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วันที่

กําหนดการ
กรุงเทพฯ–กวางเจา (CZ358:12.00-15.50)

เช้า เที่ยง เย็น

โรงแรม
YICHANG GUOMAO HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

✈





ARCADIA INTERNATIONAL
 FOREST HOTELระดับ 5 ดาว





ARCADIA INTERNATIONAL
 FOREST HOTELระดับ 5 ดาว

4

เสินหนงเจี้ย-อุทยานสะพานสวรรค์(เทียนเซิง
เฉียว)-อุทยานเสินหนงถัน-ต้นไม้พันปี
เมืองอี๋ชาง-กวางเจา(CZ3312:23.55-01.40+1)







5

จัตุรัสฮัวเฉิง-วัดกวงเสี้ยว-ช้อปปิ้งถนนซั่ง
เซี่ยจิ่ว-กวางเจา-กรุงเทพ (CZ361:20.00-21.50)





X

1

X

สนามบินกวางเจา-อี๋ชาง(CZ3311:21.15-23.10)

2

อี๋ชาง-เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-สวนกวนอูอี้หยวน
ศาลเจ้ากวนอู-กําแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชม
ภายนอก-เสินหนงเจี้ย-ผ่านถนนบนสายน้ําที่
สวยที่สุด-อุทยานกวนเหมินซาน-หอหมีแพนด้า



รังผึ้งริมผา
เสินหนงเจี้ย-อุทยานเทียนเยี่ยน-ผ่านชมที่ราบสี
แดง“หงผิงฮั่วหลาง”-สะพานสายรุ้ง
3

อุทยานจุดสูงสุดของเสินหนง(เสินหนงติ่ง)
ป่านปี้เยียน-หุบเขาเสินหนงกู่-สันเขาลิงทอง
เสี่ยวหลงถัง
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CRYSTAY ORANGE HOTEL

ระดับ 5 ดาว
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กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จํานวน 150 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง

 กําหนดการเดินทาง เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2561
วันแรก
09.00 น.
12.00 น.
15.50 น.
เย็น
21.15 น.
23.10 น.

วันที่สอง

เช้า

กรุงเทพฯ-กวางเจา-อี๋ชาง-เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)
 คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9
บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ) เจ้าหน้าที่บริษัทฯจะคอยให้การ
ต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
เหิรฟ้าสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ358
เดินทางถึง สนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
จากธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และด่านศุลกากรแล้ว นําท่านรับกระเป๋าสัมภาระ เพื่อต่อไฟล์ทเดินทางสู่เมืองอี๋ชาง
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารภายในสนามบินกวางเจา
 เหิรฟ้าสู่ เมืองอี๋ชาง โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 3311
เดินทางถึง สนามบินซานเสีย เมืองอี๋ชาง หรือเรียกย่อๆว่า เมืองอี๋ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูเป่ย และอยู่
ปากช่องแคบซีหลิงเสียของแม่น้ําแยงซีเกียงทางทิศตะวันออก มีพื้นที่ประมาณ 21,600 ตร.กม ประชากรส่วน
ใหญ่จะเป็นชนเผ่ากลุ่มน้อยที่มาอาศัยอยู่ร่วมกันประมาณ 20 กว่าเผ่า อาทิเช่น เผ่าหุย ถู่เจีย แมนจู และชาวฮั่น
ฯลฯ เป็นต้น จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ที่พัก
 พักที่ YICHANG GUOMAO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว ****
อี๋ชาง-เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-สวนกวนอูอี้หยวน-ศาลเจ้ากวนอู-กําแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชม
ภายนอก-เสินหนงเจี้ย-ผ่านถนนบนสายน้ําที่สวยที่สุด-อุทยานกวนเหมินซาน-หอหมีแพนด้า
รังผึ้งริมผา
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง อยู่ในมณฑลหูเป่ย ใกล้กับ เขื่อน
สามผา เป็นเมืองที่ใหญ่และมีความสําคัญเป็นอันดับสองของมณฑลหูเป่ยรองจากอู่ฮั่น เป็นเมืองที่ มีประวัติกว่า
2,700ปีเริ่ม จากสมัย ฉู่ กั๋ ว มี สถานที่สําคัญและสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ที่เกี่ ยวกั บสามก๊ กมากมาย นําท่าน
เดินทางสู่ สวนกวนอูอี้หยวน อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ กําแพงเมืองเกงจิ๋ว ใช้เงินลงทุนในการก่อสร้างถึง
1,500 ล้านหยวน ใช้ความจงรักภักดีเป็นหัวข้อ ใช้วิธีต่างๆบอกเล่าชีวประวัติของท่านกวนอู ภายในสวนมี รูป
ปั้นเทพเจ้ากวนอูที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อสร้างโดยใช้แผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 4,000 ชิ้น มีความสูง 58 เมตร หมายถึง
ท่านมีอายุ 58 ปี น้ําหนักมากกว่า 1,200 ตัน มือถือง้าวยาว 70 เมตร จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ากวนอู เมือง
เกงจิ๋ว (จิงโจว) ตั้ง อยู่ท างตอนใต้ข องเมืองนี้ ที่นี่เมื่อก่ อนเชื่อกั นว่าเป็นตําหนัก ของกวนอยู่ ในสมัย ที่ก วนอู
ปกครองเมืองเกงจิ๋ว ภายในศาลเจ้ากวนอูก็จะมีรูปปั้นของกวนอูองค์สีทองขนาดใหญ่ที่มีทหารองครักษ์ยืนอยู่
ซ้าย-ขวา รวมทั้งมีรูปปั้นของพี่น้องร่วมสาบานคือ เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย ชาวจีนนิยมมาขอพรศาลเจ้ากวนอูใน
เรื่ อ งการทํ า ธุ ร กิ จ เพราะเชื่ อ กั น ว่ า เทพเจ้ า กวนอู เ ป็ น เทพเจ้ า แห่ ง ความซื่ อ สั ต ย์ โชคลาภ บารมี แ ละความ
เจริญรุ่งเรือง จากนั้นนําท่านชม กําแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิวโจว)ชมภายนอก มีความกว้าง 3.75 เมตร มีเนื้อที่ 4.5
ตารางกิโลเมตร ยาว 10.5 กิโลเมตร สูง 8.83 เมตร มี 6 ประตู ทุกประตูจะมีป้อมหรือซุ้มอยู่ด้านบน กําแพงเดิม
สร้างขึ้นยุคชุนชิวจ้านกว๋อ ที่เห็นตอนนี้ส่วนมากเป็นการต่อเติมในปลายสมัยราชวงศ์หมิงต้นราชวงศ์ชิง ซึ่ง
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เที่ยง
บ่าย

ค่ํา
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สามก๊ก
นําท่านเดินทางสู่ เสินหนงเจี้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) ระหว่างทางรถจะวิ่ง ผ่านถนนบนสายน้ํา
ที่สวยที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดไม้ทําลายป่าบนภูเขา การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา ถนนสายนี้จึงถูก
สร้างขึ้นในหุบเขาลึก ความยาวรวมกว่าสิบกิโลเมตร นําท่านเดินทางต่อสู่ เสินหนงเจี้ย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ย เป็นสถานที่แห่งใหม่ที่ทางคณะกรรมการมรดกโลกยูเนสโก้ (UNESCO) สมัยสามัญ
ครั้งที่ 40 ได้มีมติให้ “เสินหนงเจี้ย ” เขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้และสัตว์ป่าแห่งชาตินี้ได้เข้าเป็นอีกหนึ่งแหล่งมรดก
โลกทางธรรมชาติ ในปี 2016 เสินหนงเจี้ย ยังได้ชื่อว่าเป็นอาณาเขตแห่งเทพกสิกร （神农氏）ซึ่งชาวจีนเชื่อ
กันว่าเป็นบูรพกษัตริย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์จีน ที่นี่มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเลเฉลี่ยแล้วกว่า1,700 เมตร มี
ยอดเสินหนงติ่งที่สูงสุด มีความสูงจากน้ําทะเล 3,105.4 เมตร ที่แห่งนี้มีระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติดั้งเดิมที่
สมบูรณ์ ป่าไม้หนาแน่นตั้งแต่โบราณ มีประวัติโบราณกว่า 3,000 กว่าปี ก่อนจดบันทึกไว้ว่ามีคนป่าอาศัยอยู่ จึง
เป็ นปริศ นาที่ ไม่ มีคํ า ตอบ 1ใน 4 ของโลก ยั งมีสัตว์ป่านานาชนิด ที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือลิงขนทอง และหมี
แพนด้า และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่ง “โอโซน” (อากาศที่บริสุทิ์) ตามธรรมชาติที่หายากในโลก ณ ปัจจุบันนี้
การสูดหายใจด้วยอากาศบริสุทธิ์มีส่วนช่วยต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ ทําให้สมองมีความสามารถ
ในการคิดอ่านมากขึ้น และมีอารมณ์ดียิ่งขึ้น จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ อุทยานกวนเหมินซาน ตั้งอยู่ที่ตําบลมู่หวี
ในเขตเสินหนงเจี้ย สภาพภูมิ อากาศแบบมรสุ มเขตร้อน มีฝนตกชุก ป่าไม้ที่นี่จึงสมบูรณ์ นําท่านชม หอหมี
แพนด้า ชมความน่ารักของเจ้าหมี ซึ่งเป็นสัตว์ประจําชาติของประเทศจีน จากนั้นนําท่านชม ชมรังผึ้งริมผา ริม
ผาที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,200 เมตร เหมาะสําหรับเป็นบ้านของผึ้ง ที่นี่เมื่อมองไกลๆเหมือนบ้านริม
หน้าผาแขวนขนาดเล็กกว่า 700 หลัง ที่จริงแล้วเป็นรังผึ้งกว่า 700 รัง สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นบ้านของผึ้งที่หนีมาจาก
ที่อื่นเพราะสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
 พักที่ ARCADIA INTERNATIONAL FOREST HOTEL ระดับ 5 ดาว *****
เสินหนงเจี้ย-อุทยานเทียนเยี่ยน-ผ่านชมที่ราบสีแดง “หงผิงฮั่วหลาง”-สะพานสายรุ้ง-อุทยาน จุดสูงสุดของ
เสินหนง(เสินหนงติ่ง)-ป่านปี้เยียน-หุบเขาเสินหนงกู่-สันเขาลิงทอง-เสี่ยวหลงถัง
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานเทียนเยี่ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของเสินหนงเจี้ย มีพื้นที่ประมาณ 926.24 ตารางกิโลเมตร ซึ่งยังคงเป็นวิวป่าไม้ดงดิบ เน้นการท่องเที่ยวแบบเชิง
นิเวศ รวมถึงต้นไม้แปลก ดอกไม้แปลก ถ้ําแปลก ยอดเขาแปลก วัฒนธรรมชนเผ่าแปลก ไว้เป็นหนึ่งเดียว ให้
ท่านที่มาเที่ยวที่นี้ได้รับสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน เหมาะกับท่านที่ชอบเที่ยวแบบผจญภัย นําท่าน ผ่านชม
ที่ราบสีแดง “หงผิงฮั่วหลาง” ตั้งอยู่ที่เทียนเหมินยาหนานลู่ ระยะทางยาว 15 กิโลเมตร มี 3 น้ําตก 4 สะพาน 5
ทะเลสาบ 6 ถ้ํา และ 36 ยอดเขา รวมกันเรียกเป็น ที่ราบแดง ตามตํานานบอกกล่าวไว้ว่าสถานที่แห่งนี้ก็คือ
บริเวณที่เหยียนตี้ อยู่อาศัยนั่นเอง นําท่านชม สะพานสายรุ้ง สะพานเหล็กที่สร้างเชื่อมระหว่างช่องว่างสองยอด
เขา(เอี้ยนจื่อยา) เมื่อยืนอยู่บนสะพานท่านจะได้เห็นวิวสวยงามระหว่างสองภูเขา
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานจุดสูงสุดของเสินหนง(เสินหนงติ่ง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของเสินหนงเจี้ย มีพื้นที่ 883.6 ตารางกิโลเมตร ยอดเสินหนงติ่งเป็นยอดสูงสุดของเสินหนงเจี้ย
มีความสูงจากน้ําทะเล 3,105.4 เมตร เป็นจุดที่สามารถมองเห็นทุกยอดทั่วหุบเขา ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาสูงสุดของ
เขตหัวจง(ภาคกลางของประเทศจีน) เป็นชื่อเรียกของ 4 มณฑลรอบๆแม่น้ําแยงซีเกียง ได้แก่ มณฑล เหอหนาน
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ค่ํา
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่ํา

หูเป่ย หูหนาน และ เจียงซี ที่นี่ได้รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติของป่าไม้เขตร้อนอย่างสมบูรณ์ ได้ชื่อว่าเป็น
“ขุมทรัพย์สีเขียว” “คลังพันธุ์กรรมของพืช” “สวนสัตว์ธรรมชาติ” “สถานที่ลี้ภัยของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ” ฯลฯ
เป็นอุทยานสําคัญที่ห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวเสินหนงเจี้ย จากนั้นนําท่านชม ป่านปี้เยียน เป็นป่าหินที่ราบสูง ที่นี่มี
การเล่าลือกันว่าพบเห็นคนป่าออกมา เพราะเจอผม รองเท้า และ อุจจาระของคนป่า ภายในอุทยานมีหินที่เป็น
รูป ร่ า งต่ า งๆให้ท่ า นได้ เ ที่ ย วชมและเก็ บภาพไว้ เ ป็น ที่ ร ะลึ ก จากนั้น นํ าท่ า นชม หุบ เขาเสิ นหนงกู่ สูง จาก
ระดับน้ําทะเล 2,950 เมตร ได้ชื่อว่าเป็นยอดสูงสุดของเสินหนงเจี้ย ถ้ายืนอยู่ที่จุดนี้มองไปรอบๆ ใต้หุบเขามี
ยอดเขาเล็กๆใหญ่ที่มีรูปร่างแตกต่างกันไป เหมือนดาบ เหมือนฝ่ามือ และเสาหิวเทวดา จากนั้นนําท่านชม สัน
เขาลิงทอง ให้ท่านได้สูดโอโซนบริสุทธิ์ให้เต็มปอดที่สันเขาลิงทอง ที่นี่เป็นป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วย
พืชพันธุ์นานาชนิด เป็นที่อยู่อาศัยของลิงขนทอง เลยเป็นที่มาของชื่อสันเขาลิงทอง ยังมีน้ําตกลิงทองที่สวยงาม
เหมือนสร้อยเงิ นที่ แขวนไว้ ได้รับ การยกย่องให้เป็นวิวที่สวยที่สุดของมณฑลหูเป่ย เป็นแหล่งโอโซนตาม
ธรรมชาติที่หายากในโลก ณ ปัจจุบันนี้ จากนั้นนําท่านชม เสี่ยวหลงถัง ให้ท่านชมความน่ารักของลิงขนทอง ซึ่ง
เป็นสัตว์สงวนที่หาดูได้ยากมีค่าเท่ากับหมีแพนด้า พวกมันอาศัยอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,300-3,000
เมตร มี ข นสี ท องสง่ า งาม ตาโต จมู ก โด่ ง ซึ่ งหน้ าของหงอคง ในหนัง เรื่อ งไซอิ๋ ว ก็ ใ ช้ ห น้า ของลิ งนี้ เ ป็ น
แบบอย่าง
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารสุขภาพ
 พักที่ ARCADIA INTERNATIONAL FOREST HOTEL ระดับ 5 ดาว *****
เสินหนงเจี้ย-อุทยานสะพานสวรรค์(เทียนเซิงเฉียว)-อุทยานเสินหนงถัน-ต้นไม้พันปี-เมืองอี๋ชาง
กวางเจา
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานสะพานสวรรค์(เทียนเซิงเฉียว) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที สูงจากระดับน้ําทะเล
1,800 เมตร มีพื้นที่ 20 ตารางกิโลเมตร ที่นี่มีดอกกล้วยไม้เต็มทั่วหุบเขา จึงได้ชื่อว่าหุบเขากล้วยไม้ เดินไปตาม
ทางเดินริมหน้าผา เห็นสะพานสวรรค์สร้างจากธรรมชาติอยู่กลางหุบเขา น้ําตกที่ตกจากยอดสูงเหมือนเป็น
ภาพวาด เสียงน้ําตกและเสียงนกร้องเหมือนเป็นเพลง ทําให้เพลิดเพลินและผ่อนคลาย จากนั้นนําท่านเดินทาง
สู่ อุทยานเสินหนงถัน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง
เหยี ย นตี้ （炎帝） เทพกสิกร （神农氏） เสินหนงถังมีความหมายต่อทุก คนที่มีเชื้อสายที่เป็นคนจีน เห
ยียนตี้ เป็นผู้ซึ่ง ทําให้คนจีนได้ตั้งรกรากในพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งท่านเน้นเรื่องความอุดมสมบูรณ์ สอนให้คนรู้จัก
เพาะปลูก รู้จักการอยู่ร่วมกัน ไม่ต้องเป็นชนเผ่าเร่รอน จัตุรัสแท่นที่บูชาสง่างดงาม สิ่งก่อสร้างหลักคือ องค์เทพ
กสิ ก ร สู ง 21 เมตร กว้ า ง 35 เมตร พระเศี ย รเป็ น วั ว ลํ า ตั ว อยู่ ใ นแผ่ น ดิ น ข้ า งแท่ น ที่ บู ช ามี หิ น ห้ า สี เ ป็ น
องค์ประกอบ หมายถึง ทอง ไม้ น้ํา ไฟ และ ดิน 5 ธาตุ สําหรับคนจีนถ้าได้มาที่เสินหนงเจี้ยจะต้องมาที่ เสินหนง
ถัง เพื่อมากราบไหว้สักการะบรรพบุรุษ นําท่านชม ต้นไม้พันปี ที่มีอายุมากกว่า 1,200 ปี สูง 48 เมตร มีเส้นผ่า
สูงกลาง 2.8 เมตร ต้องมีมากกว่า 6 คนจับมือกันถึงจะกอดรอบต้นไม้ได้ และมีต้นไม้ที่เคยโดนฟ้าผ่ามีรูปองค์
เทพกสิกรอยู่ตรงกลางต้นไม้ ผู้คนที่มาเยือนต่างกราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เมนูอาหารสารพัดไผ่
นํา ท่ านเดินทาวสู่ เมื องอี๋ ช าง (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) หรือเรีย กย่ อๆว่า เมืองอี๋ตั้งอยู่ ทางทิศ
ตะวั นตกของมณฑลหูเ ป่ ย และอยู่ ปากช่อ งแคบซีห ลิง เสี ย ของแม่ น้ํา แยงซีเ กี ย งทางทิศ ตะวัน ออก มี พื้ น ที่
ประมาณ 21,600 ตร.กม ประชากรส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่ากลุ่มน้อยที่มาอาศัยอยู่ร่วมกันประมาณ 20 กว่าเผ่า
อาทิเช่น เผ่าหุย ถู่เจีย แมนจู และชาวฮั่น ฯลฯ เป็นต้น
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
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23.55 น.
01.40 น.

วันที่ห้า
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่ํา
20.00 น.
21.50 น.

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่สนามบินซานเสีย
เหิรฟ้าสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ3312
เดินทางถึ ง สนามบินไป่ หวิน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่า ง
รวดเร็วจากธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ที่
พัก
 พักที่ CRYSTAY ORANGE HOTEL ระดับ 5 ดาว *****
จัตุรัสฮัวเฉิง-วัดกวงเสี้ยว-ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว-กวางเจา-กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ จัตุรัสฮัวเฉิง ซึ่ง เป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของเมืองกวางเจา มีพิ้นที่ 560,000 ตารางเมตร จัตุรัสนี้
รวบรวมสิ่งก่ อสร้างหลายแห่งอยู่ ในที่เดีย วกั น มีมากกว่า 39 ตึก ก่อสร้าง อาทิเช่น พิพิธ ภัณฑ์ กวางตุ้ง หอ
ดนตรี หอทีวีที่สูงที่สุดในโลก หอหนังสือกวางเจา วังเยาวชน ซึ่งตอนนี้จัดเป็นสวนจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมือง
กวางเจา ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดกวงเสี้ยว เป็นวัด
โบราณที่เก่าแก่ที่สุดของกวางเจา มีประวัติเกือบ 2,000ปี ในสมัยราชวงศ์ฮั่น เคยเป็นที่ประทับของฮ่องเต้หนาน
เย่วแห่งยุคฮั่นตะวันตก จนมาถึงยุคฮั่นตะวันออก จึงได้กลายมาเป็นวัด ปัจจุบันวัดกวงเสี้ยว ยังเป็นสถานที่ตั้ง
ของ “สมาคมพุทธศาสนาแห่งมณฑลกวางตุ้ง”
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ติ๋มซา ห่านย่าง หมูแดง
นําท่านเดินทางสู่ ถนนซั่งเซี่ยจิ่ว ย่านช้อปปิ้งที่มีความนิยมอยู่ซึ่งมีสินค้าอันทันสมัยต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้อ
มากมายอาทิเสื้อผ้า,กระเป๋า,สินค้าแบรนด์เนมจีน ฯลฯ บรรยากาศจะคล้ายๆย่านใน ฮ่องกง บางช่วงของถนนจะ
มีการปิดถนน และมีการเปิดไฟสว่างไสว สวยงามมาก ยังมีร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ มากมายเลยทีเดียว คึกคัก
มากในช่วงกลางคืน ถือเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองกวางเจา
อาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่สนามบิน
เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ361
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ .........    
********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ********
    ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา    
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป ***)
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เสินหนงเจี้ย เมืองเล่าปี่(เกงจิ๋ว) สวนกวนอูอี้หยวน กวางเจา 5 วัน 4 คืน(CZ)
อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)
ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็กอายุ 2-18 ปี
พักกับผู้ใหญ่

วันที่ 7-11 / 21-25 มีนาคม 2561

29,999 บาท

29,999 บาท

5,500 บาท 18,999 บาท

วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2561

29,999 บาท

29,999 บาท

5,500 บาท 18,999 บาท

กําหนดการเดินทาง

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

ราคา
ไม่รวมตั๋ว

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตาม
ความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ํามัน ณ วันที่ 19 ม.ค.61 เป็นเงิน 2,100 บาท
3. ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทําการ ราคา 1,500 บาท (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
**กรณียื่นด่วน 2 วันทำกำร ชำระค่ำส่วนต่ำงเพิ่ม 1,050 บำท (ชำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ)
4. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. น้ําหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ําหนักต้องไม่เกิน 5 กิโลกรัม ,
ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกัน
ที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลาย
ตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้ กับ
บริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่คุ้มครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา,
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อํานาจของสุรายา
เสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการ
ร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อัต
8. ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!! ต
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางทุกประเภท
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 150 หยวนต่อคน (เด็กชําระทิปเท่ากับผู้ใหญ่)
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่า
http://www.chinaprotour.com/
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ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์
ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
5. ค่าวีซ่าจีนสําหรับชาวต่างชาติ
เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน
1. ในการจองครั้งแรก ชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง) พร้อมส่งสําเนาหนังสือ
เดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสารที่ให้กรอก
ท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันทาการ ชาระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,050 บาท
(อัตราดังกล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)
3. ชําระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 15,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่ านไปยัง คณะต่อไป แต่ทั้ ง นี้ท่ า นจะต้องเสีย ค่าใช้จ่ายที่ไ ม่ส ามารถเรีย กคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight
และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง
 คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
 รายการท่องเที่ย ว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ล ะวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่ างราบรื่น และ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวั ติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า
หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
หรือกรณีที่ท่ านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบิ นปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว
http://www.chinaprotour.com/
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นอัตราค่าบ
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน
หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า -ออกเมือง จะปฏิเสธการขอ
ออกนอกประเทศของท่านได้
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น!!
ข้อห้าม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเปื้อน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เสื้อสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เสื้อคอกว้าง แขนกุด ซีทรู
ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทํางาน ชุดนักเรียน นักศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีดํา หรือกรอบแว่นสีดํา , ห้ามสวม
ใส่เครื่องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็นต้น
รูปต้องเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิดหน้า
รูปต้องอัดด้วยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่ นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือ
เดินทาง
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
 เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
1. สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทางพร้อมญาติ
1. สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําที่เขตหรืออําเภอเท่านั้น
6. ผู้เดินทางที่ชื่อเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
1. หนังสือรับรองการทํางาน เป็นภาษอังกฤษตัวจริงเท่านั้น
http://www.chinaprotour.com/
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2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น
3. สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ํา 100,000 บาท
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผู้รับยื่นวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนในวันยื่นวีซ่า
7. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการทํางานแล้วไม่ต่ํากว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ได้ทํางานใน
ประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
2. หนังสือรับรองการทํางาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ํา 100,000 บาท
4. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ท่านละ 5,060 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)
ประเทศที่ไม่สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่วนได้
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก
ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์
นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทาง
จะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทําเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทําการยื่นวีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่าง น้อย 10 วัน
ทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10.โปรดทําความเข้าใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต
และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11.ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบ
ในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร
APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีน อย่างน้อย 2
อาทิตย์

** ก่อนทําการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก **
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้ !!!
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่าร้าง
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส.........................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)........................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
..................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ...............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................
............................................................................................................................................................................................................
......................................... ........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้าน...............................................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).........................................................................................
ตําแหน่งงาน...................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
..............

(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที.่ ............... เดือน........................ปี........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี.....................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมื่อวันที.่ ............... เดือน........................ปี........................ ถึง วันที.่ ......................เดือน........................ปี.....................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสัมพันธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสัมพันธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................
หมายเหตุ
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)

http://www.chinaprotour.com/

(SS) SHCZYIH2 ทัวร์คุณธรรมเสินหนงเจี้ย เมืองเล่าปี่(เกงจิ๋ว) สวนกวนอูอี้หยวน กวางเจา 5 วัน 4 คืน(CZ)

10

