*** กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ จํานวน 180 หยวน / คน ***

 กําหนดการเดินทาง 28 ธันวาคม – 02 มกราคม 2558
วันแรก
23.00 น.
บริ เวณ

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ( ระหว่ างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9
ISLAND-U ( เคาน์ เตอร์ NO. U15 – 21 ) โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมี
เจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กบั ท่าน

วันทีส่ อง

กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – ฮาร์ บนิ – ผ่ านชมภายนอก โบสถ์ เซนต์ โซเฟี ย – ถนนจงยาง - เทศกาล“ปิ งเสวีย่ ต้ าซื่อเจีย้ ”

01.55 น.
07.05 น.

เหิ รฟ้ าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU548 
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 นทะเลมา
ก่อน และมีหมู่บา้ นชาวประมง ถึงสมัยราชวงศ์ซ่งได้เปลี่ยนแปลงเป็ นเซี่ยงไฮ้ ซึ่งขณะนั้นเป็ นเพียงตําบลเล็กๆ

คริ สต์ศตวรรษที่ 17 – 18 เซี่ยงไฮ้กลายเป็ นเมืองท่าหน้าด่าน เพราะมีลาํ คลองและทะเลสาบเชื่อมถึงแหล่งผ้าไหม
และเกษตรกรรม มีคลองใหญ่ หรื อ คลองจักรพรรดิที่ขดุ ขึ้นในสมัยโบราณเชื่อมถึงกรุ งปักกิ่ง ซึ่งอยูท่ างเหนือ
หลังจากสงครามฝิ่ น ค.ศ. 1848 ชาวต่างชาติเริ่ มเข้ามาเช่าเขตพื้นที่หลายแห่ง เซี่ยงไฮ้จึงกลายเป็ นเมือง ท่าการค้า
นานาชาตินบั แต่น้ นั มา ผลจากการแบ่งเขตพื้นที่ให้ชาวต่างชาติเช่า ทําให้ใจกลางเซี่ยงไฮ้จึงเต็มไปด้วยอาคาร
สถาปัตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนได้รับขนานนามว่าเป็ น “ นครปารี สแห่งตะวันออก ”
ปัจจุบนั เซี่ยงไฮ้เป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนทําธุรกิจมากมาย ตัวเมือง
เซี่ยงไฮ้ต้ งั อยูร่ ิ มแม่น้ าํ หวงผู่ ห่างจากปากแม่น้ าํ แยงซีเกียง 17 ไมล์ แบ่งออกเป็ น 2 เขต คือ เขตผูต่ งใหม่ และเขตผู่
ซีเมืองเก่า กั้นโดยแม่น้ าํ หวงผู่
08.50 น.
เหิ รฟ้ าสู่ เมืองฮาร์บิน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 5613
11.55 น.
ถึงท่าอากาศยานเมืองฮาร์ บนิ เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง ตั้งอยูท่ างทิศเหนือสุ ดของประเทศจีน มีพรมแดน
ตั้งแต่ทิศเหนือไล่ลงมาถึงทิศตะวันออกติดชายแดนรัสเซียส่ วนทิศตะวันตกจรดมองโกเลียใน มีช่วงฤดูหนาว
มากกว่าฤดูร้อน และเลื่องชื่อในฐานะเป็ นเมืองนํ้าแข็งของประเทศ ซึ่งมีการจัดเทศกาลฤดูหนาว การแข่งขัน
แกะสลักนํ้าแข็ง และเป็ นเขตเศรษฐกิจพัฒนา เทคโนโลยีช้ นั สู งของประเทศเมื่อปี 1993 และเปิ ดให้นกั ลงทุนจาก
ต่างชาติเข้าไป ดําเนินการได้ต้ งั แต่ ค.ศ. 1994มีประชากรประมาณ 2.5 ล้านคน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมือง
เทีย่ ง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย นําท่านชม
ภายนอก โบสถ์ เซนต์ โซเฟี ย 1 ในโบสถ์คริ สต์ 17 แห่งและสวยที่สุดในเมืองฮาร์บิน เป็ นโบสถ์คริ สต์
นิกายออร์โธดอกซ์ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1907 ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธิพลในฮาร์บิน ภายหลัง
จากที่ทหารรัสเซียต้องประสบความพ่ายแพ้ในสงครามรัสเซีย – ญี่ปุ่น (ค.ศ. 1904 1905) โดยชาวรัสเซียได้สร้าง
โบสถ์แห่งนี้เป็ นที่พ่ งึ พิงทางใจ และสร้างขวัญกําลังใจแก่กองทหารรัสเซียที่เข้ามาประจําอยู่ ณ ที่นี่ ปัจจุบนั โบสถ์
แห่งนี้ยงั ถูกใช้เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บผลงานด้านศิลปะ และเป็ นสถานที่จดั แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ของเมืองอีกด้วย จากนั้น นําท่านสู่ จงยางต้ าเจีย สร้างขึ้นเมื่อปี คศ. 1900 ถนนสายยาวสร้างขึ้น ตามแบบศิลปะ
สมัยใหม่ที่มีกลิ่นอายตะวัน ตก โดยมีเสาตั้งอยูร่ อบๆทั้งหมด 71 ต้นและเสาเหล่านี้จะแกะสลักเกี่ยวกับประวัติและ
วัฒนธรรมของเมืองอันมีมายาวนานกว่า 300 ปี
คํ่า
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารคํ่านําท่านเที่ยวชมเทศกาล China Harbin Ice and Snow World หรือ นิทรรศการและศิลปกรรมการ
แกะสลักนํา้ แข็งประจําปี ของฮาร์ บนิ “ปิ งเสวีย่ ต้ าซื่อเจีย้ ” เริ่ มจัดขึ้นครั้งแรกในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ.1999 ในปี นี้
จัดขึ้นเป็ นครั้งที่ 16 ภายในมีจดั แสดงการแกะสลักนํ้าแข็ง โดยมีการนํานํ้าแข็งจากแม่น้ าํ ซงฮัวเจียงมาแกะสลักเป็ น
รู ปต่างๆ ท่านจะได้ชมความงดงามของโคมไฟนํ้าแข็งยามคํ่าคืน ใช้พ้ืนในการจัดแสดงประมาณ 600,000 ตาราง
เมตร ซึ่งแต่ละปี จะมีการกําหนดหัวข้อในการแกะสลักนํ้าแข็งที่แตกต่างกันไป
 พักที่ LONGDA SHIDAI HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

คํา่
วันทีส่ ี่
เช้ า

หลงจู - เอ้ อหลงซาน สกีเซ็นเตอร์ – สวนสตาลิน – อนุสาวรีย์ฝังหง
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ หลงจู-เอ้ อหลงซาน สกีเซ็นเตอร์ ซึ่งตั้งอยูห่ ่าง
จากเมืองฮาร์บิ้นไปประมาณ 56 กิโลเมตร ในเขตเทือกเขาเอ้อห
ลงซาน ณ ความสู งเหนือระดับนํ้าทะเลประมาณ 266 เมตร ซึ่งมี
ระยะเวลาที่มีหิมะ ปกคลุมเหมาะแก่การเล่นสกีเฉลี่ยประมาณ
140 วัน ใน 1 รอบปี ประกอบด้วยสกีเซ็นเตอร์และรี สอร์ทบน
เนื้อที่กว่าทันสมัยและได้มาตรฐานครบครันไว้คอยบริ การอีก
ด้วย ให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานหิ มะ อาทิเช่น การ
เล่นสกี ( มีลานสกีที่เหมาะกับเด็กและผูท้ ี่เริ่ มหัดเล่น , แคร่ เลื่อน,
สโนว์โมบิล, รถม้าลาก, เล่นสเก็ตบนทะเลสาบนํ้าแข็ง ฯลฯ (ราคาทัวร์ ไม่ รวม ค่ าเช่ าอุปกรณ์ และกิจกรรมต่ างๆ
ภายในสกีรีสอร์ ท ) สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับฮาร์บิ้น
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม สวนสาธารณะสตาลิน ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1953 เพื่อเป็ นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกันระหว่าง
สองชาติมหาอํานาจแห่งโลกคอมมิวนิสต์ ซึ่งสวนแห่งนี้เป็ นสวนพฤกษชาติที่ถูกจัดวางในสไตล์รัสเซีย และ
ตกแต่งด้วยต้นไม้ ดอกไม้ และชมทัศนียภาพของแม่น้ าํ ซงฮัวซึ่งถือได้วา่ เป็ นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง
จากนั้นนําท่านชม อนุสาวรีย์ฝังหง ตั้งอยูบ่ ริ เวณชายฝั่งแม่น้ าํ ซงฮัวเจียง เป็ นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของ
ชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู ้กบั อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 แสดงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้น
อนุสาวรี ยร์ ู ปทรงเป็ นเสาทรงกลมแบบโรมัน มีความสู งถึง 22.5 เมตร บนยอดเสาเป็ นรู ปแกะสลักกลุ่มกรรมกร
ชาวนา ทหาร และนักศึกษาที่ร่วมใจร่ วมแรงกันอย่างสามัคคี
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ LONGDA SHIDAI HOTEL หรือเทียบเท่ า
เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถ) - สวนเสื อไซบีเรียน - เซี่ยงไฮ้
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นําท่านสู่ ไท่ หยางต่ าว ( เกาะพระอาทิตย์ ) เกาะขนาดใหญ่ซ่ ึงตั้งอยูท่ างตอนเหนือของ แม่ นํา้ ซงฮัวเจียง มีพ้นื ที่
88 ตารางกิโลเมตร เดิมเป็ นสถานที่พกั ฟื้ นของกรรมกรใช้แรงงานเมืองฮาร์บิ้น สถานที่สวยงามร่ มรื่ น ชมความ
งามของเมืองชนบทที่เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ นับเป็ นสถานที่อาบแดดที่วิเศษสุ ด นอกจากนั้นยังมีเรื อ , จักรยาน
และรถม้าลากสไตล์ยโุ รปไว้บริ การให้เช่าอีกด้วย ( ราคาทัวร์ ไม่ รวมค่ าเช่ าอุปกรณ์ ต่างๆ ) ส่ วนในช่วงฤดูหนาวเมื่อ
เกาะแห่งนี้ถูกปกคลุมด้วยหิ มะ ก็จะกลายเป็ นสถานหย่อนใจในอุดมคติ ที่เหมาะอย่างยิง่ กับกิจกรรมหลากหลาย
ชนิดบนลานนํ้าแข็ง อาทิเช่น สเก็ตนํ้าแข็ง , เลื่อนหิ มะ , และ ชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลักหิ มะประจําปี

เทีย่ ง
บ่ าย

18.10 น.
21.00 น.

วันทีห่ ้ า
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

20.00 น.

ของฮาร์บิ้น เกาะสุ ริยนั ถือเป็ นสถานที่จดั แสดงการแกะสลักหิ มะนํ้าแข็งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนที่โด่งดังไปทัว่
โลก ซึ่งปัจจุบนั นี้ท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลักหิ มะนํ้าแข็งในอาคารของเกาะสุ ริยนั นี้ได้ ชมการ
แกะสลักนํ้าแข็งกําแพงเมืองจีน สวนหิ มะ และอีกหลากหลายแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญของจีน ท่านสามารถถ่ายรู ป
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหมือนกับท่านได้อยูใ่ นนิทรรศการแกะสลักหิ มะนํ้าแข็งอย่างแท้จริ ง อย่างที่เห็นใน
ปัจจุบนั
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม สวนเสื อไซบีเรียน ( สัตว์อนุรักษ์ที่มีค่าชนิดหนึ่งของประเทศจีน ) สวนเสื อตั้งอยูท่ างเหนือของแม่น้ าํ
ซงฮัว มีพ้นื ที่ 196.53 เอเคอร์ และมีเสื อไซบีเรี ยน สัตว์อนุรักษ์ที่มีความสวยงาม น่ารัก และเป็ นเสื อที่ไม่ดุร้ายอาศัย
อยูก่ ว่า 100 ตัว จากนั้นนําท่านแวะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ พนื้ เมืองฮาร์ บนิ และร้ านขายของรัสเซีย
เหิ รฟ้ าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 5612
ถึงท่าอากาศยานเมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “ นครปารีสแห่ งตะวันออก ” ตั้งอยูบ่ นฝั่งแม่น้ าํ หวังผู่
เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงมหานครเมืองนี้และมีความยาวถึง 80 กม. ยังเป็ นเมืองศูนย์กลางการค้า, เมืองท่า และเป็ นเมือง
ขนาดใหญ่ที่สุดของจีน จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ทพี่ กั
 พักที่ PATTAYA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่ า
หอไข่ มุก –พิพธิ ภัณฑ์ ห่ ุนขีผ้ งึ้ - ช้ อปปิ้ งตลาดเถาเป่ า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านชึ้นชม 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 รองจากหอคอยโตเกียว
สกายทรี ของญี่ปุ่น ดูภายนอกเป็ นลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยูต่ ่างมุมต่างระดับ ลูกเหล็กกลมที่อยูต่ อนกลางของหอ
เป็ นหอชมวิวที่กว้างขวาง สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเซี่ยงไฮ้ได้ทุกด้าน ซึ่งปัจจุบนั หอไข่มุกถือเป็ นสัญลักษณ์ของ
เมืองเซี่ยงไฮ้อีกด้วย ให้ท่านได้ชมวิวรอบนครเซี่ยงไฮ้มุมสู ง SKY WALK บนหอไข่มุกที่ความสู ง 259 เมตรจาก
พื้นดิน จากนั้นลงลิฟต์มาที่ฐานชม พิพธิ ภัณฑ์ ห่ ุนขีผ้ งึ้ ที่เล่าประวัติความเป็ นมาของเมืองเซี่ยงไฮ้ ตั้งแต่ยคุ ร้อยปี ที่
ผ่านมาจนถึงยุคสงครามฝิ่ น กระทัง่ เรื่ อยมาจนถึงเซี่ยงไฮ้ยคุ ใหม่ที่มีความแต่ความเจริ ญก้าวหน้า เพื่อให้ท่านได้
เข้าใจเมืองเซี่ยงไฮ้ได้ดียงิ่ ขึ้น จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ ร้าน นวดเท้ า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็ นอีกวิธีหนึ่ง
ในการผ่อนคลายความเครี ยด และบํารุ งการไหลเวียนของโลหิ ตด้วยวิธีธรรมชาติ และท่านยังสามารถชมการสาธิต
การรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่ าฝู่ ถังผลิตยา “บัวหิมะ” ที่ข้ ึนชื่อที่สุดของเมืองจีน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิม้ รสอาหารพิเศษ....ไก่ แดง
นําท่านชม หยกจีน ของลํ้าค่าของจีนที่ข้ ึนชื่อ ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา
และความยุติธรรม รวมไปถึงลัทธิขงจื๊อยังให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญญาลักษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอก
เห็นใจ ความพอประมาณ และความกล้าหาญ ซึ่งหากใครได้ครอบครองหยกจะพบความสุ ข ความเจริ ญรุ่ งเรื อง
ความรํ่ารวย ความมีโชค รวมถึงทําให้อายุยนื อีกด้วย
ให้ท่านได้เลือกชมหยกที่ได้ผา่ นการเจียระไนมาเป็ น
เครื่ องประดับนําโชค อาทิเช่น กําไลหยก แหวนหยก หรื อ เผ่เย้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็ นของขวัญของฝาก จากนั้น
นําท่านไปช้อปปิ้ งที่ ตลาดเถาเป่ า เพื่อเลือกซื้อสิ นค้าขายส่ งราคาถูก อาทิเช่น ผ้าไหม , ถุงเท้า , รองเท้า , นาฬิกา
เป็ นต้น เพื่อความจุใจในการช้อปปิ้ งสิ นค้าราคาถูก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! ซีฟู๊ด GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว อาหารบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ
ระดับ 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 (เมนูอาหารอาจมีการ
เปลีย่ นแปลงตามนโยบายของภัตตาคาร โดยทีไ่ ม่ ต้องแจ้ งให้ ลูกค้ าทราบล่ วงหน้ า)
 พักที่ PATTAYA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันทีห่ ก
เช้ า

รถไฟลอดอุโมงค์ เลเซอร์ - เขตว่ ายทัน – ถนนนานกิง - เฉิงหวังเมี่ยว – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านนัง่ รถไฟลอดอุโมงค์ เลเซอร์ (The Bund sightseeing tunnel) เป็ นอุโมงค์ลอดแม่น้ าํ สายแรกในประเทศจีน
ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถรางได้ เพื่อข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามใช้เวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงค์
ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์เป็ นรู ปต่าง ๆ ความตื่นตาตื่นใจให้กบั ผูน้ ง่ั รถไฟ อุโมงค์เลเซอร์แห่งนี้มีความลึกลงไปจาก
พื้นแม่น้ าํ 9 เมตร ความยาว 646.70 เมตร สร้างเสร็ จ เมื่อปี ค.ศ. 2000 นําท่านสู่ บริ เวณ เขตว่ ายทัน ตั้งอยูบ่ นฝั่ง
ตะวันตกของแม่น้ าํ หวงผูม่ ีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร เป็ นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “ พิพิธภัณฑ์
สิ่ งก่อสร้างหมื่นปี แห่งชาติจีน ” ถือเป็ นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งถือเป็ นศูนย์กลางทางด้าน
การเงินการธนาคารที่สาํ คัญ แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทนั เป็ นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่
หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกตะวันตก เป็ นที่ต้ งั ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสํานักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติ เป็ น
ต้น จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ งย่าน ถนนนานกิง ซึ่งมีความยาวถึง 5 กม. และยังเป็ นแหล่งศูนย์กลางสําหรับการช้อป
ปิ้ งที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไอ้ รวมทั้งห้างสรรพสิ นค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง ร้านค้าต่าง ๆ, ร้านอาหารและ
ศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย ที่จะสร้างสี สนั และความบันเทิงให้กบั ผูท้ ี่มาจับจ่ายบนถนนนานกิง ถนนที่มี
ชื่อเสี ยงและคึกครื้ นที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้ นําท่านแวะชมร้าน โรงงานผลิตผ้ าไหม อันลือชื่อของจีน วิธีการนําเส้น
ไหมออกมาผลิตเป็ นสิ นค้าทั้งใช้เครื่ องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทําไส้
นวมผ้าห่มไหม
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิม้ รสอาหารพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา
บ่ าย
นําท่านเดินทางสู่ ร้าน ร้ านใบชา เชิญชิมชาก้อน ภาษาจีนเรี ยกว่า Puer Cha เป็ นชาที่ข้ ึนชื่อของประเทศจีน ตั้งแต่
สมัยราชวงศ์หมิง ประมาณ 500 ปี ที่แล้ว ใช้มา้ เป็ นพาหนะขนส่ งชาไปถึงประเทศต่างๆ เป็ นชาที่หอม เข้มข้น ยิง่
เก็บไว้นานยิง่ ดี ในประเทศจีนมีคาํ พูดว่าเป็ นชาที่ปู่ทําหลานขาย มีสรรพคุณบํารุ งกระเพาะและลดความอ้วนได้
ด้วย สมัยราชวงศ์ชิงฮ่องเต้ในพระราชวัง หน้าร้อนดื่มชาหลงจิ่งและหน้าหนาวดื่มชาก้อน ซึ่ง ท่านจะได้เลือกซื้อ
เป็ นของฝากทางบ้าน นําท่านสู่ เฉิงหวังเมี่ยว เดิมเป็ นที่ต้ งั ของวัดเฉิ งหวังเมี่ยว อาคารบ้านเรื อนบริ เวณนี้เป็ น
สถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง แต่ทาํ เป็ นร้านขายของมีท้ งั ของพื้นเมืองโบราณ เช่น ตราประทับ
รู ปภาพวาด ลายมือพูก่ นั เครื่ องนํ้าชา ของที่ระลึก และสิ นค้าสมัยใหม่อย่างรองเท้ากีฬา กระเป๋ า อีกทั้งยังมีร้านขาย
ขนมและอาหารพื้นเมืองอีกมากมาย
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
************ ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ ************
( *** กรุ๊ปออกเดินทางได้ ต้งั แต่ 15 ท่ านขึน้ ไป *** )

หมายเหตุ : ตามนโยบายร่ วมกับการท่ องเทีย่ วแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้ มีการประชาสั มพันธ์ สินค้ าพืน้ เมืองให้ นักท่ องเทีย่ ว
ทัว่ ไปได้ รู้ จัก คือ บัวหิมะ+นวดฝ่ าเท้ า , หยก , ชา , ผ้ าไหม ซึ่งจําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับ
ราคาทัวร์ 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 ้ องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้ าหน้ าทีก่ ่ อนทุกครั้ง

 กําหนดการเดินทาง 28 ธันวาคม – 02 มกราคม 2558

อัตราค่ าบริการ

ผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2 ท่ าน)
พักเดีย่ วจ่ ายเพิม่

ท่ านละ
ท่ านละ

38,900 บาท
5,500 บาท

หมายเหตุ : ราคาทัวร์ นี้ ไม่ มีราคาเด็ก / ไม่ แจกกระเป๋ า ซึ่งราคาทัวร์ ดงั กล่ าวอาจเปลีย่ นแปลงได้ เนื่องจากสภาวะนํา้ มัน
โลกทีม่ ีการปรับราคาสู งขึน้ ทําให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํา้ มันขึน้ ในอนาคต ซึ่งทางบริษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์เก็บค่ าภาษีนํา้ มันเพิม่ ตามความเป็ นจริง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง
เป็ นสําคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่
คงที่และกรณี ที่สายการบินมีการเรี 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 อาประกันที่
มีอายุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลาย
ตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั
บริ ษทั ประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประกันไม่ คุ้มครอง
กรณี ที่เสี ยชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว , การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ต่ิง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา,
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยูภ่ ายใต้อาํ นาจของสุ รายาเสพ
ติด, 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)
 ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ

 กรุ ณาเตรียมค่ าทิปไกด์ ,หัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถรวม 180 หยวน

(เด็ก

ชําระทิปเท่ าผู้ใหญ่ )

 ค่ า VAT 7 % หักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย 3 % ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องการใบเสร็จรับเงินทีถ่ ูกต้ อง จะต้ องบวกค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ และหัก ณ
ทีจ่ ่ าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่ านั้น และโปรดแจ้ งทางบริษทั ฯ จะออกให้ ภายหลัง ขอสงวนสิ ทธิ์ออกใบเสร็จทีถ่ ูกให้ กบั
บริษทั ทัวร์ เท่ านั้น
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 อ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน
ทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
3. คณะทัวร์ ครบ 15 ท่ าน มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน สละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริษทั จะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากท่ าน
เป็ นจํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง 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 อกเหนือการควบคุมของ
ทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย , การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจาก
อุบตั ิเหตุต่างๆ

5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์การจัดหานี้โดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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, ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
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
ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสื อเดินทาง
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน สั ญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่ มีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ า
เกิดการชํารุด 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 อรู ปพริ้ นซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่ านทีป่ ระสงค์ ใช้ รูปถ่ ายข้ าราชการในการยืน่ วีซ่า กรุณาเตรียม
หนังสื อรับรองต้ นสั งกัดจัดมาพร้ อมกับการส่ งหนังสื อเดินทาง
4. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
5. กรณีเด็กอายุตาํ่ กว่ า 18 ปี
- เด็กอายุตาํ่ กว่ า18ปี เดินทางพร้ อมพ่อและแม่ ขอสํ าเนาสู ตบิ ตั ร(ใบเกิด)
- เด็กอายุตาํ่ กว่ า18ปี เดินทางพร้ อมพ่อหรือแม่ ขอสํ าเนาสู ตบิ ตั ร(ใบเกิด) , สํ าเนาบัตรประชาชน , สํ าเนาทะเบียนบ้ าน ของพ่อและแม่
หนังสื อยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสั มพันธ์ ว่า เกีย่ วข้ องกับผู้เดินทางอย่ างไร ต้ องมีลายเซ็นต์ ของพ่อหรือแม่ ออกโดย
ทีอ่ าํ เภอหรือเขตเท่ านั้น
- เด็กอายุตาํ่ กว่ า18ปี เดินทางพร้ อมญาติ ขอสํ าเนาสู ตบิ ตั ร(ใบเกิด), สํ าเนาบัตรประชาชน , สํ าเนาทะเบียนบ้ าน ของพ่อและแม่ ,
หนังสื อยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสั มพันธ์ ว่า เกีย่ วข้ องกับผู้เดินทางอย่ างไร ต้ องมีลายเซ็นต์ ของพ่อหรือแม่ ออกโดย
ทีอ่ าํ เภอหรือเขตเท่ านั้น
- สํ าเนาทะเบียนบ้ าน

- ใบเปลีย่ นชื่อ หรือ เปลีย่ นนามสกุล (ถ้ ามี)
- ในกรณีเด็กอายุตาํ่ กว่ า 5 ปี ขอสู ตบิ ตั ร(ใบเกิด)ตัวจริง

6.เอกสารทีใ่ ห้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ ครบเพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง

7. 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 มทีม่ ีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ ส่ ุ มตรวจทุกวัน)
8. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย 7 วันทํา
การ (ก่อนออกเดินทาง)
9.โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นระเบียบการ
ยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษทั ทัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
10. ผู้ทปี่ ระสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ หรือ ใช้ บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบใน
การอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC
กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
11. กรณี หนังสื อเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมกับทางบริษทั ฯ)
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
• ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท

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

**ก่ อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจาก
ทางบริษทั ฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็ นหลัก**

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี้!!!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *

เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ 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 าคัญมากกรุณาแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้ องทีส่ ามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวกเนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่ ○  ไม่ เคย ○ เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที.่ ...................... เดือน.........................ปี ........................... ถึง วันที.่ ......................เดือน.......................ปี .........................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่ ○  ไม่ เคย ○  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที.่ ...................... 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
** กรุณาระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ทที่ าํ งาน มือถือ บ้ าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริง เพือ่ ใช้ ในการขอยืน่ วีซ่า
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้วไม่ 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

