ประกาศ!!!
เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง

*** กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์และคนขับรถ จํานวน 120 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง ***
*** ส่วนหัวหน้าทัวร์ ขึนอยู่กบั ความเหมาะสมในเรืองของการบริการ ***

 กําหนดการเดินทาง 27 ธันวาคม – 1 มกราคม 2558
วันแรก
23.00 น.

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
 คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโดยสารขาออก ( ระหวางประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9
บริเวณ ISLAND-U ( เคานเตอร NO. U15 – 21 ) โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมี
เจาหนาที่จากทางบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารใหกับทาน

วันที่สอง
01.55 น.
07.00 น.

08.50 น.
11.55 น.

เที่ยง
บาย

ค่ํา

กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ – ฮารบิน – ผานชมภายนอก โบสถเซนตโซเฟย – ถนนจงยาง - เทศกาล“ปงเสวี่ยตาซือ่ เจีย้ ”
เหิรฟาสูเมืองเซี่ยงไฮ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU548 
ถึงทาอากาศยานผูตง มหานครเซี่ยงไฮ ซึ่งถือเปนชุมชนเกาตั้งแตยุคสามกก (475-221 ปกอนคริสตกาล) เดิมชื่อวา
เซิน (Shen) ตามชื่อเจาเมือง ตอมาเปลี่ยนเปน หู แปลวาไซดักปลา เพราะเมื่อ 5,000 ปกอน แถบนี้เคยเปนทะเลมา
กอน และมีหมูบานชาวประมง ถึงสมัยราชวงศซงไดเปลี่ยนแปลงเปนเซี่ยงไฮ ซึ่งขณะนั้นเปนเพียงตําบลเล็กๆ
คริสตศตวรรษที่ 17 – 18 เซี่ยงไฮกลายเปนเมืองทาหนาดาน เพราะมีลําคลองและทะเลสาบเชื่อมถึงแหลงผาไหม
และเกษตรกรรม มีคลองใหญ หรือ คลองจักรพรรดิที่ขุดขึน้ ในสมัยโบราณเชื่อมถึงกรุงปกกิ่ง ซึ่งอยูทางเหนือ
หลังจากสงครามฝน ค.ศ. 1848 ชาวตางชาติเริม่ เขามาเชาเขตพื้นที่หลายแหง เซี่ยงไฮจึงกลายเปนเมือง ทาการคา
นานาชาตินับแตนั้นมา ผลจากการแบงเขตพื้นที่ใหชาวตางชาติเชา ทําใหใจกลางเซี่ยงไฮจึงเต็มไปดวยอาคาร
สถาปตยกรรมทีม่ ีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนไดรับขนานนามวาเปน “ นครปารีสแหงตะวันออก ”
ปจจุบันเซี่ยงไฮเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมที่ใหญที่สุดของจีน มีชาวตางชาติเขามาลงทุนทําธุรกิจมากมาย ตัวเมือง
เซี่ยงไฮตั้งอยูริมแมน้ําหวงผู หางจากปากแมน้ําแยงซีเกียง 17 ไมล แบงออกเปน 2 เขต คือ เขตผูตงใหม และเขตผู
ซีเมืองเกา กั้นโดยแมน้ําหวงผู
เหิรฟาสูเมืองฮารบนิ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 5613
ถึงทาอากาศยานเมืองฮารบิน เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง ตั้งอยูทางทิศเหนือสุดของประเทศจีน มีพรมแดน
ตั้งแตทิศเหนือไลล งมาถึงทิศตะวันออกติดชายแดนรัสเซียสวนทิศตะวันตกจรดมองโกเลียใน มีชวงฤดูห นาว
มากกวาฤดูรอน และเลื่องชื่อในฐานะเปนเมืองน้ําแข็งของประเทศ ซึ่งมีการจัดเทศกาลฤดูห นาว การแขงขัน
แกะสลักน้ําแข็ง และเปนเขตเศรษฐกิจพัฒนา เทคโนโลยีชั้นสูงของประเทศเมื่อป 1993 และเปดใหนักลงทุนจาก
ตางชาติเขาไป ดําเนินการไดตั้งแต ค.ศ. 1994มีประชากรประมาณ 2.5 ลานคน หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขา
เมือง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชม ภายนอก โบสถเซนตโซเฟย 1 ในโบสถคริสต 17 แหงและสวยที่สุดในเมืองฮารบิน เปนโบสถคริสต
นิกายออรโธดอกซที่สรางขึ้นในป ค.ศ. 1907 ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ไดเขามามีอิทธิพลในฮารบิน ภายหลัง
จากที่ทหารรัสเซียตองประสบความพายแพในสงครามรัสเซีย – ญี่ปุน (ค.ศ. 1904 1905) โดยชาวรัสเซียไดสราง
โบสถแหงนี้เปนที่พึ่งพิงทางใจ และสรางขวัญกําลังใจแกกองทหารรัสเซียที่เขามาประจําอยู ณ ที่นี่ ปจจุบันโบสถ
แหงนี้ยังถูกใชเปนพิพิธภัณฑที่เก็บผลงานดานศิลปะ และเปนสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร
ของเมืองอีกดวย จากนั้นนําทานสู จงยางตาเจีย สรางขึ้นเมื่อป คศ.1900 ถนนสายยาวสรางขึ้น ตามแบบศิลปะ
สมัยใหมที่มีกลิ่นอายตะวัน ตก โดยมีเสาตั้งอยูรอบๆทั้งหมด 71 ตนและเสาเหลานี้จะแกะสลักเกี่ยวกับประวัติและ
วัฒนธรรมของเมืองอันมีมายาวนานกวา 300 ป
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารค่ํานําทานเที่ยวชมเทศกาล China Harbin Ice and Snow World หรือ นิทรรศการและศิลปกรรมการ
แกะสลักน้ําแข็งประจําปของฮารบิน “ปงเสวี่ยตาซื่อเจี้ย” เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในเดือนธันวาคม ป ค.ศ.1999 ในปนี้

จัดขึ้นเปนครั้งที่ 16 ภายในมีจัดแสดงการแกะสลักน้ําแข็ง โดยมีการนําน้ําแข็งจากแมน้ําซงฮัวเจียงมาแกะสลักเปน
รูปตางๆ ทานจะไดชมความงดงามของโคมไฟน้ําแข็งยามค่ําคืน ใชพื้นในการจัดแสดงประมาณ 600,000 ตาราง
เมตร ซึ่งแตละปจะมีการกําหนดหัวขอในการแกะสลักน้ําแข็งที่แตกตางกันไป
 พักที่ LONGDA SHIDAI HOTEL หรือเทียบเทา
วันทีส่ าม
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

วันทีส่ ี่
เชา

หลงจู - เออหลงซาน สกีเซ็นเตอร – สวนสตาลิน – อนุสาวรียฝ งหง - แมน้ําซงฮัวเจียง
 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู หลงจู-เออหลงซาน สกีเซ็นเตอร ซึ่งตั้งอยูหาง
จากเมืองฮารบิ้นไปประมาณ 56 กิโลเมตร ในเขตเทือกเขาเออห
ลงซาน ณ ความสูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 266 เมตร ซึ่งมี
ระยะเวลาที่มีหิมะ ปกคลุมเหมาะแกการเลนสกีเฉลี่ยประมาณ
140 วัน ใน 1 รอบป ประกอบดวยสกีเซ็นเตอรและรีสอรทบน
เนื้อที่กวาทันสมัยและไดม าตรฐานครบครันไวคอยบริการอีก
ดวย ใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานหิมะ อาทิเชน การ
เลนสกี ( มีลานสกีที่เหมาะกับเด็กและผูที่เริ่มหัดเลน, แครเลื่อน,
สโนวโมบิล, รถมาลาก, เลนสเก็ตบนทะเลสาบน้ําแข็ง ฯลฯ (ราคาทัวรไมรวม คาเชาอุปกรณ และกิจกรรมตางๆ
ภายในสกีรีสอรท ) สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับฮารบิ้น
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชม สวนสาธารณะสตาลิน ที่สรางขึ้นในป ค.ศ.1953 เพื่อเปนหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีตอกันระหวาง
สองชาติม หาอํานาจแหงโลกคอมมิวนิสต ซึ่งสวนแหงนี้เปนสวนพฤกษชาติที่ถูกจัดวางในสไตลรัสเซีย และ
ตกแตงดวยตนไม ดอกไม และชมทัศนียภาพของแมน้ําซงฮัวซึ่งถือไดวาเปนจุดชมวิว ที่งดงามที่สุดแหงหนึ่ง
จากนั้นนําทานชม อนุสาวรียฝงหง ตั้งอยูบริเวณชายฝงแมน้ําซงฮัวเจียง เปนอนุสรณระลึกถึงความพยายามของ
ชาวเมืองฮารบินที่พยายามตอสูกับอุทกภัยครั้งใหญเมื่อป ค.ศ.1957 แสดงถึงสถานการณที่เกิดขึ้นในตอนนั้น
อนุสาวรียรูปทรงเปนเสาทรงกลมแบบโรมัน มีความสูงถึง 22.5 เมตร บนยอดเสาเปนรูปแกะสลักกลุมกรรมกร
ชาวนา ทหาร และนักศึกษาที่รวมใจรวมแรงกันอยางสามัคคี จากนั้นนําทานชม แมน้ําซงฮัวเจียง แมน้ําสายใหญ
ที่สุดของมณฑลเฮยหลงเจียง ซึ่งไหลผานกลางเมืองฮารบิ้น มีความยาวประมาณ 1,840 กิโลเมตร ใหทานอิสระ
ถายภาพตามอัธยาศัยและชมคนวายน้ํา
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารมื้อพิเศษ....ดวยสุกี้หมอไฟตงเปย ใน Ice Dom Restaurant และให
ทานทาลมหนาว ใน Ice Bar ดวยเบียรพื้นเมืองเฉพาะหนาหนาว (สงวนสิทธิ์สําหรับผูใหญทานละ 1 แกวเทานั้น)
 พักที่ LONGDA SHIDAI HOTEL หรือเทียบเทา
เกาะพระอาทิตย (รวมรถ) - สวนเสือไซบีเรียน - เซี่ยงไฮ
 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

เที่ยง
บาย

18.05 น.
21.00 น.

วันทีห่ า
เชา

เที่ยง
บาย

นําทานสู ไทหยางตาว ( เกาะพระอาทิตย ) เกาะขนาดใหญซึ่งตั้งอยูทางตอนเหนือของ แมน้ําซงฮัวเจียงมีพื้นที่
88 ตารางกิโลเมตร เดิมเปนสถานที่พักฟนของกรรมกรใชแรงงานเมืองฮารบิ้น สถานที่สวยงามรมรื่น ชมความ
งามของเมืองชนบทที่เงียบสงบและมีมนตเสนห นับเปนสถานที่อาบแดดที่วิเศษสุด นอกจากนั้นยังมีเรือ , จักรยาน
และรถมาลากสไตลยุโรปไวบริการใหเชาอีกดวย ( ราคาทัวรไมรวมคาเชาอุปกรณตางๆ ) สวนในชวงฤดูหนาวเมื่อ
เกาะแหงนี้ถูกปกคลุมดวยหิมะ ก็จะกลายเปนสถานหยอนใจในอุดมคติ ที่เหมาะอยางยิ่งกับกิจกรรมหลากหลาย
ชนิดบนลานน้ําแข็ง อาทิเชน สเก็ตน้ําแข็ง , เลื่อนหิมะ , และ ชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลักหิมะประจําป
ของฮารบิ้น เกาะสุริยันถือเปนสถานที่จัดแสดงการแกะสลักหิมะน้ําแข็งที่ใหญที่สุดของประเทศจีนที่โดงดังไปทั่ว
โลก ซึ่งปจ จุบั นนี้ทา นสามารถชมการแสดงการแกะสลัก หิม ะน้ํา แข็ งในอาคารของเกาะสุริ ยั นนี้ไ ด ชมการ
แกะสลักน้ําแข็งกําแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจีน ทานสามารถถายรูป
สถานที่ทองเที่ย วตางๆ เหมือนกับท านได อยูใ นนิทรรศการแกะสลั กหิม ะน้ําแข็งอย างแทจริง อย างที่เห็นใน
ปจจุบัน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชม สวนเสือไซบีเรียน ( สัตวอนุรักษที่มีคาชนิดหนึ่งของประเทศจีน ) สวนเสือตั้งอยูทางเหนือของแมน้ํา
ซงฮัว มีพื้นที่ 196.53 เอเคอร และมีเสือไซบีเรียน สัตวอนุรักษที่มีความสวยงาม นารัก และเปนเสือที่ไมดุรายอาศัย
อยูกวา 100 ตัว จากนั้นนําทานแวะเลือกซื้อผลิตภัณฑพื้นเมืองฮารบินและรานขายของรัสเซีย
เหิรฟาสูเมืองเซี่ยงไฮ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 5612
ถึงทาอากาศยานเมืองเซี่ยงไฮ เมืองที่ไดรับการขนานนามวา “ นครปารีสแหงตะวันออก ” ตั้งอยูบนฝงแมน้ําหวังผู
เสนเลือดที่หลอเลี้ยงมหานครเมืองนี้และมีความยาวถึง 80 กม. ยังเปนเมืองศูนยกลางการคา, เมืองทา และเปนเมือง
ขนาดใหญที่สุดของจีน จากนั้นนําทานเดินทางสูทพี่ ัก
 พักที่ PATTAYA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเทา
หอไขมุก –พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง - ชอปปงตลาดเถาเปา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานชึ้นชม หอไขมุก ตั้งอยูฝงผูตงริมแมน้ําหวังผู เขตลูเจียจุย แลวเสร็จเมื่อป ค.ศ. 1993 มีความสูง 468 เมตร
เมื่อสรางเสร็จ นับเปนหอคอย ที่สูงอันดับ 4 ของโลก และในปจจุบัน สูงเปนอับดับ 5 รองจากหอคอยโตเกียว
สกายทรีของญี่ปุน ดูภายนอกเปนลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยูตางมุมตางระดับ ลูกเหล็กกลมที่อยูตอนกลางของหอ
เปนหอชมวิวที่กวางขวาง สามารถชมวิวทิวทัศนของเซี่ยงไฮไดทุกดาน ซึ่งปจจุบันหอไขมุกถือเปนสัญลักษณของ
เมืองเซี่ยงไฮอีกดวย ใหทานไดชมวิวรอบนครเซี่ยงไฮมุมสูง SKY WALK บนหอไขมุกที่ความสูง 259 เมตรจาก
พื้นดิน จากนั้นลงลิฟตมาที่ฐานชม พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง ที่เลาประวัติความเปนมาของเมืองเซี่ยงไฮ ตั้งแตยุครอยปที่
ผานมาจนถึงยุคสงครามฝน กระทั่งเรื่อยมาจนถึงเซี่ยงไฮยุคใหมที่มีความแตความเจริญกาวหนา เพื่อใหทานได
เขาใจเมืองเซี่ยงไฮไดดียิ่งขึ้น จากนั้นนําทานเดินทางสูราน นวดเทา ชมการสาธิต การนวดเทา ซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่ง
ในการผอนคลายความเครียด และบํารุงการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ และทานยังสามารถชมการสาธิต
การรักษาแผลจากไฟไหมของโรงงานเปาฝูถังผลิตยา “บัวหิมะ” ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ....ไกแดง
นําทานชม หยกจีน ของล้ําคาของจีนที่ขึ้นชื่อ ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อวาหยกคือ สัญลักษณของความดีงาม สติปญญา
และความยุตธิ รรม รวมไปถึงลัทธิขงจื๊อยังใหความหมายของหยกในแงของสัญญาลักษณแหงปญญา ความเห็นอก
เห็นใจ ความพอประมาณ และความกลาหาญ ซึ่งหากใครไดครอบครองหยกจะพบความสุข ความเจริญรุงเรือง
ความร่ํารวย ความมีโชค รวมถึงทําใหอายุยืนอีกดวย ใหทานไดเลือกชมหยกที่ไ ดผานการเจียระไนมาเปน
เครื่องประดับนําโชค อาทิเชน กําไลหยก แหวนหยก หรือ เผเยา ใหทานไดเลือกซื้อเปนของขวัญของฝาก จากนั้น

20.00 น.

วันทีห่ ก
เชา

เที่ยง

บาย

นําทานไปชอปปงที่ ตลาดเถาเปา เพื่อเลือกซื้อสินคาขายสงราคาถูก อาทิเชน ผาไหม , ถุงเทา , รองเทา , นาฬิกา
เปนตน เพื่อความจุใจในการชอปปงสินคาราคาถูก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! ซีฟูด GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว อาหารบุฟเฟตนานาชาติ
ระดับ 6 ดาว ที่อยูยานชอปปงชื่อดัง เพื่อใหทานจะไดชิมอาหารกวา 200 ชนิด อาทิ หอยนางรม ปลาดิบ สเตกเนื้อ
เปด ไกงวง แพะยาง กุงทอด ติ่มซํา รวมถึงเค็กหลากหลายชนิด พิเศษ!!!!! เครื่องดื่มไมอั้น เชน ชาเขียวหลงจิ่ง
ชาอวูห ลง น้ํา ผลไม เบีย รทองถิ่น ไวนแดงทองถิ่น และ ไอศกรีม ยี่หอ Haagen Dazs (เมนูอาหารอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามนโยบายของภัตตาคาร โดยที่ไมตองแจงใหลูกคาทราบลวงหนา)
 พักที่ PATTAYA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเทา
รถไฟลอดอุโมงคเลเซอร - เขตวายทัน – ถนนนานกิง - เฉิงหวังเมี่ยว – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานนั่ง รถไฟลอดอุโมงคเลเซอร (The Bund sightseeing tunnel) เปนอุโมงคลอดแมน้ําสายแรกในประเทศจีน
ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถรางได เพื่อขามไปยังฝงตรงขามใชเวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงค
ตกแตงดวยเเสงเลเซอรเปนรูปตาง ๆ ความตื่นตาตื่นใจใหกับผูนั่งรถไฟ อุโมงคเลเซอรแหงนี้มีความลึกลงไปจาก
พื้นแมน้ํา 9 เมตร ความยาว 646.70 เมตร สรางเสร็จ เมื่อป ค.ศ. 2000 นําทานสูบริเวณ เขตวายทัน ตั้งอยูบนฝง
ตะวันตกของแมน้ําหวงผูมีความยาวจากเหนือจรดใตถึง 4 กิโลเมตร เปนเขตสถาปตยกรรมที่ไดชื่อวา “ พิพิธภัณฑ
สิ่งกอสรางหมื่นปแหงชาติจีน ” ถือเปนสัญ ลักษณที่โดดเดนของนครเซี่ยงไฮ อีกทั้งถือเปนศูนยกลางทางดาน
การเงินการธนาคารที่สําคัญ แหงหนึ่งของเซี่ยงไฮ ตลอดแนวยาวของไวทันเปนแหลงรวมศิลปะสถาปตยกรรมที่
หลากหลาย เชน สถาปตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมตะวันออกตะวันตก เปนที่ตั้งของหนวยงานภาครัฐ เชน กรมศุลกากร โรงแรม และสํานักงานใหญของธนาคารตางชาติ เปน
ตน จากนั้นนําทานชอปปงยาน ถนนนานกิง ซึ่งมีความยาวถึง 5 กม. และยังเปนแหลงศูนยกลางสําหรับการชอป
ปงที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไอ รวมทั้งหางสรรพสินคาใหญชื่อดังกวา 10 หาง รานคาตาง ๆ, รานอาหารและ
ศูนยกลางความบันเทิงมากมาย ที่จะสรางสีสันและความบันเทิงใหกับผูที่ม าจับจายบนถนนนานกิง ถนนที่มี
ชื่อเสียงและคึกครื้นที่สุดของนครเซี่ยงไฮ นําทานแวะชมราน โรงงานผลิตผาไหม อันลือชื่อของจีน วิธีการนําเสน
ไหมออกมาผลิตเปนสินคาทั้งใชเครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแตจริง ) เพื่อมาทําไส
นวมผาหมไหม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา
เกร็ดนารู : เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปาลูกเล็กซึ่งเปนเอกลักษณของเมืองเซี่ยงไฮ ซาลาเปาที่คุณสามารถดืม่ น้ําซุปหอม
หวานรอน ๆ กอนลิ้มรสของ หมูหมัก และแปงเสี่ยวหลงเปานิ่มๆ เอกลักษณอีกอยางคือ เสี่ยวหลงเปาตน
ตํารับเซี่ยงไฮแทๆแตละลูกจะมีถึง 24 จีบ สวนเคล็ดลับ การทานเสี่ยวหลงเปา ใหอรอยก็ไมยาก เพียงคุณทําตาม
ขั้นตอนดังนี้
1. ทานขณะรอน
2. คีบเสี่ยวหลงเปาวางบนชอน
3. กัดขอบแปงเบาๆ เพื่อดูดลิ้มรสน้ําซุปภายใน
4. จิ้มซอสทานพรอมขิงซอย
นําทานเดินทางสูราน รานใบชา เชิญชิมชากอน ภาษาจีนเรียกวา Puer Cha เปนชาที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน ตั้งแต
สมัยราชวงศหมิง ประมาณ 500 ปที่แลว ใชมาเปนพาหนะขนสงชาไปถึงประเทศตางๆ เปนชาที่หอม เขมขน ยิ่ง
เก็บไวนานยิ่งดี ในประเทศจีนมีคําพูดวาเปนชาที่ปูทําหลานขาย มีสรรพคุณบํารุงกระเพาะและลดความอวนได
ดวย สมัยราชวงศชิงฮองเตในพระราชวัง หนารอนดื่มชาหลงจิ่งและหนาหนาวดื่มชากอน ซึ่งทานจะไดเลือกซื้อ

เปนของฝากทางบาน นําทานสู เฉิงหวังเมี่ยว เดิมเปนที่ตั้งของวัดเฉิงหวังเมี่ยว อาคารบานเรือนบริเวณนี้เปน
สถาปตยกรรมโบราณสมัยราชวงศหมิงและชิง แตทําเปนรานขายของมีทั้งของพื้นเมืองโบราณ เชน ตราประทับ
รูปภาพวาด ลายมือพูกัน เครื่องน้ําชา ของที่ระลึก และสินคาสมัยใหมอยางรองเทากีฬา กระเปา อีกทั้งยังมีรานขาย
ขนมและอาหารพื้นเมืองอีกมากมาย
ค่ํา
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
22.20 น.
บินลัดฟากลับสูก รุงเทพฯโดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบิน MU 547 หรือ FM 855 
01.20 น.
ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ
************ ขอบคุณทุกท่ านทีใช้ บริการ ************

( *** กรุปออกเดินทางไดตั้งแต 15 ทานขึ้นไป *** )
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมือง
ใหนักทองเทีย่ วทั่วไปไดรูจัก ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ+นวดฝาเทา , หยก , ชา , ผาไหม ซึ่งจําเปนตองบรรจุ
ในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตอง
รบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมี
การบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

ขอควรระวัง!!! ทานใดที่ตองออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่กอนทุกครั้ง
**กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เนือ่ งจาก
ทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก**

 กําหนดการเดินทาง 27 ธันวาคม – 1 มกราคม 2558
อัตราคาบริการ

ผูใหญ (พักหองละ 2 ทาน)
พักเดี่ยวจายเพิ่ม

ทานละ
ทานละ

39,900 บาท
5,500 บาท

ราคาทัวรนี้ ไมมีราคาเด็ก / ไมแจกกระเปา ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากสภาวะน้ํามัน
โลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผูเดินทาง
เปนสําคัญ (ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะคาเงินบาทที่ไม
คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว)
อัตราคาบริการดังกลาวรวม
 คาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไวในรายการ
 คาวีซา และภาษีสนามบินทุกแหงตามที่กาํ หนดไวในรายการ
หมายเหตุ :

คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไวในรายการ
คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ
น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม , คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุมครองผูเอาประกันที่
มีอายุตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป และผูเอาประกันอายุระหวาง 1 เดือน ถึง 15 ป และผูที่มีอายุสูงกวา 70 ป ขึ้นไป คาชดเชยทั้งหลาย
ตามกรรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของคาชดเชยที่ระบุไวในกรรมธรรม ทั้งนี้ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับ
บริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บปวยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไสติ่ง, อาการที่เกีย่ วของกับการติดยา,
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพ
ติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอการราย
การยึดพาหนะ และ การปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม
อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม
 คาหนังสือเดินทาง และเอกสารตางดาวตางๆ
 คาใชจา ยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน เครื่องดื่ม คาอาหาร คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
 คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)
 คาทิปไกด และคนขับรถ







กรุณาเตรียมคาทิปไกดและคนขับรถ รวม 120 หยวนตลอดการเดินทาง

ในสวนของหัวหนาทัวรขึ้นอยูก ับความเหมาะสม (เด็กชําระทิปเทาผูใหญ)
 คา VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จาย 3 % ในกรณีที่ลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง จะตองบวกคาภาษีมูลคาเพิ่ม และหัก ณ
ที่จาย จากยอดขายจริงทั้งหมดเทานั้น และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จทีถ่ ูกใหกับ
บริษัททัวรเทานั้น
เงื่อนไขการใหบริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานีเ้ ปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน
3. คณะทัวรครบ 15 ทาน มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ
4. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทาน สละ
สิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวา กรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทาน
เปนจํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
5. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวา กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. การยกเลิก
6.1
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
6.2
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
6.3
ยกเลิกกอนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บคาใชจา ย 50% ของราคาทัวร
6.4
ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 – 6 วัน เก็บคาใชจา ยทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร

6.5

ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มกี ารการันตีคามัด
จําทีพ่ ักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึง
เที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด
เนื่องจากคาตัว๋ เปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ
1. จํานวนผูเดินทางขั้นต่ําผูใหญ 20 ทานขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
3. รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล
หรื อ กรณี ที่ท านถูก ปฏิเ สธ การเขาหรื อออกเมื อ งจากเจา หน าที่ ตรวจคนเข า เมือ ง หรื อเจ าหน าที่ก รมแรงงานทั้งจากไทย และ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม
แจงใหทราบลวงหนา
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว
8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น
9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว
10. ทางบริ ษัทฯจะไมรั บผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญ หายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด อุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม
ตั๋วเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได
12. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
13.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการทําวีซา จีนสําหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตา่ํ กวา 6 เดือน (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด
เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา และตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม
3. รูปถายหนาตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟา หรือสีขาวเทานั้น อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิเทานั้น และตองไมใชสติ๊กเกอร
หรือรูปพริ้นซ จากคอมพิวเตอร **รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน ** ทานที่ประสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซา กรุณา
เตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสงหนังสือเดินทาง
4. กรณีหนังสือเดินทางที่นํามาใหเปนเลมใหม (ตอจากเลมเกา) กรุณาแนบหนังสือเดินทางเลมเกามาดวย เนื่องจากสถานทูตตองการ
ดูวา ตั้งแตป 2010 จนถึงปปจจุบัน ผูเดินทางเคยเขาประเทศจีนมาแลวหรือไม

5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย หรือ ฝากประจํา หรือ เทานั้น ( ปรับบัญชียอดลาสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแตหนาแรกที่มีชื่อของผู
เดินทาง ถายสําเนาทุกหนา ทุกแผน (กรุณาอยาถายขามหนา) และตองมียอดเงิน 20,000 บาท ขึ้นไป **ถายสําเนายอนหลัง 3 เดือนขึ้นไป**
*** บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไมสามารถใชไดกบั สถานฑูตจีน

6. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง
7. กรณีเด็กอายุตา่ํ กวา 15 ป, นักเรียน, นักศึกษา ตองแนบสําเนาสูติบัตรของเด็ก, หนังสือรับรองของผูที่ออกคาใชจายในการ
ทองเที่ยวให โดยแสดงความสัมพันธวา เกี่ยวของกับผูเดินทางอยางไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผู
รับรองคาใชจาย และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย หรือ ฝากประจํา หรือ เทานั้น ( ปรับบัญชียอดลาสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแต
หนาแรกที่มีชื่อของผูที่ออกคาใชจายในการทองเที่ยวให ถายสําเนาทุกหนา ทุกแผน (กรุณาอยาถายขามหนา) และตองมียอดเงินที่
สามารถรับรองคาใชจายในการทองเที่ยวของผูที่จะรับรองให **ถายสําเนายอนหลัง 3 เดือนขึ้นไป**

8. กรณีผูเดินทางไมมีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผูเดินทางตองมีผูรับรองคาใชจา ยในการเดินทางให โดยแนบหนังสือรับรองของผูที่
ออกคาใชจา ยในการทองเที่ยวให โดยแสดงความสัมพันธวา เกี่ยวของกับผูเดินทางอยางไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบานของผูรับรองคาใชจาย และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย หรือ ฝากประจํา หรือ เทานั้น ( ปรับบัญชียอดลาสุด ณ
เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแตหนาแรกที่มีชื่อของผูที่ออกคาใชจายในการทองเที่ยวให ถายสําเนาทุกหนา ทุกแผน (กรุณาอยาถายขามหนา)
และตองมียอดเงินที่สามารถรับรองคาใชจายในการทองเที่ยวของผูที่จะรับรองให **ถายสําเนายอนหลัง 3 เดือนขึ้นไป**

9. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
10. ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการ
ออกวีซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)
11. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทํา
การ (กอนออกเดินทาง)
12.โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซา ใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลีย่ นระเบียบการ
ยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา
13. ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบใน
การอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC
กรุณาดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 สัปดาห
14. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
-ทางบริษัทฯสามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทานั้น
-หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
-กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เนื่องจากผูเดินทางจะตอง
ไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
คาธรรมเนียมการยื่นวีซา หนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได
-หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิม่ 3,560 บาท และหนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิม่ 100 บาท
-เอกสารที่ตองเตรียม 1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา และตราเขาออก อยางนอย 2 หนาเต็ม
2.รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือวาจางในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช
3. นํารูปถายที่มวี วิ ดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิม่ ใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา (ตางชาติฝรั่งเศสไมสามารถขอวีซาดวนได)
 ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ 800 บาท

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซา โดยไมแจงใหทราบลวงหนา**
พาสปอรต ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี
ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน

ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางนี!้ !!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี*้ *
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.......................................................................SURNAME....................................................................
สถานภาพ  โสด
 แตงงาน
○  หมาย
○  หยา
○ ○ ไมไดจดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคูสมรส
....................................................................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
................................................................................................................................................................................................................
...........................................................รหัสไปรษณีย. ......................... โทรศัพทบาน....................................มือถือ.................................
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................... รหัสไปรษณีย ..........................โทรศัพทบาน....................................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)..................................................................................................................
ตําแหนงงาน............................................................................................................................................................................................
ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)………………………………………………………………………
................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย .................................โทร.......................................
(สําคัญมากกรุณาแจงเบอรทถี่ ูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวกเนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน)
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม ○  ไมเคย ○ เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว
เมื่อวันที่....................... เดือน.........................ป........................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ป.........................
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม ○  ไมเคย ○  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่....................... เดือน.........................ป........................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ป.........................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................................SURNAME......................................................................
RELATION.............................................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................................SURNAME.......................................................................
RELATION.............................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณาระบุเบอรโทรศัพท เบอรที่ทํางาน มือถือ บาน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเปนจริง เพื่อใชในการขอยื่นวีซา
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได หมายเลขโทรศัพท 0-2247-8970 , 0-2245-7033

