ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
ที่ 8 / 2562
เรื่อง รับสมัครสมาชิกสามัญเข้าร่วมทัศนศึกษา
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (เจิ้งโจว ซีอาน ลั่วหยาง)

*************************
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด กาหนดจัดทัศนศึกษา ประจาปี 2562 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (เจิ้งโจว ซีอาน ลั่วหยาง) 5 วัน 4 คืน เดินทางโดยสายการบิน Thai Smile ระหว่างวันที่
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายคนละ 28,900.00 บาท (สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
และรับของที่ระลึกเป็น “ตุ๊กตาจิ๋นซีฮ่องเต้” กาหนดเงื่อนไขการรับสมัคร ดังนี้
1. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมทัศนศึกษา (สมาชิก และผู้ติดตาม) ไม่ต่ากว่า 70 คน ตั้งแต่
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ถึงวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 15.00 น.
2. สมัครด้วยตนเองพร้อมจ่ายค่ามัดจา 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตั้งแต่
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ถึงวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ฝ่ายสานักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด (สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงินมัดจา)
3. การสมัครเข้าร่วมทัศนศึกษา ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กาหนด
โดยยื่นชาระเงินพร้อมใบสมัคร และ หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง พร้อมสาเนา ที่มีอายุการใช้งาน
เหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง
4. สมาชิกที่ไม่เคยใช้สิทธิ์การสัมมนาในประเทศ หรือทัศนศึกษาต่างประเทศ หรือเคยใช้สิทธิ์
การสัมมนาในประเทศ หรือทัศนศึกษาต่างประเทศ มาแล้วเกินกว่า 3 ปี จะได้รับทุนสนับสนุนจากสหกรณ์
เป็นเงินคนละ 3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน)
5. ค่าใช้จ่าย
5.1 งวดที่ 1 ชาระในวันที่สมัคร จานวน 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
5.2 งวดที่ 2 ชาระส่วนที่เหลือ ภายในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ดังนี้
5.2.1 สมาชิกตามข้อ 4. ชาระ จานวน 15,900.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพัน
เก้าร้อยบาทถ้วน)
5.2.2 สมาชิกอื่น ๆ และผู้ติดตาม (ถ้ามี) ชาระ คนละ 18,900.00 บาท
(หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
โดยสามารถชาระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด หรือโอนเงิน
เข้าบัญชี ชื่อ“สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด” ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
- บมจ.ธนาคารกรุงไทย จากัด
สาขาศรีย่าน
เลขที่บัญชี 012-1-34476-2
- บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด สาขาย่อยสามเสน
เลขที่บัญชี 073-2-09794-1
หมายเหตุ หลังจากโอนเงินแล้วให้ส่งหลักฐานทันที พร้อมแจ้งการโอนมายังสหกรณ์ฯ หมายเลขโทรศัพท์
02-241-8111 หมายเลขโทรสาร 02-241-3451
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กรณีที่สมาชิกนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้หลังจากวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมขอวีซ่าเร่งด่วนเพิ่ม จานวน 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน)
6. สถานที่รับสมัคร
6.1 สมาชิกที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
ให้สมัคร ที่สานักงานสหกรณ์
6.2 สมาชิกต่างสังกัด สมัครที่สานักงานสหกรณ์ หรือผ่านตัวแทนต่างสังกัด หรือ
ผู้ประสานงานสหกรณ์ในสังกัดนั้น ๆ
7. สมาชิกไม่สามารถมอบสิทธิ์การเดินทางให้ผู้อื่นได้
8. นอกเหนือจากประกาศนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการศึกษาอบรมและ
การประชาสัมพันธ์
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561

(นายแพทย์จักราวุธ มณีฤทธิ์)
ประธานกรรมการ

รับที.่ .....................................................
วันที.่ .....................................................
ผู้รับ.........................เวลา...................น.

สังกัด ……………………..
No. ………………...……..

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
ใบสมัครทัศนศึกษาต่างประเทศ ปีบัญชี 2562
วันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2562
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (เจิ้งโจว ซีอาน ลั่วหยาง) 5 วัน 4 คืน
*****************************************
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................เลขทะเบียนสมาชิก............................
โทรศัพท์ที่ทางาน........................................มือถือ.............................................E-mail.....................................................
มีความประสงค์พักคู่กับ (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................เลขทะเบียนสมาชิก...................
สังกัดโรงพยาบาล ( โปรดทาเครื่องหมาย x ลงในช่อง )
 คณะแพทยศาสตร์ฯ
 รพ.ตากสิน
 รพ.ลาดกระบัง
 เกษียณอายุ
 คณะพยาบาลศาสตร์ฯ  รพ.เจริญกรุงฯ  รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ  รพ.เวชการุณย์ฯ
 รพ.กลาง
 รพ.สิรินธร
 รพ.ราชพิพัฒน์
 รพ.คลองสามวา
 อื่น ๆ .................................................
สาหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
กลุ่ม 1



กลุ่ม 2



สมาชิกไม่เคยใช้สิทธิ์สัมมนาในประเทศ / ทัศนศึกษาต่างประเทศ หรือเคยใช้สิทธิ์การสัมมนาในประเทศ
หรือทัศนศึกษาต่างประเทศ มาแล้วเกินกว่า 3 ปี
สมาชิกอื่น ๆ และผู้ติดตาม.......................................................................

เอกสารสาหรับการเดินทาง
 หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง พร้อมสาเนา จานวน ชุด ต้องมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน
อกำหนด/เงื
* กรณีที่สข้มาชิ
กนาหนัง่อสืนไข
อเดินทาง (Passport) มาให้หลังจากวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 56 จะต้องเสียค่าธรรมเนียม
ขอวีซ่าเร่งด่วนเพิ่ม จานวน
,000.00
ข้อกำหนด/เงื
่อนไขบาท (สองพันบาทถ้วน)
การชาระเงิน

 งวดที่ 1 ชาระในวันที่สมัคร จานวน 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
 งวดที่ ชาระส่วนที่เหลือ ภายในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 56
- สมาชิกกลุ่มที่ 1 ชาระ จานวน 15,900.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
- สมาชิกกลุ่มที่ ชาระ จานวน 18,900.00 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ข้อกำหนด/เงื
่อนไข งไทย
บมจ.ธนาคารกรุ
สาขาศรีย่าน
เลขที่บัญชี 01 -1-34476ข้อกำหนด/เงื่อนไข ชย์
บมจ.ธนาคารไทยพาณิ
สาขาย่อยสามเสน เลขที่บัญชี 073- -09794-1
1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น.
ลงชื่อ............................................ผู้สมัคร
(............................................)ตัวบรรจง
วันที่.........เดือน.............พ.ศ...........

...................................................
ลายมือชื่อผู้รับเงิน
(....................................................)
ลายมือชื่อผู้รับใบสมัคร/และตรวจสอบหลักฐาน
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กาหนดการเดินทาง วันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2562
วันแรก
12.30 น.
15.40 น.
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กรุงเทพฯ - เจิง้ โจว
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ E โดยมีเจ้าหน้าที่
จากทางบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกเรื่ องเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน
ออกเดินทางสู่เจิ้งโจว โดยสายการ THAI SMILE โดยเที่ยวบิน WE 680 /FD588
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20.50 น. เดินทางถึง นครเจิง้ โจว เมืองหลวงของมณฑลเหอนาน ตั้งอยูบ่ นฝั่งแม่น้ าํ เหลืองตอนปลายของที่ราบจีนเหนือ เป็ น
เมืองเก่าแก่ต้ งั แต่สมัยราชวงศ์ซ่งปั จจุบนั เจิ้งโจวนับเป็ นเมืองอุตสาหกรรมแห่ ง ใหม่ของจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมือง จากนั้นนาคณะท่านเดินทางเข้าที่พกั
พักที่ GUANG DONG HOTEL 4* หรือเทียบเท่ าระดับเดียวกัน
วันทีส่ อง
พิพธิ ภัณฑ์ เหอหนาน – ช้ อปปิ้ งจัตุรัส27 – เติงเฟิ ง – วัดเส้ าหลิน – ป่ าเจดีย์ – ชมการแสดงกังฟูต้นฉบับ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ าทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ เหอหนาน ตั้งอยูใ่ นเมืองเจิ้งโจว เป็ น
พิพิธภัณฑ์ที่แสดงวัตถุโบราณและเรื่ องราวในอดีตพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้เก็บรักษาโบราณวัตถุถึง 1 ล้าน 3 แสนชิ้น คิด
เป็ น 1 ใน 8 ของโบราณวัตถุที่มีอยูใ่ นพิพิธภัณฑ์ทวั่ ประเทศจีนเก็บรักษาโบราณวัตถุไว้มาก มาย บางส่ วนเป็ นของล้ า
ค่าหาดูได้ยาก จากนั้นนาท่าน อิสระช้อปปิ้ งที่ จัตุรัส 27 เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งของเมืองเจิ้งโจวศูนย์รวมของ
ห้างสรรพสิ นค้า ร้านอาหารที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่าน
เดินทางต่อไปที่เมืองเติงเฟิ ง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนําท่านชม วัดเส้ าหลิน (รวมค่ารถเล็ก) ซึ่งก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า
“พระโพธิธรรม” ซึ่งเป็ นผูน้ าํ พุทธศาสนานิกายเซน เข้ามาเผยแพร่ พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึ ก
ญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็ นศูนย์กลางของการฝึ กฝนศิลปะการป้ องกันตัวที่รู้จกั กันดี
ในนาม “กังฟู” จากนั้นนําท่านชมสิ่ งสําคัญในวัดเส้าหลิน อันได้แก่ วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐาน
ประติมากรรมรู ปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต รวม 1,000 องค์ ชมป่ าเจดีย์ หรื อ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดียก์ ว่า
200 องค์ ซึ่งเป็ นสถานที่บรรจุอฐั ิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน นําท่าชม การแสดงกังฟู ที่มีการสื บทอดเป็ น
บทเรี ยนและมีการจัดแสดงให้นกั ท่องเที่ยวได้ชมที่โรงเรี ยนฝึ กกังฟูในบริ เวณใกล้เคียงวัดเส้าหลิน นําท่านเดินทางสู่
เมืองลัว่ หยาง เมืองเอกแห่งมณฑลเหอหนาน (ใช้เวลาประมาณ1ช.ม.)ลัว่ หยางเป็ นอดีตราชธานีที่ยงิ่ ใหญ่นบั เป็ นที่
สองรองจากซีอาน เมืองนี้รุ่งเรื องที่สุดในสมัยราชวงศ์ซ่ง และราชวงศ์ถงั
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ WAND HOTEL 4* หรือเทียบเท่ าระดับเดียวกัน
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วันทีส่ าม
ถา้ หลงเหมิน – ศาลเจ้ ากวนอู – ซีอาน – ร้ านผ้ าไหม - จัตุรัสหอกลอง หอระฆัง – ถนนมุสลิม
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ าทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม นําท่านชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่วิจิตรตระการ
ตาที่สุดคือวัดถา้ หลงเหมิน แห่งพุทธศาสนา ซึ่งตั้งอยูห่ ่างจากตัวเมืองไปทางใต้ประมาณ 8 ไมล์ (13 กิโลเมตร) บน
ทั้งสองฝั่งของแม่น้ าํ ยี่ วัดถํ้านี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 5-7 ที่นี่มีคูหาต่างๆ กว่า 1,300 คูหาซึ่งมีคูหาย่อยลงไปอีก
700 แห่งและเป็ นที่ต้ งั ของเจดียก์ ว่า 40 องค์ งานเขียนโบราณ2,780ชิ้นงานประติมากรรมและจิตรกรรมกว่า 100,000
ชิ้น ผลงานประติมากรรมอันประณี ตและเลอค่าถูกลอบโจรกรรมไปในช่วงเปลี่ยนศตวรรษที่แล้วและศตวรรษนี้
ผลงานซึ่งถูกโจรกรรมเหล่านี้ปัจจุบนั ถูกเก็บรักษาอยูใ่ นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวหลายแห่งในประเทศตะวันตก เป็ นที่เก็บ
รักษาศิลปะทางพุทธศาสนาที่ล้ าํ ค่าและโดดเด่นไปจากที่อื่น ในคูหาของถา้ พระพุทธรูปหมื่นองค์ ท่านสามารถศึกษา
รู ปแบบโบราณวัตถุชนิดต่างๆ ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยเหนือไปจนถึงสมัยราชวงศ์ถงั พระพุทธรู ปที่ใหญ่ที่สุดมีความ
สูงกว่า 55 ฟุต (17 เมตร) ส่ วนองค์ที่เล็กที่สุดมีความสูงไม่ถึงหนึ่งนิ้ว สิ่ งก่อสร้างต่างๆ ทางฝั่งแม่น้ าํ ตะวันตกยังคงอยู่
ในสภาพที่ดีมาก เป็ นอีกท่านที่คนจีนยกให้ท่านเป็ น เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์และจงรักภักดี ถือคุณธรรมและมีความ
กล้าหาญในยุคสมัยของสามก๊ก หลังจากนั้นนําคณะท่านเดินทางชม ศาลเจ้ ากวนอู ตั้งอยูห่ ่างจากเมืองลัว่ หยางออกไป
ประมาณ 7 กิโลเมตรแม่ทพั กวนอู

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางสู่เมืองซีอาน (โดยรถไฟความเร็ วสูง) จากนั้นนําท่านแวะ
ชม ร้านผ้าไหม ของจีนชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็ นสิ นค้าทั้งใช้เครื่ องจักร ชมการดึงใยไหมรังแฝดเพื่อมา
ทําไส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็ นทั้งของฝากและใช้เองนําท่านชมจัตุรัสหอกลองหอระฆังซึ่งตั้งอยูใ่ จ
กลางเมืองซีอาน ซึ่งนับ เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง แขวนระฆัง ไว้บนยอดหอเพื่อตีบอกเวลาในตอนเช้ามีความสูง 36
เมตรอาคารมีลกั ษณะแบบจีนสร้างขึ้นด้วยไม้ท้ งั หมดภายในจัดแสดงเครื่ องเรื อนเครื่ องลายครามและของมีค่าตั้งแต่
ราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิงและได้ชมจัตรุ ัสหอกลองที่ใช้บอกเวลาในตอนกลางคืนจากนั้นนําท่านช้อปปิ้ งที่ ถนน
มุสลิม ย่านการค้า ของชาวมุสลิมในจีนที่มีของมากมายให้เลือกซื้อและช้อปกันเพลินๆ
3
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คา่

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ...สุ กมี้ องโกล
พักที่ HOLIDAY INN HOTEL NORTH 4* หรือเทียบเท่ าระดับเดียวกัน

วันทีส่ ี่

ซีอาน - สุ สานทหารม้ าจิ๋นซีฮ่องเต้ - สุ สานจิ๋นซีฮ่องเต้ – วัดชิงหลง – ศาลเจ้ าหลักเมือง- ชมโชว์ นาฏศิลป์ สมัย
ราชวงศ์ ถงั
รับประทานอาหารเช้ าทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ สุ สารกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ ตั้งอยูห่ ่างจากตัวเมืองซี

เช้ า

อานไปทางทิศตะวันออกประมาณ 35 กม. ชาวจีนเรี ยกสุ สานแห่ งกองทัพของจักรพรรดิจิ๋นซี ฮ่องเต้วา่ “ฉิ นหย่ง” บ้างเรี ยก “ปิ งหม่าหย่ง”
โดยปิ ง หมายถึง ทหาร , หม่า หมายถึง ม้า , หย่ง หมายถึง หุ่น ซึ่ งสุ สานกองทัพมีท้ งั หมด 3 หลุม โดยทางการเปิ ดให้ชมเพียงหลุมที่ 1
และ 3 เท่านั้น สถานที่แห่งนี้ถกู ขุดพบโดยบังเอิญ ในปี ค.ศ. 1974 โดยชาวนาในหมู่บา้ นซี หยาง ในขณะที่ขดุ ดินเพื่อทําบ่อนํ้า บริ เวณ
เชิงเขาหลีซาน โดยในระหว่างที่ขดุ นั้นก็บงั เอิญพบกับซากของทหารดินเผา ที่ทราบภายหลังว่ามีอายุมากกว่า 2,000 ปี จากนั้นนํา

ท่านแวะชมโรงงานผลิตตุก๊ ตาจิ๋นซีฮ่องเต้ ( แจกตุก๊ ตาจิ๋นซีท่านละ 1 ตัว )

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางต่อระหว่างทางท่านจะได้ผา่ นชม สุ สานจิน๋ ซีฮ่องเต้ สุ สานที่
ขณะนี้ยงั ไม่ได้มีการขุดลงไปเนื่องด้วยว่าด้านในนั้นมีสารปรอทมากผิดปกติตามบันทึกประวัติศาสตร์กล่าวว่าภายใน
นั้นเป็ นการจําลองเมืองจีนเอาไว้ และใช้สารปรอทแทนแม่น้ าํ ทั้งหมดในนั้นประการที่สองคือกลัววัตถุโดนอากาศ
แล้วผิดสภาพไปเหมือนการขุดครั้งแรกและครั้งที่สองที่ผา่ นมา จากนั้นนําท่านชม วัดชิงหลง หรื อที่เรี ยกว่า Green
Dragon Temple ตั้งอยูท่ างตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองโบราณของเมืองซีอาน วัดชิงหลงนี้เป็ นวัดที่มีชื่อเสี ยงทางด้าน
สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมโบราณสถาน เป็ นหนึ่งในแหล่งกําเนิดของพุทธศาสนาลึกลับซึ่งเป็ นหนึ่งในแปด
ของนิกายทางพุทธศาสนาและเป็ นแหล่งกําเนิดของพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่น ในขณะเดียวกันก็เป็ นที่รู้จกั กันดี
สําหรับการชื่นชมดอกเชอร์รี่ หรื อ ดอกซากุระในฤดูใบไม้ผลิและชมศาลเจ้ าหลักเมืองศาลที่เก่าแก่ที่สุดซีอานจากนั้น
นําท่านชมการแสดง ! นาฏศิลป์ สมัยราชวงศ์ ถัง อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ ชุดต่างๆ ในสมัยราชวงศ์ถงั ที่
สะท้อนให้เห็นถึงความเจริ ญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรื องที่สุด
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คา่

 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ...เกีย๊ วซีอาน
พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL NORTH 4* หรือเทียบเท่ าระดับเดียวกัน

วันทีห่ ้ า
พิพธิ ภัณฑ์ ซีอาน – พระราชวังต้ าหมิงกง – กาแพงเมืองโบราณ – เจิง้ โจว(รถไฟความเร็วสู ง) – กรุงเทพฯ
เช้ า รับประทานอาหารเช้ าทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม นําท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ ซีอาน ที่รวบรวมโบราณวัตถุที่ขดุ ค้นพบจาก
สุ สานโบราณและของเก่าจากพื้นที่ต่างๆรอบฉางอันนับแสนชิ้นจากนั้นนาคณะท่านเดินทางต่อเพือ่ ไปยัง พระราชวังต้ า
หมิงกง เป็ นการขุดพบ ที่ต้ งั ของพระราชวังโบราณสมัยราชวงศ์ถงั “ต้าหมิงกง” ถูกสร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 634 โดยพระ
บรมราชโองการของหลี่ซื่อหมิง ฮ่องเต้เรื องอํานาจแห่งราชวงศ์ถงั ในยุคที่นครฉางอัน (ซีอาน) รุ่ งเรื องสุ ดๆ เป็ น
ศูนย์กลางอารยะธรรมและศูนย์กลางการค้าขายระหว่างประเทศเชื่อกันว่า 17 จาก 21 ฮ่องเต้ ในสมัยราชวงศ์ถงั ได้ใช้
พระราชวังต้าหมิงกงเป็ นที่ประทับต่อเนื่องมานานนับ 200 ปี กาลเวลาที่ผนั เปลี่ยนหลากยุคหลายสมัยนับพันปี ทําให้
ไม่มีใครรู ้วา่ “ต้าหมิงกง” เดิมเคยมีที่ต้ งั อยูต่ รงไหน จนมีการขุดพบแนวที่ต้ งั กําแพงวังรัศมี 3.2 กิโลเมตรใจกลางนครซี
อาน จึงทราบว่า “ต้าหมิงกง” ในอดีตจึงมีขนาดใหญ่กว่าพระราชวังแวร์ซายย์ 3 เท่า มีขนาดใหญ่กว่าพระราชวัง
ต้องห้ามกูก้ งในนครปักกิ่ง 4.5 เท่าและมีขนาดใหญ่กว่าพระราชวังเครมลินถึง 12 เท่า นี่คือความยิง่ ใหญ่ของพระราชวัง
โบราณในสมัยกว่าพันปี ของราชวงศ์ถงั นําท่านเข้าชมในส่ วนพิพิธภัณฑ์ ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ชมความรุ่ งเรื องด้าน
สถาปัตยกรรมโบราณ
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ.. เป็ ดย่ างปักกิง่ จากนั้นนําท่านชม กาแพงเมืองซีอาน ที่สร้างขึ้น
ในสมัยราชวงศ์หมิงมีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี และได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็ นอย่างดี มีลกั ษณะเป็ น กําแพงสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
จากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14
กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตูเข้าออกทั้งสี่ ดา้ น รวม 13 ประตู นําคณะท่านเดินทางไปเมืองเจิ้งโจว โดยรถไฟ
ความเร็ วสูง ท่านจะได้สมั ผัสเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการขนส่ งมวลชนของ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อถึงเจิ้งโจว
นาท่านแวะ ร้ านขายของฝาก มีผลิตภัณฑ์มากมายไม่วา่ จะเป็ นของทานเล่น ของฝากต่างๆให้ท่านได้เลือกช้อปตาม
อัธยาศัย

คา่
22.35 น.
01.45 น.

 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
เมื่อถึงเวลาอันสมควรนาท่านสู่สนามบินเจิ้งโจว
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ WE681 / FD589
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ..พร้อมความประทับใจ

**ก่ อนทาการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษทั ฯ จะ
อิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็ นหลัก**
*** ราคาโปรแกรม รวมค่าวีซ่า ทิปไกด์ คนขับ และหัวหน้าทัวร์ ***
อัตราค่ าบริการ
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กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่ / เด็ก
พักห้องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

15 - 19 กุมภาพ ันธ์ 2562

28,900.-

8,000.-
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อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ าํ มัน
2. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่ งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าธรรมเนียมการยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ยอ่ มอยู่ ในข้อจํากัดที่มีการตก
ลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต
8. นํ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , มีประกาศเปลี่ยนแปลงนํ้าหนัก และขนาดกระเป๋ าสัมภาระ โดยให้กระเป๋ าสัมภาระที่โหลด
ใต้ทอ้ งเครื่ องได้ท่านละ 1 ใบ มีน้ าํ หนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ท่านละ 1 ชิ้น นํ้าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัมถ้า
นํ้าหนักและขนาดของกระเป๋ าสัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกําหนดไว้ จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
10,ค่าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน และ คนขับรถ วันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน แปลว่า เดินทางทั้งหมด 6 วัน จ่ายทิปไกด์ 60
หยวน คนขับ 60 หยวน รวมเป็ น 120 หยวน ต่อคน
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. กระเป๋ าเดินทาง
2. กระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่น้ าํ หนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่ วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
3. ค่าทําหนังสื อเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
7. 8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณี ตอ้ งการใบกํากับภาษี) และค่าภาษีบริ การหัก ณ ที่จ่าย 3%
การยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5.ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั โดยตรง หรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ
หรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด
เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
การสารองทีน่ ั่ง
1. กรุ ณาสํารองที่นงั่ +ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสื อเดินทาง
2. ส่ วนที่เหลือ ชําระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ
หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย,การถูกทําร้าย,การสูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลงทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้ชาํ ระไว้แล้วไม่วา่
7

Clinictour : 44/805 Phaholyotin Rd.,Anusawari,Bangkean, Bangkok 10220 License: 11/05805
TEL: 0-2040-2223 FAX: 0-2040-3332 HOTLINE: 06-2837-7728 EMAIL: clinictour_boy@hotmail.com

8
กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรื อห้ามเข้าประเทศอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้องหรื อ
การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
5. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สาํ รองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เป็ นที่เรี ยบร้อยแต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์
ดังกล่าว
7. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนมีการยกเลิกล่าช้าเปลี่ยนแปลงการบริ การจากสายการบินบริ ษทั ฯขนส่ ง หรื อ
หน่วยงานที่ให้บริ การบริ ษทั ฯจะดําเนิ นโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของ
บริ ษทั ฯกํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบินจะไม่มี
การคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่งหรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น และทางบริ ษทั จะเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็ นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน /
วัน
11.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้งมิเช่นนั้นทางบริ ษทั
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้
เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรับหนังสื อเดินทาง
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชาํ รุ ด
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นจากคอมพิวเตอร์
4. สําหรับผูท้ ี่ถือหนังสื อเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ งเอกสารยืน่ ซ่า
5. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
6. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุ ณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
7. กรณี เด็ก, นักเรี ยน, นักศึกษา
- กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี บริ บูรณ์ ต้องแนบสู ติบตั รตัวจริ ง, สําเนาสูติบตั รและสู ติบตั รของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่
http://www.consular.go.th/)และในกรณี ที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสื ออนุญาตให้เดินทาง
8. ข้อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํ งาน ตําแหน่งงาน ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น หมายเลขโทรศัพท์บา้ น
ที่ทาํ งาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้วา่ ให้ขอ้ มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการ
โทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทําการ (ก่อนออก
เดินทาง)
10. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนระเบียบการยืน่ เอกสาร
เป็ นเอกสิ ทธิ์ ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้
เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ทัวร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเป็ น
อย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
12. กรณี หนังสื อเดินทางชาวต่างชาติ
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- ทางบริ ษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณี หนังสื อเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่
สถานทูตจีน
ค่ าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติในกรณีทที่ างบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้
1. หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
2. หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิม่ 100 บาท
- เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสื อว่าจ้างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทาวีซ่าให้ ท่าน ในกรณีดงั ต่ อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
2. นํารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทําวีซ่า
4. นํารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่ งหนังสื อเดินทางล่าช้า
„ ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยืน่ วีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
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ของที่ระลึกเป็น “ตุ๊กตาจิ๋นซีฮ่องเต้”

