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วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ–ฉำงซำ–อีห้ยำง  
(WE616 : 14.30-18.45) 

X X ✈ 
YINCHENG HUATIAN   
หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว 

2 อีห้ยำง-วดัไป๋หลู่-ก ำแพงเมืองโบรำณอีห้ยำง 
อีช๋ำง-ช้อปป้ิงย่ำนกำรค้ำของเมืองอีช๋ำง    

DONGSHAN SANXIA   
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

 

3 
อีช๋ำง-เสินหนงเจีย้-ผ่ำนถนนบนสำยน ำ้ทีส่วย
ทีสุ่ด-อุทยำนสะพำนสวรรค์(เทยีนเซิงเฉียว)
อุทยำนเสินหนงถัน-ต้นไม้พนัปี 

   
SHENNONG 
SHANZHUANG  HOTEL
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 
 

4 

เสินหนงเจีย้-อุทยำนเทียนเยี่ยน-ผ่ำนชมทีร่ำบสี 
แดง “หงผิงฮ่ัวหลำง”-สะพำนสำยรุ้ง-อุทยำน 
จุดสูงสุดของเสินหนง(เสินหนงติ่ง)-หุบเขำเสิน 
หนงกู่-สันเขำลิงทอง-เส่ียวหลงถัง 

   

SHENNONG 
SHANZHUANG  HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

5 
เสินหนงเจีย้-เมืองเกงจ๋ิว(จิงโจว)-สวนกวนอูอี้
หยวน-ก ำแพงเมืองเกงจ๋ิว(จิงโจว)ชมภำยนอก
ฉำงเต๋อ-ถนนโบรำณต้ำเส่ียวเหอเจีย 

   

CHANGDE VIENNA 
HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

6 
ฉำงเต๋อ-ฉำงซำ-พพิธิภัณฑ์เจ่ียนตู๋-ถนนคนเดิน
หวงซิงลู่-ฉำงซำ-กรุงเทพฯ 
(WE617 : 19.50-22.45) 

  ✈  
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กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จ ำนวน 180 หยวน/คน ตลอดกำรเดินทำง 

 ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนพฤศจิกำยน 2561-มกรำคม 2562 
วนัแรก  กรุงเทพฯ-ฉำงซำ-อีห้ยำง          

11.30 น.  พร้อมกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 2 
บริเวณ ISLAND-C สำยกำรบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัท่ำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
14.30 น. เหิรฟ้ำสู่ เมืองฉำงซำ โดยสำยกำรบิน THAI SMILE เทีย่วบินที ่WE616  
  (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
18.45 น.      เดินทำงถึง “ฉำงซำ” ตั้งอยู่ทำงตอนใตข้องแม่น ้ ำเซียง ทิศเหนือติดทะเลสำบตงถิง  ตะวนัออกติด

ภูเขำลวัเซียว ตะวนัตกติดภูเขำอูหลิง ทิศใตติ้ดภูเขำเฮิงชำน มีพื้นท่ีประมำณ 12,500 ตร.กม.แบ่งเขต
กำรปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4 อ ำเภอ  หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและรับสัมภำระ
เรียบร้อยแลว้ น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอีห้ยำง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง)    
 พกัที ่YINCHENG HUATIAN  HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

 วนัทีส่อง อีห้ยำง-วดัไป๋หลู่-ก ำแพงเมืองโบรำณอีห้ยำง-อีช๋ำง-ช้อปป้ิงย่ำนกำรค้ำของเมืองอีช๋ำง   

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัไป๋หลู่ เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองอ้ีหยำง สร้ำงในสมยัรำชวงศถ์งั มีประวติักวำ่ 
1,200 ปี  ภำยในแบ่งเป็นวิหำรต่ำงๆ วิหำรพระสังกจัจำยน์ภำยในประดิษฐำนองค์พระสังกจัจำยน์

http://bit.ly/2NMk5YE
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และซ่ือตำ้เทียนหวงั  วิหำรเจำ้แม่กวนอิมภำยในประดิษฐำนองคเ์จำ้แม่กวนอิมและเป็นห้องปฎิบติั
ธรรม วิหำรหลกัภำยในประดิษฐำนพระอรหันต์ 18 องค์   วิหำรเย่ำสือ และ หอคมัภีร์ จำกนั้นน ำ
ท่ำนชม ก ำแพงเมืองโบรำณอีห้ยำง  สร้ำงข้ึนในสมยัสำมก๊ก ก ำแพงส่วนใหญ่สร้ำงดว้ยดิน  ภำยหลงั
ในสมยัรำชวงศ์ชิงไดใ้ช้อิฐสีเขียวก่อสร้ำงเพิ่มเติมเขำ้ไป  ในสมยัโบรำณท่ีน่ีเป็นจุดยุทธศำสตร์ท่ี
ส ำคญัในกำรรบ อิสระใหท้่ำนไดถ่้ำยรูปเป็นท่ีระลึก 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำวสู่ เมืองอี๋ชำง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 ช่ัวโมง) หรือเรียกยอ่ๆวำ่ เมืองอ๋ีตั้งอยูท่ำง

ทิศตะวนัตกของมณฑลหูเป่ย และอยูป่ำกช่องแคบซีหลิงเสียของแม่น ้ ำแยงซีเกียงทำงทิศตะวนัออก  
มีพื้นท่ีประมำณ 21,600 ตร.กม ประชำกรส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่ำกลุ่มน้อยท่ีมำอำศยัอยู่ร่วมกัน
ประมำณ 20 กวำ่เผำ่  อำทิเช่น เผำ่หุย  ถู่เจีย แมนจู และชำวฮัน่ ฯลฯ เป็นตน้  จำกนั้นน ำท่ำน ช้อปป้ิง
ย่ำนกำรค้ำของเมืองอีช๋ำง เป็นศูนยร์วมของสินคำ้นำนำชนิดใหท้่ำนไดเ้ลือกซ้ือ  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...เป็ดย่าง 
  พกัที ่DONGSHAN SANXIA  HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

  วนัทีส่ำม อีช๋ำง-เสินหนงเจีย้-ผ่ำนถนนบนสำยน ำ้ทีส่วยทีสุ่ด-อุทยำนสะพำนสวรรค์(เทียนเซิงเฉียว)-อุทยำน  
     เสินหนงถัน-ต้นไม้พนัปี  

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เสินหนงเจี้ย (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ช่ัวโมง) ระหว่ำงทำงรถจะวิ่ง ผ่ำน
ถนนบนสำยน ้ ำท่ีสวยท่ีสุด เพื่อหลีกเล่ียงกำรตดัไมท้  ำลำยป่ำบนภูเขำ กำรคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มทำง
นิเวศวทิยำ ถนนสำยน้ีจึงถูกสร้ำงข้ึนในหุบเขำลึก ควำมยำวรวมกวำ่สิบกิโลเมตร น ำท่ำนเดินทำงต่อ
สู่ เสินหนงเจ้ีย ตั้ งอยู่ทำงทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ย เป็นสถำนท่ีแห่งใหม่ท่ีทำง
คณะกรรมกำรมรดกโลกยูเนสโก ้(UNESCO) สมยัสำมญัคร้ังท่ี 40 ไดมี้มติให้ “เสินหนงเจ้ีย” เขต
อนุรักษพ์นัธ์ุไมแ้ละสัตวป่์ำแห่งชำติน้ีไดเ้ขำ้เป็นอีกหน่ึงแหล่งมรดกโลกทำงธรรมชำติ ในปี 2016  
เสินหนงเจ้ีย ยงัไดช่ื้อวำ่เป็นอำณำเขตแห่งเทพกสิกร（农氏）ซ่ึงชำวจีนเช่ือกนัว่ำเป็นบูรพกษตัริย์
ยุคก่อนประวติัศำสตร์จีน ท่ีน่ีมีควำมสูงเหนือระดบัน ้ ำทะเลเฉล่ียแลว้กว่ำ 1,700 เมตร มียอดเสิน
หนงต่ิงท่ีสูงสุด มีควำมสูงจำกน ้ ำทะเล 3,105.4 เมตร ท่ีแห่งน้ีมีระบบนิเวศน์ทำงธรรมชำติดั้งเดิมท่ี
สมบูรณ์ ป่ำไมห้นำแน่นตั้งแต่โบรำณ มีประวติัโบรำณกวำ่ 3,000 กวำ่ปี ก่อนจดบนัทึกไวว้ำ่มีคนป่ำ
อำศยัอยู ่จึงเป็นปริศนำท่ีไม่มีค  ำตอบ 1ใน 4 ของโลก  ยงัมีสัตวป่์ำนำนำชนิด ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดก็คือ
ลิงขนทอง และหมีแพนด้ำ และสถำนท่ีแห่งน้ียงัเป็นแหล่ง “โอโซน” (อำกำศท่ีบริสุท์ิ) ตำม
ธรรมชำติท่ีหำยำกในโลก ณ ปัจจุบนัน้ี กำรสูดหำยใจดว้ยอำกำศบริสุทธ์ิมีส่วนช่วยต่อสุขภำพและ
ควำมเป็นอยูท่ี่ดีของคุณ ท ำใหส้มองมีควำมสำมำรถในกำรคิดอ่ำนมำกข้ึน และมีอำรมณ์ดียิง่ข้ึน 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยำนสะพำนสวรรค์(เทียนเซิงเฉียว) ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 40 นำที สูงจำก

ระดบัน ้ ำทะเล 1,800 เมตร  มีพื้นท่ี 20 ตำรำงกิโลเมตร ท่ีน่ีมีดอกกลว้ยไมเ้ต็มทัว่หุบเขำ จึงไดช่ื้อวำ่
หุบเขำกลว้ยไม ้เดินไปตำมทำงเดินริมหน้ำผำ  เห็นสะพำนสวรรคส์ร้ำงจำกธรรมชำติอยูก่ลำงหุบ
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เขำ  น ้ ำตกท่ีตกจำกยอดสูงเหมือนเป็นภำพวำด  เสียงน ้ ำตกและเสียงนกร้องเหมือนเป็นเพลง ท ำให้
เพลิดเพลินและผอ่นคลำย     จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่    อุทยำนเสินหนงถัน    สร้ำงข้ึนเพื่อระลึกถึง 

  เหยียนต้ี（ 炎帝 ） เทพกสิกร（ 神农氏 ）เสินหนงถงัมีควำมหมำยต่อทุกคนท่ีมีเช้ือสำยท่ีเป็นคนจีน เห
ยียนต้ี เป็นผูซ่ึ้งท ำให้คนจีนไดต้ั้งรกรำกในพื้นท่ีแห่งน้ี ซ่ึงท่ำนเนน้เร่ืองควำมอุดมสมบูรณ์ สอนให้
คนรู้จักเพำะปลูก รู้จักกำรอยู่ร่วมกัน ไม่ต้องเป็นชนเผ่ำเร่รอน จัตุรัสแท่นท่ีบูชำสง่ำงดงำม 
ส่ิงก่อสร้ำงหลกัคือ องคเ์ทพกสิกร สูง 21 เมตร กวำ้ง 35 เมตร พระเศียรเป็นววั ล ำตวัอยูใ่นแผน่ดิน  
ขำ้งแท่นท่ีบูชำมีหินห้ำสีเป็นองคป์ระกอบ หมำยถึง ทอง ไม ้น ้ ำ ไฟ และ ดิน 5 ธำตุ ส ำหรับคนจีน
ถ้ำได้มำท่ีเสินหนงเจ้ียจะตอ้งมำท่ี เสินหนงถงั เพื่อมำกรำบไหวส้ักกำระบรรพบุรุษ  น ำท่ำนชม 
ต้นไม้พนัปี ท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 1,200 ปี สูง 48 เมตร มีเส้นผำ่สูงกลำง 2.8 เมตร ตอ้งมีมำกกวำ่ 6 คนจบั
มือกนัถึงจะกอดรอบตน้ไมไ้ด ้ และมีตน้ไมท่ี้เคยโดนฟ้ำผ่ำมีรูปองค์เทพกสิกรอยู่ตรงกลำงตน้ไม ้
ผูค้นท่ีมำเยอืนต่ำงกรำบไหวส้ักกำระเพื่อควำมเป็นสิริมงคล 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...สุกีห้มูป่า 
  พกัที ่SHENNONG SHANZHUANG  HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

  วนัทีส่ี่            เสินหนงเจีย้-อุทยำนเทียนเยี่ยน-ผ่ำนชมทีร่ำบสีแดง“หงผิงฮ่ัวหลำง”-สะพำนสำยรุ้ง-อุทยำน 
    จุดสูงสุดของเสินหนง(เสินหนงติ่ง)-หุบเขำเสินหนงกู่-สันเขำลงิทอง-เส่ียวหลงถัง 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยำนเทียนเยี่ยน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ช่ัวโมง) ตั้งอยูท่ำงทิศตะวนัตก
เฉียงเหนือของเสินหนงเจ้ีย มีพื้นท่ีประมำณ 926.24 ตำรำงกิโลเมตร ซ่ึงยงัคงเป็นวิวป่ำไม้ดงดิบ 
เน้นกำรท่องเท่ียวแบบเชิงนิเวศ รวมถึงต้นไม้แปลก ดอกไม้แปลก ถ ้ ำแปลก ยอดเขำแปลก 
วฒันธรรมชนเผ่ำแปลก ไวเ้ป็นหน่ึงเดียว ให้ท่ำนท่ีมำเท่ียวท่ีน้ีได้รับส่ิงใหม่ๆท่ีไม่เคยพบเห็นมำ
ก่อน เหมำะกบัท่ำนท่ีชอบเท่ียวแบบผจญภยั  น ำท่ำน ผ่ำนชมที่รำบสีแดง “หงผิงฮ่ัวหลำง” ตั้งอยูท่ี่
เทียนเหมินยำหนำนลู่ ระยะทำงยำว 15 กิโลเมตร มี 3 น ้ ำตก 4 สะพำน 5 ทะเลสำบ 6 ถ ้ ำ และ 36 
ยอดเขำ รวมกนัเรียกเป็น ท่ีรำบแดง ตำมต ำนำนบอกกล่ำวไวว้ำ่สถำนท่ีแห่งน้ีก็คือ บริเวณท่ีเหยียนต้ี 
อยู่อำศยันัน่เอง น ำท่ำนชม สะพำนสำยรุ้ง สะพำนเหล็กท่ีสร้ำงเช่ือมระหว่ำงช่องว่ำงสองยอดเขำ
(เอ้ียนจ่ือยำ) เม่ือยนือยูบ่นสะพำนท่ำนจะไดเ้ห็นววิสวยงำมระหวำ่งสองภูเขำ   

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย  น ำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยำนจุดสูงสุดของเสินหนง(เสินหนงติ่ง) ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ช่ัวโมง 

ตั้งอยูท่ำงทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเสินหนงเจ้ีย มีพื้นท่ี  883.6 ตำรำงกิโลเมตร ยอดเสินหนงต่ิงเป็น
ยอดสูงสุดของเสินหนงเจ้ีย มีควำมสูงจำกน ้ ำทะเล 3,105.4 เมตร เป็นจุดท่ีสำมำรถมองเห็นทุกยอด
ทัว่หุบเขำ ไดช่ื้อว่ำเป็นยอดเขำสูงสุดของเขตหวัจง(ภำคกลำงของประเทศจีน) เป็นช่ือเรียกของ 4 
มณฑลรอบๆแม่น ้ ำแยงซีเกียง ไดแ้ก่ มณฑล เหอหนำน หูเป่ย  หูหนำน และ เจียงซี ท่ีน่ีไดรั้กษำ
ระบบนิเวศทำงธรรมชำติของป่ำไมเ้ขตร้อนอย่ำงสมบูรณ์ ไดช่ื้อว่ำเป็น “ขุมทรัพยสี์เขียว”  “คลงั
พนัธ์ุกรรมของพืช” “สวนสัตวธ์รรมชำติ” “สถำนท่ีล้ีภยัของสัตวใ์กลสู้ญพนัธ์ุ” ฯลฯ เป็นอุทยำน
ส ำคญัท่ีหำ้มพลำดเม่ือมำเท่ียวเสินหนงเจ้ีย  จำกนั้นน ำท่ำนชม สันเขำลงิทอง  ใหท้่ำนไดสู้ดโอโซน
บริสุทธ์ิให้เต็มปอดท่ีสันเขำลิงทอง ท่ีน่ีเป็นป่ำดงดิบท่ีอุดมสมบูรณ์ เต็มไปดว้ยพืชพนัธ์ุนำนำชนิด  
เป็นท่ีอยูอ่ำศยัของลิงขนทอง เลยเป็นท่ีมำของช่ือสันเขำลิงทอง  ยงัมีน ้ำตกลิงทองท่ีสวยงำมเหมือน
สร้อยเงินท่ีแขวนไว ้ไดรั้บกำรยกยอ่งให้เป็นวิวท่ีสวยท่ีสุดของมณฑลหูเป่ย เป็นแหล่งโอโซนตำม
ธรรมชำติท่ีหำยำกในโลก ณ ปัจจุบนัน้ี จำกนั้นน ำท่ำนชม เส่ียวหลงถัง ให้ท่ำนชมควำมน่ำรักของ
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ลิงขนทอง ซ่ึงเป็นสัตว์สงวนท่ีหำดูได้ยำกมีค่ำเท่ำกับหมีแพนด้ำ พวกมันอำศัยอยู่สูงจำก
ระดบัน ้ ำทะเลประมำณ 1,300-3,000 เมตร มีขนสีทองสง่ำงำม  ตำโต จมูกโด่ง  ซ่ึงหนำ้ของหงอคง 
ในหนงัเร่ืองไซอ๋ิว ก็ใชห้นำ้ของลิงน้ีเป็นแบบอยำ่ง  

  หมำยเหตุ : รำยกำรท่องเทีย่วนี้ขึน้อยู่กบัสภำวะอำกำศและกำรรักษำควำมปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
โดยยดึตำมประกำศจำกทำงอุทยำนเป็นส ำคัญ โดยทีไ่ม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  ทำงบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน 
แต่หำโปรแกรมอ่ืนมำทดแทนให้ ทั้งนี้ขึน้อยู่กบัควำมเหมำะสม  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
 พกัที ่SHENNONG SHANZHUANG  HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

 วนัที่ห้ำ   เสินหนงเจีย้-เมืองเกงจ๋ิว(จิงโจว)-สวนกวนอูอีห้ยวน-ก ำแพงเมืองเกงจ๋ิว(จิงโจว)ชมภำยนอก 
   ฉำงเต๋อ-ถนนโบรำณต้ำเส่ียวเหอเจีย 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเกงจ๋ิว(จิงโจว) ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4.30 ช่ัวโมง อยูใ่นมณฑลหูเป่ย ใกล้
กบัเข่ือนสำมผำ เป็นเมืองท่ีใหญ่และมีควำมส ำคญัเป็นอนัดบัสองของมณฑลหูเป่ยรองจำกอู่ฮัน่ เป็น
เมืองท่ีมีประวติักว่ำ 2,700ปีเร่ิมจำกสมยัฉู่กัว๋  มีสถำนท่ีส ำคญัและสถำปัตยกรรมขนำดใหญ่ท่ี
เก่ียวกบัสำมก๊กมำกมำย  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...สามก๊ก 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ สวนกวนอูอีห้ยวน อยู่ทำงทิศตะวนัออกเฉียงใตข้อง ก ำแพงเมืองเกงจ๋ิว ใช้เงิน

ลงทุนในกำรก่อสร้ำงถึง 1,500 ล้ำนหยวน ใช้ควำมจงรักภักดีเป็นหัวข้อ ใช้วิธีต่ำงๆบอกเล่ำ
ชีวประวติัของท่ำนกวนอู ภำยในสวนมี รูปป้ันเทพเจ้ำกวนอูที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อสร้ำงโดยใชแ้ผน่
ทองสัมฤทธ์ิกวำ่ 4,000 ช้ิน มีควำมสูง 58 เมตร หมำยถึงท่ำนมีอำย ุ58 ปี  น ้ำหนกัมำกกวำ่ 1,200 ตนั 
มือถืองำ้วยำว 70 เมตร จำกนั้นน ำท่ำนชม ก ำแพงเมืองเกงจ๋ิว(จิวโจว)ชมภำยนอก มีควำมกวำ้ง 3.75 
เมตร  มีเน้ือท่ี 4.5 ตำรำงกิโลเมตร ยำว 10.5 กิโลเมตร สูง 8.83 เมตร มี 6 ประตู ทุกประตูจะมีป้อม
หรือซุ้มอยู่ดำ้นบน ก ำแพงเดิมสร้ำงข้ึนยุคชุนชิวจำ้นกว๋อ ท่ีเห็นตอนน้ีส่วนมำกเป็นกำรต่อเติมใน
ปลำยสมยัรำชวงศ์หมิงตน้รำชวงศ์ชิง ซ่ึงไดรั้บกำรดูแลรักษำเป็นอย่ำงดี ให้ท่ำนไดเ้ก็บภำพเป็นท่ี
ระลึก จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ ฉำงเต๋อ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ช่ัวโมง)  ซ่ึงตั้งอยู่ทำงทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนำน  เป็นแหล่งถลุงเหมืองแร่ท่ีส ำคัญ  และมีผลิตผลทำง
กำรเกษตรท่ีมีช่ือของประเทศจีน จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ ถนนโบรำณต้ำเส่ียวเหอเจีย เป็นถนนท่ี
ก่อสร้ำงแบบสมยัโบรำณ สร้ำงตำมวฒันธรรมและประวติัศำสตร์ของเมืองฉำงเต๋อ เป็นแหล่งรวม
อำหำรพื้นเมือง เช่น เตำ้หูเ้หมน็ เส้นหม่ีฉำงเต๋อ ฯลฯ อิสระใหท่้ำนเลือกชมและเลือกซ้ือตำมอธัยำศยั 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 พกัที ่ CHANGDE VIENNA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัที่หก       ฉำงเต๋อ-ฉำงซำ-พพิธิภัณฑ์เจ่ียนตู๋-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉำงซำ-กรุงเทพฯ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่ เมืองฉำงซำ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง)  ระหว่ำงทำงให้ท่ำนได้
พกัผอ่นชมววิธรรมชำติอนัสวยงำม  จำกนั้นน ำท่ำนชม พพิธิภัณฑ์เจ่ียนตู๋ เป็นพิพิธภณัฑต์ ำรำไมไ้ผ่
แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศจีน ซ่ึงมีต ำรำประมำณ 140,000 เล่ม ถูกขุดคน้พบเม่ือปี 1996 
พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีจึงไดรั้บควำมนิยมอยำ่งมำกจำกนกัศึกษำ นกัวิชำกำร ส ำหรับเป็นท่ีศึกษำคน้ควำ้
ประวติัศำสตร์วฒันธรรมจีนยคุโบรำณอีกดว้ย (ปิดทุกวนัองัคำร) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B2
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เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น ำท่ำนเดินทำงสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่   ให้ท่ำนได้อิสระช้อปป้ิงเพื่อเลือกซ้ือสินคำ้หลำกหลำย

ส ำหรับเป็นของฝำกและท่ีระลึกแก่คนท่ีรักทำงบำ้น 
สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน เพื่อเดินทำงกลบัประเทศไทย 

19.50 น.         เหิรฟ้ำกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน THAI SMILE เทีย่วบิน WE617  
   (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
22.45 น. ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ........    

********ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร********   
     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      

(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 10 ท่ำนขึน้ไป ***) 

 
 

ทวัร์คุณธรรม เสินหนงเจีย้...ย ำสำหร่ำย 
เมืองเล่ำป่ี(เกงจิ๋ว) ฉำงซำ 6 วนั 5 คืน (WE) 

 

อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันำจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำรเท่ำนั้น  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หำกสำยกำรบินมีกำรปรับรำคำภำษีน ้ ำมนัข้ึน ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่ำภำษี

น ้ำมนัเพิ่มตำมควำมเป็นจริง ก่อนกำรเดินทำง**รำคำทวัร์นีเ้ช็คภำษีน ำ้มัน ณ วนัที ่08 ต.ค.61 
3. ค่ำวซ่ีำจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว รำคำ 800 บำท ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย (ส่งส ำเนำหนงัสือเดินทำง ตอ้งถ่ำย

ใหเ้ห็นทั้ง 2 หนำ้ ตำมรูป)  

อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 

เดก็อำยุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิม่ 

รำคำ 
ไม่รวมตัว๋ 

วนัที ่21-26 พฤศจิกำยน 2561 21,999 บำท 21,999 บำท 4,500 บำท 16,999 บำท 

วนัที ่12-17 / 19-24 ธันวำคม 2561 21,999 บำท 21,999 บำท 4,500 บำท 16,999 บำท 

วนัที ่28 ธันวำคม-2 มกรำคม 2562 30,999 บำท 30,999 บำท 4,500 บำท 19,999 บำท 

วนัที ่16-21 / 23-28 มกรำคม 2562 21,999 บำท 21,999 บำท 4,500 บำท 16,999 บำท 
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4. ค่ำโรงแรมระดบัมำตรฐำน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน), อำหำร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร 
5. ค่ำยำนพำหนะ และค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร 
6. น ้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภำระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่ำน น ้ ำหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม, 

ค่ำประกนัวนิำศภยัเคร่ืองบินตำมเง่ือนไขของแต่ละสำยกำรบินท่ีมีกำรเรียกเก็บ 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหวำ่งกำรเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท (ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท) คุม้ครอง

ผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยุตั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อำประกนัอำยรุะหวำ่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอำยสูุงกวำ่ 70 ปี 
ข้ึนไป ค่ำชดเชยทั้งหลำยตำมกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่ำชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั้งน้ีย่อม
อยูใ่นขอ้จ ำกดัท่ีมีกำรตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสำรรับรองทำงกำรแพทย ์
หรือจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณลีูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกนักำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำนสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบีย้ประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท ขึน้อยู่กับ
ระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทำงร่ำงกำยดว้ยโรคประจ ำตวั, กำรติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อำกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรติดยำ, โรคติดต่อทำงเพศสัมพนัธ์, กำรบำดเจ็บจำกควำมเสียหำยโดยเจตนำ, กำรฆ่ำตวัตำย, เสียสติ, ตกอยู่
ภำยใต้อ ำนำจของสุรำยำเสพติด , บำดเจ็บจำกกำรทะเลำะวิวำท  กำรแท้งบุตร , กำรบำดเจ็บเน่ืองมำจำก
อำชญำกรรม, จลำจล, นดัหยุดงำน, กำรก่อกำรร้ำย กำรยึดพำหนะ และกำรปลน้อำกำศยำน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตำมเง่ือนไขในกรมธรรมอ์ตั 

8.  ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงทีเ่ป็นชำวไทยเท่ำน้ัน!!! ต 
อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจำกรำยกำรระบุ เช่น ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทวัร์ รวม 180 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทปิเท่ำผู้ใหญ่) 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเกบ็ค่ำทปิเพิม่ 50 หยวน / ท่ำน / ทริป 
4. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม VAT 7 % และหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย 3 % ในกรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม และหกั ณ ท่ีจ่ำย จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำนั้น และโปรดแจง้ทำงบริษทัฯ จะออกให้ภำยหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่ำนั้น 
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5. ค่ำวซ่ีำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
เง่ือนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 

1. ในกำรจองคร้ังแรก ช ำระมดัจ ำท่ำนละ 10,000 บำท หรือทั้งหมด (ภำยใน 1 วนั หลงัจำกท ำกำรจอง)  
2. ส่งส ำเนำหนังสือเดินทำง ถ่ำยตำมรูปขำ้งตน้ ส่งใหก้บัเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำย 

ยกเว้นวันเดินทำง  28 ธันวำคม-2 มกรำคม 2562 ช ำระมดัจ ำท่ำนละ 15,000 บำท หรือทั้งหมด (ภำยใน 3 วนั 
หลงัจำกท ำกำรจอง) 

3. ช ำระส่วนทีเ่หลือก่อนเดินทำง 30 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสำร์ อำทิตย ์และวนัหยดุรำชกำร)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เง่ือนไขกำรให้บริกำรวซ่ีำจีนแบบกรุ๊ป 
 วซ่ีำกรุ๊ปท ำไดเ้ฉพำะผูถื้อหนงัสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น!!! ชำวต่ำงชำติไม่สำมำรถยืน่วซ่ีำกรุ๊ปได ้
 หำกยกเลิกเดินทำง วีซ่ำกรุ๊ปจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สำมำรถน ำไปใช้กับกำรเดินทำงคร้ังอ่ืนๆ ได้ รวมทั้งไม่

สำมำรถคืนเงินค่ำวซ่ีำไดทุ้กกรณี   
 กรณีเด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 18 ปี เดินทำงพร้อมผูป้กครอง ในเส้นทำงท่ีบินลงปักก่ิง / ปักก่ิง+เซ่ียงไฮ ้(เท่ียว 2 เมือง) ตอ้ง

ยืน่วซ่ีำเด่ียวเท่ำนั้น 
 ในกรณีรัฐบำลจีนประกำศยกเลิกวีซ่ำกรุ๊ป ไม่ว่ำดว้ยสำเหตุใดๆ ทั้งส้ิน ท ำให้ไม่สำมำรถยื่นวีซ่ำกรุ๊ปได ้ หรือ 

ท่ำนมีควำมประสงคจ์ะยื่นวซ่ีำเด่ียว ผูเ้ดินทำงจะตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยในกำรท ำ วีซ่ำเดี่ยวย่ืนปกติ 4 วัน ท ำกำร ท่ำน
ละ 700 บำท หรือ วีซ่ำด่วน 2 วัน ท ำกำร ท่ำนละ 1,750 บำท (อตัรำดงักล่ำวขำ้งตน้ ส ำหรับผูถื้อหนงัสือเดินทำง
ไทยเท่ำนั้น)  

กำรยกเลกิกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 15-29 วนั เกบ็ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000-15,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวำ่ 1-14 วนัก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บริษทัฯ จะพิจำรณำ
เล่ือนกำรเดินทำงของท่ำนไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนได ้เช่น ค่ำตัว๋
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เคร่ืองบิน ค่ำห้อง ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมท่ีสถำนทูตฯ เรียกเก็บ และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนตำมจริง ในกรณีท่ีไม่
สำมำรถเดินทำงได ้
 เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือวำ่   
ท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมดัจ ำคืน ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 กรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยุดเทศกำลท่ีตอ้งกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบินหรือค่ำมดัจ ำท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือค่ำทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจำกค่ำตัว๋เป็นกำรเหมำจ่ำยใน
เท่ียวบินนั้นๆ 

ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทวัร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้
 รำยกำรท่องเท่ียวสำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
 รำยกำรท่องเท่ียว และอำหำร สำมำรถสลบัรำยกำรในแต่ละวนั เพื่อใหโ้ปรแกรมกำรท่องเท่ียวเป็นไปอยำ่งรำบร่ืน 
และเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
กำรควบคุมของทำงบริษทัฯหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทำงตรงหรือทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย, กำรถูกท ำร้ำย, 
กำรสูญหำย, ควำมล่ำชำ้ หรือจำกอุบติัเหตุต่ำงๆ 
 ทำงบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยุดงำน, 
กำรก่อจลำจล หรือกรณีท่ีท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเขำ้หรือออกเมืองจำกเจำ้หน้ำท่ีตรวจคนเขำ้เมือง หรือเจำ้หน้ำท่ีกรม
แรงงำนทั้งจำกไทย และต่ำงประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 หำกไม่สำมำรถไปเท่ียวในสถำนท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำชำ้ และควำมผดิพลำด
จำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทำงบริษทัฯจะจดัหำรำยกำรเท่ียวสถำนท่ีอ่ืนๆมำให ้โดยขอ
สงวนสิทธ์ิกำรจดัหำน้ีโดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
 รำคำน้ีคิดตำมรำคำตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หำกรำคำตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับรำคำตัว๋
เคร่ืองบินตำมสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 
 ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนใชบ้ริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร, ไม่
ทำนอำหำรบำงม้ือ เพรำะค่ำใชจ่้ำยทุกอยำ่ง ทำงบริษทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ่้ำยให้ตวัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อน
ออกเดินทำงแลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือเขำ้ประเทศท่ีระบุใน
รำยกำรเดินทำง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัรำค่ำบ 
 ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจำก
ควำมประมำทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทำง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่ำงๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย (กรณท่ีำนทีม่ีควำมประสงค์จะย่ืนวซ่ีำเดี่ยว) 

1. หนงัสือเดินทำงท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนไม่ต ่ำกวำ่ 6 เดือน 



SHWECSX6 ทวัร์คุณธรรม เสินหนงเจ้ีย...ย  ำสำหร่ำย 6 วนั 5คืน (WE) พ.ย.61-ม.ค.62/ Y-RE081018             10 

หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนงัสือเดินทำงตอ้งมีหนำ้วำ่ง ส ำหรับประทบัตรำวซ่ีำและตรำเขำ้-ออก อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เตม็   
3. รูปถ่ำยหนำ้ตรง ถ่ำยจำกร้ำนถ่ำยรูป 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 น้ิว พื้นหลงัสีขำวเท่ำนั้น!!  

ข้อห้ำม : ห้ำมแม็ครูป, ห้ำมรูปเป็นรอย, ห้ำมเป้ือน, ห้ำมยิ้ม, ห้ำมใส่เส้ือสีอ่อน และสีขำว (ห้ำมใส่เส้ือคอกวำ้ง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สำยเด่ียว ชุดรำชกำร ชุดยูนิฟอร์มชุดท ำงำน ชุดนกัเรียน นกัศึกษำ), ห้ำมใส่แวนตำสีด ำ หรือ
กรอบแวน่สีด ำ, หำ้มสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่ำงหู สร้อย ก๊ิปติดผม คำดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขำ้งชดัเจน หำ้มผมปิดหนำ้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดำษสีโกดกั หรือฟูจิเท่ำนั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จำกคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่ำนท่ีประสงคใ์ชรู้ปถ่ำยขำ้รำชกำรในกำรยื่นวีซ่ำ กรุณำเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมำพร้อมกบักำรส่ง
หนงัสือเดินทำง  

4. เอกสำรท่ีใหก้รอกทำ้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณำกรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่ำนเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
  เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. ส ำเนำสูติบตัร (ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกดิ) ตัวจริง 
  2. ส ำเนำทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  3. ส ำเนำบตัรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบำ้นพอ่แม่  
  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
  เดินทำงพร้อมญำติ   

1. ส ำเนำสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
2. ส ำเนำทะเบียนสมรสพอ่แม่  
3. ส ำเนำบตัรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบำ้นพอ่แม่  
4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจำกพอ่แม่ ไปท ำท่ีเขตหรืออ ำเภอเท่ำนั้น 

6.  ผู้เดินทำงทีช่ื่อเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญงิ (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. หนงัสือรับรองกำรท ำงำน เป็นภำษองักฤษตวัจริงเท่ำนั้น  
2. หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภำษำองักฤษตวัจริงเท่ำนั้น 
3. ส ำเนำบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่ำ 100,000 บำท 
3. ส ำเนำบตัรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบำ้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนำ้ผูรั้บยืน่วซ่ีำท่ีศูนยย์ืน่วซ่ีำจีนในวนัยืน่วซ่ีำ 

7.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. ใบอนุญำตกำรท ำงำนในประเทศไทย ตวัจริงเท่ำนั้น!! ต่ออำยุกำรท ำงำนแลว้ไม่ต ่ำกว่ำ 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้
ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรับรองกำรท ำงำน เป็นภำษำองักฤษ ตวัจริง มีตรำประทบัและลำยเซ็นต ์
3. ส ำเนำบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่ำ 100,000 บำท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีี่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 



SHWECSX6 ทวัร์คุณธรรม เสินหนงเจ้ีย...ย  ำสำหร่ำย 6 วนั 5คืน (WE) พ.ย.61-ม.ค.62/ Y-RE081018             11 

 หนงัสือเดินทำงของคนอเมริกนั ท่ำนละ 5,060 บำท 
 หนงัสือเดินทำงของคนต่ำงชำติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดได้ทีเ่จ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย) 
ประเทศทีไ่ม่สำมำรถขอวซ่ีำจีนแบบด่วนได้   
ต่ำงชำติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปท่ีเขำ้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สำธำรณรัฐ
เช็ก เดนมำร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงักำรี ไอซ์แลนด ์อิตำลี ลิทวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลตำ้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณหีนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทำงตอ้งไปด ำเนินกำรขอวซ่ีำเขำ้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจำก
ผูเ้ดินทำงจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถำนทูตจีน และตอ้งท ำเร่ืองแจง้ เขำ้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท ำกำรยืน่วซ่ีำ 

9. เอกสำรทุกอยำ่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนำ้ก่อนยืน่วีซ่ำ ดงันั้นกรุณำเตรียมเอกสำรพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยำ่ง 
นอ้ย 10 วนัท ำกำร (ก่อนออกเดินทำง) 

10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนยย์ื่นวีซ่ำจีนอำจเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติม หรือเปล่ียนระเบียบกำรยื่นเอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิ
ของสถำนทูต และบำงคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทรำบล่วงหนำ้   

11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในกำรเดินทำง และยกเวน้กำรท ำวีซ่ำจีน ท่ำน
จะต้องรับผิดชอบในกำรอนุญำตให้เข้ำ -ออกประเทศด้วยตนเอง เน่ืองจำกบริษัทฯ ไม่ทรำบกฎกติกำใน
รำยละเอียดกำรยกเวน้วซ่ีำ / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณำดูแลบตัรของท่ำนเอง หำกท่ำนท ำบตัรหำยในระหวำ่งเดินทำง 
ท่ำนอำจตอ้งตกคำ้งอยูป่ระเทศจีนอยำ่งนอ้ย 2 อำทิตย ์

        
 
 
 

** ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำกทำง
บริษทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ผู้เดนิทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!!! 
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เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศจีน 
**กรุณำกรอกรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 

ช่ือ-นำมสกุล (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่ ตำมหน้ำพำสปอร์ต)   
(MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำร้ำง    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส......................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)........................................................................................................    
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณย์ี.......................... โทรศัพท์บ้ำน..................................มือถือ............................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณไีม่ตรงตำมทะเบียนบ้ำน / ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่).....................................................................  
........................................................................................................................................................................................
............................................................... .... ... .. .. .........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้ำน............................................... 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถำนที่ท ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................รหัสไปรษณย์ี.........................โทร................................ 
**กรณเีกษียณอำยุงำน กรุณำกรอกช่ือสถำนที่ท ำงำน/ ทีอ่ยู่ ทีเ่คยท ำงำน...................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................ 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก ทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที.่............... เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที.่......................เดือน........................ปี..................... 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่   ไม่เคย    เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 
เม่ือวนัที.่............... เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที.่......................เดือน........................ปี..................... 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์ (ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ควำมสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ควำมสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
หมำยเหตุ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมกีำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำให้ท่ำนเกดิควำมไม่สะดวกภำยหลงั  ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์ของตวัท่ำนเอง  จงึขออภัยมำ ณ ทีน่ี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด) 
       


