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 ที่เที่ยวใหม่ล่าสุด...อุทยานแห่งชาติเสินหนงเจี้ย... มรดกโลกทางธรรมชาติล่าสุดของจีน
“เชิงเขาร้อนดั่งฤดูร้อน ยอดเขาสดชื่นดั่งฤดูใบไม้ผลิ ตีนเขาสบายดั่งฤดูใบไม้ร่วง ยอดดอยเป็น
น้้าแข็ง สีแดง-ส้ม-เหลือง-เขียวดูไม่เบื่อ แต่ไม่อาจจ้าแนกว่าเป็นฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง
หรือฤดูหนาว” “ไข่มุกสีเขียว” สมญาเหล่านี้ล้วนเป็นดั่งความงามและสมบูรณ์แบบทางธรรมชาติที่รอคอย
ให้ท่านไปเยือนสักครั้ง...

 กู่หลงจง... ณ เขาโงลังกั๋ง หรือเขามังกรซ่อนกาย กระท่อมหญ้าบ้านเก่าท่านขงเบ้ง สถานที่เกิดหลงจงตุ้ย
หรือแผนยุทธศาสตร์สามขั้น ที่เล่าปี่ได้มาขอร้องให้ขงเบ้งไปเป็นกุนซือให้ถึง 3 ครั้ง จึงได้สมประสงค์

 น้ําตกซานเสีย...สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศจีน

 เที่ยวสบายใจ ไม่เสียเวลาเข้าร้านช้อปปิ้งส่งเสริมการท่องเที่ยว ....
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กําหนดการเดินทาง
วันแรก

11-15 , 12-16 เมษายน 2561

( 5 วัน 4 คืน )

สนามบินดอนเมือง – อู่ฮั่น – เซียงหยาง

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์ แอร์เอเชีย สายการบิน AIR ASIA โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน
07.15 น. เหินฟ้าสู่เมืองอู่ฮั่น AIR ASIA โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ FD 570 ( บริการอาหารบนเครื่อง )
11.30 น. ถึง“เมืองอู่ฮั่น” ตั้งอยู่ตอนกลางของแม่น้ําแยงซีเกียงในมณฑลหูเป่ย มีพื้นที่ประมาณ 8,467 ตร.กม. อาณาเขตอยู่ใน
พื้นที่ของแม่น้ํา 2 สาย มีประชากรกว่า 8 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,500 ปี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมื องเรียบร้อย นําท่า นรับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัต ตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองเซียงหยาง ตั้งอยู่ ภาค
ตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ยเป็นเมืองโบราณสมัย 2500 ปีก่อนในสมัยราชวงค์ชุนชิว เป็นเมืองเก่าของเกงจิ๋ว
และเป็นเมืองทางยุทธศาสตร์ที่ขงเบ้งยุในยึดครองเป็นฐานที่มั่นจากซุนกวน กําแพงเมืองยาว 6 กิโลเมตร 4 ด้าน 6
ประตู ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ําฮั่นสุ่ยซึ่งไหลผ่านประตูเหนือ ภาคใต้มีภูเขาเจี้ยนซาน ฝั่งตะวันออกมีภูเขาฉู่ซาน เป็นกําบัง ซึ่ง
มีฉายาว่า เมือง “ฟูหยิน” (คุนหมิง) ลือกันว่า สร้างโดยมารดาของพระเจ้า “จูลี่” สมัยราชวงค์ “จิ่น” ยุคจ้านกว๋อ
เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม
พักที่ VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่สอง
เซียงหยาง–กู่หลงจง(บ้านเกิดขงเบ้ง) – ประตูโค้งอนุสาวรีย์ – ศาลาแปดเหลี่ยม – อี๋ชาง
05.00 น.

เช้า

กลางวัน
เย็น

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนําท่านสู่ กู่หลงจง(บ้านเกิดขงเบ้ง) บ้านพักขงเบ้ง ตั้งอยู่ทิศ
ตะวันตก ห่างจากเมืองเซียงหยางไป 15 กิโลเมตร เป็นบ้านพักอาศัยของขงเบ้ง เซ่จูเก๋ อ ชื่อเหลียง นามขงเบ้ง (ปีค.ศ.
181-234) คนซานตง ตอนอายุ 17 ตามคุณพ่อ จูเก๋อเสียมาที่เมืองเซียงหยางและเก็บตัวขยันหมั่นเพียร อ่านหนังสือ
และสังเกตการเมืองภายนอกอย่างใกล้ชิด มีฉายาว่า มังกรหมอบ ปี ค.ศ. 207 เล่าปี่และพี่น้องร่วมสาบาน กวนอูและ
เตียวหุย มาเชิญตัวที่ กระท่อมหลงจงถึง 3 ครั้ง เล่าปี่ได้คุยกับจูเก๋อเหลียง ขงเบ้งอธิบายสภาพการเมืองในเวลานั้น
เสนอความคิดเห็พร้อมทั้งวิธีรวบรวมประเทศให้เป็นเอกภาพ รวมทั้งนโยบาย และกลยุทธ์ และยินดีเป็นที่ปรึกษากุน
ซือของเล่าปี่ ในที่สุดได้สร้างฐานให้เกิดเป็นสามก๊ก เมืองเซียงหยาง ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ย
เป็นเมืองโบราณสมัย 2500 ปีก่อนในสมัยราชวงค์ชุนชิว เป็นเมืองเก่าของเกงจิ๋ว และเป็นเมืองทางยุทธศาสตร์ที่ขง
เบ้งยุในยึดครองเป็นฐานที่มั่นจากซุนกวน กําแพงเมืองยาว 6 กิโลเมตร 4 ด้าน 6 ประตู ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ําฮั่นสุ่ยซึ่ งไหล
ผ่านประตูเหนือ ภาคใต้มีภูเขาเจี้ยนซาน ฝั่งตะวันออกมีภูเขาฉู่ซาน เป็นกําบัง ซึ่งมีฉายาว่า เมือง “ฟูหยิน” (คุนหมิง)
ลือกันว่า สร้างโดยมารดาของพระเจ้า “จูลี่” สมัยราชวงค์ “จิ่น” ยุคจ้านกว๋อ ชม ซุ้มประตู “กู่หลงจง” 古隆中สอง
ข้างมีตัวอักษรคําสอนของท่านขงเบ้ง “ต้านป๋อหมิงจื้อ หนิงจิ้งจวื้อหย่วน” สร้างสมัยจักรพรรดิกวงชวี่แห่งราชวงศ์ชิง
ประตูทางเข้าแห่งกระท่อมหญ้าท่านขงเบ้ง เมืองเซียงหยาง มณฑลหูเป่ย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร สู่เมืองอี๋ชาง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม
พักที่ YICHANG BINJIANG NO.1 HOTEL หรือเทียบเท่า
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เช้า
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เย็น
วันที่สี่
เช้า

อี๋ชาง – น้ําตกซานเสีย (รวมนั่งรถราง) – เสินหนงเจี้ย – เสินหนงถาน
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนําท่านสู่ น้ําตกซานเสีย น้ําตกใหญ่ที่สุด 1 ใน 10 ของประเทศ
จีน สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ได้รับการจัดอันดับ นําท่านนั่งรถรางเข้าสู่ภายในเขตสวนน้ําตกที่ได้รับการตกแต่ง
อย่างสวยงามแต่ละจุดมีสายน้ําตกไหลลดหลั่นกันอย่างสวยงาม พร้อมมีจุดให้ถ่ายรูปเก็บภาพกันอย่างจุใจ ภายใน
สวนน้ําตกจัดทางเดินที่สะดวกสบาย ให้ท่านเดินผ่านสะพานคู่รัก สะพานวัดใจ สวนวัฒนธรรมถู่เจีย ฯลฯ *** หาก
ท่านต้องการเดินไปสัมผัสม่านน้ําตก ติดต่อเช่าเสื้อกันฝนได้ที่ข้างในอุทยาน ***
จากนั้นเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติ เสินหนงเจี้ย (神农架) ตั้งอยู่ในเขตภูเขาภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ในมณฑลหู
เป่ยของจีน ได้รับการจัดตั้งเป็นเขตป่าไม้ในทศวรรษที่ 1970 มีระบบนิเวศวิทยาป่ากึ่งเขตร้อนที่ยังคงอยู่ในสภาพดี
แห่งเดียวในโลก อุดมด้วยทรัพยากรป่าไม้ ได้แก่ สัตว์และพันธุ์พืชมากกว่า 5,000 ชนิด ได้รับประกาศเป็นมรดกโลก
ทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก้ แห่งใหม่ล่าสุดของจีนเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา นับเป็นมรดกโลก
แห่งที่ 50 ของประเทศจีน สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองเสิ่นหนงเจี้ย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติ เสินหนงเจี้ย (神农架) ตั้งอยู่ในเขต
ภูเขาภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ในมณฑลหูเป่ย ของจีน ได้รับการจัดตั้งเป็นเขตป่าไม้ในทศวรรษที่ 1970 มีระบบ
นิเวศวิทยาป่ากึ่งเขตร้อนที่ยังคงอยู่ในสภาพดีแห่งเดียวในโลก อุดมด้วยทรัพยากรป่าไม้ ได้แก่ สัตว์และพันธุ์พืช
มากกว่า 5,000 ชนิด ได้รับประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก้ แห่งใหม่ล่าสุดของจี นเมื่อวันที่
17 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา นับเป็นมรดกโลกแห่งที่ 50 ของประเทศจีน สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองเสิ่น
หนงเจี้ย นําท่านเที่ยว อุทยานเสินหนงถาน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเหยียนตี้ เทพกสิกร เสินหนงถานมีความหมายต่อ
ทุกคนที่มีเชื้อสายที่เป็นคนจีนเหยีย นตี้ เป็นผู้ซึ่งทําให้คนจีนได้ตั้งรกรากในพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งท่านเน้นเรื่องความอุดม
สมบู ร ณ์ สอนให้ ค นรู้ จัก เพาะปลู ก รู้ จั ก การอยู่ ร่ว มกั น ไม่ ต้ อ งเป็ น ชนเผ่ า เร่ ร่ อ น จั ตุ รั ส แท่ น ที่ บูช าสง่ างดงาม
สิ่งก่อสร้างหลักคือ องค์เทพกสิกร สูง 21 เมตร กว้าง 35 เมตร พระเศียรเป็ นวัว ลําตัวอยู่ในแผ่นดิน ข้างแท่นที่บูชามี
หินห้าสีเป็นองค์ประกอบ หมายถึง ทอง ไม้ น้ํา ไฟ และ ดิน 5 ธาตุ สําหรับคนจีนถ้าได้มาที่เสินหนงเจี้ยต้องได้มาที่
เสินหนงถาน เพื่อมากราบไหว้สักการะบรรพบุรุษ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม
พักที่ SHENNONG SHANZHUANG HOTEL หรือเทียบเท่า
อุทยานเสินหนงเจี้ย – ยอดเขาเสิ่นหนงติง – ทะสาบสาบมังกรเล็ก – ป่าลิงขนทอง – จุดชมวิวป่าหินป่านปี้เห
ยียน – พิพิธภัณฑ์หินเขียว – จิงโจว
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่อุทยานเสินหนงเจี้ย มรดกโลกทางธรรมชาติ
ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตนานาพันธุ์และอากาศที่บริสุทธ์รวมเข้าด้วยกันเป็นภาพวาดแห่งภูเขาและ
สายน้ํา เขตพื้นอนุรักษ์ เสินหนงเจี้ย มีพื้นที่ทั้งหมด 70467 เฮกตาร์ (1 เฮกตาร์ = 100*100เมตร) คือพื้นที่รอยต่อของ
ยอดเขาสูงตะวันตกเฉียงใต้ของจีน กับ แนวเนินเขาตอนกลาง กินพื้นที่ส่วนมากอยู่ในเขาต้าปาคุณภาพดินยังคงเป็น
ดินอุ ดมสมบรูณ์ เหมื อ นยุ ค ไดโนเสาร์. ด้า นสภาพอากาศจะเหมื อนโซนเขตร้ อนทางตอนเหนือของเอเซีย ถึ ง
ตอนกลาง. สถานที่นี้จะอุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิตแรกกําเนิด (พวกสัตว์เซลเดียว หรือ พวกสิ่งมีชีวิตสมัยดึกดําบรรพ์) อยู่
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กลางวัน
เย็น
วันที่ห้า
เช้า

กลางวัน

มากมาย เป็นจุดวิจัยพรรณสัตว์ และพรรณพืชนานาพันธุ์ เป็นจุดรวม พรรณพืช และพรรณสัตว์กว่าครึ่งประเทศของ
จีน และ ยังรวมไปถึง พรรณพืชและสัตว์กว่าครึ่ง ของประเทศในเขตร้อน เขตอบอุ่น และ เขตเย็นของเอเซียอีกด้ วย
“เสินหนงเจี้ย” ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1982 ในปี ค.ศ.1986 ถูกรัฐบาลจัดตั้งเป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า
แห่งชาติ และ ในปี ค.ศ.1990 UN.ได้นํา เสินหนงเจี้ย จัดเข้าเป็นพื้นที่ตัวอย่างในการเรียนรู้เรื่อง มนุษย์กับสิ่งมีชีวิต
เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนา ในปัจจุบันสภาวะแวดล้อมนับวันยิ่งเดินทางเข้าสู่เส้นทางแห่งหายนะและการถูก
ทําลาย แต่ เสินหนงเจี้ย ยังคงรักษาความอุดมสมบรูณ์ เหมือนดั่งแรกเริ่มได้เป็นอย่างดี “ไข่มุกสีเขียว” “สวนสัตว์
และพืชพรรณแห่งธรรมชาติ ” “หลุมหลบภัยแห่งสิ่งมีชีวิต” “โกดังเก็บยีนแห่งมวลชีวิต” “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ”
“ราชาแห่ง ความร่ม เย็ น ” เหล่า นี้คื อ คํ า บรรยายถึง ความงามของอุท ยานเสิ นหนงเจี้ย นอกจากนี้ ยั ง สมบู รณ์ ด้ว ย
สมุนไพรกว่า 1,800 ชนิด ในตํานานสมัยโบราณที่แห่งนี้ยังที่เก็บยาของเทพกสิกรเหยียนตี้ (炎帝神农) เสินหนงเจี้ย
สามารถท่ องเที่ยวได้ตลอดทั้ งปี เปลี่ยนเป็นรถของอุทยานนําท่านเที่ย วชมตามจุดท่องเที่ยว ทะเลสาบมังกรเล็ก
小龙潭ณ จุดนี้ท่านจะพบกับลิงขนทองสัตว์ป่าหายากอีกด้วย จากนั้นนําท่านชมธารน้ําตกที่ยังคงความสมบูรณ์และ
งดงามพร้อมเดินสูดอากาศบริสุทธิ์ที่หาได้ยากขึ้นทุกวัน นําท่านสู่จุดชมวิว ยอดเขาเสินหนงติ่ง 神农顶ที่ระดับ
ความสูงน้ําทะเล 3100 กว่าเมตร คือยอดเขาที่สูงที่สุดในมณฑลหูเป่ย ในฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง บนยอดเสินหนง
สามารถมองเห็นทุกยอดหุบเขาดั่งอยู่ใต้ตัวเราได้อย่างชัดเจนให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ จากนั้นนําท่าน
ชมป่ า หินงามป่า นปี้เหยียน板壁岩จากระดับน้ําทะเลกว่า 2,500 เมตรท่านจะได้พบกั บหมู่ป่าหินรูปทรงต่างๆ
ตามแต่จินตนาการนําท่านถ่ายรูปจุดหินบินมา ก่อนหินที่วางทับซ้อนกันกว่าพันปีแต่ไม่หล่นลงมาตามกาลเวลา
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองเสินหนงเจี้ย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หินเขียว อัญมณีพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของเสิน
หนงเจี้ย จากนั้นเดินทางสู่เมืองจิงโจว
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม
พักที่ MEIJIANGSHAN HOTEL หรือเทียบเท่า
กําแพงเมืองโบราณจิงโจว (ชมด้านนอก) – ศาลเจ้ากวนอู – อู่ฮั่น – ถนนคนเดินเจียงฮั่น – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนําท่านชม กําแพงเมืองโบราณจิงโจว (เมืองเก็งจิ๋ว) ชมด้าน
นอก มีความกว้าง 3.75 กิโลเมตรมีเนื้อที่ 4.5 ตารางกิโลเมตร ยาว 10.5 กิโลเมตร สูง 8.3 เมตร มี 6 ประตู ทุกประตูจะ
มีป้อมหรือซุ้มอยู่ด้านบน ซึ่งได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี พร้อมชมทัศนียภาพโดยรอบหรือเก็บภาพเป็นที่ระลึก
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ากวนอู สร้างขึ้นในสมัยสามก๊ก อดีตเป็นที่ทําการของกวนอู และได้มีการบรูณะ
ซ่อมแซมมาอีก หลายสมัย จนถึง ค.ศ. 1396 ได้มีการบูรณะใหญ่อีกครั้ง เพื่อรําลึก ถึงท่านกวนอู จึงถือเป็นศาล
ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองจิงโจว (เกงจิ๋ว) เพื่อให้ชนรุ่นหลังรําลึกถึงความดีของท่าน “กวนอู” - เป็นเทพสัญลักษณ์แห่งความ
ซื่อสัตย์ ความกตัญํู จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองอี๋ชาง มณฑลหูเป่ย ทางภาคกลางของจีนซึ่งเป็นที่ตั้งของเขื่อน
ชลประทานแม่น้ําซานเสีย ได้รับการขนานนามว่า "เมืองน้ําของจีน"
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านอิสระช้อปปิ้งบนถนนคนเดินเจียงฮั่น ที่ซึ่งรวมสินค้าไว้มากมาย
ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหลากหลาย และสินค้าพื้นเมืองในราคาถูกใจ นําท่านเดินทางสู่สนามบินอู่ฮั่น
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18.15 น.
20.45 น.

เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 573 ( บริการอาหารบนเครื่อง )
ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

อัตราค่าบริการ ** ทัวร์นี้ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง ***
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

**ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก**

11-15, 12-16 เมษายน 2561

29,999.-

29,999.-

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

4,900.-

กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้
ก่อนการจองตั๋วเครื่องบินกรุณาติดต่อทางบริษัทก่อน เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าทาให้ต้องซื้อตั๋วเพื่อเดินทาง
ใบใหม่
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พัก
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
-ค่าน้ํามันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX
- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท วงเงินรักษาพยาบาล 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

*** ค่าน้ําหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน กรณีที่น้ําหนักเกิน กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนน้ําหนักที่เกินเอง ***
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท // ชําระพร้อมค่าทัวร์***

-ค่าทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ตลอดการเดินทาง 1,500 บาท
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เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
- การจอง มัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ
- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
เงื่อนไขในการให้บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่านจองและจ่ายมัดจําแล้ว ถ้าผู้
จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้
จองจะไม่สามารถทําเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่ นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่
จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้อง
รับผิดชอบช้าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ามันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการ
บินก้าหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น
4. กรณีที่ท่านซื้อตั๋วเพิ่ม เกินจากจ้านวนตั๋วที่มีในกรุ๊ป ทางบริษัทจองตั๋วผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยน
ชื่อผู้เดินทาง หรือเปลี่ยนผู้เดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามก้าหนด จะต้องเสียค่าใช้จ่ายตั๋วเต็มใบ
@ @ เอกสารสําหรับยื่นวีซ่าจีน @ @

เอกสารสําหรับผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไป
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
3. สําเนาบัตรประชาชน

สําหรับผู้เดินทางที่อายุน้อยกว่า 18 ปีมีบิดา-มารดาเดินทางด้วย
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
3. สูติบตั ร
- กรณีชื่อบิดา-มารดา มีเปลี่ยนชื่อ ให้แนบใบเปลี่ยนชื่อ

สําหรับผู้เดินทางที่เป็นเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี ไม่มีบิดา-มารดา เดินทางด้วย
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
3. สูติบตั ร
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6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
4. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดา หรือมารดา
5. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางออกต่างประเทศ ออกโดย เขต/อําเภอ
- กรณีบิดา-มารดา แยกทางกัน ต้องมีหนังสือใบหย่า

สําหรับผู้เดินทางที่เป็นเพศที่ 3
1.
2.
3.
4.
5.

ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง
รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
หนังสือรับรองตนเองเป็นภาษาอังกฤษ
หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ
สําเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
*** ต้องโชว์ตัวต่อสถาทูต***

หมายเหตุ : โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,050 บาท
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
2. นํารูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
4. นํารูปที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กําหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทา ง
การเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้

-กรุณาอย่านําสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนําใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจําเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง
กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
สายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึง
กรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร

-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า -ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์
ไม่อาจเรียกค่าบริการ
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พาสปอร์ตควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน

มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
 ห้ามนาของเหลวและครีมทุกชนิดที่มีปริมาตรเกินกว่า 1000 มิลลิลิตรต่อท่าน นาติดตัวขึ้นเครื่องและ
ขนาดของบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้นห้ามเกินกว่า 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภัณฑ์
 สาหรับท่านที่ต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศจากกรุงเทพฯเพื่อเดินทางกลับสู่ต่างจังหวัด
กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้
ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าทาให้ต้องซื้อบัตรโดยสารเพื่อเดินทางใบใหม่

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท
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