เซี่ยงไฮ้ หาดไหว้ ธาน อุโมงค์ เลเซอร์ หอไข่ มุก พิพธิ ภัณฑ์ ห่ ุนขีผ้ งึ้ ถนนนานกิง ตลาดร้ อยปี
ปักกิง่ กําแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้ องห้ าม “กู้กง”
หอฟ้ าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อน “อีเ้ หอหยวน” ตลาดรัสเซีย ถนนหวังฟู่ จิ่ง
อลังการ!!ชม 2 โชว์ กายกรรมอีร่า อันดับ 1 แห่ งเซี่ยงไฮ้ และ กายกรรมปักกิง่
พิเศษ...บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ ระดับ 6 ดาว GOLDEN JAGUAR
สะดวกสบาย นั่งเครื่องภายในไป-กลับ มีเวลาเพิม่ สถานทีท่ ่ องเทีย่ ว
กําหนดการเดินทาง วันที่ 11
วันแรก ท่ าอากาศยาน

– 16 เมษายน 2558

( 6 วัน 4 คืน )

สุ วรรณภูมิ

23.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยาน สุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์ เตอร์ U สายการบินไชน่ า อีสเทิร์น ( MU)
โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านเรื่ องสัมภาระและที่นงั่ บนเครื่ องบิน

วันทีส่ อง กรุ งเทพฯ -

เซี่ยงไฮ้ – ขึน้ หอไข่ มุก – พิพธิ ภัณฑ์ ห่ ุนขีผ้ งึ้ – อุโมงค์ เลเซอร์ - ถนนนานกิง - ชาผู่เอ๋ อ - อีร่า โชว์

01.55 น.
07.00 น.

เหิ นฟ้ าสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน ไชน่ าอีสเทิร์น เทีย่ วบินที่ MU548 (บริการอาหารและเครื่องดืม่ )
ถึงสนามบินผูต่ ง ของนครเซี่ยงไฮ้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านสู่ ขึน้ หอไข่ มุก ตั้งอยูฝ่ ่ังผูต่ งริ มแม่น้ าํ หวังผู่ เขตลู่เจียจุ่ย แล้วเสร็ จเมื่อปี
ค.ศ. 1993 มีความสู ง 468 เมตร นับเป็ นหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเชียและสู งอันดับ 3 ของโลก หอ TV ดูภายนอกเป็ นลูก
เหล็กกลม 15 ลูก อยูต่ ่างมุมต่างระดับ ลูกเหล็กกลมที่อยูต่ อนกลางของหอเป็ นหอชมวิวที่กว้างขวาง สามารถชมวิว
ทิวทัศน์ของเซี่ยงไฮ้ได้ทุกด้าน ปัจจุบนั หอไข่มุกถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้อีกด้วย ให้ท่านได้ชมวิวรอบนคร
เซี่ยงไฮ้มุมสู ง ชั้นที่ 259 SKY WALK บนหอไข่มุก จากนั้นนําท่านชมวิถีชีวิตของชาวเซี่ยงไฮ้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
ด้วยรู ปปั้นหุ่นขี้ผ้ งึ ที่งดงามสมจริ งที่ พิพธิ ภัณฑ์ ห่ ุนขีผ้ งึ้
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านลอด อุโมงค์ เลเซอร์ ใต้แม่น้ าํ หวงผู่ ลงไป 50 เมตร ภายในอุโมงค์
ตกแต่งด้วยเสงเลเซอร์ เป็ นรู ปต่างๆ ตื่นตาตื่นใจ จากนั้นเดินทางสู่ หาดเจ้ าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไหว้ ธาน) ซึ่งเป็ นต้นกําเนิด
อันลือชื่อของตํานานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็ นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศ
ต่างๆในสมัยอาณานิคมพร้อมชมอาคารสู งตระหง่านซึ่งเป็ นศิลปกรรมสไตล์ยโุ รปรวมทั้งตึกธนาคาร กรุ งเทพที่ปักธง
ไทยปลิวไสวเด่นสง่า นําท่านเดินทางสู่ ถนนนานจิง ถนนแห่งนี้เปรี ยบเสมือนย่าน สี ลมของเมืองไทยและคล้าย ถนน
ออร์ชารด์ของเมืองสิ งคโปร์ ถนนนี้มีความยาวถึง 5 กม. มีหา้ งสรรพสิ นค้ามากมายอยูบ่ นถนนแห่งนี้ ย่านนี้เป็ นย่านที่
คึกคักและทันสมัยที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง สิ นค้า Brand name ทั้งสองข้างทางมีหา้ งสรรพสิ นค้าให้ท่าน
เลือก ซื้อมากมาย จากนั้นให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติ ชาผู่เอ๋ อ เป็ นชาก้อนที่มีชื่อเสี ยงและได้รับความนิยมเป็ นอย่างมาก
คํา่
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชมการแสดง กายกรรม ERA INTERSECTION OF TIME เป็ น
กายกรรมที่ดีที่สุดในปัจจุบนั ใช้งบประมาณกว่า 100 ล้าน ทุกฉากตื้นเต้นเร้าใจ หลังจบการแสดง
นําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือทียบเท่ า

วันทีส่ าม ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – เซี่ยงไฮ้ – ปักกิง่ – ไนท์ ทวั ร์ หวังฝูจิ่ง
เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ
โรงแรมทีพ่ กั จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือตลาดร้ อยปี ซึ่งเป็ นตลาดเก่าของผู่
ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับบ้านเก่ากว่าร้อยปี ที่ยงั คงความงดงามและช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมือง เสื้ อผ้า หรื อจะ
ลองชิมเสี่ ยวหลงเปา อาหารขึ้นชื่อได้ที่นี่ จากนั้นนําท่านชม การผลิตผ้ านวมจากรังไหม และผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากไหม ไม่
ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว อาหารบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ท่านจะได้ชิม
อาหารกว่า 200 ชนิด อาทิ หูฉลามรังนก หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊กเนื้อ เป็ ด ไก่งวง แพะย่าง กุง้ ทอด ติ่มซํา รวมถึงเค็ก
หลากหลายชนิด พิเศษ!!! เครื่ องดื่มไม่อ้ นั เช่น ชาเขียวหลงจิ่ง ชาอวูห่ ลง นํ้าผลไม้ เบียร์ทอ้ งถิ่น ไวน์แดงท้องถิ่น และ
ไอศกรี ม ยีห่ อ้ Haagen Dazs หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ สนามบิน
15.00 น. เหินฟ้าสู่ กรุงปักกิง่ โดยเทีย่ วบินที่ MU5115
17.20 น. เดินทางถึงปักกิง่
รถโค้ชปรับอากาศ นําท่านเดินทางเข้าสู่ ตวั เมือง
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารชมย่านการค้า หวังฝูจิ่ง ให้ท่านได้ชมวิวยามราตรี ของ ย่านเศรษฐกิจใจกลาง
คํา่
เมืองปักกิ่ง ที่จดั ไว้เป็ นถนนคนเดิน ประดับประดาไฟแสงสี งดงามมาก อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจหรื อ
ช้อปปิ้ งสิ นค้ายีห่ อ้ ดังมากมายได้ที่นี่ นําท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม YITEL HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่ กําแพงเมืองจีน - ร้ านหยก - พระราชวังฤดูร้อน

- บัวหิมะ – THE PLACE - กายกรรมปักกิง่

เช้ า บริการ

อาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ กําแพงเมืองจีน ท่านจะได้สมั ผัสความมโหฬารของ
กําแพงโบราณที่สร้างด้วยแรงงาน เลือดเนื้อและชีวิต ของคนนับล้านคนในสมัยจักรพรรดิ์ จิ๋นซีฮ่องเต้ ซึ่งเป็ นหนึ่งในเจ็ ด
สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกให้ท่านได้ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก นําท่านชมอัญมณี ล้ าํ ค่า หยก เป็ นเครื่ องประดับที่นิยมกันอย่าง
แพร่ หลายเพราะเชื่อว่าใส่ แล้วจะช่วยป้ องกันอันตรายได้
เทีย่ ง บริการ
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชม พระราชวังฤดูร้อนอวีเ้ หอหยวน อุทยานที่ใหญ่และงดงามที่สุด
ของประเทศจีน สร้างขึ้นประมาณ 800 กว่าปี ก่อน ในสมัยโบราณกษัตริ ยร์ าชวงศ์ชิงใช้แปลราชฐานหนีความร้อนจาก
พระราชวังหลวงมาประทับที่แห่งนี้ นําท่านชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮา และจักรพรรดิกวางสู นําท่านชม
ทะเลสาบคุนหมิง ที่ขดุ ขึ้นด้วยแรงงานคนล้วนจําลองมาจากทะเลสาบซีหูที่หางโจว เดินชม ระเบียงกตัญ�ู บนหลังคามี
ภาพจิตกรรมเกี่ยวกับเทพนิยายของจีนหลายเรื่ องมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วรรณคดี ความยาวระเบียง รวม 777 เมตร
เดินถัดมาไม่ไกลท่านจะได้เห็น เรื อหิ นอ่อน มีชื่อเรี ยกอีกอย่างว่า “เรื อของคนโง่ ” พระนางซูสีไทเฮา เป็ นผูเ้ นรมิต
สิ่ งก่อสร้างเหล่านี้ท้ งั หมด และทั้งหมดนี้สร้างขึ้นโดยใช้เงินหลวงทั้งสิ้ น สถานที่แห่งบอกเล่าถึงความเป็ นมาของซูสี
ไทเฮาได้อย่างลึกซึ้ง จากนั้นนําท่านแวะ โรงงานบัวหิมะ ให้ท่านได้ซ้ือยาแก้น้ าํ ร้อนลวก เป่ าฟู่ หลิง หรื อที่คนไทยรู ้จกั กัน
ในชื่อ “ยาบัวหิ มะ ” ยาประจําบ้านที่มีชื่อเสี ยง ได้เวลาสมควรนําท่านช้อปปิ้ ง แห่งใหม่ที่ยงิ่ ใหญ่สไตล์จีนสําหรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยงั ไม่รู้จกั มากนัก “THE PLACE” หรือ SHI MAO TIAN JIE ตั้งอยูบ่ นถนนตงต้าเฉี ยวลู่ ซึ่งเป็ น
ศูนย์กลางการค้าสําหรับการช้อปปิ้ งที่คึกคักแห่งใหม่ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยก็วา่ ได้ ท่านสามารถเลือกซื้อสิ นค้าแบรนด์
เนมชื่อดัง อาทิเช่น ZARA, MNG, PRONMOD, MEXX เป็ นต้น นอกจากเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งแล้วสถานที่แห่งนี้ นอกจากนี้
ท่านยังจะได้ชมเพดานจอ LCD หรื อท้องฟ้ ายักษ์ ที่ไม่มีให้เห็นที่ใดในโลก เป็ นจอ LCD ขนาดความกว้าง 6,000 ตาราง
เมตร จัดตกแต่งตามฤดูกาล
คํา่ บริการ
อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านชม กายกรรมปักกิง่ สุ ดยอดกายกรรมชื่อก้องโลก จบการแสดงกลับสู่ ที่พกั

วันทีห่ ้ า จตุรัส

เทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง - นวดฝ่ าเท้ า - หอบวงสรวงฟ้าเทียนถาน

เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ
โรงแรมทีพ่ กั หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์
ของประเทศจีนใหม่ ซึ่งเป็ นสถานที่จดั พิธีฉลองเนื่องในโอกาสสําคัญต่างๆ ถ่ายรู ปคู่อนุสาวรี ยว์ ีรชนศาลาประชาคมหอ
ระลึกประธานเหมา เจ๋ อตุง จากนั้นเที่ยวชม พระราชวังต้ องห้ าม “กู้กง” สถานที่วา่ ราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์
24 พระองค์ ในสมัย ราชวงศ์หมิง และชิง ชมโบราณสถานและสิ่ งก่อสร้างทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบน
พื้นที่ 720,000 ตารางเมตร ให้ท่านได้ชมอาคารเครื่ องไม้ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆถึง 9,999 ห้องชมตําหนักว่าราชการ
พระตําหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา จากนั้น นําท่านสู่
ศูนย์สุขภาพ ให้ท่านได้รับการบริ การ นวดฝ่ าเท้ า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลัง อาหารนําท่านชม หอบวงสรวงฟ้าเทียนถาน ซึ่งกษัตริ ยจ์ ีนใช้เป็ นสถานที่
บวงสรวงเทพยดาฟ้ าดินให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ตามความเชื่อในพิธีกรรมต่างๆ ที่มีประวัติยาวนานกว่า 500 ปี ทั้งยังคง
เป็ นสถาปัตยกรรมจีนที่งดงาม
คํา่
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม YITEL HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีห่ ก

ประตูชัย – ตลาดรัสเซีย – ปักกิง่ - เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ

เช้ า บริการ

อาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นําท่านชม ประตูชัย หรือ "ตู๋เซิ่งเหมิน" ประตูน้ ีเมื่อก่อนใช้เวลาฮ่องเต้เสด็จไป
สงครามก็จะออกจากเมืองโดยใช้ประตูแห่งนี้ นําท่านแวะชม พิพธิ ภัณฑ์ ผเี ซี่ยะ ชมเทพเจ้าแห่งโชคลาภของจีน ชาวจีน
เชื่อว่าเป็ นสัตว์ซ่ ึงนํามาซึ่งโชคลาภของผูท้ ี่ครอบครอง, ลูกมังกรตัวที่ 9 เครื่ องรางนําโชคค้าขาย
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร จากนั้นเป็ นเวลาอิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง ตลาดรัสเซีย เลือกซื้อสิ นค้า
Brandname อาทิ เสื้ อผ้า, กระเป๋ า, รองเท้า ที่มียหี่ อ้ ชื่อดังมากมาย และราคาถูกกว่าเมืองไทยอย่างคาดไม่ถึง
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบิน
16.20 น. เหิ นฟ้ ากลับสุ่ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่
MU563
18.40 น. เดินทางถึงสนามบินผูต่ ง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ องกลับกรุ งเทพฯ
21.35 น. ออกเดินทางกลับสู่ สุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ไชน่ าอีสเทิร์น เทีย่ วบินที่ MU547 (บริการอาหารและเครื่องดืม่ )
00.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง

วันที่ 11-16 เมษายน 2558

ผู้ใหญ่

** ไม่ มีราคาเด็ก **

34,900.-

34,900.-

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ านละ

4,900.-

*** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงือ่ นไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ จนเป็ นทีพ่ อใจ
แล้ วจึงวางมัดจําเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง ***
**รายการนีจ้ ะเข้ าร้ านรัฐบาลจีน เพือ่ โปรโมทการท่ องเทีย่ ว แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที -1 ชั่วโมง**
เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ เมือ่ ท่ านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ ท่านตามคณะท่ องเทีย่ วตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตาม
ความเหมาะสม หากท่ านต้ องการทีจ่ ะไม่ ท่องเทีย่ วตามรายการในแต่ ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ ท่านชําระเงินเพิม่ 2,000 บาท ต่ อวันต่ อ
ท่ าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็ นราคาพิเศษซี่งได้ รับการสนับสนุนจากการท่ องเทีย่ วหังโจวและร้ านค้ าต่ างๆ

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ ไฟล์) ชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั

เดินทางไทย)
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่าภาษีสนามบิน

- ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าจีน

4 วันทําการปกติ (หนังสื อ

- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่ งตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

*** ค่ านํา้ หนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีที่นํา้ หนักเกิน กรุณาชําระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนํา้ หนักที่เกินเอง ***

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% -ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง
-ค่ าทิปไกด์ วนั ละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน, ค่ าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน, หัวหน้ าทัวร์ ไทย วันละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจอง มัดจําท่ านละ 10,000 บาท พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพื่อยืน
่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

สํ าหรับผู้เดินทางพาสปอร์ ตไทย

@ @ เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีน @ @

1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. สําเนาทะเบียนบ้านพร้อมเบอร์โทรศัพท์ หรื อ กรอกฟอร์มเอกสารเบื้องต้น (ตามที่แนบท้ายรายการ)

สํ าหรับผู้เดินทางที่เป็ นเด็กอายุตาํ่ กว่ า 18 ปี
1.
2.
3.
4.

ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
สําเนาสู ติบตั ร (สํ าหรับเด็กทีอ่ ายุตาํ่ กว่ า 6 ปี ใช้ ฉบับจริง)
กรอกฟอร์ มเอกสารเบือ้ งต้ น (ตามทีแ่ นบท้ ายรายการ)
กรณีหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติ **อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงแล้ วแต่ สถานฑูตจีนกําหนด **
4.1.หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน/อเมริ กนั ) เอกสารพาสปอร์ต + รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว
จํานวน 2 ใบ + ที่อยูท่ ี่เมืองไทย และที่อยูท่ ี่ประเทศเกิด + ใบอนุญาตการทํางาน (WORK PERMIT)
4.2 สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริ ง
4.3 คัดทะเบียนสมรสตัวจริ งเป็ นฉบับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
4.4. หนังสื อเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็ นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการทํางาน)
4.5.หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิ่ม 3,600 บาท

หมายเหตุ : สถานฑูตจีน มีการเปลีย่ นแปลงการยืน่ วีซ่าจีนสํ าหรับชาวต่ างชาติดงั นี้
1. ชาวต่ างชาติพม่ า กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว ฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนาม ทีม่ ใี บอนุญาตทํางาน( WORK PERMIT) ลูกค้ าต้ องเดินทาง
ไปยืน่ วีซ่าเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ ไม่ สามารถยืน่ วีซ่าแทนให้ ลูกค้ าได้ และกรณีทลี่ ูกค้ าเป็ นนักท่ องเทีย่ วไม่ มใี บอนุญาตทํางาน(
WORK
PERMIT) ลูกค้ าต้ องเดินทางกลับไปยืน
่ วีซ่าทีส่ ถานฑูตจีนประจําประเทศของตัวเองเท่ านั้น
2. ชาวต่ างชาติยุโรป ทีม่ ใี บอนุญาตทํางาน( WORK PERMIT) บริษัททัวร์ สามารถยืน่ วีซ่าแทนให้ ลูกค้ าได้ ค่ะ(แต่ วซี ่ าจะผ่ านหรือไม่ น้ัน
ขึน้ อยู่กบั สถานทูตพิจารณา) กรณีถ้าลูกค้ าเป็ นนักท่ องเทีย่ วทีไ่ ม่ มใี บอนุญาตทํางาน( WORK PERMIT) ลูกค้ าต้ องเดินทางกลับไปยืน่ วีซ่าที่
สถานฑูตจีนประจําประเทศของตัวเองเท่ านั้น
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมือ่ ท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า

ยืน่ วีซ่าด่วน 1 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,200 บาท
ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 800 บาท

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่ รับเล่ มของท่ านวีซ่าในกรณีดงั นีค้ อื
ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
2. นํารู ปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายเล่นๆ มีววิ ด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยืน
่ วีซ่า
4. นํารู ปที่เป็ นกระดาษสติกเกอร์ หรื อ รู ปที่ใช้กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์
เงือ่ นไขในการให้ บริการ (ช่ วงเทศกาล เช่ น ไฟล์ เหมาลํา CHARTER FLIGHT หรือ ไฟล์ เสริมพิเศษ EXTRA FLIGHT)
เนื่องจากราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่น ตัว๋ เครื่องบินการันตีการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100 % ซึ่งเมือ่ ท่ านจองและจ่ ายมัดจําแล้ว ถ้ าผู้จองยกเลิกจะไม่ มี
การคืนค่ ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีทอี่ อกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลือ่ นการเดินทาง ผู้จองจะไม่ สามารถทําเรื่องขอคืนค่ า
ตัว๋ หรือขอคืนค่ าทัวร์ ท้งั หมดหรือบางส่ วนได้ เว้ นแต่
1.

1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้า
ยังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยืน่ วีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่จ่ายอื่น
ใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบ
ชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกําหนด และ
บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
หมายเหตุ

-เนื่องจากเป็ นไฟล์ทเหมาลํา เมื่อออกตั๋วแล้วไม่ สามารถนํามาคืนเงินได้ และไม่ มีราคาตั๋วเด็ก

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการทีก่ าํ หนด อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขึน้ อยู่กบั อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราและสายการบินกําหนด

-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้

-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย //สู ญหาย ระหว่างการเดินทาง กรณี กระเป๋ า
สัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสี ยนั้นๆ

-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสยั ใดๆ ที่ทาํ ให้มิ
สามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร

-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้องหรื อการถูกปฏิเสธ
ในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยก
ค่าบริ การ
คําเตือน  สนามบินสุ วรรณภูมิ “ไม่ มกี ารประกาศเรียกลูกค้ าขึน้ เครื่อง ” หากท่านตกเครื่ อง ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
หรื อเรี ยกร้องคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น 

พาสปอร์ ตควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
 ห้ามนําของเหลวและครี มทุกชนิดที่มีปริ มาตรเกินกว่า 1000 มิลลิลิตรต่อท่าน นําติดตัวขึ้นเครื่ องและขนาดของ
ั ฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์แต่ละชิ้นห้ามเกินกว่า 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภณ
 สําหรับท่านที่ตอ้ งซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศจากกรุ งเทพฯเพื่อเดินทางกลับสู่ต่างจังหวัด
กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ ามารถเลือ่ นวันและเวลาในการเดินทางได้
ทั้งนี้เพื่อป้ องกั
ญหาเที
วบินล่าช้าทําให้ตทํอ้ งซื
ตรโดยสารเพื
่อเดินกทางใบใหม่
เนื่องจากสภาวะนํ
า้ มันนปัโลกที
ม่ ีค่ยวามแปรปรวน
าให้้ อสบัายการบิ
นอาจมี
ารปรับราคาภาษีนํา้ มันขึน้ ในอนาคต

บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท

ค่ ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท
*** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงือ่ นไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ จนเป็ นทีพ่ อใจ
แล้ วจึงวางมัดจําเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง ***
กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ ามารถเลือ่ นวันและเวลาในการเดินทางได้
ก่ อนการจองตัว๋ เครื่องบินกรุณาติดต่ อทางบริษทั ก่ อน เพือ่ ป้องกันปัญหาเทีย่ วบินล่ าช้ าทําให้ ต้องซื้อ
ตัว๋ เพือ่ เดินทางใบใหม่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

กรุณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริงเพือ่ ความสะดวกสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีน

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนังสื อเดินทาง)_______________________________________________________
เพศ □ หญิง □ ชาย หนังสื อเดินทางเลขที่ ____________ วันที่ออก_________ วันหมดอายุ_____________
สถานภาพ □ โสด □ แต่ งงานจดทะเบียน □ แต่ งงานไม่ จดทะเบียน □ หม้ าย □ หย่ าร้ าง
สัญชาติ_______________________________________________________________________________________
วัน/เดือน/ปี เกิด_________________________________________________________________________________
หมายเลขบัตรประชาชน _________________________________________________________________________
ที่อยูป่ ัจจุบนั ___________________________________________________________________________________
เบอร์โทรบ้าน__________________ เบอร์มือถือ___________________ E MAIL ____________________________
ชื่อที่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา _____________________________________________________________________
ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา ____________________________________________________________________
เบอร์โทรศัพท์ที่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา ____________________________________________________________
สมาชิกในครอบครัว ชื่อบิดา-มารดา
12.1 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.2 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.3 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.4 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.5 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
13. บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น__________________________ เบอร์ติดต่อ_________________________
14. ในระยะเวลา 1 ปี คุณเคยเดินทางไปประเทศไหนมาบ้าง ถ้าไปให้ระบุชื่อประเทศ และระบุวนั ที่เดินทางเข้า /ออกด้วย
14.1 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________
14.2 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________
14.3 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________
14.4 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________
14.5 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________

