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เติงเฟิ ง ...ชม วัดเส้าหลิน(รวมรถไฟฟ้ า) วัดพุทธอันดับหนึ่งของจีน
ลัว่ หยาง...ชม ถํ้าหินหลงเหมิน ...มรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ.2000
สั มผัส...รถไฟความเร็วสู งจากลัว่ หยางสู่ ซีอาน ด้วยความเร็วสู งสุ ด 300 กม./ชัว่ โมง
ซีอาน...ชม กองทัพทหารดินเผา (รวมรถไฟฟ้ า) มรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ.1987
ตื่นตาตื่นใจกับ...โชว์ราชวงศ์ถงั และ การแสดงกังฟู
เมนูพเิ ศษ...เกีย๊ วซีอาน , เป็ ดย่าง , สุ กมี้ องโกล
** ราคานีช้ ัวร์ รวม ภาษีสนามบินไทย-จีนและค่ าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ว **
** ราคานีไ้ ม่ แจกกระเป๋ า ไม่ รวมทิปไกด์ และคนขับรถ**
กําหนดการเดินทาง วันที่ 08-13 มี.ค.58
ราคา 32,900.วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูม–ิ เจิง้ โจว – อิสระช้ อปปิ้ งที่ จัตุรัส 27

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศ ชั้ น 4 ประตู 9 เคาน์ เตอร์ U
สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรั บและอํานวยความ
สะดวกตรวจเช็ คสั มภาระและเอกสารการเดินทางให้ กบั ทุกท่ าน
08.40 น.
เหิรฟ้ าสู่ เมืองเจิ้งโจว เมืองหลวงของมณฑลเหอหนาน โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
เทีย่ วบินที่ CZ362
หมายเหตุ : แวะจอดรับ-ส่ งผู้โดยสาร ทีส่ นามบินกวางเจา ประมาณ 1.20 ชั่ วโมง นําท่ านผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง จากนั้นต่ อ
เครื่องลําเดิมเดินทางสู่ เมืองเจิง้ โจว
15.35 น.
เดิ นทางถึง ท่ าอากาศยานเมืองเจิ้งโจว ตั้งอยู่บนฝั่ งแม่น้ าํ เหลื องตอนปลายของที่ราบจีนเหนื อเป็ นเมืองเก่าแก่
ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง มีประชากรประมาณ 1 ล้านคนมี พ้ืนที่สีเขี ยวและสวนสาธารณะต่างๆ เป็ นจํานวนมาก
ปั จจุบนั เจิง้ โจวนับเป็ นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของจีน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ให้ท่าน อิสระ
06.00 น.

(GH) เจิ้งโจว-ไคเฟิ ง-ลัว่ หยาง-รถไฟความเร็ วสูง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน (CZ) 8-13 มี.ค. 32,900.-
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คํ่า

ช้ อปปิ้ งที่ จั ตุ รัส 27 เป็ นแหล่ งช้อปปิ้ งของเมื องเจิ้ งโจว ศูนย์รวมของห้างสรรพสิ นค้า ร้ านอาหาร ที่ มีสินค้า
มากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้ อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ FENG LE YUAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว นอนเจิง้ โจว

วันทีส่ อง

เจิง้ โจว-ไคเฟิ ง-ศาลไคเฟิ ง-เจดีย์เหล็ก-ศาลามังกร-เติงเฟิ ง-วัดเส้ าหลิน (รวมรถไฟฟ้า)-ป่ าเจดีย์
ชมการแสดงกังฟู-เติงเฟิ ง-ลัว่ หยาง

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองไคเฟิ ง เป็ นเมืองเก่าแก่ เคยเป็ นเมืองหลวง 7 ราชวงศ์นบั ตั้งแต่ยคุ จ้านกว๋ อและรุ่ งเรื องที่สุดในสมัย
ราชวงศ์ซ่ง มีเนื้อที่ 900 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1.9 ล้านคน นําท่านชม ศาลไคเฟิ ง ของท่านเปาบุน้
จิ้น (เปากงฉื อ) ที่สร้ างขึ้นบนเนื้ อที่ 4,000 ตารางเมตร เป็ นสถานที่ซ่ ึ งใช้ในการพิพากษาคดี ของท่านเปาบุน้ จิ้น
ขุนนางผูท้ ี่มีความซื่ อสัตย์ยุติธรรม จนเป็ นที่เลื่องลือแห่ งราชวงศ์ซ่งเหนื อ ชมห้องพิจารณาคดีที่มีเครื่ องประหาร
หัวสุ นขั หัวพยัคฆ์ และหัวมังกร ชมรู ปหล่อสัมฤทธิ์ ของท่านเปาฯ สู ง 2.5 เมตร นําท่านชม เจดีย์เหล็ก (เถียะถ่ า)
ตั้งอยูด่ า้ นเหนือของเมืองไคเฟิ งในบริ เวณวัดยิว้ กว้อ เจดียเ์ หล็กนี้ สร้างตั้งแต่ราชวงศ์ซ่งปี ค.ศ.1049 ลักษณะทรง
แปดเหลี่ยมแบบจีนสู ง 13 ชั้น โดยลักษณะภายนอกใช้กระเบื้องหลากสี มา ประติดประต่อห่ อหุ ้มซึ่ งมองไกลๆ
คล้ายกับเป็ นสี ของเหล็ก จึงได้ชื่อเป็ นเจดียเ์ หล็ก จากนั้นนําท่านชม ศาลามังกร (หลงถิง) ซึ่ งตั้งอยูท่ างตะวันตก
เฉี ยงเหนือของเมืองไคเฟิ ง สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1692 ในสมัยจักรพรรดิคงั ซี แห่งราชวงศ์ชิง
ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดิ นทางสู่ เมืองเติงเฟิ ง ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของสถานที่ข้ ึนชื่ อในด้านศิลปะมวยจีน (วิทยายุทธชาวจีน) เข้าชม วัดเส้ า
หลิน (รวมรถไฟฟ้า) ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของเทือกเขาซงซาน ในอําเภอเติงเฟิ ง เมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน
ซึ่ งก่ อตั้งโดยภิกษุชาวอิ นเดี ยนามว่า “พระโพธิธรรม” ซึ่ งเป็ นผูน้ าํ พุทธศาสนานิ กายเซน เข้ามาเผยแพร่ พระ
ศาสนาเมื่ อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึ กญาณสมาธิ เพื่ อให้เข้า ถึ ง สั จธรรม ต่อมาอารามแห่ ง นี้ ก ลายเป็ น
ศูนย์กลางของการฝึ กฝนศิลปะการป้ องกันตัวที่รู้จกั กันดีในนาม “กังฟู” นําชมสิ่ งสําคัญในวัดเส้าหลินอันได้แก่
วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรู ปพระพุทธเจ้าในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต รวม 1,000 องค์
นําท่านชม ป่ าเจดีย์ (ถ่ าหลิน) ที่มีหมู่เจดี ยก์ ว่า 200 องค์ ซึ่ งเป็ นสถานที่บรรจุอฐั ิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้า
หลิน นําท่าน ชมการแสดงกังฟู ที่มีการสื บทอดเป็ นบทเรี ยนและมีการจัดแสดงให้นกั ท่องเที่ยวได้ชม ที่โรงเรี ยน
ฝึ กกังฟูในบริ เวณใกล้เคียงวัดเส้าหลิน จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองลั่วหยาง อดีตราชธานี ที่ยิ่งใหญ่สืบต่อกัน
มาถึง 10 ราชวงศ์ ยืนยาวนับเป็ นที่สองรองจากซี อาน จักรพรรดินี “บูเซ็ คเทียน” โปรดปรานเมืองลัว่ หยางมาก
ตั้งให้เป็ นราชธานี ในสมัยที่ พระองค์ประกาศตนเป็ นฮ่องเต้หญิ ง พระราชทานนามเมื องว่า “นครเสิ นตู ” มี
ความหมายว่า “เทพนคร” ไคเฟิ ง-เติงเฟิ ง ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่ วโมง เติงเฟิ ง-ลั่วหยาง ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง

กลางวัน
บ่ าย

(GH) เจิ้งโจว-ไคเฟิ ง-ลัว่ หยาง-รถไฟความเร็ วสูง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน (CZ) 8-13 มี.ค. 32,900.-
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บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ XIN YUAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว นอนลัว่ หยาง

วันทีส่ าม

วัดถํา้ หลงเหมิน (รวมรถไฟฟ้า)-ลัว่ หยางนั่งรถไฟความเร็วสู งสู่ ซีอาน-ร้ านใยไผ่ -โชว์ ราชวงศ์ ถัง

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม ถํ้าหลงเหมิน หรื อ ถํา้ ประตูมังกร (หลงเหมินสื อคู) (รวมรถไฟฟ้า)หมู่ถ้ าํ พันพระที่ต้ งั อยู่ริมฝั่ งนํ้าอี๋
เจียง เป็ นพุทธสถานเก่าแก่ที่สําคัญและน่ าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่ งหนึ่ งของจีน สร้างราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเว่ย
เหนื อและสร้ างเพิ่มเติมเรื่ อยมาจนถึ งสมัยราชวงศ์ถงั โดยการเจาะหน้าผาหิ นให้เป็ นถํ้าหรื ออุโมงค์เข้าไป แล้ว
สลักเสลาเป็ นรู ปพระพุทธเจ้า พระโพธิ สัตว์ เทวดา นางฟ้ า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนัง
ถํ้า สร้างโดยการอุปถัมภ์ของชนชั้นสู งในสมัยนั้นๆ บูเซ็ คเทียนสมัยเป็ นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพย์
ส่ วนพระองค์เป็ นจํานวนมาก เพื่อบูรณะถํ้าหิ นหลงเหมินแห่ งนี้ การสร้างถํ้าพระพุทธแห่ งนี้ ที่ได้รับอิทธิ พลมา
จากอินเดียและเอเชี ยกลาง ปั จจุบนั ยูเนสโก้ประกาศให้หลงเหมินเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000
ชม วัดถํ้าเฟิ่ งเซี ยนซื่ อ ชมพระประธานสู ง 17 เมตรสลักอยู่กลางแจ้งแวดล้อมด้วยพระโพธิ สัตว์และทวยเทพ
กล่าวกันว่าใช้พระพักตร์ ของพระนางบูเซ็คเทียนเป็ นแบบในการแกะสลัก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ สถานีรถไฟ เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็ วสู ง มุ่งหน้าสู่ ซี อาน ด้วยความเร็ วสู งถึ ง 300 กิ โลเมตรต่อ
ชัว่ โมง เมืองหลวงของมณฑลส่ านซี ตั้งอยูใ่ นหุ บเขาที่มีแม่น้ าํ เว่ยไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 6,000 ปี
ได้ถูกสถาปนาเป็ นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็ นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวมทั้งสิ้ น 12 ราชวงศ์ ซี อาน
ได้เป็ นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทัว่ โลก เป็ นจุดเริ่ มต้นของ
เส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่ อ มีโบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อนั ลํ้าค่า และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจีน
(กระเป๋ าเดินทางต้ องลากเอง เพือ่ ความสะดวกรวดเร็ว) จากนั้นนําท่านชม ร้ านสิ นค้ าที่ทํามากจากใยไผ่ เป็ นการ
นําใยไม้ไผ่มาแปรรู ปเป็ นสิ นค้านานาชนิด อาทิเช่น เสื้ อผ้า ผ้าขนหนู เป็ นต้น ใช้ เวลาเดิ น ทางประมาณ 1.30
ชั่วโมง
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เกีย้ วซีอาน
นําท่าน ชมโชว์ ราชวงศ์ ถัง อันตระการตาชมกาแสดงนาฏศิลป์ ชุ ดต่างๆ ในสมัยราชวงศ์ถงั ที่สะท้อนให้เห็ นถึ ง
ความเจริ ญทางศิลปะอย่างสู งสุ ด
พักที่ GRAND METRO PARK HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว นอนซีอาน

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

วันทีส่ ี่

กองทัพทหารดินเผา (รวมรถไฟฟ้า)-โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี- ผ่ านชม สุ สานจิ๋นซีฮ่องเต้ -ร้ านผ้ าไหมจัตุรัสหอกลอง-จัตุรัสหอระฆัง

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
คณะเดินทางสู่ ตําบลหลินถ่ ง ที่มีชื่อเสี ยงในการผลิตผลทับทิม นําชมสถานที่สาํ คัญที่สุดของเมืองซีอาน ชมความ
ยิง่ ใหญ่อลังการ ซึ่ งถูกจัดให้เป็ นสิ่ งมหัศจรรย์อนั ดับ 8 ของโลก และที่ได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนส

(GH) เจิ้งโจว-ไคเฟิ ง-ลัว่ หยาง-รถไฟความเร็ วสูง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน (CZ) 8-13 มี.ค. 32,900.-
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กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

โก้ให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ. 1987 คือ กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี (รวมรถไฟฟ้า)
นําชมหุ่นปั้ นนักรบกองทหารอารั กขาสุ สาน ซึ่ งถูกฝั งไว้ใต้ดินพร้ อมกับจักรพรรดิ จิ๋นซี ฮ่องเต้ สุ สานทหารหุ่ น
แห่งนี้ชาวนาจีนได้ขดุ ค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็ นจํานวนกว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริ ง และ
มีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัว มีบนั ทึกว่าสุ สานแห่ งนี้ ใช้แรงงานทาสเป็ นจํานวนถึง 726,000 คน ใช้เวลาก่อสร้าง
36 ปี นําชมประวัติฯ บนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบริ เวณที่คาดว่าเป็ นสุ สานของจักรพรรดิจิ๋นซี ปฐมจักรพรรดิ
ของประเทศจี นที่ ได้ทรงรวบรวม แผ่นดิ นจี นให้เป็ นหนึ่ งเดี ยวได้สําเร็ จ ปั จจุ บนั มี การค้นพบที่ ต้ งั ของสุ สาน
แล้วแต่ยงั ไม่มีการเปิ ดสุ สาน คงอยูใ่ นระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้ องกันการเสื่ อม สภาพของวัตถุโบราณที่อาจ
เสี ยหายเมื่อถูกอากาศภายนอก จากนั้นแวะเยีย่ มชม โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี เป็ นโรงงานใหญ่ให้ชมตุ๊กตาดินเผาที่มี
ชื่อเสี ยงของส่ านซี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เป็ ดย่าง
นําท่านผ่านชม สุ สานจิ๋นซี ฮ่องเต้ คือมหาสุ สานของจักรพรรดิจีน จิ๋นซี ฮ่องเต้ (ฉิ นสื่ อหวงตี้) แห่ งราชวงศ์ฉิน
ภายในสุ สานใช้บรรจุพระบรมศพของจิ๋นซี ฮ่องเต้ ทรัพย์สมบัติต่างๆ ตลอดจนกองกําลังทหาร นางสนมและนาง
กํานัล รถม้าและขุนพลทหาร ที่สร้ างมาจากดิ นเผา จํานวนมาก เพื่อเป็ นตัวแทนของข้าราชบริ พารในการร่ วม
เดินทางไปยังปรโลกของจิ๋นซี ฮ่องเต้ แวะชม ร้ านผ้ าไหม ของจีน ชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็ นสิ นค้าทั้ง
ใช้เครื่ องจักร ชมการดึงใยไหมรังแฝดเพื่อมาทําไส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่ งเหมาะกับการซื้ อเป็ นทั้งของฝากและใช้เอง
จากนั้นเที่ยวชม จัตุรัสหอกลอง ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองซี อาน บนถนนซี ตา้ เจีย เป็ นสถาปั ตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง
ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ทาํ การบูรณะขึ้นมาใหม่สองครั้ง โดยรักษารู ปแบบเดิ มไว้ มีความสู ง 33 เมตร หน้า
กว้าง 9 เมตร และลึก 3 เมตร โครงสร้างหลังคาเป็ นไม้ 3 ชั้น ฐานอิฐสู ง 77 เมตร กว้าง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร
ประตูดา้ นเหนื อและใต้สูงและกว้าง 6 เมตร ชั้นล่างก่อเป็ นผนังอิฐและประตูทางเข้าชั้นที่สองและชั้นที่สามเป็ น
เครื่ องใม้หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลื อบ สร้ างขึ้นในปี ที่ 17 แห่ งการครองราชย์ของ พระจักรพรรดิหงหวู่ (จู
หยวนจาง) ซึ่ งเป็ นพระจักรพรรดิ องค์แรกของราชวงศ์หมิง ทางเดิ นผ่านประตูปูดว้ ยหิ นแกรนิ ต มีความคงทน
แข็งแรงทนทาน พร้อมให้ท่านถ่ายรู ปเก็บไว้เป็ นที่ระลึก ฝั่งตรงข้ามเป็ น จัตุรัสหอระฆัง เป็ นสถาปั ตยกรรมสมัย
ราชวงศ์หมิง เดิมแขวนระฆัง 1 ใบ เพื่อตีระฆังบอกเวลาตอนกลางวัน สู ง 38 เมตร ฐานสี่ เหลี่ยมจัตุรัส สง 8.6
เมตร กว้างและยาว 35.5 เมตร ก่อด้วยอิฐดํา มีประตูท้ งั 4 ทิศ สู งและกว้าง 6 เมตร หลังคาสี่ เหลี่ยมสองชั้นปลาย
แหลม
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ GRAND METRO PARK HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว นอนซีอาน

วันทีห่ ้ า

เจดีย์ห่านป่ าใหญ่ -ร้ านหยก -กําแพงเมืองโบราณ-พิพธิ ภัณฑ์ ส่านซี

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําเดินทางสู่ วัดฉือเอิน ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของ เจดีย์ห่านป่ าใหญ่ (ต้ าเยี่ยนถ่ า ) วัดนี้ เคยเป็ นอารามหลวงที่สร้างขึ้นโดย
ฮ่องเต้ถงั เกาจงเพื่อตอบแทนคุณมารดา หลังจากสร้างเสร็ จได้นิมนต์พระถังซัมจัง๋ มาเป็ นเจ้าอาวาสและแปลพระ
คัมภี ร์พระไตรปิ ฎกที่ นาํ มาจากอิ นเดี ย พระถังซัมจัง๋ ได้เป็ นผูอ้ อกแบบและร่ วมสร้ างเจดี ยห์ ่ านป่ าขึ้นเพื่อเก็บ

(GH) เจิ้งโจว-ไคเฟิ ง-ลัว่ หยาง-รถไฟความเร็ วสูง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน (CZ) 8-13 มี.ค. 32,900.-
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คํ่า

พระไตรปิ ฎก ลักษณะของเจดี ยจ์ ะคล้ายแบบอิ นเดี ย มี 7 ชั้น สู ง 64.7 เมตร ในสมัยก่ อนจะสร้ างเจดี ยด์ ว้ ยดิ น
ทั้งหมด แต่พอมาในสมัยราชวงศ์หมิง ได้รับการบูรณะเป็ นอิฐทั้งหมด จากนั้นนําท่านชมอัญมณีลาํ้ ค่ า หยก เป็ น
เครื่ องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่ หลายเพราะเชื่ อว่าใส่ แล้วจะช่ วยป้ องกันอันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้ อ กําไร
หยก แหวนหยก หรื อผีเซียะสัตว์มงคลที่มีคุณภาพและมีชื่อเสี ยงของประเทศจีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชม กําแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ. 1374-1378) และได้รับการ
อนุรักษ์ไว้อย่างดี กําแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร
ความยาวโดยรอบ 14 กิ โลเมตร สู ง 12 เมตร มีประตูเข้าออกทั้งสี่ ดา้ น รวม 13 ประตู จากนั้นนําชม พิพิธภัณฑ์
ส่ านซี หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ช้ นั นําของประเทศจีน ที่มีโบราณวัตถุล้ าํ ค่าจัดแสดงมากมาย ภายในพิพิธภัณฑ์จดั แสดง
วัตถุ โบราณไล่ตามยุคสมัยต่างๆ มีคาํ กํากับอธิ บายเป็ นภาษาอังกฤษ เริ่ มตั้งแต่ยุคหิ นเก่า-หิ นใหม่ ราชวงศ์จางราชวงศ์โจว เรื่ อยไปจนถึงราชวงศ์หมิงและชิ ง หมายเหตุ : พิพิธภัณฑ์ ส่านซี ปิ ดทุกวันจันทร์ และการเข้ าชม
ต้ องมีการจองเวลา ซึ่งเป็ นมาตรการควบคุมจํานวนผู้เข้ าชมในแต่ ละวัน หากมีเหตุขัดข้ องจัดวันและจองเวลาเข้ า
ชมไม่ ได้ อาจต้ องมีการสลับปรั บรายการ และ/หรื อ หากพิพิธภัณฑ์ ส่านซี ปิ ดหลายวันในกรณีพิเศษ หรื อมีเหตุ
อืน่ ใดทีท่ าํ ให้ คณะไม่ สามารถเข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์ ฯ ได้ ผู้เดินทางรับทราบว่ าจะไม่ มีการคืนค่ าบริการ
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ GRAND METRO PARK HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว นอนซีอาน

วันทีห่ ก

พระราชวังต้ าหมิงกง (รวมรถไฟฟ้ า)-ชมภาพยนตร์ IMAX 3 D-ซีอาน-กวางเจา
สนามบินสุ วรรณภูมิ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ พระราชวังต้ าหมิงกง (รวมรถไฟฟ้า) คือการ
ขุดพบที่ ต้ งั ของพระราชวังโบราณสมัยราชวงศ์ถงั ต้า หมิ งกง ถู กสร้ างขึ้ นเมื่ อ ปี ค.ศ. 634 โดยพระบรมราช
โองการของหลี่ ซื่ อหมิ ง ฮ่ อ งเต้เรื องอํา นาจแห่ ง ราชวงศ์ถ ัง ในยุ ค ที่ น ครฉางอาน (ซี อาน) รุ่ ง เรื อ งสุ ดๆ เป็ น
ศูนย์กลางอารยะธรรมและศูนย์กลางการค้าขายระหว่างประเทศ เชื่ อกันว่า 17 จาก 21 ฮ่องเต้ ในสมัยราชวงศ์ถงั
ได้ใช้พระราชวังต้าหมิงกงเป็ นที่ประทับต่อเนื่ องมานานนับ 200 ปี กาลเวลาที่ผนั เปลี่ยนหลากยุคหลายสมัยนับ
พันปี ทําให้ไม่มีใครรู ้ ว่า “ต้ าหมิงกง” เดิ มเคยมี ที่ต้ งั อยู่ตรงไหน จนมี การขุดพบแนวที่ต้ งั กําแพงวังรั ศมี 3.2
กิโลเมตรใจกลางนครซี อาน จึงทราบว่า “ต้ าหมิงกง” ในอดีตจึงมีขนาดใหญ่กว่าพระราชวังแวร์ ซายย์ 3 เท่า มี
ขนาดใหญ่กว่าพระราชวังต้องห้ามกูก้ งในนครปั กกิ่ง 4.5 เท่า และมีขนาดใหญ่กว่าพระราชวังเครมลินถึง 12 เท่า
นี่คือความยิง่ ใหญ่ของพระราชวังโบราณในสมัยกว่าพันปี ของราชวงศ์ถงั นําท่านเข้าชมในส่ วนพิพิธภัณฑ์ ย้ อน
รอยประวัติศาสตร์ ชมความรุ่ งเรื องด้านสถาปั ตยกรรมโบราณ พร้อมให้ท่านได้ชมภาพยนตร์ IMAX 3D
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สุ กมี้ องโกล
เหิรฟ้ าสู่ สนามบินกวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERNAIRLINES เทีย่ วบินที่ CZ3212

กลางวัน
15.00 น.

(GH) เจิ้งโจว-ไคเฟิ ง-ลัว่ หยาง-รถไฟความเร็ วสูง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน (CZ) 8-13 มี.ค. 32,900.-

5

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd., Ladprao, Bangkok. 10230 Web:www.countertour.com
02-539-5558/081-350-9245/ 086-355-1914 Fax:02-538-6100 E-mail: info@countertour.com
เดินทางถึง สนามบินกวางเจา เมืองท่าที่ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ ว มีเส้นทางคมนาคมเชื่ อมต่อไปยังทุกหนแห่ งใน
จีนและต่างประเทศ ถื อเป็ นเมืองที่เป็ นหัวใจของเศรษฐกิ จของจีน เชิ ญท่านอิสระตามอัธยาศัยภายในสนามบิน
จากนั้นนําท่านต่อไฟท์เพื่อเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่ วบินที่ CZ361
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ....พร้ อมความประทับใจ....

17.25 น.

19.40 น.
21.50 น.

***************************************
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลีย่ นแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่ องเที่ยวบางรายการและจะต้ องมีจํานวนผู้โดยสาร
จํานวน 15 ท่ านขึน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีทมี่ ีจํานวนผู้โดยสารไม่ ถึง 15 ท่ านไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ไทย
อัตราค่ าบริการ
กําหนดการเดินทาง
วันที่ 08-13 มี.ค. 58

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก(มีเตียง)
นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน

ราคาเด็ก(ไม่ มีเตียง)
นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน

พักเดี่ยว
เพิม่

32,900

31,900

30,900

5,000

ข้ อควรทราบ : ร้ านที่ระบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, หยก, ร้ านใยไผ่ ,ร้ านผ้าไหม,โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี ซึ่งจําเป็ นต้ องบรรจุใน
โปรแกรมทัวร์ ด้วย เนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ กบั นักท่ องเทีย่ วทุกท่ านทราบว่ า ทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะ
ชม ซื้อหรือไม่ ซื้อขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่ งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าธรรมเนียมการยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทําการ (1,000 บาท)
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ยอ่ มอยู่ ใน
ข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต
8. ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ าํ มัน
(GH) เจิ้งโจว-ไคเฟิ ง-ลัว่ หยาง-รถไฟความเร็ วสูง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน (CZ) 8-13 มี.ค. 32,900.-
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9. นํ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม , สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE มีประกาศเปลีย่ นแปลงนํา้ หนัก
และขนาดกระเป๋ าสั มภาระ โดยให้ กระเป๋ าสั มภาระทีโ่ หลดใต้ ท้องเครื่องได้ ท่านละ 1 ใบ มีนํา้ หนักไม่ เกิน 23 กิโลกรัม และ
สั มภาระติดตัวขึน้ เครื่องได้ ท่านละ 1 ชิ้น นํา้ หนักต้ องไม่ เกิน 7 กิโลกรัมถ้ านํา้ หนักและขนาดของกระเป๋ าสั มภาระเกินกว่าที่
สายการบินกําหนดไว้ จะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. กระเป๋ าเดินทาง
2. ค่าทําหนังสื อเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรี ดฯลฯ
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณี ตอ้ งการใบกํากับภาษี) และค่าภาษีบริ การหัก ณ ที่จ่าย
8. ค่ าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่ อคน ต่ อวัน และ คนขับรถ วันละ 10 หยวนต่ อคน ต่ อวัน แปลว่า
เดินทางทั้งหมด 6 วัน จ่ ายทิปไกด์ 60 หยวน คนขับ 60 หยวน รวมเป็ น 120 หยวน ต่ อคน
การยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5. ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ ามัดจําทีพ่ กั โดยตรงหรือโดยการผ่ าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น Extra Flight และ Charter Flight จะ
ไม่ มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่ าทัวร์ ท้งั หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเทีย่ วบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์ )
2. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
การสํ ารองทีน่ ั่ง
1. กรุ ณาสํารองที่นงั่ +ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสื อเดินทาง
2. ส่ วนที่เหลือ ชําระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
3.เนื่องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่ งเมื่อจองและจ่ายมัดจําแล้ว
(GH) เจิ้งโจว-ไคเฟิ ง-ลัว่ หยาง-รถไฟความเร็ วสูง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน (CZ) 8-13 มี.ค. 32,900.-
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ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณี ที่ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรื อขอเลื่อน
การเดินทาง ผูจ้ องจะไม่สามารถทําเรื่ องขอคืนค่าตัว๋ หรื อขอคืนค่าทัวร์ ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนได้ เว้นแต่
3.1 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช้จ่าย
ใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช้จ่ายอื่นใด
3.2 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อ
มีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3.3 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ 3,000 บาท + ค่าตัว๋ เครื่ องบินใหม่ท้ งั หมดในโปรแกรม และวันเดินทาง
นั้นๆ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิง / ตัว๋ 1 ใบ และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้า
ตามจริ งเช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น (ค่าตัว๋ เครื่ องบินของผูท้ ี่ไม่เดินทางที่ออกตัว๋ ไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้
ในวันเดิม ต้องรอทางสายการบินทําเงินคืนให้ซ่ ึงอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน)
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุม
ของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า
หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่าน
ได้ชาํ ระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
5. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั
ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษทั ฯขนส่ ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดําเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่
คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดหา
(GH) เจิ้งโจว-ไคเฟิ ง-ลัว่ หยาง-รถไฟความเร็ วสูง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน (CZ) 8-13 มี.ค. 32,900.-

8

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd., Ladprao, Bangkok. 10230 Web:www.countertour.com
02-539-5558/081-350-9245/ 086-355-1914 Fax:02-538-6100 E-mail: info@countertour.com
นี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจากท่าน
เป็ นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
11.ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัท ฯ ก่ อนทุก
ครั้ง มิเช่ นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสื อเดินทาง
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชาํ รุ ด
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นจากคอมพิวเตอร์
4. สําหรับผูท้ ี่ถือหนังสื อเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ งเอกสารยืน่ วี
ซ่า
5. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
6. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุ ณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
7. กรณี เด็ก, นักเรี ยน, นักศึกษา
- กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี บริ บูรณ์ ต้องแนบสู ติบตั รตัวจริ ง, สําเนาสู ติบตั รและสู ติบตั รของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาว
โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
และในกรณี ที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสื ออนุ ญาตให้เดินทาง
8. ข้อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํ งาน ตําแหน่งงาน ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น
หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ที่ทาํ งาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับ
การออกวีซ่า เล่มทีม่ ีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ ส่ ุ มตรวจทุกวัน)
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย 5-7 วัน
ทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นระเบียบ
การยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
11. ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบใน
การอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ทัวร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร
APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่าง
น้อย 2 อาทิตย์
12. กรณี หนังสื อเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริ ษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเท่านั้น
(GH) เจิ้งโจว-ไคเฟิ ง-ลัว่ หยาง-รถไฟความเร็ วสูง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน (CZ) 8-13 มี.ค. 32,900.-
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- หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณี หนังสื อเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้
เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่ าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้
1. หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท
2. หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารทีต่ ้ องเตรียม
1.พาสปอร์ ต 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
6.กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
2. นํารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง 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
 ยืน่ วีซ่าด่ วน 2 วัน เสี ยค่ าใช้ จ่ายเพิม่ ท่านละ 800 บาท
(ต่ างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปทีเ่ ข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ ม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้ า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์ เอสโทเนียไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ )
**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่ นกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดย
ไม่ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า**
ประกาศ
เนื่องจากสภาวะนํา้ มันโลกที่มีการปรับราคาสู งขึน้ ทําให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํา้ มันขึน้ ในอนาคต ซึ่งทาง
บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าภาษีนํา้ มันเพิม่ ตามความเป็ นจริง
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
(GH) เจิ้งโจว-ไคเฟิ ง-ลัว่ หยาง-รถไฟความเร็ วสูง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน (CZ) 8-13 มี.ค. 32,900.-
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เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ 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
....................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
............................................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์
................................. มือถือ...............................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์
............................โทรศัพท์ บ้าน..................................
ชื่อสถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………..
ตําแหน่ งงาน .......................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ าํ งาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่).......................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..............................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้องทีส่ ามารถติดต่ 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 อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME......................................................................
RELATION........................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) =
RELATION........................................................

หมายเหตุ
** กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทําให้ ท่านเกิด
ความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970, 0-2245-7033
(GH) เจิ้งโจว-ไคเฟิ ง-ลัว่ หยาง-รถไฟความเร็ วสูง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน (CZ) 8-13 มี.ค. 32,900.-
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