้นัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาด
จากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ินแต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาใหโ้ดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนัหากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
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ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัราค่าบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
เอกสารในการทาํวซ่ีาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณท่ีานทีม่ีความประสงค์จะยืน่วซ่ีาเดี่ยว) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้าเกดิการชํารุด เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้า-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหนา้ตรงถ่ายจากร้านถ่ายรูป 2 ใบขนาด 1.5 X 2 น้ิว พื้นหลงัสีขาวเท่านั้น!! 

ข้อห้าม: หา้มแมค็รูป, หา้มรูปเป็นรอย, หา้มเป้ือน, หา้มยิม้, หา้มใส่เส้ือสีอ่อนและสีขาว  (หา้มใส่เส้ือคอกวา้งแขน
กุดซีทรูลูกไมส้ายเด่ียวชุดราชการชุดยนิูฟอร์มชุดทาํงานชุดนกัเรียนนกัศึกษา ),หา้มใส่แวนตาสีดาํหรือกรอบแวน่
สีดาํ, หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิดเช่นต่างหูสร้อยก๊ิปติดผมคาดผมเขม็กลดั เป็นตน้ 
รูปตอ้งเห็นคิ้วและใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจนหา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกัหรือฟูจิเท่านั้นและตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 
**ท่านท่ีประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยืน่วซ่ีากรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง
หนงัสือเดินทาง 

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง) 
5. กรณเีด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปีเดินทางใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้
เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่ 

1. สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอายุตํ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
  2 .สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่ 
  3 .สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่ 
  4 .กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
เดินทางพร้อมญาติ 

1. สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอายุตํ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
2.สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่ 
3.สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่ 
4.กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปทาํท่ีเขตหรืออาํเภอเท่านั้น 



 10 

6.  ผู้เดินทางทีช่ื่อเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญงิ (สาวประเภทสอง)ใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้
1.หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั้น  
2.หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น 
3. สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
3. สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยืน่วซ่ีาท่ีศูนยย์ืน่วซ่ีาจีนในวนัยืน่วซ่ีา 

7.  กรณหีนังสือเดินทางชาวต่างชาติใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้
1. ใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทยตวัจริงเท่านั้น!! ต่ออายกุารทาํงานแลว้ไม่ตํ่ากวา่ 3 – 6 เดือนหากไม่ได้
ทาํงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวซ่ีาเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
2.หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 
3. สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีีท่างบริษัทฯ สามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ5,060 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดได้ทีเ่จ้าหน้าทีฝ่่ายขาย) 
ประเทศทีไ่ม่สามารถขอวซ่ีาจีนแบบด่วนได้  
ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยโุรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลีลิทวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณหีนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีนและตอ้งทาํเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทาํการยืน่วซ่ีา 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่ง
นอ้ย 10 วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10. โปรดทาํความเข้าใจ ศูนยย์ืน่วซ่ีาจีนอาจ เรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิ
ของสถานทูตและบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11. ผู้ทีป่ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APECในการเดินทางและยกเวน้การทาํวซ่ีาจีน ท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการ
ยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้ง
ตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

 

** ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจากทาง
บริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั** 

 
 
 
 



 11 

ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้!!! 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณากรอกรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต) 
(MISS./ MRS./ MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................................................................... 
สถานภาพ โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่าร้าง   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส......................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)........................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณย์ี.......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ............................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน(กรณไีม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)..................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
............................................................... .... ... .. .. .........รหัสไปรษณย์ี.......................โทรศัพท์บ้าน............................................... 
ช่ือสถานทีท่าํงาน / สถานศึกษา(ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)......................................................................................... 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถานทีท่าํงาน / สถานศึกษา(ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................รหัสไปรษณย์ี.........................โทร................................ 
**กรณเีกษียณอายุงาน กรุณากรอกช่ือสถานทีท่าํงาน/ ทีอ่ยู่ ทีเ่คยทาํงาน...................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................ 
(สําคัญมากกรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน)  
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัที.่............... เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที่.......................เดือน........................ปี..................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ไม่เคย    เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 
เมื่อวนัที.่............... เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที่.......................เดือน........................ปี..................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
หมายเหตุ 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเกบ็เอกสารเพิม่เตมิ  อาจทาํให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งนี้
เพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
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