
 

 

วนัที� กาํหนดการ เช้า เที�ยง เยน็ โรงแรม 

� กรุงเทพฯ–ฉางซา–อี�หยาง 
(WE616 : �&.()-�+.&,) 

X X � YINCHENG HUATIAN   
หรือเทียบเท่าระดบั & ดาว 

< อี�หยาง-วดัไป๋หลู่-กาํแพงเมืองโบราณอี�หยาง 
อีCชาง-ช้อปปิ� งย่านการค้าของเมืองอีCชาง � � � 

DONGSHAN SANXIA   
หรือเทยีบเท่าระดับ & ดาว 
 

( 
อีCชาง-เสินหนงเจี�ย-ผ่านถนนบนสายนํ�าที�สวย
ที�สุด-อุทยานสะพานสวรรค์(เทยีนเซิงเฉียว)
อุทยานเสินหนงถัน-ต้นไม้พนัปี 

� � � 
SHENNONG 
SHANZHUANG  HOTEL
หรือเทยีบเท่าระดับ & ดาว 

& 

เสินหนงเจี�ย-อุทยานเทียนเยี�ยน-ผ่านชมที�ราบสี 
แดง “หงผิงฮั�วหลาง”-สะพานสายรุ้ง-อุทยาน 
จุดสูงสุดของเสินหนง(เสินหนงติ�ง)-หุบเขาเสิน 
หนงกู่-สันเขาลงิทอง-เสี�ยวหลงถัง 

� � � 
SHENNONG 
SHANZHUANG  HOTEL 
หรือเทยีบเท่าระดับ & ดาว 

, 
เสินหนงเจี�ย-เมืองเกงจิCว(จิงโจว)-สวนกวนอูอี�
หยวน-กาํแพงเมืองเกงจิCว(จิงโจว)ชมภายนอก
ฉางเต๋อ-ถนนโบราณต้าเสี�ยวเหอเจีย 

� � � 
CHANGDE VIENNA 
HOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ & ดาว 

W 
ฉางเต๋อ-ฉางซา-พพิธิภัณฑ์เจี�ยนตู๋-ถนนคนเดิน
หวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ 
(WE61Z : �[.&)-<<.())  

� � ✈  

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จํานวน �+) หยวน/คน ตลอดการเดินทาง 



 

� กาํหนดการเดินทาง เดอืนมกราคม-มนีาคม <,W� 
วนัแรก  กรุงเทพฯ-ฉางซา-อี�หยาง          
��.() น. � พร้อมกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั�น & ประตู 3 

บริเวณ ISLAND-E สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจา้หนา้ที�คอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่าน 
�&.() น. � เหิรฟ้าสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบิน THAI SMILE เที�ยวบินที� WE616  

(บริการอาหาร และเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
�+.&, น.      เดินทางถึง “ฉางซา” ตั&งอยู่ทางตอนใตข้องแม่นํ& าเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง  ตะวนัออกติด

ภูเขาลวัเซียว ตะวนัตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใตติ้ดภูเขาเฮิงชาน มีพื&นที�ประมาณ 01,344 ตร.กม.แบ่งเขต
การปกครองออกเป็น 3 เขต และ 7 อาํเภอ  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ
เรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...เกี�ยว 
  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมืองอี�หยาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ < ชั�วโมง)    

� พกัที� YINCHENG HUATIAN  HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ & ดาว 
วนัที�สอง อี�หยาง-วดัไป๋หลู่-กาํแพงเมืองโบราณอี�หยาง-อีCชาง-ช้อปปิ� งย่านการค้าของเมืองอีCชาง 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ วดัไป๋หลู่ เป็นวดัที�ใหญ่ที�สุดในเมืองอี&หยาง สร้างในสมยัราชวงศถ์งั มีประวติักวา่ 
1,200 ปี  ภายในแบ่งเป็นวิหารต่างๆ วิหารพระสังกจัจายน์ภายในประดิษฐานองค์พระสังกจัจายน์
และซื�อตา้เทียนหวงั  วิหารเจา้แม่กวนอิมภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมและเป็นห้องปฎิบติั
ธรรม วิหารหลกัภายในประดิษฐานพระอรหนัต์ 18 องค ์  วิหารเย่าสือ และ หอคมัภีร์ จากนั&นนาํ
ท่านชม กาํแพงเมืองโบราณอี�หยาง  สร้างขึ&นในสมยัสามก๊ก กาํแพงส่วนใหญ่สร้างดว้ยดิน  ภายหลงั
ในสมยัราชวงศ์ชิงไดใ้ช้อิฐสีเขียวก่อสร้างเพิ�มเติมเขา้ไป  ในสมยัโบราณที�นี�เป็นจุดยุทธศาสตร์ที�
สาํคญัในการรบ อิสระใหท้่านไดถ่้ายรูปเป็นที�ระลึก 

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดินทาวสู่ เมืองอีCชาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ & ชั�วโมง) หรือเรียกยอ่ๆวา่ เมืองอีFตั&งอยูท่าง

ทิศตะวนัตกของมณฑลหูเป่ย และอยูป่ากช่องแคบซีหลิงเสียของแม่นํ& าแยงซีเกียงทางทิศตะวนัออก  
มีพื&นที�ประมาณ 10,H44 ตร.กม ประชากรส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่ากลุ่มน้อยที�มาอาศยัอยู่ร่วมกัน
ประมาณ 14 กวา่เผา่  อาทิเช่น เผา่หุย  ถู่เจีย แมนจู และชาวฮั�น ฯลฯ เป็นตน้  จากนั&นนาํท่าน ช้อปปิ� ง
ย่านการค้าของเมืองอีCชาง เป็นศูนยร์วมของสินคา้นานาชนิดใหท้่านไดเ้ลือกซื&อ  

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...เป็ดย่าง 
 � พกัที� DONGSHAN SANXIA  HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ & ดาว 

วนัที�สาม อีCชาง-เสินหนงเจี�ย-ผ่านถนนบนสายนํ�าที�สวยที�สุด-อุทยานสะพานสวรรค์(เทียนเซิงเฉียว)-อุทยาน
เสินหนงถัน-ต้นไม้พนัปี 

เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เสินหนงเจี�ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ (.() ชั�วโมง) ระหว่างทางรถจะวิ�ง ผ่าน
ถนนบนสายนํ& าที�สวยที�สุด เพื�อหลีกเลี�ยงการตดัไมท้าํลายป่าบนภูเขา การคุม้ครองสิ�งแวดลอ้มทาง



 

นิเวศวทิยา ถนนสายนี& จึงถูกสร้างขึ&นในหุบเขาลึก ความยาวรวมกวา่สิบกิโลเมตร นาํท่านเดินทางต่อ
สู่ เสินหนงเจี& ย ตั& งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ย เป็นสถานที�แห่งใหม่ที�ทาง
คณะกรรมการมรดกโลกยเูนสโก ้ (UNESCO) สมยัสามญัครั& งที� 40 ไดมี้มติให้ “เสินหนงเจี&ย” เขต
อนุรักษพ์นัธ์ุไมแ้ละสัตวป่์าแห่งชาตินี& ไดเ้ขา้เป็นอีกหนึ� งแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี 140H  
เสินหนงเจี&ย ยงัไดชื้�อว่าเป็นอาณาเขตแห่งเทพกสิกร（农氏）ซึ� งชาวจีนเชื�อกนัว่าเป็นบูรพกษตัริย์
ยุคก่อนประวติัศาสตร์จีน ที�นี�มีความสูงเหนือระดบันํ& าทะเลเฉลี�ยแลว้กว่า 0,V44 เมตร มียอดเสิน
หนงติ�งที�สูงสุด มีความสูงจากนํ& าทะเล W,043.7 เมตร ที�แห่งนี& มีระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติดั&งเดิมที�
สมบูรณ์ ป่าไมห้นาแน่นตั&งแต่โบราณ มีประวติัโบราณกวา่ W,444 กวา่ปี ก่อนจดบนัทึกไวว้า่มีคนป่า
อาศยัอยู่ จึงเป็นปริศนาที�ไม่มีคาํตอบ 0ใน 7 ของโลก  ยงัมีสัตวป่์านานาชนิด ที�มีชื�อเสียงที�สุดก็คือ
ลิงขนทอง และหมีแพนด้า และสถานที�แห่งนี& ยงัเป็นแหล่ง “โอโซน” (อากาศที�บริสุทิX ) ตาม
ธรรมชาติที�หายากในโลก ณ ปัจจุบนันี&  การสูดหายใจดว้ยอากาศบริสุทธิX มีส่วนช่วยต่อสุขภาพและ
ความเป็นอยูที่�ดีของคุณ ทาํใหส้มองมีความสามารถในการคิดอ่านมากขึ&น และมีอารมณ์ดียิ�งขึ&น 

เที�ยง  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานสะพานสวรรค์(เทียนเซิงเฉียว) ใช้เวลาเดินทางประมาณ &) นาที สูงจาก

ระดบันํ&าทะเล 0,Y44 เมตร  มีพื&นที� 14 ตารางกิโลเมตร ที�นี�มีดอกกลว้ยไมเ้ต็มทั�วหุบเขา จึงไดชื้�อวา่
หุบเขากลว้ยไม ้เดินไปตามทางเดินริมหนา้ผา  เห็นสะพานสวรรค์สร้างจากธรรมชาติอยู่กลางหุบ
เขา  นํ&าตกที�ตกจากยอดสูงเหมือนเป็นภาพวาด  เสียงนํ& าตกและเสียงนกร้องเหมือนเป็นเพลง ทาํให้
เพลิดเพลินและผอ่นคลาย     จากนั&นนาํท่านเดินทางสู่    อุทยานเสินหนงถัน    สร้างขึ&นเพื�อระลึกถึง 

  เหยียนตี&（  炎炎 ）  เทพกสิกร（  神神农  ） เสินหนงถงัมีความหมายต่อทุกคนที�มีเชื&อสายที�เป็นคนจีน เห
ยยีนตี&  เป็นผูซึ้� งทาํให้คนจีนไดต้ั&งรกรากในพื&นที�แห่งนี&  ซึ� งท่านเนน้เรื�องความอุดมสมบูรณ์ สอนให้
คนรู้จักเพาะปลูก รู้จักการอยู่ร่วมกัน ไม่ต้องเป็นชนเผ่าเร่รอน จัตุรัสแท่นที�บูชาสง่างดงาม 
สิ�งก่อสร้างหลกัคือ องคเ์ทพกสิกร สูง 10 เมตร กวา้ง W3 เมตร พระเศียรเป็นววั ลาํตวัอยูใ่นแผน่ดิน  
ขา้งแท่นที�บูชามีหินห้าสีเป็นองคป์ระกอบ หมายถึง ทอง ไม ้นํ& า ไฟ และ ดิน 3 ธาตุ สําหรับคนจีน
ถา้ได้มาที�เสินหนงเจี& ยจะตอ้งมาที� เสินหนงถงั เพื�อมากราบไหวส้ักการะบรรพบุรุษ  นาํท่านชม 
ต้นไม้พนัปี ที�มีอายมุากกวา่ 0,144 ปี สูง 7Y เมตร มีเส้นผา่สูงกลาง 1.Y เมตร ตอ้งมีมากกวา่ H คนจบั
มือกนัถึงจะกอดรอบตน้ไมไ้ด ้ และมีตน้ไมที้�เคยโดนฟ้าผ่ามีรูปองค์เทพกสิกรอยูต่รงกลางตน้ไม ้
ผูค้นที�มาเยอืนต่างกราบไหวส้ักการะเพื�อความเป็นสิริมงคล 

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...สุกี�หมูป่า 
 � พกัที� SHENNONG SHANZHUANG  HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ & ดาว 

วนัที�สี�             เสินหนงเจี�ย-อุทยานเทียนเยี�ยน-ผ่านชมที�ราบสีแดง “หงผงิฮั�วหลาง”-สะพานสายรุ้ง-อุทยาน
จุดสูงสุดของเสินหนง(เสินหนงติ�ง)-หุบเขาเสินหนงกู่-สันเขาลงิทอง-เสี�ยวหลงถัง 

เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานเทียนเยี�ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ �.() ชั�วโมง) ตั&งอยูท่างทิศตะวนัตก
เฉียงเหนือของเสินหนงเจี&ย มีพื&นที�ประมาณ Z1H.17 ตารางกิโลเมตร ซึ� งยงัคงเป็นวิวป่าไมด้งดิบ 
เน้นการท่องเที�ยวแบบเชิงนิเวศ รวมถึงต้นไม้แปลก ดอกไม้แปลก ถํ& าแปลก ยอดเขาแปลก 



 

วฒันธรรมชนเผ่าแปลก ไวเ้ป็นหนึ� งเดียว ให้ท่านที�มาเที�ยวที�นี& ไดรั้บสิ�งใหม่ๆที�ไม่เคยพบเห็นมา
ก่อน เหมาะกบัท่านที�ชอบเที�ยวแบบผจญภยั  นาํท่าน ผ่านชมที�ราบสีแดง “หงผิงฮั�วหลาง” ตั&งอยูที่�
เทียนเหมินยาหนานลู่ ระยะทางยาว 15 กิโลเมตร มี 3 นํ& าตก 4 สะพาน 5 ทะเลสาบ 6 ถํ&า และ 36 
ยอดเขา รวมกนัเรียกเป็น ที�ราบแดง ตามตาํนานบอกกล่าวไวว้า่สถานที�แห่งนี&ก็คือ บริเวณที�เหยียนตี&  
อยู่อาศยันั�นเอง นาํท่านชม สะพานสายรุ้ง สะพานเหล็กที�สร้างเชื�อมระหว่างช่องว่างสองยอดเขา
(เอี&ยนจื�อยา) เมื�อยนือยูบ่นสะพานท่านจะไดเ้ห็นววิสวยงามระหวา่งสองภูเขา   

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่  อุทยานจุดสูงสุดของเสินหนง(เสินหนงติ�ง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ � ชั�วโมง 

ตั&งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเสินหนงเจี&ย มีพื&นที�  YYW.H ตารางกิโลเมตร ยอดเสินหนงติ�งเป็น
ยอดสูงสุดของเสินหนงเจี&ย มีความสูงจากนํ& าทะเล W,043.7 เมตร เป็นจุดที�สามารถมองเห็นทุกยอด
ทั�วหุบเขา ไดชื้�อว่าเป็นยอดเขาสูงสุดของเขตหัวจง(ภาคกลางของประเทศจีน) เป็นชื�อเรียกของ 7 
มณฑลรอบๆแม่นํ& าแยงซีเกียง ได้แก่ มณฑล เหอหนาน หูเป่ย  หูหนาน และ เจียงซี ที�นี�ไดรั้กษา
ระบบนิเวศทางธรรมชาติของป่าไมเ้ขตร้อนอย่างสมบูรณ์ ไดชื้�อวา่เป็น “ขุมทรัพยสี์เขียว ”  “คลงั
พนัธ์ุกรรมของพืช ” “สวนสัตวธ์รรมชาติ ” “สถานที�ลี&ภยัของสัตวใ์กลสู้ญพนัธ์ุ ” ฯลฯ เป็นอุทยาน
สาํคญัที�หา้มพลาดเมื�อมาเที�ยวเสินหนงเจี&ย  จากนั&นนาํท่านชม สันเขาลิงทอง  ให้ท่านไดสู้ดโอโซน
บริสุทธิX ให้เต็มปอดที�สันเขาลิงทอง ที�นี�เป็นป่าดงดิบที�อุดมสมบูรณ์ เต็มไปดว้ยพืชพนัธ์ุนานาชนิด  
เป็นที�อยูอ่าศยัของลิงขนทอง เลยเป็นที�มาของชื�อสันเขาลิงทอง  ยงัมีนํ& าตกลิงทองที�สวยงามเหมือน
สร้อยเงินที�แขวนไว ้ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นวิวที�สวยที�สุดของมณฑลหูเป่ย เป็นแหล่งโอโซนตาม
ธรรมชาติที�หายากในโลก ณ ปัจจุบนันี&  จากนั&นนาํท่านชม เสี�ยวหลงถัง ให้ท่านชมความน่ารักของ
ลิงขนทอง ซึ� งเป็นสัตว์สงวนที�หาดูได้ยากมีค่าเท่ากับหมีแพนด้า พวกมันอาศัยอยู่สูงจาก
ระดบันํ&าทะเลประมาณ 0,W44-W,444 เมตร มีขนสีทองสง่างาม  ตาโต จมูกโด่ง  ซึ� งหนา้ของหงอคง 
ในหนงัเรื�องไซอิFว ก็ใชห้นา้ของลิงนี& เป็นแบบอยา่ง  

  หมายเหตุ : รายการท่องเที�ยวนี�ขึ�นอยู่กบัสภาวะอากาศและการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที�ยว 
โดยยดึตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ โดยที�ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน 
แต่หาโปรแกรมอื�นมาทดแทนให้ ทั�งนี�ขึ�นอยู่กบัความเหมาะสม  

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร   
� พกัที� SHENNONG SHANZHUANG  HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ & ดาว 

วนัที�ห้า   เสินหนงเจี�ย-เมืองเกงจิCว(จิงโจว)-สวนกวนอูอี�หยวน-กาํแพงเมืองเกงจิCว(จิงโจว)ชมภายนอก 
   ฉางเต๋อ-ถนนโบราณต้าเสี�ยวเหอเจีย 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเกงจิCว(จิงโจว) ใช้เวลาเดินทางประมาณ &.() ชั�วโมง อยูใ่นมณฑลหูเป่ย ใกล้
กบัเขื�อนสามผา เป็นเมืองที�ใหญ่และมีความสาํคญัเป็นอนัดบัสองของมณฑลหูเป่ยรองจากอู่ฮั�น เป็น
เมืองที�มีประวติักว่า 1,V44ปีเริ�มจากสมยัฉู่กัFว  มีสถานที�สําคญัและสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ที�
เกี�ยวกบัสามก๊กมากมาย  

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...สามก๊ก 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ สวนกวนอูอี�หยวน อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้อง กาํแพงเมืองเกงจิFว ใช้เงิน

ลงทุนในการก่อสร้างถึง 0,344 ล้านหยวน ใช้ความจงรักภักดีเป็นหัวข้อ ใช้วิธีต่างๆบอกเล่า
ชีวประวติัของท่านกวนอู ภายในสวนมี รูปปั�นเทพเจ้ากวนอูที�ใหญ่ที�สุดในโลก ก่อสร้างโดยใชแ้ผน่



 

ทองสัมฤทธิX กวา่ 7,444 ชิ&น มีความสูง 3Y เมตร หมายถึงท่านมีอายุ 3Y ปี  นํ& าหนกัมากกวา่ 0,144 ตนั 
มือถืองา้วยาว V4 เมตร จากนั&นนาํท่านชม กําแพงเมืองเกงจิCว(จิวโจว)ชมภายนอก มีความกวา้ง 3.75 
เมตร  มีเนื&อที� 4.5 ตารางกิโลเมตร ยาว 10.5 กิโลเมตร สูง 8.Y3 เมตร มี 6 ประตู ทุกประตูจะมีป้อม
หรือซุ้มอยู่ดา้นบน กาํแพงเดิมสร้างขึ&นยุคชุนชิวจา้นกว๋อ ที�เห็นตอนนี& ส่วนมากเป็นการต่อเติมใน
ปลายสมยัราชวงศห์มิงตน้ราชวงศชิ์ง ซึ� งไดรั้บการดูแลรักษาเป็นอยา่งดี ให้ท่านไดเ้ก็บภาพเป็นที�
ระลึก จากนั&นนาํท่านเดินทางสู่ ฉางเต๋อ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.() ชั�วโมง)  ซึ� งตั&งอยู่ทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน  เป็นแหล่งถลุงเหมืองแร่ที�สําคัญ  และมีผลิตผลทาง
การเกษตรที�มีชื�อของประเทศจีน จากนั&นนาํท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณต้าเสี�ยวเหอเจีย เป็นถนนที�
ก่อสร้างแบบสมยัโบราณ สร้างตามวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ของเมืองฉางเต๋อ เป็นแหล่งรวม
อาหารพื&นเมือง เช่น เตา้หูเ้หมน็ เส้นหมี�ฉางเต๋อ ฯลฯ อิสระใหท่้านเลือกชมและเลือกซื&อตามอธัยาศยั 

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
� พกัที�  CHANGDE VIENNA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ & ดาว 

วนัที�หก       ฉางเต๋อ-ฉางซา-พพิธิภัณฑ์เจี�ยนตู๋-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองฉางซา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ < ชั�วโมง)  ระหว่างทางให้ท่านได้
พกัผอ่นชมววิธรรมชาติอนัสวยงาม  จากนั&นนาํท่านชม พพิธิภัณฑ์เจี�ยนตู๋ เป็นพิพิธภณัฑ์ตาํราไมไ้ผ่
แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศจีน ซึ� งมีตาํราประมาณ 074,444 เล่ม ถูกขุดคน้พบเมื�อปี 0ZZH 
พิพิธภณัฑ์แห่งนี& จึงไดรั้บความนิยมอย่างมากจากนกัศึกษา นกัวิชาการ สําหรับเป็นที�ศึกษาคน้ควา้
ประวติัศาสตร์วฒันธรรมจีนยคุโบราณอีกดว้ย (ปิดทุกวนัองัคาร) 

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่   ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ& งเพื�อเลือกซื&อสินคา้หลากหลาย

สาํหรับเป็นของฝากและที�ระลึกแก่คนที�รักทางบา้น 
คํ�า  อาหารคํ�าอสิระตามอธัยาศัย เพื�อสะดวกในการช้อปปิ� ง 

สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื�อเดินทางกลบัประเทศไทย 
�[.&) น.         � กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เที�ยวบิน WE617 

(บริการอาหาร และเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
<<.() น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.......... � � � � 
 

********ขอบคุณทุกท่านที�ใช้บริการ********   
� � � �  ซื�อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  � � � � 

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั�งแต่ �0 ท่านขึ�นไป ***) 
 
 
 
 
 



 

เสินหนงเจี�ย เมอืงเล่าปี� (เกงจิCว) ฉางซา 6 วนั 5 คนื (WE) 
 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้องละ  
< ท่านราคาท่านละ 

พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม 
ท่านละ 

วนัที� <(-<+  มกราคม 256�   <<,[[[ บาท &,))) บาท 

วนัที� W-�� / <)-<,  มีนาคม <,W� <<,[[[ บาท  &,))) บาท 

ราคาพเิศษไม่รับจอยแลนด์และไม่มีราคาเดก็ 
 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าตัCวเครื�องบินชั&นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามที�ระบุไวใ้นรายการเท่านั&น  
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ& ามนัขึ&น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิX เก็บค่าภาษี

นํ&ามนัเพิ�มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทวัร์นี�เช็คภาษีนํ�ามัน ณ วนัที� 12 ธ.ค. W) 
3. ค่าวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปท่องเที�ยว ราคา 800 บาท สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (ส่งสําเนาหนงัสือเดินทาง ตอ้งถ่าย

ใหเ้ห็นทั&ง 1 หนา้ ตามรูป)  
                                                                           

 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน), อาหาร และเครื�องดื�มทุกมื&อ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
5. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
6. นํ�าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กิโลกรัม สัมภาระติดตวัขึ&นเครื�องได ้0 ชิ&น ต่อท่าน นํ& าหนกัตอ้งไม่เกิน V กิโลกรัม, 

ค่าประกนัวนิาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเก็บ 



 

7. ค่าประกนัอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง
ผูเ้อาประกนัที�มีอายตุั&งแต่ 0 เดือนขึ&นไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง 0 เดือน ถึง 03 ปี และผูที้�มีอายุสูงกวา่ V4 ปี 
ขึ&นไป ค่าชดเชยทั&งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงครึ� งหนึ�งของค่าชดเชยที�ระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั&งนี& ยอ่ม
อยูใ่นขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื�อประกันการเดินทางเพื�อให้คลอบคลุมในเรื�องของสุขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�เจ้าหน้าที�ของบริษัท ฯ ***ทั�งนี�อัตราเบี�ยประกันเริ�มต้นที� (() บาท 
ขึ�นอยู่กบัระยะเวลาการเดินทาง 
การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีที�เสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชื&อ, ไวรัส, ไส้เลื�อน, ไส้ติ�ง, อาการที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื�องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรมอ์ตั 

อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
0.  ค่าทาํหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื�นๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมค่าทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทวัร์ รวม �+) หยวนต่อคน (เด็กชําระทปิเท่าผู้ใหญ่) 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ที�จ่าย W % ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินที�ถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม และหกั ณ ที�จ่าย จากยอดขายจริงทั&งหมดเท่านั&น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธิX ออกใบเสร็จที�ถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั&น 

5. ค่าวซ่ีาจีนสําหรับชาวต่างชาติ 
เงื�อนไขการทาํการจอง และชําระเงิน 
1. ในการจองครั�งแรก ชาํระมดัจาํท่านละ 1),000 บาท หรือทั&งหมด (ภายใน W วนั หลงัจากทาํการจอง)  
2. ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง ถ่ายตามรูปขา้งตน้ ส่งใหก้บัเจา้หนา้ที�ฝ่ายขาย 
3. ชําระส่วนที�เหลอืก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
เงื�อนไขการให้บริการวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป 
• วซ่ีากรุ๊ปทาํไดเ้ฉพาะผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั&น!!! ชาวต่างชาติไม่สามารถยื�นวซ่ีากรุ๊ปได ้
• หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถนาํไปใช้กับการเดินทางครั& งอื�นๆ ได้ รวมทั&งไม่

สามารถคืนเงินค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณี   
• กรณีเด็กอายตุ ํ�ากวา่ 0Y ปี เดินทางพร้อมผูป้กครอง ในเส้นทางที�บินลงปักกิ�ง / ปักกิ�ง+เซี�ยงไฮ ้(เที�ยว 1 เมือง) ตอ้ง

ยื�นวซ่ีาเดี�ยวเท่านั&น 
• ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆ ทั&งสิ&น ทาํให้ไม่สามารถยื�นวีซ่ากรุ๊ปได ้ หรือ 

ท่านมีความประสงคจ์ะยื�นวซ่ีาเดี�ยว ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการทาํ วีซ่าเดี�ยวยื�นปกติ & วัน ทําการ ท่าน
ละ Z)) บาท หรือ วีซ่าด่วน < วัน ทําการ ท่านละ �,Z50 บาท (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ สําหรับผูถื้อหนงัสือเดินทาง
ไทยเท่านั&น)  

• สําหรับผูที้�เคยเดินทางไปในประเทศ  17  ดงัต่อไปนี&    0.อิสราเอล 1.อฟักานิสถาน W.ปากีสถาน 7.อุซเบกิสถาน 
3.ทาจิกิสถาน  H.เติร์กเมนิสถาน  V.คาซคัสถาน Y.อิรัก  Z.อิหร่าน 04.อียปิต ์00.ซาอุดีอาระเบีย 01.ซีเรีย  0W.เยเมน  



 

07.เลบานอน 03.อินเดีย 0H.ศรีลงักา 0V.ลิเบีย 0Y.ซูดาน 0Z.แอลจีเรีย 14.ไนจีเรีย 10.ตุรกี 11.โอมาน 1W.จอร์แดน
17.โซมาเรีย (ตั&งแต่ปี 1407 เป็นตน้มา ไม่สามารถยื�นขอวซ่ีากรุ๊ปได ้ตอ้งทาํวซ่ีาเดี�ยวเท่านั&น) 

การยกเลกิการเดินทาง 
� แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง W4 วนั คืนค่าใช้จ่ายทั�งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 03-1Z วนั เกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ �),))) บาท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 0-07 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิnเกบ็ค้าใช้จ่ายทั�งหมด 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซึ� งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา

เลื�อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั&งนี& ท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัFว
เครื�องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที�สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�เกิดขึ&นตามจริง ในกรณีที�ไม่
สามารถเดินทางได ้

� เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่   
ท่านสละสิทธิX  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั&งสิ&น  

� กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลที�ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํที�พกั รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ เช่น 
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั&งหมด เนื�องจากค่าตัFวเป็นการเหมาจ่ายใน
เที�ยวบินนั&นๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
� คณะทวัร์ครบ �) ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
� บริษทัฯ มีสิทธิX ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี&  เมื�อเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
� รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
� รายการท่องเที�ยว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื�อให้โปรแกรมการท่องเที�ยวเป็นไปอยา่งราบรื�น 
และเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
� บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ�ม เติมที�เกิดขึ&นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
� ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั&งสิ&นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าที�กรม
แรงงานทั&งจากไทย และต่างประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
� หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั&งสิ&น แต่ทั&งนี&ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิX การจดัหานี&โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
� ราคานี& คิดตามราคาตัFวเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตัFวเครื�องบินปรับสูงขึ&น บริษทัฯ สงวนสิทธิX ที�จะปรับราคาตัFว
เครื�องบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
� ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั&งสิ&น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื&อ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
� กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั&งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิX ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั&งสิ&นอตัราค่าบ 



 

� ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั&งสิ&น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเที�ยวเอง 
� ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตัFวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั& ง  มิฉะนั&นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั&งสิ&น 
� เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั&งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที�ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั&งหมด 
เอกสารในการทาํวซ่ีาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณท่ีานที�มีความประสงค์จะยื�นวซ่ีาเดี�ยว) 
1. หนงัสือเดินทางที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทั�งสิ�น ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูป 1 ใบ ขนาด 0.3 X 1 นิ&ว พื&นหลงัสีขาวเท่านั&น!!  

ข้อห้าม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเปื& อน, ห้ามยิ&ม, ห้ามใส่เสื&อสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เสื&อคอกวา้ง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สายเดี�ยว ชุดราชการ ชุดยนิูฟอร์มชุดทาํงาน ชุดนกัเรียน นกัศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีดาํ หรือ
กรอบแวน่สีดาํ, หา้มสวมใส่เครื�องประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ�ปติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ&ว และใบหูทั&ง 1 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั&น และตอ้งไม่ใช่สติ�กเกอร์ หรือรูปพริ&นซ์จากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน H เดือน  
**ท่านที�ประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยื�นวีซ่า กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง
หนงัสือเดินทาง  

4. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า �+ ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี� 

�  เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   
0. สาํเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทั�งนี�กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า W ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกดิ) ตัวจริง 

  1. สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  W. สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  7. กรณีชื�อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
�  เดินทางพร้อมญาติ   

0. สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั�งนี�กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า W ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
1. สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
W. สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
7. กรณีชื�อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
3. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปทาํที�เขตหรืออาํเภอเท่านั&น 

H.  ผู้เดินทางที�ชื�อเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญงิ (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี� 
0. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั&น  
1. หนงัสือชี&แจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั&น 
W. สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั&นตํ�า 100,000 บาท 
3. สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้น 



 

4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยื�นวซ่ีาที�ศูนยย์ื�นวซ่ีาจีนในวนัยื�นวซ่ีา 
V.  กรณหีนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี� 

0. ใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั&น!! ต่ออายุการทาํงานแลว้ไม่ตํ�ากวา่ 3 – 6 เดือน หากไม่ได้
ทาํงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวซ่ีาเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
1. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
3. สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั&นตํ�า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 
ค่าธรรมเนียมการยื�นวซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีี�ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ 
• หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 3,460 บาท 
• หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื�นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดได้ที�เจ้าหน้าที�ฝ่ายขาย) 
ประเทศที�ไม่สามารถขอวซ่ีาจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝรั�งเศส และประเทศยุโรปที�เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี�ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝรั�งเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณหีนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เนื�องจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทูตจีน และตอ้งทาํเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทาํการยื�นวซ่ีา 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื�นวีซ่า ดงันั&นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่ง 
นอ้ย 04 วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดทาํความเข้าใจ ศูนยย์ื�นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ�มเติม หรือเปลี�ยนระเบียบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิX
ของสถานทูต และบางครั& งบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11.  ผู้ที�ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื�องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 1 อาทิตย ์

        
** ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกครั�ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื�องจากทาง

บริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกั ** 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี�!!!! 
 

เอกสารที�ใช้ประกอบการยื�นขอวซ่ีาประเทศจีน 
**กรุณากรอกรายละเอยีดทั�งหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ชื�อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................................................................... 
สถานภาพ     � โสด � แต่งงาน           � หม้าย           � หย่าร้าง    
�  ไม่ได้จดทะเบียน  �  จดทะเบียน  ชื�อคู่สมรส......................................................................................................... 
ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)........................................................................................................    
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณย์ี.......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ............................... 
ที�อยู่ปัจจุบัน (กรณไีม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่).....................................................................  
........................................................................................................................................................................................
............................................................... .... ... .. .. .........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้าน............................................... 
ชื�อสถานที�ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)......................................................................................... 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................................................... 
ที�อยู่สถานที�ทาํงาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................รหัสไปรษณย์ี.........................โทร................................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที�ถูกต้องที�สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่    � ไม่เคย    � เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื�อวนัที�................ เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที�.......................เดือน........................ปี..................... 
ภายใน � ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  � ไม่เคย   � เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 
เมื�อวนัที�................ เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที�.......................เดือน........................ปี..................... 
รายชื�อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
หมายเหตุ 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเกบ็เอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทาํให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลัง  ทั�งนี�
เพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ที�นี�  (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 

        


