ประกาศ !!!

เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นใน
อนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง ซึ่งทางบริษัทฯยังไมไดรวมภาษีน้ํามัน
ใหมที่อาจจะเกิดขึ้น

*** กรุณาเตรี ยมค่าทิปไกด์และคนขับรถ จํานวน 140 หยวน/คน ตลอดการเดิ นทาง ***
*** ส่วนหัวหน้าทัวร์ ขึ้ นอยู่กบั ความเหมาะสมในเรื่ องของการบริ การ ***

 กําหนดการเดินทางวันที่ 24-30 ธันวาคม 2557

วันแรก
22.00 น.

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
 คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโดยสารขาออก ( ระหวางประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9บริเวณ
ISLAND-U ( เคานเตอร NO. U1 – U7 ) สายการบินแอรไชนา ( CA ) โดยมีเจาหนาทีจ่ ากทางบริษทั ฯ คอยตอนรับ
และอํานวยความสะดวกแดทานกอนออกเดินทาง

วันที่สอง
01.05 น.
06.30 น.

08.55 น.
10.45 น.

เที่ยง
บาย

ค่ํา
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ปกกิ่ง – ฮารบิ้น – ผานชมภายนอก โบสถเซนตโซเฟย – ถนนจงยาง - – เทศกาล “ปงเสวี่ยตาซื่อเจี้ย”
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เหิรฟาสูนครปกกิง่ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 980 
ถึงทาอากาศยาน นครปกกิ่ง เมืองประวัติศาสตรเกาแก เดิมทีปก กิ่งเคยเปนเมืองสําคัญทางการคาของอาณาจักรเยีย่ น
เมื่อ 500 ปกอนคริสตกาล หลังการปฏิวัติลม ลางระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และการสูรบกลางเมือง ค.ศ 1949
พรรคคอมมิวนิสตจีนไดชัยชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุงปกกิง่ เปนเมืองหลวงของประเทศนับแตนั้นมา และ
ทานจะไดสมั ผัสกับ “สนามบินนานาชาติ” ซึ่งสามารถรองรับผูโ ดยสารได 43 ลานคน และจะเพิม่ เปน 55 ลานคน
ในป2015 สนามบินโฉมใหมทมี่ ีขนาดกวา 1 ลานตารางเมตร ซึ่งใหญกวาเพนตากอนของสหรัฐอเมริกานี้ เปนฝมอื
ของผูออกแบบสนามบินเช็กแลพกอกของฮองกงดวย นั่นคือ Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทาง ทีเ่ ขาถึงจิตใจ
ผูโดยสาร ดวยการออกแบบทางเดินแตละสวนใหสั้นที่สุด ฟอสเตอร ไดแบงอาคารทีก่ วางขวางใหญโตของ
สนามบินนานาชาติปกกิ่งออกเปน 2 ขาง ทอดตัวจากทิศใตไปสูทิศตะวันออก เพือ่ ชวยลดไอรอนจากแสงอาทิตย
แตติดสกายไลทใหแสงแดดละมุนละไมไดฉายสองเขามาพรอมทั้งใชนวัตกรรมใหมที่ชวยลดปริมาณกาซคารบอน
ภายในตัวอาคาร
เหิรฟาสูเมืองฮารบิ้น โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 1643
ถึงทาอากาศยาน เมืองฮารบิ้น เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง ตั้งอยูทางทิศเหนือสุดของประเทศจีน มีพรมแดน
ตั้ง แตทิศเหนือ ไลล งมาถึง ทิศตะวันออกติดชายแดนรัสเซียสว นทิศตะวัน ตกจรดมองโกเลีย ใน มีชว งฤดูหนาว
มากกวาฤดูรอ นและเลื่อ งชื่อ ในฐานะเปน เมือ งน้ําแข็ง ของประเทศ ซึ่ง มี ก ารจัดเทศกาลฤดูหนาว การแขง ขั น
แกะสลักน้ําแข็ง และเปนเขตเศรษฐกิจพัฒนา เทคโนโลยีชั้นสูงของประเทศเมื่อป 1993 และเปดใหนักลงทุนจาก
ตางชาติเขาไป ดําเนินการไดตั้งแต ค.ศ. 1994มีประชากรประมาณ 2.5 ลานคน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
แลว
 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
ของเมืองอีก ดวย จากนั้นนําทานสู จงยางตาเจีย สรางขึ้น เมื่อป 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 ในปนี้จัด
ขึ้นเปนครั้งที่ 16 ภายในมีจัดแสดงการแกะสลักน้ําแข็ง โดยมีการนําน้ําแข็งจากแมน้ําซงฮัวเจียงมาแกะสลักเปนรูป
15

ตางๆ ทานจะไดชมความงดงามของโคมไฟน้ําแข็งยามค่ําคืน ใชพื้นในการจัดแสดงประมาณ 600,000 ตารางเมตร
ซึ่งแตละปจะมีการกําหนดหัวขอในการแกะสลักน้ําแข็งที่แตกตางกันไป
 พักที่ LONGDA SHIDAI HOTEL หรือเทียบเทา
15

วันที่สาม
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

วันที่สี่
เชา

หลงจู - เออหลงซาน สกีเซ็นเตอร – สวนสตาลิน – อนุสาวรียฝงหง - แมน้ําซงฮัวเจียง
 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู หลงจู-เออหลงซาน สกีเซ็นเตอร ซึ่งตั้งอยูหาง
จากเมืองฮารบิ้นไปประมาณ 56 กิโลเมตร ในเขตเทือกเขาเออห
ลงซาน ณ ความสูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 266 เมตร ซึ่งมี
ระยะเวลาที่มีหิมะ ปกคลุม เหมาะแกการเลนสกีเฉลี่ยประมาณ
140 วัน ใน 1 รอบป ประกอบดวยสกีเซ็นเตอรและรีสอรทบน
เนื้อที่ก วาทัน สมัย และไดมาตรฐานครบครัน ไวคอยบริก ารอีก
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
สองชาติมหาอํานาจแหงโลกคอมมิวนิสต ซึ่งสวนแหงนี้เปนสวนพฤกษชาติที่ถูกจัดวางในสไตลรัสเซีย และตกแตง
ดวยตนไม ดอกไม และชมทัศนียภาพของแมน้ําซงฮัวซึ่งถือไดวาเปนจุดชมวิวที่งดงามที่สุดแหงหนึ่ง จากนั้นนํา
ทานชม อนุสาวรียฝงหง ตั้งอยูบริเวณชายฝงแมน้ําซงฮัวเจียง เปนอนุสรณระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร
บินที่พยายามตอสูกับอุทกภัยครั้งใหญเมื่อป ค.ศ.1957 แสดงถึงสถานการณที่เกิดขึ้นในตอนนั้น อนุสาวรียรูปทรง
เปนเสาทรงกลมแบบโรมัน มีความสูงถึง 22.5 เมตร บนยอดเสาเปนรูปแกะสลักกลุมกรรมกร ชาวนา ทหาร และ
นักศึกษาที่รวมใจรวมแรงกันอยางสามัคคี จากนั้นนําทานชม แมน้ําซงฮัวเจียง แมน้ําสายใหญที่สุดของมณฑลเฮย
หลงเจียง ซึ่งไหลผานกลางเมืองฮารบิ้น มีความยาวประมาณ 1,840 กิโลเมตร ใหทานอิสระถายภาพตามอัธยาศัย
และชมคนวายน้ํา
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารมื้อพิเศษ....ดวยสุกี้หมอไฟตงเปย ใน Ice Dom Restaurant และให
ทานทาลมหนาว ใน Ice Bar ดวยเบียรพื้นเมืองเฉพาะหนาหนาว (สงวนสิทธิ์สําหรับผูใหญทานละ 1 แกวเทานั้น)
 พักที่ LONGDA SHIDAI HOTEL หรือเทียบเทา
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เกาะพระอาทิตย (รวมรถ) - สวนเสือไซบีเรียน - ปกกิ่ง
 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานสู ไทหยางตาว ( เกาะพระอาทิตย ) เกาะขนาดใหญซึ่งตั้งอยูทางตอนเหนือของ แมน้ําซงฮัวเจียงมีพื้นที่ 88
ตารางกิโลเมตร เดิมเปนสถานที่พักฟนของกรรมกรใชแรงงานเมืองฮารบิ้น สถานที่สวยงามรมรื่น ชมความงาม

เที่ยง
บาย

ค่ํา
22.00 น.
23.50 น.

วันที่หา
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

ของเมืองชนบททีเ่ งียบสงบและมีมนตเสนห นับเปนสถานที่อาบแดดที่วิเศษสุด นอกจากนั้นยังมีเรือ , จักรยาน และ
รถมาลากสไตลยุโรปไวบริการใหเชาอีกดวย ( ราคาทัวรไมรวมคาเชาอุปกรณตางๆ ) สวนในชวงฤดูหนาวเมื่อเกาะ
แหงนี้ถูกปกคลุมดวยหิมะ ก็จะกลายเปนสถานหยอนใจในอุดมคติ ที่เหมาะอยางยิ่งกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบน
ลานน้ําแข็ง อาทิเชน สเก็ตน้ําแข็ง , เลื่อนหิมะ , และ ชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลักหิมะประจําปของฮาร
บิ้น เกาะสุริยันถือเปนสถานที่จัดแสดงการแกะสลักหิมะน้ําแข็งที่ใหญที่สุดของประเทศจีนที่โดงดังไปทั่วโลก ซึ่ง
ปจจุบันนี้ทานสามารถชมการแสดงการแกะสลักหิมะน้ําแข็งในอาคารของเกาะสุริยันนี้ได ชมการแกะสลักน้ําแข็ง
กําแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจีน ทานสามารถถายรูปสถานที่ทองเที่ยว
ตางๆ เหมือนกับทานไดอยูในนิทรรศการแกะสลักหิมะน้ําแข็งอยางแทจริง อยางที่เห็นในปจจุบัน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชม สวนเสือไซบีเรียน ( สัตวอนุรักษที่มีคาชนิดหนึ่งของประเทศจีน ) สวนเสือตั้งอยูทางเหนือของแมน้ําซง
ฮัว มีพื้นที่ 196.53 เอเคอร และมีเสือไซบีเรียน สัตวอนุรักษที่มีความสวยงาม นารัก และเปนเสือที่ไมดุรายอาศัยอยู
กวา 100 ตัว จากนั้นนําทานแวะเลือกซื้อผลิตภัณฑพื้นเมืองฮารบินและรานขายของรัสเซีย
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เหิรฟาสูนครปกกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 1622
ถึงทาอากาศยาน นครปกกิ่ง เปนเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปจจุบันแบงเปน 16 เขตและ 2 อําเภอ เปน
นครที่ขนึ้ ตรงตอสวนกลาง เปนศูนยกลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคม
ทั่วประเทศจีน และเปนเมืองทองเทีย่ วทีม่ ีชื่อเสียงทัง้ ในประเทศจีนและตางประเทศ จากนัน้ นําทานเขาสูท ี่พัก
 พักที่ YITEL HOTEL หรือเทียบเทา
จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังตองหาม “กูกง”– ตลาดรัสเซีย – กายกรรม
 รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทานสู จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก สัญลักษณของประเทศจีนยุคใหม สถานที่จัดงานพิธี
เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษตางๆ บันทึกภาพเพื่อเปนที่ระลึกกับอนุสาวรียวรี ชน ศาลาประชาคม และ หอระลึก
ประธานเหมาเจอตุง จากนั้นนําทานผานประตูเขาสู พระราชวังตองหาม “กูกง” สถานที่วาราชการและที่ประทับ
ของจักรพรรดิ์ 24 พระองค ในสมัยราชวงศหมิงและชิง นําชมโบราณสถาน และสิ่ง กอ สรางที่คงคุณคาทาง
ประวัติศาสตรที่สรางขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นําชมหมูอาคารเครื่องไมที่ประกอบดวยหองหับตางๆถึง
9,999 หอง ชมพระตําหนักวาราชการ พระตําหนักชั้นใน หองบรรทมของจักรพรรดิ์ และหองวาราชการหลังมูลี่ไม
ไผของพระนางซูสีไทเฮา นําทานชม ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ ฟงเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทยโบราณ
ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน การสงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันป พรอมรับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทย
ผูเชี่ยวชาญ และนําทานชมการสาธิต การนวดเทา ซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งในการผอนคลายความเคลียด และบํารุงการ
ไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารกวางตุง
นําทานแวะเลือกซื้อไขมุก ครีมไขมุกบํารุงผิว ที่ทําจากไขมุกน้ําจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาป จากนั้นนําทานไปชอบ
ปงที่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินคาขายสงราคาถูก อาทิเชน ผาไหม, ถุงเทา, รองเทา, นาฬิกา เปนตน เพื่อความจุ
ใจในการชอปปงสินคาราคาถูก
 รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร
หลังอาหารนําทานชม กายกรรมปกกิ่ง เปนการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชวหวาดเสียว และความ
ยืดหยุนของรางกาย มีการแสดงหลายหลายชุดแตละการแสดงจะแตกตางกันไปโชวความสามารถหลายๆ ดาน เชน
โชวหมุนจาน, โชวควงของ เปนตน กายกรรมปกกิ่งนั้น ยังเปนโชวกายกรรมที่มีชื่อเสียงดังกองโลกอีกดวย
 พักที่ YITEL HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หก
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

ค่ํา
วันที่เจ็ด
เชา

13.40 น.
18.05 น.

กําแพงเมืองจีน - พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง - ถนนหวังฟูจิ่ง
 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําท านชม หยกจีน ของล้ํ าคา ของปก กิ่ง ที่ขึ้น ชื่อ ซึ่ง ชาวจีน มีค วามเชื่ อ วา หยกคือ สั ญลัก ษณ ของความดี ง าม
สติปญญา และความยุติธรรมรวมไปถึงลัทธิขงจื๊อยังใหความหมายของหยกในแงของสัญญาลัก ษณแหงปญญา
ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกลาหาญ ซึ่ง หากใครไดครอบครองหยกจะพบความสุขความ
เจริญรุงเรือง ความร่ํารวย ความมีโชค รวมถึงทําใหอายุยืนอีกดวยใหทานไดเลือกชมหยกที่ไดผานการเจียระไนมา
เปน เครื่อ งประดับนําโชค อาทิเ ชน กําไลหยก แหวนหยก หรือ เผเยา ใหทานไดเลือกซื้อเปน ของขวัญของฝาก
จากนั้นนําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรยหนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สรางขึ้นดวยแรงงานของ
คนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 กม. สรางขึ้น ครั้ง แรกเมื่อ ประมาณกวา 2000 ปกอน โดยจักรพรรดิ์จิ๋น ซี ผู
รวบรวมประเทศจีนใหเปนปกแผน ตัวกําแพงสูงราว 7 เมตร กวาง 6 เมตร วากันวาถานําวัสดุที่ใชกอสรางกําแพง
แหงนี้มาสรางกําแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะไดกําแพงที่มีความยาวรอบโลก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้+น้ําจิ้มไทยรสเด็ด
นําทานชม พิพิธ ภัณ ฑหุน ขี้ผึ้ง ชมประวัติศาสตรความเปนมาของจีนในยุคราชวงศหมิง ตั้งแตจนยุคเริ่มตนถึง
สิ้นสุดราชวงศ เลาเรื่องโดยใชหุนขี้ผึ้งขนาดเทาตัวคนจริงที่แสดงไวในหองทั้งหมด 26 หอง กอนเดินทางกลับเขา
เมืองปกกิ่งนําทานแวะซื้อยาแกน้ํารอนลวกเปาฟูหลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจําบานที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่
ถูกไฟไหม, น้ํารอนลวก, แมลงสัตวกัดตอย, แพ, คัน, แผลสด, ผื่น, เปนหนอง, สิวอักเสบ, บวมแดง, การอักเสบ
ของผิว, กลากเกลื้อน, โรคผิวหนังตางๆ
 รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร
หลังอาหารนําทานสู ถนนหวังฟูจิ่ง ซึ่งเปน ศูนยก ลางสําหรับการชอปปง ที่คึกคัก มากที่สุดของเมือ งหลวงปกกิ่ง
รวมทั้งหางสรรพสินคาชื่อดังตางๆ และรานคา รานอาหาร ศูนยกลางความบันเทิงมากมายที่จะสรางสีสันใหกับผู
ที่มาจับจายบนถนนคนเดินแหงนี้ เชิญทานอิสระชอปปงตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เปดปกกิ่ง
 พักที่ YITEL HOTEL หรือเทียบเทา
หอบูชาเทียนถาน – กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นํ า ท า นชม หอบู ช าเที ย นถาน ซึ่ ง ก อ สร า งขึ้ น ด ว ยสถาป ต ยกรรมที่ ส ง า งาม มี ค วามสู ง 38 เมตร และมี
เสนผาศูนยกลางกวาง 30 เมตร ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 1420 ชวงเวลาเดียวกันกับพระราชวังตองหาม และใชเวลาใน
การสรางถึง 14 ป ที่นี่เคยถูกใชเปนสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เทพยดาฟาดิน ของจักรพรรดิในสมัยโบราณ เพื่อ
คุมครองเหลาปวงประชาชาวจีนใหมีความสมบูรณทางพืชพันธุธัญญาหาร นําทานแวะชม ผีชิว ซึ่งเปนลูกหลาน
มังกร รุนที่ 9 มีพลังอํานาจในการดูดกลืนสิ่งชั่วรายทั้งหลายใหหมดไป มักจะวางหันหนาออกตัวอาคารหรือหอง
เพื่อปองกันขจัดภยันตรายตางๆใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากใหกับคนทางบาน
บินลัดฟากลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 959 
เดินทางกลับถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ
************ ขอบคุณทุกทานที่ใชบริการ ************

( *** กรุปออกเดินทางไดตั้งแต 15 ทานขึ้นไป *** )

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมกี ารประชาสัมพันธสนิ คาพื้นเมืองให
นักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ , หยก , นวดฝาเทา , ไขมุก ,ผีชิว ซึ่งจําเปนตองบรรจุใน
โปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานรัฐบาลทุกรานจําเปนตอง
รบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมี
การบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

ขอควรระวัง!!! ทานใดที่ตองออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่กอนทุกครั้ง

 กําหนดการเดินทางวันที่ 24-30 ธันวาคม 2557
อัตราคาบริการ ผูใหญ (พักหองละ 2 ทาน)
พักหองเดี่ยวจายเพิม่
หมายเหตุ :

ราคาทัวรนี้

ไมมีราคาเด็ก/ไมแจกกระเปา

ทานละ
ทานละ

37,900
6,500

บาท
บาท

ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากสภาวะน้ํามัน

โลกทีม่ ีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยูกบั การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผูเดินทาง
เปนสําคัญ (ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกบั สภาวะคาเงินบาทที่ไม
คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว)
อัตราคาบริการดังกลาวรวม
1. คาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป - กลับ ตามที่ระบุไวในรายการ
2. คาวีซาและภาษีสนามบินทุกแหงตามทีก่ ําหนดไวในรายการ
3. คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) , อาหารและเครือ่ งดืม่ ทุกมื้อ ตามที่ระบุไวในรายการ
4. คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตา งๆ ตามที่ระบุไวในรายการ
5. น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 23 กิโลกรัม , คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงือ่ นไขของแตละสายการบินที่มกี ารเรียกเก็บ

หมายเหตุ : ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ย. 2554 สายการบิน AIR CHINA มีประกาศเปลี่ยนแปลงน้ําหนัก และขนาดกระเปาสัมภาระ โดยให
กระเปาสัมภาระที่โหลดใตทองเครื่องไดทานละ 1 ใบ มีน้ําหนักไมเกิน 23 กิโลกรัม และขนาดของกระเปาตองมีขนาดโดยรอบของกระเปารวม
แลวไมเกิน 158 เซนติเมตร (กวาง X ยาว X สูง) สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องไดทานละ 1 ชิ้น น้ําหนักตองไมเกิน 7 กิโลกรัม ถาน้ําหนักและขนาด
ของกระเปาสัมภาระเกินกวาที่สายการบินกําหนดไว จะตองเสียสวนที่เกินเปนจํานวนเงิน 200 USD หรือ 1,300 หยวนตอใบ

6. คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุมครองผูเอาประกันที่มี
อายุตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป และผูเอาประกันอายุระหวาง 1 เดือน ถึง 15 ป และผูที่มีอายุสูงกวา 70 ป ขึ้นไป คาชดเชยทั้งหลายตามกรรม
ธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึง่ หนึง่ ของคาชดเชยที่ระบุไวในกรรมธรรม ทั้งนี้ยอมอยูในขอจํากัดทีม่ ีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต
ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย หรือจากหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ

การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บปวยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลือ่ น, ไสติ่ง, อาการที่เกีย่ วของกับการติดยา,
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด,
บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอการราย การยึดพาหนะ
และ การปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงือ่ นไขในกรมธรรม
อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม
1. คาหนังสือเดินทาง และเอกสารตางดาวตางๆ
2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน เครื่องดืม่ คาอาหาร คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)

4. กรุณาเตรียมคาทิปไกดและคนขับรถ รวม 140 หยวนตลอดการเดินทาง

5. คา VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จาย 3 % ในกรณีที่ลกู คาตองการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง จะตองบวกคาภาษีมูลคาเพิ่ม และหัก ณ ที่จาย
จากยอดขายจริงทั้งหมดเทานั้น และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง ขอสงวนสิทธิอ์ อกใบเสร็จที่ถูกใหกับบริษัททัวรเทานั้น
เงื่อนไขการใหบริการ

1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด สวนทีเ่ หลือชําระกอนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานีเ้ ปนราคาโปรโมชั่น ตัว๋ เครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100% ซึ่งเมือ่ จองและจายมัดจําแลว ถาผูจอง
ยกเลิกจะไมมกี ารคืนคามัดจําใดๆ ทั้งสิน้ และในกรณีที่ออกตัว๋ เครื่องบินไปแลว หากมีการยิกเลิกหรือขอเลือ่ นการเดินทาง ผูจอง
จะไมสามารถทําเรือ่ งขอคืนคาตั๋วหรือขอคืนคาทัวรทั้งหมดหรือบางสวนได เวนแต
2.1 ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไมหักคาใชจายใดๆ
ทั้งสิ้น ถายังไมมีการยืน่ วีซา หรือมีการเสียคาใชจายอื่นใด
2.2 ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเครื่องบิน แตมีการยืน่ วีซาไปแลวหรือมี
คาใชจายอื่นใด บริษัทฯ จะหักคาใชจายเฉพาะเทาทีจ่ ายไปลวงหนาตามจริงเทานัน้
2.3 ผูจองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครือ่ งบินไดออกไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดในวันเดิม ผูยกเลิกตอง
รับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว 3,000 บาท + คาตั๋วเครือ่ งบินใหมทั้งหมดในโปรแกรม และวันเดินทางนั้นๆ
+ สวนตางของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และบริษัทฯ จะหักคาใชจายอืน่ ๆ เฉพาะเทาที่ไดจายไปลวงหนาตามจริงเชน
คาวีซา เปนตน (คาตั๋วเครื่องบินของผูที่ไมเดินทางทีอ่ อกตัว๋ ไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดในวันเดิม ตองรอ
ทางสายการบินทําเงินคืนใหซึ่งอาจจะใชระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน)
3. คณะทัวรครบ 15 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ
4. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทาน สละ
สิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปน
จํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
5. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคนื คาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. การยกเลิก
6.1
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป คืนเงินทั้งหมด
6.2
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึน้ ไป เก็บคาใชจาย ทานละ 5,000 บาท
6.3
ยกเลิกกอนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร
6.4
ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 – 6 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร
6.5
ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการการัน

หมายเหตุ

ตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได
รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมกี ารคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทงั้ หมด
เนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ

1. จํานวนผูเดินทางขั้นต่ําผูใหญ 15 ทานขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงไดตามความเหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมือ่ เกิดเหตุสุดวิสยั จนไมอาจแกไขได
3. รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอืน่ ๆที่อยูน อกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึน้ ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล
หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ตางประเทศซึง่ อยูน อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานทีอ่ ื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานีโ้ ดยไม
แจงใหทราบลวงหนา
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว
8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น
9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษทั ฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ
เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว
10. ทางบริษัทฯจะไมรบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักทองเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตั๋วเครือ่ งบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม
ตั๋วเครือ่ งบินไมสามารถนํามาเลือ่ นวันหรือคืนเงินได
12. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่
ไดระบุไวแลวทัง้ หมด
13.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มอี ายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด
เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม
3. รูปถายหนาตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟา หรือสีขาวเทานั้น อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิเทานั้น และตองไมใชสติ๊กเกอร
หรือรูปพริ้นซ จากคอมพิวเตอร **รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน ** ทานที่ประสงคใชรูปถายขาราชการในการยืน่ วีซา กรุณา
เตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสงหนังสือเดินทาง

4. กรณีหนังสือเดินทางที่นํามาใหเปนเลมใหม (ตอจากเลมเกา) กรุณาแนบหนังสือเดินทางเลมเกามาดวย เนื่องจากสถานทูตตองการดู
วา ตั้งแตป 2010 จนถึงปปจ จุบนั ผูเดินทางเคยเขาประเทศจีนมาแลวหรือไม
5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย หรือ ฝากประจํา หรือ เทานั้น ( ปรับบัญชียอดลาสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแตหนาแรกที่มีชื่อของผู
เดินทาง ถายสําเนาทุกหนา ทุกแผน (กรุณาอยาถายขามหนา) และตองมียอดเงิน 30,000 บาท ขึ้นไป **ถายสําเนายอนหลัง 3 เดือนขึ้นไป**
*** บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไมสามารถใชไดกับสถานฑูตจีน

6. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง
7. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 15 ป, นักเรียน, นักศึกษา ตองแนบสําเนาสูติบัตรของเด็ก, หนังสือรับรองของผูทอี่ อกคาใชจายในการ
ทองเที่ยวให โดยแสดงความสัมพันธวา เกี่ยวของกับผูเดินทางอยางไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูรับรอง
คาใชจาย และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย หรือ ฝากประจํา หรือ เทานั้น ( ปรับบัญชียอดลาสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแตหนาแรก
ที่มีชื่อของผูท ี่ออกคาใชจายในการทองเที่ยวให ถายสําเนาทุกหนา ทุกแผน (กรุณาอยาถายขามหนา) และตองมียอดเงินที่สามารถรับรอง
คาใชจายในการทองเที่ยวของผูที่จะรับรองให **ถายสําเนายอนหลัง 3 เดือนขึ้นไป**

8. กรณีผูเดินทางไมมสี มุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผูเดินทางตองมีผูรับรองคาใชจายในการเดินทางให โดยแนบหนังสือรับรองของผูที่
ออกคาใชจายในการทองเที่ยวให โดยแสดงความสัมพันธวา เกีย่ วของกับผูเดินทางอยางไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบานของผูรับรองคาใชจาย และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย หรือ ฝากประจํา หรือ เทานั้น ( ปรับบัญชียอดลาสุด ณ
เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแตหนาแรกที่มีชื่อของผูท ี่ออกคาใชจายในการทองเทีย่ วให ถายสําเนาทุกหนา ทุกแผน (กรุณาอยาถายขามหนา) และ
ตองมียอดเงินที่สามารถรับรองคาใชจายในการทองเที่ยวของผูที่จะรับรองให **ถายสําเนายอนหลัง 3 เดือนขึ้นไป**

9. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง

10. ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจ จุบนั ที่อยูทที่ ํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน หมายเลข
โทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา
เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)
11. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนัน้ กรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทํา
การ (กอนออกเดินทาง)
12.โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการ
ยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา
13. ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบใน
การอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC
กรุณาดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูป ระเทศจีนอยางนอย 2 สัปดาห
14. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
-ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทานัน้
-หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
-กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เนื่องจากผูเดินทางจะตอง
ไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได
-หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จายเพิม่ 3,560 บาท และหนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิ่ม 100 บาท
-เอกสารที่ตองเตรียม 1.พาสปอรต ที่มอี ายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา และตราเขา-ออก
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. นํารูปถายทีม่ ีววิ ดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4. นํารูปถายทีเ่ ปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พริน้ ซจากคอมพิวเตอร
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา (ตางชาติฝรั่งเศสไมสามารถขอวีซาดวนได)
• ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ 800 บาท

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา**
พาสปอรต ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี
ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน

**กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เนื่องจาก
ทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก**

ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางนี้!!!!

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..................................
ชื่อสถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)....................................................................................................................
ตําแหนงงาน..............................................................................................................................................................................................
ที่อยูสถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) ................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................รหัสไปรษณีย ........................................โทร.............................................
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน)
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

