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

 สวนกวนอี่หยวน...  สักการะรูปปั้นเทพเจ้ากวนอู องค์ใหญ่ท่ีสุดในโลก 

 บ้านเกิดหวังเจาจวิน... ชมสะพานบนน้้าที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในประเทศจีน  

 วัดกุยหยวน... 1 ใน 4 ของเมืองอู่ฮั่นเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่และโด่งดังที่สุดของเมืองอู่ฮั่น 

 เที่ยวสบายใจ ไม่เสียเวลาเข้าร้านช้อปปิ้งส่งเสริมการท่องเที่ยว .... 
 

ก้าหนดการเดินทาง  วนัที่ 12-16 , 13-17 เมษายน  2562    ( 5 วัน 4 คืน ) 
 

วันแรก  สนามบินดอนเมือง – อู่ฮั่น – จิงโจว – สวนกวนอูอวี้หยวน – กําแพงเมืองจิงโจว(ด้านนอก) – อี๋ชาง  

05.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง  ชั้น 3 เคาน์เตอร์ แอร์เอเชีย สายการบิน AIR ASIA โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน 
07.15 น. เหนิฟ้าสู่เมืองอู่ฮั่น AIR ASIA โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ FD 570 ( บริการอาหารบนเครื่อง ) 

11.30 น.  ถึง“เมืองอู่ฮั่น” ตั้งอยู่ตอนกลางของแม่น้ําแยงซีเกียงในมณฑลหูเป่ย มีพื้นที่ประมาณ 8,467 ตร.กม. อาณาเขตอยู่

ในพื้นที่ของแม่น้ํา  2 สาย มีประชากรกวา่  8 ล้านคนและมีประวตัิศาสตร์ยาวนานกว่า 3,500 ปี หลังผ่านพิธีตรวจคน

เข้าเมืองเรียบร้อย  
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่เมืองจิงโจว เดินทางสู่ สวนกวนอูอวี้หยวน อยู่ทาง

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกําแพงเมืองเกงจิ๋ว ใช้เงินลงทุนในการก่อสร้างถึง 1,500 ล้านหยวน ใช้ความจงรักภักดีเป็น

หัวข้อ ใช้วิธีต่างๆบอกเล่าชวีประวตัิของท่านกวนอ ูภายในสวนมีรูปปั้นเทพเจ้ากวนอูที่ใหญ่ที่สุดในโลกก่อสร้างโดย

ใช้แผ่นทองสัมฤทธิ์กวา่ 4,000 ชิ้นมีความสูง 58 เมตร หมายถึงท่านมีอายุ 58 ปี  น้ําหนักมากกว่า 1,200 ตัน มือถือ

ง้าวยาว 70 เมตร ไหว้ขอพร ศาลเจ้ากวนอู  สร้างขึ้นในสมัยสามกก๊  อดีตเป็นที่ทําการของกวนอู และได้มีการบรูณะ

ซ่อมแซมมาอีกหลายสมัย จนถึง ค.ศ. 1396 ได้มีการบูรณะใหญ่อีกครั้ง เพื่อรําลึกถึงท่านกวนอู จึงถือเป็นศาล

ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองจิงโจว (เกงจิ๋ว) เพื่อให้ชนรุ่นหลังรําลกึถึงความดีของท่าน“กวนอู” เป็นเทพสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ 

ความกตัญญู   จากนั้นนําท่านชม กําแพงเมืองโบราณจิงโจว (เมืองเก็งจิ๋ว) ชมด้านนอก มีความกว้าง 3.75 

กิโลเมตรมีเนื้อที่ 4.5 ตารางกิโลเมตร ยาว 10.5 กิโลเมตร สูง 8.3 เมตร มี 6 ประตู ทุกประตูจะมีป้อมหรือซุ้มอยู่
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ด้านบน ซึ่งได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี พร้อมชมทัศนียภาพโดยรอบหรือเก็บภาพเป็นที่ระลึก    สมควรแก่เวลานํา

ท่านเดินทางสู่ เมืองอี๋ชาง 
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม   
               พักที่เมืองอี๋ชาง  YI CHANG PING HU HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 
วันที่สอง อี๋ชาง–เสินหนงเจี้ย–อุทยานเสินหนงถาน–สะพานสวรรค์ (เทียนเซินเฉียว)–น้ําตกสวรรค์–หอหมีแพนด้า   

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารเดินทางสู่เขตอทุยานแห่งชาต ิ เสินหนงเจี้ย  (神农

架) ตั้งอยู่ในเขตภูเขาภาคตะวันตกเฉียงเหนือมณฑลหูเป่ยของจีน ไดร้ับการจัดตั้งเป็นเขตป่าไม้ในทศวรรษที่ 1970 มี
ระบบนิเวศวทิยาป่ากึ่งเขตร้อนที่ยังคงอยู่ในสภาพดีแห่งเดียวในโลก อุดมดว้ยทรัพยากรปา่ไม้ ได้แก่ สัตว์และพันธุ์พชื

มากกว่า 5,000 ชนิด ได้รับประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตจิากองค์การยูเนสโก้ แห่งใหม่ล่าสุดของจีนเมื่อวันที ่

17 กรกฎาคม 2559 ที่ผา่นมา นับเป็นมรดกโลกแห่งที ่ 50 ของประเทศจีน  เสินหนงเจี้ย ยังไดช้ื่อว่าเป็นอาณาเขต

แห่งเทพกสกิร（神农氏）ซึ่งชาวจีนเชือ่กันว่าเป็นบูรพกษัตริย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์จีน ที่นี่มคีวามสูงเหนอื

ระดับน้าํทะเลเฉลี่ยแลว้กว่า1,700 เมตร มียอดเสินหนงติ่งที่สูงสุด  ที่แห่งนีม้รีะบบนิเวศน์ทางธรรมชาติด้ังเดิมที่

สมบูรณ ์ป่าไม้หนาแน่นต้ังแตโ่บราณ มีประวัติโบราณกวา่ 3,000 กวา่ป ีก่อนจดบันทึกไว้วา่มีคนปา่อาศัยอยู่ จึงเป็น

ปริศนาที่ไม่มคีําตอบ 1ใน 4 ของโลก  ยังมีสัตวป์่านานาชนิด ที่มีชือ่เสียงทีสุ่ดก็คอืลิงขนทองและหมีแพนดา้และ

สถานที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่ง “โอโซน” (อากาศที่บรสิุทิ์) ตามธรรมชาติที่หายากในโลก 
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร หลังอาหารนาํทา่นเทีย่ว อุทยานเสินหนงถาน สร้างขึน้เพื่อระลกึถึงเหยียนตี ้

เทพกสกิร เสนิหนงถานมคีวามหมายต่อทุกคนที่มีเชื้อสายที่เป็นคนจีนเหยียนตี้ เป็นผู้ซึ่งทําให้คนจีนได้ตั้งรกรากในพื้นที่

แห่งน้ี  ซึ่งทา่นเน้นเรือ่งความอุดมสมบูรณ ์ สอนให้คนรู้จกัเพาะปลูก รูจ้ักการอยูร่่วมกนั ไม่ตอ้งเป็นชนเผา่เร่รอ่น 

จัตุรัสแท่นที่บชูาสง่างดงาม สิง่ก่อสรา้งหลักคอื องค์เทพกสกิร สูง 21 เมตร กวา้ง 35 เมตร พระเศียรเป็นวัว ลาํตัวอยู่

ในแผ่นดิน ขา้งแท่นทีบู่ชามีหนิห้าสีเป็นองค์ประกอบ หมายถึง ทอง ไม้ น้าํ ไฟ และ ดิน 5 ธาตุ สาํหรบัคนจีนถ้าไดม้า

ที่เสินหนงเจี้ยตอ้งได้มาที่เสินหนงถานเพื่อมากราบไหว้สักการะบรรพบุรุษ นาํทา่นชม เขตเทียนเซินเฉียว  หรือ 

สะพานสวรรค ์สูงจากระดับน้ําทะเล1,200 เมตร พื้นที ่ 60 ตร.กม. เขตนี้มีปา่ไมอุ้ดมสมบูรณ์ และ น้ําตกสวรรค ์

น้ําตกที่ไหลลอดลงมาจากชอ่งเขา สายน้าํสาดกระเซ็นเป็นละอองน้ํา สวยงามยามตอ้งแสงอาทิตย์  ท่ามกลางอากาศ

อันบรสิุทธส์ดชื่นใหท้่านได้สูดโอโซนให้เต็มปอด นําท่านเดนิทางสู ่ อุทยานกวนเหมินซาน ชมหอหมีแพนด้า ชม

ความน่ารักของเจ้าหมีซึ่งเป็นสัตว์ประจาํชาติของประเทศจนี  
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม   
 พักที่เมืองเสินหนงเจี้ย  SHEN NONG JIA HUI YUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 
วันที่สาม  อุทยานเทียนเยี่ยน – สะพานสายรุ้ง – เสินหนงติ่ง – ป่ายปี้เหยียน – แคนย่อนเสินหนง – เสี่ยวหลงถัน      

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารเดินทางสู่ เขตเทียนเยี่ยน   (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 
นาที) เป็นที่ตั้งของสะพานสายรุ้ง  สะพานเหลก็ทีส่รา้งขึ้นเพื่อเชือ่มชอ่งเขาสองฝ่ังเข้าด้วยกัน  อิสระให้ทา่นได้เดินขา้ม

สะพานไป ชมทศันียภาพมมุกว้างของธรรมชาติที่งดงามรายรอบตวั   
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กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร หลังอาหารนาํทา่นเดินทางสู่ยอดเขาเสินหนงต่ิง นาํท่านเที่ยวชมตามจุดท่องเที่ยว 

ทะเลสาบมังกรเล็ก 小龙潭 ณ จุดนีท้่านจะพบกับลิงขนทองสัตว์ป่าหายากอีกดว้ย จากนัน้นําท่านชมธารน้าํตก

ที่ยังคงความสมบูรณแ์ละงดงามพร้อมเดินสูดอากาศบริสทุธิท์ีห่าได้ยากขึ้นทุกวัน นําท่านสู่จุดชมววิยอดเขาเสินหนง

ติ่ง 神农顶 ที่ระดับความสูงน้ําทะเล 3100 กว่าเมตร คอืยอดเขาทีสู่งที่สุดในมณฑลหเูป่ย ในฤดูร้อน และฤดูใบไม้

ร่วง บนยอดเสินหนง สามารถมองเห็นทุกยอดหุบเขาดั่งอยู่ใต้ตัวเราได้อยา่งชัดเจนให้ท่านได้เกบ็ภาพแห่งความ

ประทับใจ  จากนั้นนาํทา่นชมป่าหินงามป่านป้ีเหยียน板壁岩 จากระดับน้าํทะเลกวา่ 2,500 เมตรท่านจะไดพ้บ

กับหมู่ปา่หินรูปทรงต่างๆ ตามแต่จินตนาการนําท่านถ่ายรปูจุดหินบินมา กอ่นหินที่วางทับซอ้นกันกว่าพันปีแต่ไมห่ลน่

ลงมาตามกาลเวลา   สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่เมืองซิงซาน    
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม   
 พักที่เมืองซิงซาน  XING SHAN SHAO JUN HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 
วันที่สี ่  บ้านเกิดหวังเจาจวิน – ผ่านชมสะพานบนนํ้า – อู่ฮั่น – ถนนคนเดินฉู่เหอฮั่นเจีย   

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนาํทา่นเยี่ยมชม บ้านเก่าของหวังเจาจวิน 1 ใน 4 สาวงาม

ยุคโบราณ ตํานานเลา่วา่เป็นหญิงสาวสวย ที่ต้องจากบา้นเกิดไปแต่งงานอยู่กินกับหวัหน้าเผา่สงหนู (เผ่ามองโกล

โบราณ) ปัจจุบันชาวบ้านที่นีน่อกจากปลูกชาและพืชสมุนไพรแลว้ยังปลกูส้มเพือ่เลี้ยงชพีด้วย  
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาํทา่นเดนิทางกลับตัวเมอืงอูฮ่ั่น ระหวา่งเส้นทางผา่นชม ถนนลอย

น้ํา ที่ไดร้ับการยกย่องวา่เป็นถนนที่สวยที่สุดของประเทศจีนจากนิตยสาร Discovery  เป็นทางด่วนที่สร้างอยู่เหนอื

แม่นํ้า ระยะทางประมาณ 10.9 กิโลเมตร สรา้งขึ้นบนสายน้ําที่ไหลคดเคี้ยวไปตามช่องเขา รกัษาสภาพแวดลอ้มทาง

ธรรมชาติไว้ แทนทีก่ารทาํลายป่าไม้   
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนําท่านสู่ ถนนฉู่เหอฮ่านเจีย (Chu River and Han 

Street) แหล่ง ช้อปปิ้งสําคัญของอูฮ่ั่น เพราะที่นี่มีทั้งแบรนด์เนมสุดหรใูห้ได้เลือกช้อปกันอย่างสะใจ หรือใครจะช้อปรา

คาเบาๆ สบายกระเป๋า ก็มีสินค้าพื้นเมืองให้เลือกสรร รวมถึงอาหารรสชาติอู่ฮั่นแท้ๆ ที่รอให้เราไปเลือกชิมอีกต่างหาก 

เหมาะกับการเปลี่ยนบรรยากาศหลังจากไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกันอย่างเต็มอิ่มแล้ว  สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าที่

พัก    
 พักที่เมืองอู่ฮั่น   DORSETT HOTELS หรือเทียบเท่า 5* 
วันที่ห้า  วัดกุยหยวน – ผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ําแยงซีเกียง – กรุงเทพฯ    

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนําท่านชม วัดกุยหยวน (Guiyuan Temple) วัดเก่าแก่ที่มี

ชื่อเสียง 1 ใน 4 ของเมืองอู่ฮั่น สร้างขึ้นในราวปลายราชวงศ์หมิงต่อเนื่องถึงต้นราชวงศ์ชิง ภายในมีรูปปั้นเจ้าแม่

กวนอิมขนาดใหญ่ที่ชาวจีนนิยมไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล มีวิหารพระอรหันต์ 500 องค์ที่ปั้นจากดินเหนียว

เคลือบทอง ซึ่งแต่ละองค์มีรูปร่างหน้าตาและอากัปกริยาที่ไม่ซ้ํากันเป็นวัดที่โด่งดังและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเมืองอู่ฮั่น ซึ่ง

ชาวจีนนิยมมาไหว้พระขอพรกับพระอรหันต์ 500 รูป เพื่อให้เกิดโชคลาภ วาสนา การค้าเจริญรุ่งเรือง การเสี่ยงทาย 

ขอพรพระอรหันต์ 500 องค์ คือให้เดินเข้าไปในวิหารพระอรหันต์ จากนั้นนําท่านนั่งรถผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ํา

แยงซีเกียงช่วงที่แคบที่สุดในอู่ฮั่น เป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับเขตการปกครองของซุนกวนตั้งแต่ยุคสามก๊ก ตัวสะพาน
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สามารถเดินข้ามได้ และมีทางรถไฟอยู่ด้านล่าง ถือว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ําแยงซีเกียงแห่งแรกของจีนด้วย  สมควรแก่

เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบินอู่ฮั่น 
12.35 น.   เหนิฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 571 ( บริการอาหารบนเครื่อง ) 
15.05 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

อัตราค่าบรกิาร ** ทวัร์นี้ไม่เข้าร้านช้อปป้ิง *** 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ **ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเดก็** 
พักเดี่ยว 

เพิ่มท่านละ 
วันที่ 12-16 , 13-17 เมษายน  2562 32,999.- 32,999.- 3,900.- 

 
กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้ 
ก่อนการจองตั๋วเครื่องบินกรุณาติดต่อทางบริษัทก่อน เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าทําให้ต้องซื้อตั๋วเพื่อเดินทางใบใหม่ 
 

อัตราค่าบรกิารนี้รวม 
- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด  
- ค่าโรงแรมที่พัก         
- ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ    
- ค่าน้ํามันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX   
- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท    
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ   
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป **ส่งสําเนาพาสปอร์ตก่อนเดินทาง 15 วันทําการ*** 
หมายเหตุ...กรณีทางเมืองจีนยกเลิกการทําวีซ่ากรุ๊ปเท่าน้ัน 
*** ค่าน้ําหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณีที่น้ําหนักเกิน กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนน้ําหนักที่เกินเอง *** 

อัตราค่าบรกิารนี้ไม่รวม 
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%      
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ  
 -ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง 
- ค่ายื่นวีซ่าจีนแบบเดี่ยวท่านละ 1,000 บาท กรณีส่งเอกสารแบบกรุ๊ปไม่ทันกําหนด ***  
***ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง  
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เงื่อนไขการสารองที่นั่ง 

- การจอง มัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ  
- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน  

เงื่อนไขในการให้บริการเดนิทางโดยสายการบินแอรเ์อเซีย 

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเม่ือท่านจองและจ่ายมัด

จําแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือ

ขอเล่ือนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทําเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด 
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่าย

อื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น 
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยต๋ัวเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบ

ชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกําหนด 

และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น      
4. กรณีที่ท่านซื้อตั๋วเพิ่ม เกินจากจํานวนต๋ัวที่มใีนกรุ๊ป ทางบริษัทจองต๋ัวผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้

เดินทาง หรือเปลี่ยนผู้เดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกําหนด จะต้องเสียค่าใช้จ่ายต๋ัวเต็มใบ  
เอกสารการยื่นวีซ่ากรุ๊ป 

1. สําเนาหน้าพาสปอร์ตแบบชัดเจน 
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@ @  เอกสารสําหรับยื่นวซ่ีาจีนแบบเดี่ยว@ @ 
เอกสารสําหรับผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไป 

1.พาสปอร์ตตัวจริง   
 2.รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ  
3.สําเนาบัตรประชาชน 

สําหรับผู้เดินทางที่อายุน้อยกว่า 18 ปีมีบิดา-มารดาเดินทางด้วย 
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ 
3. สูติบัตร 

กรณีชือ่บิดา-มารดา มีเปลีย่นชื่อ ให้แนบใบเปลี่ยนชือ่ 
สําหรับผู้เดินทางที่เป็นเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี ไม่มีบิดา-มารดา เดินทางด้วย  

1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ  
3. สูติบัตร 
4. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดา หรือมารดา 
5. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางออกต่างประเทศ ออกโดย เขต/อําเภอ 

- กรณีบิดา-มารดา แยกทางกัน ต้องมีหนังสือใบหย่า 
สําหรับผู้เดินทางที่เป็นเพศที่ 3 

1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ 
3. หนังสือรับรองตนเองเป็นภาษาอังกฤษ 
4. หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ 
5. สําเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน 

*** ต้องโชว์ตัวต่อสถาทูต*** 

หมายเหตุ : โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม

หรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า                                                                                                                  
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อัตราค่าวีซ่าด่วน ทีต่้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อทา่นส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,050 บาท 
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณดีังนี้คือ 

1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก  
2. นํารูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
3. นํารูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า 
4. นํารูปที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 

หมายเหตุ 
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กําหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปล่ียนเงินตราและสาย

การบินกําหนด 
-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิด

ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้  

-กรุณาอย่านําสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนําใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจําเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง  

กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหวา่งโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาย

การบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทําให้มิสามารถ

เดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร 
-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง

หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่

อาจเรียกค่าบริการ  
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทัฯมีประกันอบุัตเิหตทุา่นละๆ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 

พาสปอรต์ควรมอีายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนัน้บรษิัทจะไมร่ับผิดชอบกรณ ีด่านตรวจคนเข้าเมอืงปฏเิสธการเดินทางของท่าน 
 ห้ามน าของเหลวและครีมทุกชนิดที่มีปริมาตรเกินกว่า 1000 มิลลลิิตรต่อท่าน น าติดตวัขึ้นเครื่องและขนาดของ

บรรจุภัณฑ์แตล่ะชิน้ห้ามเกนิกว่า 100 มิลลลิิตรต่อบรรจุภัณฑ์ 
 ส าหรับท่านทีต่้องซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศจากกรุงเทพฯเพื่อเดนิทางกลับสูต่า่งจังหวัด 
         กรุณาเลือกซื้อบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้  

         ทั้งนี้เพื่อป้องกันปญัหาเที่ยวบินล่าชา้ท าใหต้อ้งซือ้บตัรโดยสารเพื่อเดินทางใบใหม่  


