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ประกาศ : ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2553 เป็ นต้ นไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจี ้ย และ เมืองฟ่ งหวง มณฑลหูหนาน ได้ มีการออก
กฎระเบียบ กําหนดนโยบายให้ โรงแรม ยกเลิกการให้ บริ การ สิ่งของที่ใช้ ครัง้ เดียวแล้ วทิ ้ง เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แชมพู หมวกอาบนํ ้า
รองเท้ าแตะฯลฯ เพื่อเป็ นการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้ อนและรักษาสิ่งแวดล้ อม **ดังนันกรุ
้ ณานําสิ่งของใช้ เหล่านี ้ติดตัวมาด้ วยตัวเอง**
**หากท่านเข้ าพักแล้ วต้ องการใช้ สิ่งของดังกล่าว ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มเองตามราคาที่โรงแรมกําหนดไว้ (กรุ ณาสอบถามเพราะ
โรงแรมบางแห่งอาจวางไว้ ด้านนอกหรื อวางไว้ ในห้ องนํ ้า แล้ วคิดค่าบริ การเมื่อท่านเช็คเอ้ าท์ )

*** กรุ ณาเตรี ยมค่ าทิปไกด์ และคนขับรถ จํานวน 100 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง ***
*** ส่ วนหัวหน้ าทัวร์ ขึน้ อยู่กับความเหมาะสมในเรื่ องของการบริการ ***
กําหนดการเดินทาง 11-15 / 18-22 / 25-29 มีนาคม 2558
4-8 / 15-19 / 22-26 / 25-29 เมษายน 2558
วันแรก

กรุ งเทพฯ – ฉางซา - เมืองโบราณฟ่ งหวง

04.30 น.

 คณะพร้ อมกันที่ ท่ าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่ างประเทศ) ชัน้ 3 โดย

สายการบิน AIR ASIA โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯคอยต้ อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน และ
กระเป๋ าเดินทางให้ กบั ท่าน
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* บริการนํา้ หนักกระเป๋า พิเศษ 20 กิโลกรั มต่ อท่ าน * บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง ทัง้ ไปและกลับ
07.30 น.
12.10 น.

เที่ยง
บ่ าย

คํ่า

เหิรฟ้าสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 540
ถึง “ฉางซา” ตังอยู
้ ท่ างตอนใต้ ของแม่นํ ้าเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง ตะวันออกติดภูเขาลัวเซียว ตะวันตก
ติดภูเขาอูหลิง ทิศใต้ ตดิ ภูเขาเฮิงชาน มีพื ้นที่ประมาณ 12,500 ตร.กม.แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 5 เขต
และ 4 อําเภอ อีกทังยั
้ งเป็ นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมยาวนาน กว่า 3,000
ปี ในปั จจุบนั เป็ นศูนย์กลางด้ านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและ
รับสัมภาระเรี ยบร้ อยแล้ ว
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฟ่ งหวง ซึ่งมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้ านวัฒนธรรมอันลํ ้าค่าที่ตก
ทอดมาจากราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง มีถนนที่ปดู ้ วยหิ นเขียวกว่า 20 สาย สิ่งก่อสร้ าง 68 แห่ง วัตถุโบราณ
116 แห่ง ท่านยังได้ ชมเมืองที่สร้ างขึ ้นสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งเมืองสร้ างขึ ้นด้ วยหินมีชื่อว่า “หวงซือเฉี ยวกู่เฉิง ”
เดิมเป็ นที่ว่าการอําเภอ มีจุดเด่น คือ กําแพงโบราณซึ่งสร้ างในสมัยราชวงศ์หมิง เป็ นสถานที่ได้ รับความนิยม
และเป็ นสถานศึกษาค้ นคว้ าประวัติความเป็ นมาทังชาวจี
้
นและต่างชาติ จากการจดบันทึกประวัติของท่านเสิ่น
ฉงเหวินทําให้ ผ้ คู นได้ ร้ ูจกั ที่มาที่ไปของเมืองฟ่ งหวงนัน่ เอง
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
 พักที่ JIANGTIAN DUJIAUCUN HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่สอง

บ้ านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน – กําแพงหนานฟางฉางเฉิน(กําแพงทิศไต้ ) – จางเจียเจีย้ - โชว์
นางจิง้ จอกขาว

เช้ า

 รับประทานอาหาร ณ โรงแรม

นําท่านชม บ้ านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์ และนักการศึกษาอันลือชื่อของจีน
บ้ านเกิดของเสิ่นฉงเหวินเป็ นบ้ านที่ปลูกล้ อมรอบลานบ้ านทัง้ สี่ด้าน ก่อด้ วยอิฐทนไฟที่มีสัญลักษณ์ประจํา
ท้ องถิ่นในภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน และได้ ตกทอดมาจากปู่ ของเสิ่นฉงเหวินอดีตผู้บงั คับการทหาร
ประจํามณฑลกุ้ยโจวในสมัยราชวงศ์ชิง ต่อมาจึงสร้ างเป็ นบ้ านเกิดหลังดังกล่าว จากนันนํ
้ าท่านชม
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เที่ยง
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คํ่า

กําแพงหนานฟางฉางเฉิน(กําแพงทิศไต้ ) เป็ นกําแพงที่ราชวงศ์หมิงสร้ างขึ ้นมาเพื่อปกป้องชาวแม้ วที่อยู่ใน
การปกครองของราชวงศ์หมิง เลยมีอีกชื่อว่าเป็ น กําแพงแม้ ว (เมี่ยวเจียงฉางเฉิน) กําแพงได้ ถกู ทําลายใน
ปลายราชวงศ์หมิงและได้ สร้ างขึ ้นมาใหม่ในราชวงศ์ชิงถึงปั จจุบนั มีอายุ 400 กว่าปี มีค วามยาว 190 กิโลเมตร
ส่วนใหญ่สร้ างอยูบ่ นไหล่เขา
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ จางเจียเจีย้ ซึ่งตังอยู
้ ่ทางตะวันตกเฉี ยงเหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้
ของประเทศจีน เป็ นพื ้นที่ที่มีลกั ษณะพิเศษและมีทศั นียภาพที่งดงาม คลอบคลุ มพื ้นที่มากกว่า 264 ตาราง
กิโลเมตร และ 97.7% ของพื ้นที่เป็ นป่ าไม้ จางเจียเจี ้ยได้ ถกู ประกาศให้ เป็ นเขตอนุรักษ์ วนอุทยานแห่งชาติในปี
ค.ศ. 1982 ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่นของ
ที่นี ้ คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตงตระหง่
ั้
านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากนี ้ยังมีช่องแคบ
ลําธาร สระนํ ้า และนํ ้าตกมากมาย รวมทังมี
้ ถํ ้ากว่า 40 ถํ ้า ซึ่งทําให้ สถานที่แห่งนี ้ มีภูมิทศั น์ที่งดงามจนได้ รับ
การประกาศให้ เป็ นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ร้าน หยกจีน ของลํ ้าค่าที่ขึ ้น
ชื่อ ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรมรวมไปถึงลัทธิ
ขงจื๊อยังให้ ความหมายของหยกในแง่ของสัญญาลักษณ์แห่งปั ญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ
และความกล้ าหาญ ซึ่งหากใครได้ ครอบครองหยกจะพบความสุขความเจริ ญรุ่งเรื อง ความรํ่ ารวย ความมีโชค
รวมถึงทําให้ อายุยืนอีกด้ วยให้ ท่านได้ เลือกชมหยกที่ได้ ผ่านการเจียระไนมาเป็ นเครื่ องประดับนําโชค อาทิเช่น
กําไลหยก แหวนหยก หรื อ เผ่เย้ า ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อเป็ นของขวัญของฝาก
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารคํ่านําท่านชมการแสดงโชว์อลังการ THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY
FOX ฟั งเพลงรักอันไพเราะ มีนกั แสดงกว่า 500 ชีวิตโลดแล่นอยู่บนเวทีกลางแจ้ งแบบอลังการตระการตา
มีฉากหลังเป็ นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า ท่านจะจื่นตาตื่นใจกับเทคนิคการเปลี่ยนร่างเป็ นมนุษย์ของนาง
จิ ้งจอกขาว และรู้สกึ ซาบซึ ้งไปกับความรักของจิ ้งจอกขาวสาวสวยและชายหนุม่ ตัดฟื นที่ฝ่าฟั นอุปสรรค์ตอ่ สู้เพื่อ
ความรักจนท้ ายที่สดุ ก็สมหวังในชีวิต คู่ (หมายหตุ : โชว์ นีเ้ ป็ นการแสดงที่โรงละครกลางแจ้ ง ดังนัน้ หากมี
การปิ ดการแสดงในวันนี ้ ไม่ ว่าจะด้ วยกรณีใดๆ จนทําให้ ไม่ สามารถเข้ าชมได้ ทางบริษัทฯ ขอใช้ สิทธิ์
ตัดสินใจในการจัดโชว์ พืน้ เมืองชุดอื่นทดแทนให้ เท่ านัน้ และไม่ มีการคืนค่ าบริการใดๆ ทัง้ สิน้ )
 พักที่ JINHUA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่สาม

เขาอวตาร – เทียนเสีย้ ตีอ้ ีเ้ ฉียว – ถนนซีป้ เจี
ู ย

เช้ า

 รับประทานอาหาร ณ โรงแรม
นําท่านขึ ้น เขาอวตาร อยู่ในเขตอุทยานเหยียนเจียเจี ้ย (ขึน้ -ลงเขาด้ วยลิฟท์ ) ลิฟท์ แก้ วไป่ หลง ลิฟท์แก้ ว
แห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตร พร้ อมกับชมทิวทัศน์อนั สวยงามที่สดุ แสนประทับใจ ท่านจะได้ ตื่นตาตื่นใจกับ
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ยอดเขาสูงซึง่ วัดได้ ถึง 1,250 เมตร ทังด้
้ านทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนันเต็
้ มไป
ด้ วยชะง่อนผาอันสูงชัน ลําห้ วยลึก และป่ าหิน หินยักษ์ ในรูปลักษณะต่างๆยืนตระหง่านคํ ้าฟ้า จากนันนํ
้ าท่าน
ชม เทียนเสีย้ ตีอ้ ีเ้ ฉียว (สะพานใต้ ฟ้าอันดับ 1) ที่มีทศั นียภาพสวยงามรายล้ อมด้ วยหมูข่ นุ เขา
ซึ่งภาพยนตร์ ฮอลลีว้ ดู ชื่อดังเรื่ อง “อวตาร” ได้ นําวิวบางส่วนของขุนเขามาเป็ นฉากในการถ่ายทํา ท่านจะได้
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ อันสวยงามที่ แสนประทับใจมิร้ ู ลืม และยากที่จะหาคํามาบรรยายได้ จากนัน้ นําท่าน
เดินทางสู่ ร้ านชา ชิมชาอวู่หลง และชาผู่เอ๋ อ ซึง่ เป็ นชาที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านแวะ ร้ านนวดเท้ า ให้ ท่านได้ ชมการสาธิตการนวดเท้ า ซึ่งเป็ นอี กวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครี ยด
และบํารุงการไหลเวียนของโลหิตด้ วยวิธีธรรมชาติ จากนันนํ
้ าท่านสู่ ถนนซีป้ ูเจีย ตังอยู
้ ใ่ นเขตอุทยาน
อูห่ ลิงเหยียนซึง่ เป็ นแหล่งสินค้ าพื ้นเมือง ท่านจะได้ เลือกซื ้อของท่านจะได้ เลือกซื ้อของราคาถูกฝากญาติมิตรสนิท
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
 พักที่ JINHUA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ส่ ี

เขาเทียนเหมินซาน - ทางเดินกระจก – ถํา้ ประตูสวรรค์ - ฉางซา

เช้ า

 รับประทานอาหาร ณ โรงแรม
นํ า ท่ า นแวะเลื อ กซื อ้ ไข่ มุ ก ครี ม ไข่ มุ ก บํ า รุ ง ผิ ว ที่ ทํ า จากไข่ มุ ก นํ า้ จื ด ที่
เพาะเลี ้ยงในทะเลสาป ให้ ทา่ นเลือกซื ้อเป็ นของฝากกลับบ้ าน นําท่านเดินทางสู่
เขาเทียนเหมินซาน อยู่ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจี ้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยู่สงู
จากระดับนํา้ ทะเล 1,518.6 เมตร เป็ นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ไ ด้ บนั ทึกไว้ ใน
จดหมายเหตุประวัติศาสตร์ ของเมืองจางเจียเจี ้ย เนื่องจากหน้ าผาสูงชันมีช่อง
โพรงลัก ษณะคล้ า ยประตูซึ่ง ก็ คือ ช่อ งหิ น เที ย นเหมิ น (ประตูสวรรค์ ) ที่ มี
ทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้ น้อยมากในโลกปั จจุบนั นําท่ านขึน้ สู่
เขาโดยนั่งกระเช้ าขึน้ -ลง (กระเช้ ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้ เวลาเพียง
40 นาที ) ให้ ท่านได้ ช มความงามของภูเขานับร้ อยยอดที่ สูง เสี ยดฟ้ า และชม
เส้ นทางขึ ้นเขาที่มีโค้ งถึง 99 โค้ งจากบนกระเช้ า ถึงจุดชมวิว นําท่านเดินชมหน้ า
ผาลอยฟ้าให้ ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้ าผาที่งดงามที่ สุดแห่งหนึ่ง พร้ อม
กับความเสียวของทางเดินกระจกที่มี ระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้ างอยู่
สูงกว่าระดับนํ ้าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร ท่านจะได้ เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ ทางเดินกระจกทังหมด
้
จากนัน้
นําท่านนัง่ กระเช้ าลงมาจนถึงจุดเปลี่ยนจากกระเช้ า ไปขึ ้นรถท้ องถิ่นเพื่อเดินทางต่อไปให้ ถึง ถํา้ เทียนเหมิน
ซาน หรื อเรี ยกว่ า ถํา้ ประตูสวรรค์ ถํ ้าเทียนเหมินซาน เป็ น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของจีน เหตุที่เรี ยกว่าประตู
สวรรค์เพราะภูเขาเกิดระเบิดขึ ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็ นช่องประตูขึ ้น ช่องประตูนี ้สูง 131.5 เมตร กว้ าง
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เที่ยง
บ่ าย

คํ่า

57 เมตร ลึก 60 เมตร และหากท่านต้ องการขึ ้นถึงจุดสูงสุดของยอดเทียนเหมินซาน ท่านต้ องเดินขึ ้นบันได
อีก 999 ขัน้ เพื่อที่จะได้ เห็นช่องเขาประตูสวรรค์และวิวทิวทัศน์ที่สวยดัง่ สวรรค์จากช่องเขานี ้ และให้ ท่านได้
ถ่ายรูปพร้ อมชมความงาม (หมายเหตุ : การนั่งกระเช้ าขึน้ -ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้ าปิ ดซ่ อม
บํารุ ง ทางบริ ษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ / การนั่งรถของอุทยานขึน้ ไปบนถํา้ เทียนเหมิน
ซาน หากรถของอุทยานไม่ สามารถขึน้ ไปที่ถาํ ้ เทียนเหมินซานได้ ทางบริ ษัทฯ จะไม่ คืนเงิน หรื อหา
โปรแกรมอื่ น มาทดแทนให้ ทั ้ง นี ้ ขึ น้ อยู่ กั บ สภาวะอากาศ และการรั ก ษาความปลอดภั ย ของ
นักท่ องเที่ยว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็ นสําคัญ โดยที่ไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า)
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านแวะ ร้ า นผ้ าไหม ชมโรงงานผลิตผ้ าไหมของจี น ชมวิธี การนํ าเส้ นไหมออกมาผลิตเป็ นสินค้ าทัง้ ใช้
เครื่ องจักร และแรงงานคน ชมการดึง ใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทําใส้ นวมผ้ าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับ
การซื ้อเป็ นทังของฝากและใช้
้
เอง จากนันนํ
้ าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉางซา ซึ่งมีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมา
อันยาวนานมากกว่า 3,000 ปี ในสมัยราชวงศ์ฉินราชสํานักได้ สงั่ การให้ มีการจัดตังเขตฉางซาเป็
้
นลักษณะเขต
การปกครอง ต่อมาเปลี่ยนชื่อเขตฉางซาเป็ นรัฐฉางซา ตังอยู
้ ่ทางตอนใต้ ของแม่นํ ้าเซียง ตอนเหนือติดกับ
ทะเลสาบต้ งถิง ตะวันออกติดกับภูเขาลัวเซียว ตะวันตกติดกับภูเขาอูหลิง ทิศใต้ ติดกับภูเขาเฮิงชาน มีพื ้นที่
ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตรแบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 5 เขต และ 4 อําเภอ
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
 พักที่ XIANGRONG HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ห้า

ฉางซา – กรุ งเทพฯ

เช้ า

 รับประทานอาหาร ณ โรงแรม
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่ นามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 541 
15.20 น.
ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

12.55 น.

( *** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ ตงั ้ แต่ 20 ท่ านขึน้ ไป *** )
หมายเหตุ : ตามนโยบาย ร่ วมกับการท่ องเที่ยวแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้ มีการประชาสัมพันธ์ สินค้ าพืน้ เมืองให้
นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ ู จัก คือ ผ้ าไหม, นวดเท้ า, ใบชา, หยก ,ไข่ มุก ซึ่งจําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผล
กับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ กับนักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ า ร้ านทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชมซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละ
ประมาณ 45-60 นาที ซือ้ หรื อไม่ ซือ้ ขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทัง้ สิน้
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กําหนดการเดินทาง 11-15 / 18-22 / 25-29 มีนาคม 2558
22-26 / 25-29 เมษายน 2558
อัตราค่ าบริ การ

ผู้ใหญ่ ( พักห้ องคู่ )
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้ องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

22,900
22,900
4,500

บาท
บาท
บาท

กําหนดการเดินทาง 4-8 / 15-19 เมษายน 2558
อัตราค่ าบริ การ

ผู้ใหญ่ ( พักห้ องคู่ )
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้ องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

23,900
23,900
4,500

บาท
บาท
บาท

ราคาทัวร์ นี ้ ไม่ แจกกระเป๋า / ไม่ มีราคาเด็ก ซึ่งราคาทัวร์ ดังกล่ าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากสภาวะ
นํา้ มันโลกที่มีการปรั บราคาสูงขึน้ ทําให้ สายการบินอาจมีการปรั บราคาภาษีนํา้ มันขึน้ ในอนาคต ซึ่งทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ าภาษีนํา้ มันเพิ่มตามความเป็ นจริง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ น
สําคัญ (ราคาดังกล่าวข้ างต้ นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่
และกรณีที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่านํ ้ามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว้ )
อัตราค่ าบริ การดังกล่ าวรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชันทั
้ ศนาจร ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าวีซา่ และภาษี สนามบินทุกแห่งตามที่กําหนดไว้ ในรายการ
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื ้อ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
 นํ ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ ้นเครื่ อได้ 1 ชิ ้น ต่อท่าน นํ ้าหนักต้ องไม่เกิน 7 กิโลกรัม , ค่าประกัน
วินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่
มีอายุตงแต่
ั ้ 1 เดือนขึ ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสงู กว่า 70 ปี ขึ ้นไป ค่าชดเชยทังหลายตาม
้
หมายเหตุ
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กรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึง่ ของค่าชดเชยที่ระบุไว้ ในกรรมธรรม์ ทังนี
้ ้ย่อมอยู่ในข้ อจํากัดที่มีการตกลงไว้ กบั บริ ษัทประกัน
ชีวิต ทุกกรณี ต้ องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
การประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้ วยโรคประจําตัว, การติดเชื ้อ, ไวรัส, ไส้ เลือ่ น, ไส้ ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้ องกับการติดยา,
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้ อํานาจของสุรายาเสพติด,
บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้ งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้ าย การยึด
พาหนะ และ การปล้ นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่ าบริ การดังกล่ 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)

 กรุ ณาเตรียมค่ าทิปไกด์ และคนขับรถ รวม 100 หยวน ส่ วนหัวหน้ าทัวร์ ขึน้ อยู่กบั
ความเหมาะสมในเรื่ องของการบริการ (เด็กชําระทิปเท่ าผู้ใหญ่ )
 VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องการใบเสร็จรั บเงินที่ถูกต้ อง จะต้ องบวกค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม และหัก
ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทัง้ หมดเท่ านัน้ และโปรดแจ้ งทางบริษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่
ถูกให้ กับบริษัททัวร์ เท่ านัน้
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครัง้ แรกมัดจําท่านละ

10,000 บาท หรือทังหมด
้
ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน

2. เนื่องจากราคานี ้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้ องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้ าตัว๋ เท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรื อ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทังสิ
้ ้น ถ้ ากรณียกเลิก หรื อเปลีย่ นแปลงการเดินทาง ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทังหมด
้
หรื อบางส่วนให้ กบั ท่าน
3. คณะทัวร์ ครบ 20 ท่ านออกเดินทาง มีหวั หน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่าน สละสิทธิ์
ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น และทางบริ ษัทจะเรี ยกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ านเป็ น
จํานวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน
5. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
6. การยกเลิก
6.1 ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 35 วัน ขึน้ ไป หักค่ามัดจํ า ค่าใช้ จ่ายบางส่วนสํ าหรั บ กรุ๊ ปที่ ต้องการั นตีมัดจํ ากับสายการบิ นหรื อ
กรุ๊ ปที่มีการการันตีคา่ มัดจําที่พกั ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ ซึง่ ไม่อาจขอคืนเงินได้
6.2 ยกเลิ ก ก่ อ นการเดิน ทาง 30 วัน ขึน้ ไป เก็ บ ค่า ตั๋ว เครื่ องบิ น และค่ าใช้ จ่ า ยที่ เกิ ดขึ น้ ทัง้ หมดตามความเป็ นจริ ง เนื่ องจาก
กฎระเบียบของสายการบินแอร์ เอเซีย ต้ องให้ ชําระเงินค่าตัว๋ เครื่ องบินทังหมดก่
้
อนการเดินทาง 30 วัน
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6.3 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
6.4 ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัด จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการั นตีค่า

มัดจําที่พักโดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่ าทัวร์ ทัง้ หมด
เนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
หมายเหตุ
1. จํานวนผู้เดินทางขันตํ
้ ่าผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อจาก
อุบตั ิเหตุตา่ งๆ
5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อ
กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจากไทย
้
และต่างประเทศซึง่ อยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน
จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้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 ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
9. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื ้อ
เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
10. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
ตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้ วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดก็ตาม
ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้
ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
13.ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรั บหนังสือเดินทาง
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1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้ องไม่ มีการชํารุ ดใดๆ ทัง้ สิน้ ถ้ าเกิดการ
ชํารุ ด
เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้ )
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้ าตรง รู ปสี 2 นิ ้ว 2 ใบ มีพื ้นหลังสีฟ้า หรื อสีขาวเท่านัน้ อัดด้ วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านัน้ และต้ องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อ
รู ปพริ น้ ซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้ รูปถ่ายข้ าราชการในการยื่นวีซา่ กรุ ณาเตรี ยมหนังสือ
รับรองต้ นสังกัดจัดมาพร้ อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. กรณีหนังสือเดินทางที่นํามาให้ เป็ นเล่มใหม่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุ ณาแนบหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้ วย เนื่องจากสถานทูตต้ องการดู
ว่า ตังแต่
้ ปี 2010 จนถึงปี ปัจจุบนั ผู้เดินทางเคยเข้ าประเทศจีนมาแล้ วหรื อไม่
5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา หรื อ เท่านัน้ ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตังแต่
้ หน้ าแรกที่มีชื่อ
ของผู้เดินทาง ถ่ายสําเนาทุกหน้ า ทุกแผ่น (กรุ ณาอย่าถ่ายข้ ามหน้ า) และต้ องมียอดเงิน 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 15 ปี , นักเรี ยน, นักศึกษา ต้ องแนบสําเนาสูติบตั รของเด็ก, หนังสือรับรองของผู้ที่ออกค่าใช้ จ่ายในการ
ท่องเที่ยวให้ โดยแสดงความสัมพันธ์วา่ เกี่ยวข้ องกับผู้เดินทางอย่างไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้รับรอง
ค่าใช้ จ่าย และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา หรื อ เท่านัน้ ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตังแต่
้
หน้ าแรกที่มีชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวให้ ถ่ายสําเนาทุกหน้ า ทุกแผ่น (กรุ ณาอย่าถ่ายข้ ามหน้ า) และต้ องมียอดเงินที่
สามารถรับรองค่าใช้ 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 และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา หรื อ เท่านัน้ ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่
เดินทาง ) ตังแต่
้ หน้ าแรกที่มีชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวให้ ถ่ายสําเนาทุกหน้ า ทุกแผ่น (กรุ ณาอย่าถ่ายข้ ามหน้ า) และ
ต้ องมียอดเงินที่สามารถรับรองค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้ที่จะรับรองให้ **ถ่ ายสําเนาย้ อนหลัง 3 เดือนขึน้ ไป**

9. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุ ณากรอกให้ ครบเพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง
10. ข้ อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศกึ ษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ที่ทํางาน ญาติที่ติดต่อได้ ในกรณีฉกุ เฉิน หมายเลข
โทรศัพท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรั บทราบว่ า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวี
ซ่ า เล่ มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ ส่ ุมตรวจทุกวัน)
11. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซา่ ดังนันกรุ
้ ณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริ ษัททัวร์ อย่างน้ อย 5-7 วันทํา
การ (ก่อนออกเดินทาง)
12.โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่
การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั ง้ บริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
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13. ผู้ท่ ปี ระสงค์ จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการทําวีซา่ จีน ท่านจะต้ องรับผิดชอบ
ในการอนุญาตให้ เข้ า-ออกประเทศด้ วยตนเอง เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้ นวีซา่ / ผู้ใช้ บตั ร APEC
กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยู่ประเทศจีนอย่างน้ อย 2 สัปดาห์
14. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
-ทางบริ ษัทฯ สามารถขอวีซา่ ให้ ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน้
-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.รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 2 ใบ รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือว่าจ้ างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี ้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รู ปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรื อแต่งหน้ าทาปาก
2. นํารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายที่มีวิวด้ านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพื่อยื่นทําวีซา่
4. นํารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ 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 ทราบ
ล่ วงหน้ า**

ข้ อควรระวัง !!! ท่ านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่ องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณา
สอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั ง้
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พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษทั จะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่ าน

**ก่ อนทําการจองทัวร์ ทุกครั ง้ กรุ ณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด
เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก**

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้ !!!
**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 จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
..........................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ บ้าน....................................มือถือ.............................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่) ........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .........................โทรศัพท์ บ้าน...............................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..........................................................................................................................
ตาแหน่ งงาน....................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ......................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .................................โทร.............................................
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(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่ ○ ไม่ เคย ○ เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมือ่ วันที.่ .............................เดือน.............................ปี ................................ถึง วันที.่ ..............................เดือน..............................ปี ...............................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่ ○ ไม่ เคย ○ เคย โปรดระบุ...................................................................................................
เมือ่ วันที.่ ..............................เดือน............................ปี ................................ถึง วันที.่ ...............................เดือน.............................ปี ...............................

รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................................SURNAME............................................................................
RELATION.....................................................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................................SURNAME............................................................................
RELATION.....................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริ ษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริ ษัทอาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนี้
เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทาตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

