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เซี่ยงไฮ้ ... หาดว่ ายทัน รถไฟเลเซอร์ ขึน้ หอไข่ มุก หุ่นขีผ้ งึ้
อู๋ซี… พระใหญ่ หลินซานต้ าฝอ
หังโจว... ล่ องเรือทะเลสาบซีหู ถนนซีหูเทียนตี้
ซูโจว...นมัสการเจ้ าแม่ กวนอิมวัดฉงหยวน
ช้ อปปิ้ งจุใจ... ตลาดเถาเป่ า ตลาดร้ อยปี ถนนนานกิง
อาหารพิเศษ...BUFFET GOLDENJAGUAR ระดับ 6 ดาว
ไก่ ขอทาน, หมูตงปอ, เสี่ ยวหลงเป่ า, ไก่ แดงโต๊ ะละ 2 ตัว
*** กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์และคนขับรถ จํานวน 120 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง ***
*** ส่วนหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสมในเรื่องของการบริการ ***

กําหนดการเดินทาง 19-24 กุมภาพันธ์ 2558

วันแรก กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – ซินเทียนตี้
06.00 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ ดยสาร ขาออก ( ระหว่ างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9 บริ เวณ
ISLAND-U ( เคาน์ เตอร์ NO. U15 – 21 ) โดยสายการบิน SHANGHAI AIRLINES (FM) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทาง

09.25 น.
14.25 น.
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บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กบั ท่าน
เหิ รฟ้ าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน SHANGHAI AIRLINES เที่ยวบินที่ FM842 
ถึงท่าอากาศยานผูต่ ง มหานครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือเป็ นชุมชนเก่าตั้งแต่ยคุ สามก๊ก (475-221 ปี ก่อนคริ สตกาล) เดิมชื่อว่า เซิน
(Shen) ตามชื่อเจ้าเมือง ต่อมาเปลี่ยนเป็ น หู ้ แปลว่าไซดักปลา เพราะเมื่อ 5 ,000 ปี ก่อน แถบนี้เคยเป็ นทะเลมาก่อน และมี
หมู่บา้ นชาวประมง ถึงสมัยราชวงศ์ซ่งได้เปลี่ยนแปลงเป็ นเซี่ยงไฮ้ ซึ่งขณะนั้นเป็ นเพียงตําบลเล็กๆ คริ สต์ศตวรรษที่ 17 –
18 เซี่ยงไฮ้กลายเป็ นเมืองท่าหน้าด่าน เพราะมีลาํ คลองและทะเลสาบเชื่อมถึงแหล่งผ้าไหมและเกษตรกรรม มีคลองใหญ่
หรื อ คลองจักรพรรดิที่ขดุ ขึ้นในสมัยโบราณเชื่อมถึงกรุ งปักกิ่ง ซึ่งอยูท่ างเหนือ หลังจากสงครามฝิ่ น ค.ศ. 1848
ชาวต่างชาติเริ่ มเข้ามาเช่าเขตพื้นที่หลายแห่ง เซี่ยงไฮ้จึงกลายเป็ นเมือง ท่าการค้านานาชาตินบั แต่น้ นั มา ผลจากการแบ่ง
เขตพื้นที่ให้ชาวต่างชาติเช่า ทําให้ใจกลางเซี่ยงไฮ้จึงเต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับ
ยุโรป จนได้รับขนานนามว่าเป็ น “ นครปารี สแห่งตะวันออก ” ปัจจุบนั เซี่ยงไฮ้เป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด
ของจีน มีชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนทําธุรกิจมากมาย ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ต้ งั อยูร่ ิ มแม่น้ าํ หวงผู่ ห่างจากปากแม่น้ าํ แยงซีเกียง 17
ไมล์ แบ่งออกเป็ น 2 เขต คือ เขตผูต่ งใหม่ และเขตผูซ่ ีเมืองเก่า กั้นโดยแม่น้ าํ หวงผู่ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นําท่านชม ซินเทียนตี้ ( โลกใบใหม่ ) หรื อ แหล่งท่องเที่ยวยามราตรี “ย่านซินเทียนตี้ ” ถือเป็ นแหล่งฮิปล่าสุ ดของ คนอิน
เทรนด์เซี่ยงไฮ้ ตั้งอยูฝ่ ่ังเมืองเก่า ออกแบบโดย “เบนจามิน วูด ” สถาปนิกชื่อดังชาวมะกัน ได้รับเสี ยงชมว่ามีเสน่ห์อย่าง
เหลือเชื่อ เพราะอนุรักษ์ตึกรามบ้านช่องเก่าๆไว้ ผสมผสานลงตัวกับบ้านก่ออิฐสี เทาสไตล์ชิกเู หมิน ที่จาํ ลองขึ้นใหม่จาก
ยุคปลายศตวรรษที่ 19 ที่นี่มีความรื่ นรมย์ให้เอนจอยครบครันทั้งร้านกาแฟและคาเฟ่ , เรสเตอรองต์ของคนดัง , โรงหนัง
อาร์ต เฮาส์ , บูติกเก๋ ๆของดีไซเนอร์ชื่อดัง , แกลเลอรี่ และช็อปปิ้ ง มอลล์ระดับอัพสเกล ที่นี่มีร้านอาหาร เครื่ องดื่มที่แต่ง
ร้านอย่างมีระดับ ซึ่งใช้ตึกอาคารหลังเก่ามาแต่งเติมใหม่ให้เป็ นร้านอาหารที่ดูหรู หรา คลาสิ ค บรรยากาศร้านย่านซินเทียน
ตี้ มีให้เลือกทั้งนัง่ กินบรรยากาศนอกร้านหรื อนัง่ สบายๆภายในร้าน บางร้านมีดนตรี LIVE หลากแนวบรรเลงขับกล่อม
ให้เป็ นคํ่าคืนที่สนุกสนานและน่าจดจํา นอกจากนี้ยงั มีร้านค้าเล็กๆตกแต่งเก๋ ไก๋ จาํ หน่ายสิ นค้าจําพวกงานศิลป์ นับเป็ น
สวรรค์พกั ผ่อนของหนุ่มสาวและนักท่องเที่ยวในเซี่ยงไฮ้ยามคํ่าคืน นอกจากตัวอาคาร และสถาปัตยกรรมที่ใช้ในการ
ตกแต่งเป็ นแบบตะวันตกแล้วยิง่ ทําให้ดูเหมือนเดินอยูใ่ นยุโรปเข้าไปใหญ่
รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร  พักที่ PATTAYA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่ า
เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – ล่ องทะเลสาบซีหู – ถนนซีหูเทียนตี้
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นําท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ซึ่งเป็ นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋ อเจียง ซึ่งมีความมัง่ คัง่
มากที่สุดแห่งหนึ่งเป็ นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสี ยงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคาํ
เปรี ยบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “ บนฟ้ ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว) ” เพลิดเพลินกับ
ทิวทัศน์อนั งดงามสองฟากถนน
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร ลิม้ รสอาหารพิเศษ...ไก่ ขอทาน, หมูตงปอ
นําท่าน ล่ องทะเลสาบซีหู (เหมาเรื อ) เนื่องมาจากตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของเมืองหังโจว ทะเลสาบมีลกั ษณะใกล้เคียงกับ
วงรี สามด้านถูกล้อมรอบด้วยภูเขา และอีกหนึ่งด้านเป็ นเมืองรอบซีหู ประกอบไปด้วยสถานที่สาํ คัญมากกว่า 30 แห่ง
และสถานที่ชมทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่ง โดย จุดสําคัญก็ได้แก่ หนึ่งภูเขา สองทาง สามเกาะ ห้าทะเลสาบ และ สิ บทิวทัศน์
นําท่านล่องเรื อผ่านชม สะพานด้วน (แต่ไม่ดว้ น) ซึ่งเป็ นที่มาของตํานานเรื่ อง“นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับ
แสงจันทร์น้ าํ ลึก ตลอดจนชมธรรมชาติอนั งดงามสดชื่นรอบ ๆ ทะเลสาบแห่งนี้ ที่ได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า
“พฤกษชาติในนคริ นทร์” พร้อมชมทะเลสาบเก่าและใหม่ ชมเจดีย ์ 3 องค์สะท้อนแสงจันทร์ จากนั้นนําท่านสู่ หมู่บ้านใบ
ชาบ่ อมังกร อันลือชื่อที่มีชื่อเสี ยงของเมืองหังโจว ซึ่งท่านจะได้ชิมนํ้าชาที่มีรสชาติที่แสนยอดเยีย่ มจากใบชาหลงจิ่ง โดย
กล่าวกันว่า " ดืม่ ชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน " ชานี้เป็ นใบชาที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดในประเทศจีน
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รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ ถนนซีหูเทียนตี้ ซึ่งเป็ นหลักเมืองของหังโจว และเป็ นจุดนัดพบของหนุ่มสาวชาวเมืองหังโจ
วรุ่ นใหม่ อยูต่ ิดกับทะเลสาบซีหู เป็ นการผสมผสานระหว่างอาคารทันสมัยและประวัติศาสตร์ประเพณี โบราณเข้ากันได้
อย่างสวยงามลงตัว ทั้งร้านค้า ภัตตาคาร ร้านอาหาร เสื้ อผ้าบูติคทันสมัย ฯลฯ
 พักที่ MINGTINGSHUNCHANG HOTEL หรือเทียบเท่ า
หังโจว – อู๋ซี - หลินซานต้ าฝอ – ซูโจว - SUZHOU HARMONY TIMES SQUARE
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมนําท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “ เซี่ยงไฮ้นอ้ ย ” เนื่องจากเป็ น
เมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไท่ หูลอ้ มรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็ น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบนํ้าจืดที่มีขนาดใหญ่ของจีน เป็ น
เมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานร่ วมสามพันกว่าปี ในยุคราชวงศ์โจวและฉิ น ที่นี่มีแร่ ดีบุกบนเขาซีซานมากมาย
ต่อมายุคแรกของราชวงศ์ฮนั่ ได้ถูกขุดไปจนหมดเกลี้ยง จึงได้ชื่อเมืองว่าอู๋ซี ซึ่งแปลว่าไม่มีดีบุก
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นําท่านนมัสการ หลินซานต้ าฝอ ณ. วัดหลิงซาน ซึ่งเป็ นพระพุทธรู ปขนาดใหญ่ สู ง 88 เมตร เป็ นพระพุทธรู ปปางห้าม
ญาติขนาดใหญ่ ลักษณะพระพักตร์สง่างาม เชิญท่านไหว้พระขอพรตามอัธยาศัย จากนั้นนํา ท่านแวะร้าน ฟาร์ มไข่ มุกนํา้
จืด ซึ่งเป็ นที่แหล่งผลิตที่มีชื่อเสี ยงของเมืองอู๋ซี เลี้ยงที่ทะเลสาบไท่หู ให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากไข่มุก ไม่วา่ จะ
เป็ นครี มไข่มุก ผมไข่มุก และเครื่ องประดับต่างๆ จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ ซูโจว เป็ นเมืองที่มีความสวยงามไม่นอ้ ยกว่า
เมืองหังโจว ด้วยสวนและคลองสายน้อยใหญ่ที่มีความงดงามอย่างมีเอกลักษณ์แห่งหนึ่งที่มีประวัติความเป็ นมายาวนาน
กว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า “ เมืองแห่งสาวงาม ” นําท่านชม วัดฉงหยวน เป็ นวัดที่มีการสร้างอยูใ่ นเขตเมือง
ใหม่ซูโจว ภายในวัดมีเนื้อที่กว้างใหญ่มาก มีตาํ หนักและสิ่ งก่อสร้างต่างๆ มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นตําหนักจตุโลกบาล
หอกลอง หอระฆัง โดยเฉพาะอุโบสถ มีเนื้อที่ภายในถึง 2,400 ตารางเมตร ถือว่าเป็ นอุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนใน
ปัจจุบนั ให้ท่านได้นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม ปิ ดทอง มีความสู งถึง 33 เมตร ถือว่าเป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิมทรงยืนที่อยูใน
ตําหนักที่สูงที่สุดในจีน จากนั้นนําท่านสู่ SUZHOU HARMONY TIMES SQUARE เป็ นแหล่งรวมความทันสมัยของ
ซูโจว มี JIU GUANG DEPARTMEAT STORE เป็ นแหล่งรวบรวมอาหาร ผัก ผลไม้ เครื่ องดื่ม จากทุกมุมโลก
นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหาร อาทิ KFC , PIZZA HUT เป็ นต้น อีกทั้งท่านจะได้ชม SKY SCREEN ยาว 500 เมตร นับเป็ น
LED SCREEN จอยักษ์บนเพดานแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก
รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร  พักที่ NANYA HOTEL หรื อเทียบเท่า
เซี่ยงไฮ้ - เขตว่ ายทัน – ถนนนานกิง - กายกรรม
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่มี
ลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จน ได้รับขนานนามว่าเป็ น “ นครปารี สแห่งตะวันออก ” จากนั้นนําท่านเดินทางสู่
ร้าน นวดเท้ า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็ นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครี ยด และบํารุ งการไหลเวียนของโลหิ ต
ด้วยวิธีธรรมชาติ และท่านยังสามารถชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่ าฝู่ ถังผลิตยา “บัวหิมะ” ที่ข้ ึน
ชื่อที่สุดของเมืองจีน
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นําท่านสู่ บริ เวณ เขตว่ ายทัน ตั้งอยูบ่ นฝั่งตะวันตกของแม่น้ าํ หวงผูม่ ีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร เป็ นเขต
สถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “ พิพิธภัณฑ์ส่ิ งก่อสร้างหมื่นปี แห่งชาติจีน ” ถือเป็ นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทั้ง
ถือเป็ นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สาํ คัญ แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทนั เป็ นแหล่งรวมศิลปะ
สถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม

คํา่

วันทีห่ ้ า
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

คํา่

ตะวันออก-ตะวันตก เป็ นที่ต้ งั ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสํานักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติ
เป็ นต้น นําท่านช้อปปิ้ งย่าน ถนนนานกิง ซึ่งมีความยาวถึง 5 กม. และยังเป็ นแหล่งศูนย์กลางสําหรับการช้อปปิ้ งที่คึกคัก
มากที่สุดของนครเชี่ยงไอ้ รวมทั้งห้างสรรพสิ นค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง ร้านค้าต่าง ๆ, ร้านอาหารและศูนย์กลางความ
บันเทิงมากมาย ที่จะสร้างสี สนั และความบันเทิงให้กบั ผูท้ ี่มาจับจ่ายบนถนนนานกิง ถนนที่มีชื่อเสี ยงและคึกครื้ นที่สุดของ
นครเซี่ยงไฮ้
รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร ลิม้ รสอาหารพิเศษ....ไก่ แดง โต๊ ะละ 2 ตัว
หลังอาหารคํ่านําท่านชม กายกรรม ความฝันแห่ งตะวันออก เป็ นโชว์กายกรรมชุดใหม่ที่ใช้ความเชี่ยวชาญของนักแสดง
ผสมกับเทคโนโลยีทนั สมัย ให้ผชู ้ มได้รับความสนุกสนานในการรับชม มีความสวยงามอ่อนช้อย และความหวาดเสี ยว
ความตื่นเต้น  พักที่ PATTAYA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่ า
ตลาดเถาเป่ า -รถไฟเลเซอร์ – ขึน้ หอไข่ มุก – พิพธิ ภัณฑ์ ห่ ุนขีผ้ งึ้
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําท่านไปช้อปปิ้ งที่ ตลาดเถาเป่ า เพื่อเลือกซื้อสิ นค้าขายส่ งราคาถูก อาทิเช่น ผ้าไหม , ถุงเท้า , รองเท้า , นาฬิกา เป็ นต้น
เพื่อความจุใจในการช้อปปิ้ งสิ นค้าราคาถูก จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ร้ านหยกจีน ของลํ้าค่าของปักกิ่งที่ข้ ึนชื่อ ซึ่งชาวจีนมี
ความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรม รวมไปถึงลัทธิขงจื๊อยังให้ความหมายของ
หยกในแง่ของสัญญาลักษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกล้าหาญ ซึ่งหากใครได้
ครอบครองหยกจะพบความสุ ข ความเจริ ญรุ่ งเรื อง ความรํ่ารวย ความมีโชค รวมถึงทําให้อายุยนื อีกด้วย ให้ท่านได้เลือก
ชมหยกที่ได้ผา่ นการเจียระไนมาเป็ นเครื่ องประดับนําโชค อาทิเช่น กําไลหยก แหวนหยก หรื อ เผ่เย้า ให้ท่านได้เลือกซื้อ
เป็ นของขวัญของฝาก
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นําท่านนัง่ รถไฟเลเซอร์ ลอดอุโมงค์ใต้แม่น้ าํ หวังผู่ ซึ่งเป็ นอุโมงค์สร้างลึกลงไปจากพื้นแม่น้ าํ 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร
จากนั้นนําท่านชึ้นชม หอไข่ มุก ตั้งอยูฝ่ ั่งผูต่ งริ มแม่น้ าํ หวังผู่ เขตลู่เจียจุ่ย แล้วเสร็ จเมื่อปี ค.ศ. 1993 มีความสู ง 468 เมตร
เมื่อสร้างเสร็ จ นับเป็ นหอคอย ที่สูงอันดับ 4 ของโลก และในปัจจุบนั สู งเป็ นอับดับ 5 รองจากหอคอยโตเกียวสกายทรี
ของญี่ปุ่น ดูภายนอกเป็ นลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยูต่ ่างมุมต่างระดับ ลูกเหล็กกลมที่อยูต่ อนกลางของหอเป็ นหอชมวิวที่
กว้างขวาง สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเซี่ยงไฮ้ได้ทุกด้าน ซึ่งปัจจุบนั หอไข่มุกถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้อีกด้วย
ให้ท่านได้ชมวิวรอบนครเซี่ยงไฮ้มุมสู ง SKY WALK บนหอไข่มุกที่ความสู ง 259 เมตรจากพื้นดิน จากนั้นนําท่านลง
ลิฟต์ มาทีฐ่ าน ชมพิพธิ ภัณฑ์ ห่ ุนขีผ้ งึ้ ที่เล่าประวัติความเป็ นมาของเมืองเซี่ยงไฮ้ ตั้งแต่ยคุ ร้อยปี ที่ผา่ นมาจนถึงยุคสงคราม
ฝิ่ น กระทัง่ เรื่ อยมาจนถึงเซี่ยงไฮ้ยคุ ใหม่ที่มีความแต่ความเจริ ญก้าวหน้า เพื่อให้ท่านได้เข้าใจเมืองเซี่ยงไฮ้ได้ดียงิ่ ขึ้น
จากนั้นนําท่านแวะชมร้าน โรงงานผลิตผ้ าไหม อันลือชื่อของจีน วิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็ นสิ นค้าทั้งใช้เครื่ องจักร
และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทําไส้นวมผ้าห่มไหม
รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร พิเศษ!! ซีฟู๊ด GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว อาหารบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติระดับ 6
ดาว ทีอ่ ยู่ย่านช้ อปปิ้ งชื่อดัง เพือ่ ให้ ท่านจะได้ ชิมอาหารกว่ า 200 ชนิด อาทิ หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊ กเนือ้ เป็ ด ไก่ งวง
แพะย่ าง กุ้งทอด ติม่ ซํา รวมถึงเค็กหลากหลายชนิด พิเศษ!!!!! เครื่องดืม่ ไม่ อ้นั เช่ น ชาเขียวหลงจิ่ง ชาอวู่หลง นํา้ ผลไม้
เบียร์ ท้องถิน่ ไวน์ แดงท้ องถิน่ และ ไอศกรีม ยีห่ ้ อ Haagen Dazs (เมนูอาหารอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามนโยบายของ
ภัตตาคาร โดยทีไ่ ม่ ต้องแจ้ งให้ ลูกค้ าทราบล่ วงหน้ า)
 พักที่ PATTAYA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีห่ ก พิพธิ ภัณฑ์ เซี่ยงไฮ้
– เฉิงหวังเมี่ยว – ถนนเทียนซื่อฟาง - เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ เซี่ยงไฮ้ ตั้งอยูส่ ่ วนกลางของจัตุรัสประชาชน เป็ นพิพิธภัณฑ์ของศิลปะจีนโบราณ รู ปแบบ
ของพิพิธภัณฑ์และการนําเสนอบริ เวณโดยรอบแก่ผเู ้ ข้าชม คือ การสาธิตด้วยวัตถุโบราณ อันสะท้อนถึงความปราดเปรื่ อง
และปรัชญา ภายนอกออกแบบเป็ นโดมทรงกลมและมีฐานเป็ นทรงสี่ เหลี่ยมอันเป็ นสัญลักษณ์ของสวรรค์และพื้นโลก
ตามหลักแนวคิดโบราณ พิพิธภัณฑ์น้ ีแบ่งออกเป็ น 11 ห้องแสดงศิลปะ และ 3 ห้องจัดนิทรรศการ ในแต่ละห้องศิลปะจะ
จัดแสดงศิลปะหลักๆของจีน ได้แก่ เครื่ องทองเหลืองโบราณ เครื่ องเซรามิกโบราณ งานวาด งานเขียนลายมือ งาน
แกะสลักโบราณ เครื่ องหยกโบราณ เหรี ยญ เครื่ องแต่งบ้านที่ใช้ในสมัยราชวงศ์หมิง และ ชิง ตราประทับ รวมถึงศิลปะ
โบราณของชนชาติต่างๆที่อาศัยในจีน เครื่ องทองเหลืองของราชวงศ์ชางและโจว ทําให้ผเู ้ ข้าชมรับรู ้ถึงอารยธรรมในสมัย
นั้น เครื่ องทองเหลืองอีกกว่า 400 ชิ้น นั้นมีอายุครอบคลุมยุคทองสําริ ดของจีน เครื่ องเซรามิกโบราณ จากนั้น นําท่านสู่
เฉิงหวังเมี่ยว เดิมเป็ นที่ต้ งั ของวัดเฉิ งหวังเมี่ยว อาคารบ้านเรื อนบริ เวณนี้เป็ นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและ
ชิง แต่ทาํ เป็ นร้านขายของมีท้ งั ของพื้นเมืองโบราณ เช่น ตราประทับ รู ปภาพวาด ลายมือพูก่ นั เครื่ องนํ้าชา ของที่ระลึก
และสิ นค้าสมัยใหม่อย่างรองเท้ากีฬา กระเป๋ า อีกทั้งยังมีร้านขายขนมและอาหารพื้นเมืองอีกมากมาย
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคารลิม้ รสอาหารพิเศษ...เสี่ ยวหลงเปา
บ่ าย
นําท่านเดินทางสู่ ร้ านใบชา เชิญชิม ชาก้อน ภาษาจีนเรี ยกว่า Puer Cha เป็ นชาที่ข้ ึนชื่อของประเทศจีน ตั้งแต่สมัย
ราชวงศ์หมิง ประมาณ 500 ปี ที่แล้ว ใช้มา้ เป็ นพาหนะขนส่ งชาไปถึงประเทศต่างๆ เป็ นชาที่หอม เข้มข้น ยิง่ เก็บไว้นานยิง่
ดี ในประเทศจีนมีคาํ พูดว่าเป็ นชาที่ปู่ทําหลานขาย มีสรรพคุณบํารุ งกระเพาะและลดความอ้วนได้ดว้ ย สมัยราชวงศ์ชิง
ฮ่องเต้ในพระราชวัง หน้าร้อนดื่มชาหลงจิ่งและหน้าหนาวดื่มชาก้อน ซึ่งท่านจะได้เลือกซื้อเป็ นของฝากทางบ้าน จากนั้น
นําท่านเดินทางสู่ ถนนเทียนซื่อฟาง (Tian Zi Fang) เป็ นถนนแนวอาร์ตๆ ตรอกเล็กๆที่น้ ีมีซอยแยกย่อยออกไป ถึงจะ
ไม่ใหญ่มาก แต่กม็ ีสิ่งดึงดูดใจได้มากทีเดียว ที่นี่เป็ นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวสมัยใหม่ นอกจากมาถ่ายรู ปแล้ว ยัง
สามารถเลือกซื้อของต่างๆนานากลับบ้านเป็ นของฝากด้วย
คํา่
รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร
21.40 น. บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบิน
CHINA EASTERN AIRLINES เทีย่ วบิน MU 547 
00.55 น.
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
( *** กรุ๊ปออกเดินทางได้ ต้งั แต่ 20 ท่ านขึน้ ไป *** )
หมายเหตุ : ตามนโยบาย ร่ วมกับการท่ องเทีย่ วแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้ มีการประชาสั มพันธ์ สินค้ าพืน้ เมืองให้ นักท่ องเทีย่ วทัว่ ไป
ได้ รู้ จักคือ นวดฝ่ าเท้ า(บัวหิมะ) , หยก , ชาหลงจิ่ง , ชาผู่เอ๋ อ ,ไข่ มุก , ผ้ าไหม ซึ่งจําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะ
มีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กบั นักท่ องเทีย่ วทุกท่ านทราบว่ า ร้ านทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชมซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละ
ประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ ซื้อขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

ข้ อควรระวัง!!! ท่ านใดทีต่ ้ องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีก่ ่อนทุกครั้ง

กําหนดการเดินทาง 19-24 กุมภาพันธ์ 2558
อัตราค่ าบริการ ผู้ใหญ่ ( พักห้ องคู่ )

ท่ านละ

15,888

บาท

พักห้ องเดีย่ วจ่ ายเพิม่
หมายเหตุ : ราคาทัวร์ นี้

ท่ านละ

4,500 บาท

ไม่ มรี าคาเด็ก/ไม่ แจกกระเป๋ า ซึ่งราคาทัวร์ ดงั กล่าวอาจเปลีย่ นแปลงได้เนื่องจากสภาวะ

นํา้ มันโลกทีม่ ีการปรับราคาสู งขึน้ ทําให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํา้ มันขึน้ ในอนาคต ซึ่งทางบริษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิ์เก็บค่ าภาษีนํา้ มันเพิม่ ตามความเป็ นจริง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพ
ทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและยึดถือผลประโ ยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
(ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณี ที่
สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่านํ้ามันเพิ่มเติมจากราคาที่กาํ หนดไว้)
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กาํ หนดไว้ในรายการ
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 นํ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครองผูเ้ อาประกันที่มีอายุ
ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์
จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต ทุก
กรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประกันไม่ คุ้มครอง
กรณี ที่เสี ยชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว , การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา,
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยูภ่ ายใต้อาํ นาจของสุ รายาเสพติด,
บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ
และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
 ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
 ค่าทิปกระเป๋ า

 กรุณาเตรียมค่ าทิปไกด์ และคนขับรถ รวม 120 หยวน ส่ วนหัวหน้ าทัวร์ ขึน้ อยู่กบั
ความเหมาะสมในเรื่องของการบริการ (เด็กชําระทิปเท่ าผู้ใหญ่ )

 ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิม่ และหัก ณ ที่จ่าย
จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิ ทธิ์ออกใบเสร็ จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์เท่านั้น
เงือ่ นไขการให้ บริการ

1. ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด ส่ วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลง
การเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรื อบางส่ วน
ให้กบั ท่าน
3. คณะทัวร์ ครบ 20 ท่ าน มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน สละสิ ทธิ์ ไม่
อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริษทั จะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากท่ านเป็ นจํานวนเงิน
400 หยวน / คน / วัน
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. การยกเลิก
6.1
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
6.2
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
6.3
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
6.4
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
6.5
ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบิน หรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัด
จําที่พกั โดยตรง หรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง
เที่ยวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ท้ งั หมด
เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. จํานวนผูเ้ ดินทางขั้นตํ่าผูใ้ หญ่ 20 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทาง
บริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย , การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุ
ต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณี
ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะ
ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั
หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,
ไม่ทานอาหารบางมื้อ
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋
เครื่ องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้
ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสื อเดินทาง
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน (หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่ มีการชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ าเกิดการชํารุด
เจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้ )
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพ้นื หลังสี ฟ้า หรื อสี ขาวเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสี โกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อ
รู ปพริ้ นซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยืน่ วีซ่า กรุ ณาเตรี ยมหนังสื อ
รับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ งหนังสื อเดินทาง
4. กรณี หนังสื อเดินทางที่นาํ มาให้เป็ นเล่มใหม่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุ ณาแนบหนังสื อเดินทางเล่มเก่ามาด้วย เนื่องจากสถานทูตต้องการดูวา่
ตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปี ปัจจุบนั ผูเ้ ดินทางเคยเข้าประเทศจีนมาแล้วหรื อไม่
5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา หรื อ เท่านั้น ( ปรับบัญชียอดล่าสุ ด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแต่หน้าแรก ที่มีชื่อของผูเ้ ดินทาง
ถ่ายสําเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุ ณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมี ยอดเงิน 20,000 บาท ขึ้นไป **ถ่ ายสํ าเนาย้อนหลัง 3 เดือนขึน้ ไป**
*** บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กบั สถานฑูตจีน

6. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
7. กรณีเด็กอายุตาํ่ กว่ า 15 ปี , นักเรียน, นักศึกษา ต้องแนบสําเนาสู ติบตั รของเด็ก, หนังสื อรับรองของผูท้ ี่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้
โดยแสดงความสัมพันธ์วา่ เกี่ยวข้องกับผูเ้ ดินทางอย่างไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย และ สําเนา
สมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา หรื อ เท่านั้น ( ปรับบัญชียอดล่าสุ ด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแต่หน้าแรก ที่มีชื่อของผูท้ ี่ออกค่าใช้จ่าย
ในการท่องเที่ยวให้ ถ่ายสําเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุ ณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมี ยอดเงินที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผูท้ ี่จะ
รับรองให้ **ถ่ ายสํ าเนาย้อนหลัง 3 เดือนขึน้ ไป**

8. กรณีผู้เดินทางไม่ มีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผูเ้ ดินทางต้องมีผรู ้ ับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ โดยแนบหนังสื อรับรองของผูท้ ี่ออก
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ โดยแสดงความสัมพันธ์วา่ เกี่ยวข้องกับผูเ้ ดินทางอย่างไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน
ของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย และ สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา หรื อ เท่านั้น ( ปรับบัญชียอดล่าสุ ด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแต่
หน้าแรก ที่มีชื่อของผู ้ ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ ถ่ายสําเนา ทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุ ณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมี ยอดเงิน ที่สามารถ
รับรองค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผูท้ ี่จะรับรองให้ **ถ่ ายสํ าเนาย้อนหลัง 3 เดือนขึน้ ไป**

9. เอกสารทีใ่ ห้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ ครบเพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง

10. ข้อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํ งาน ตําแหน่งงาน ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น หมายเลข
โทรศัพท์บา้ น ที่ทาํ งาน และของญาติ โปรดรับทราบว่ า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่ มที่
มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ ส่ ุ มตรวจทุกวัน)
11. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทําการ
(ก่อนออกเดินทาง)
12.โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นระเบียบการยืน่
เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษทั ทัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
13. ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการ
อนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแล
บัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
14. กรณี หนังสื อเดินทางชาวต่างชาติ
-ทางบริ ษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านั้น
-หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
-กรณี หนังสื อเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไป
แสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่ าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติในกรณีทที่ างบริษทั สามารถขอวีซ่าให้ ได้
-หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท และหนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆจ่ายเพิม่ 100 บาท
-เอกสารที่ตอ้ งเตรี ยม 1.พาสปอร์ต 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
พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
4.หนังสื อว่าจ้างในการทํางาน
มิฉะนั้นบริษทั จะไม่ รับผิดชอบกรณี
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่ าน
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดงั ต่ อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
2. นํารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทําวีซ่า
4. นํารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า (ต่ างชาติฝรั่งเศสไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ )
• ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท

**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่ นกฎเกณฑ์ การยืน่ วีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**

**ก่ อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษทั ฯ จะอิง
ตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็ นหลัก**

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี้!!!!

**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS./ MRS./ MR.) NAME.........................................................................SURNAME...............................................................................
สถานภาพ  โสด
 แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส.............................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
............................................................................................................................................................................................................................
.................................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ บ้าน....................................มือถือ......................................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
............................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์ บ้าน................................................................
ชื่อสถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..............................................................................................................................
ตําแหน่ งงาน........................................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) .........................................................................................................................
................................................................................................................. ...........................................................................................................
............................................................................................รหัสไปรษณีย์ .................................โทร.................................................................
(สํ าคัญมาก กรุณาแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้ องทีส่ ามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมือ่ วันที.่ .............................. เดือน..............................ปี ............................. ถึง วันที.่ ..............................เดือน...............................ปี ...............................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ................................................................................ …………………
เมือ่ วันที.่ .............................. เดือน..............................ปี ............................. ถึง วันที.่ ..............................เดือน...............................ปี ...............................

รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME................................................................SURNAME...................................................................................
RELATION........................................................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME................................................................SURNAME....................................................................................
RELATION........................................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ
** กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง

** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง
ทั้งนีเ้ พือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

