ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง

*** กรุณาเตรียมคาทิปไกดและคนขับรถ จํานวน 140 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง ***
*** สวนหัวหนาทัวร ขึ้นอยูกับความเหมาะสมในเรื่องของการบริการ ***

กําหนดการเดินทาง 11 - 17 เมษายน 2557 (วันสงกรานต)
วันแรก
05.00 น.

กรุงเทพฯ – ปกกิ่ง – ถนนหวังฟูจิ่ง – ถนนอาหารตงหัวเหมิน - กายกรรมปกกิ่ง
คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโดยสารขาออก (ระหวางประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ
ISLAND-S สายการบิน SRI LANKAN AIRLINES (UL)โดยมีเจาหนาที่จากทางบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารใหกับทาน
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ค่ํา

เหิรฟาสูปกกิ่ง โดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่ UL 888
เดินทางถึง สนามบินกรุงปกกิ่ง นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองถึงทาอากาศยานนคร
ปกกิ่ง เมืองประวัติศาสตรเกาแก เดิมทีปกกิ่งเคยเปนเมืองสําคัญทางการคาของอาณาจักร
เยี่ยนเมื่อ 500 ปกอนคริสตกาล หลังการปฏิวตั ิลมลางระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และการ
สูรบกลางเมือง ค.ศ 1949 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดชัยชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุง
ปกกิ่งเปนเมืองหลวงของประเทศนับแตนั้นมา และทานจะไดสัมผัสกับ “สนามบิน
นานาชาติ” ซึ่งสามารถรองรับผูโดยสารได 43 ลานคน และจะเพิ่มเปน 55 ลานคนในป 2015 สนามบินโฉมใหมที่มี
ขนาดกวา 1 ลานตารางเมตร ซึ่งใหญกวาเพนตากอนของสหรัฐอเมริกานี้ เปนฝมือของผูออกแบบสนามบินเช็กแลพ
กอกของฮองกงดวย นั่นคือ Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทาง ที่เขาถึงจิตใจผูโดยสาร ดวยการออกแบบ
ทางเดินแตละสวนใหสั้นที่สุด ฟอสเตอร ไดแบงอาคารที่กวางขวางใหญโตของสนามบินนานาชาติปกกิ่งออกเปน
2 ขาง ทอดตัวจากทิศใตไปสูทิศตะวันออก เพื่อชวยลดไอรอนจากแสงอาทิตย แตติดสกายไลทใหแสงแดด
ละมุนละไมไดฉายสองเขามาพรอมทั้งใชนวัตกรรมใหมที่ชวยลดปริมาณกาซคารบอนภายในตัวอาคาร หลังผานพิธี
การตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานสู ถนนหวังฟูจิ่ง ซึ่งเปนศูนยกลางสําหรับการชอปปงที่คึกคักมากที่สุดของเมือง
หลวงปกกิ่ง รวมทั้งหางสรรพสินคาชื่อดังตางๆ และรานคา รานอาหาร ศูนยกลางความบันเทิงมากมายที่จะสราง
สีสันใหกับผูที่มาจับจายบนถนนคนเดินแหงนี้ เชิญทานอิสระชอปปงตามอัธยาศัย จากนั้นนําทานสู ถนนอาหารตง
หัวเหมิน (DONG HUA MEN) ศูนยรวมอาหารพื้นเมืองและอาหารวางมากมาย ใหทานไดเลือกซื้อ และไดสัมผัส
บรรยากาศยามค่ําคืนของถนนสายนี้
Æ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําทานชม กายกรรมปกกิ่ง เปนการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชวหวาดเสียว และความ
ยืดหยุนของรางกาย มีการแสดงหลายหลายชุดแตละการแสดงจะแตกตางกันไปโชวความสามารถหลายๆ ดาน เชน
โชวหมุนจาน, โชวควงของ เปนตน กายกรรมปกกิ่งนั้น ยังเปนโชวกายกรรมที่มีชื่อเสียงดังกองโลกอีกดวย
Å พักที่ CITY INN HOTEL หรือเทียบเทา
จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังตองหาม “กูกง – หอบูชาเทียนถาน

วันที่สอง
เชา

Æ รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นําทานสู จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก สัญลักษณของ
ประเทศจีนยุคใหม สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษตางๆ
บันทึกภาพเพื่อเปนที่ระลึกกับอนุสาวรียวีรชน ศาลาประชาคม และ หอระลึก
ประธานเหมาเจอตุง จากนั้นนําทานผานประตูเขาสู พระราชวังตองหาม “กูกง”
สถานที่วาราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค ในสมัยราชวงศห
มิงและชิง นําชมโบราณสถาน และสิ่งกอสรางที่คงคุณคาทางประวัติศาสตรที่สรางขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร
นําชมหมูอาคารเครื่องไมที่ประกอบดวยหองหับตางๆถึง 9,999 หอง ชมพระตําหนักวาราชการ พระตําหนักชั้นใน
หองบรรทมของจักรพรรดิ์ และหองวาราชการหลังมูลี่ไมไผของพระนางซูสีไทเฮา นําทานแวะชม ผีชิว ซึ่งเปน
ลูกหลานมังกร รุนที่ 9 มีพลังอํานาจในการดูดกลืนสิ่งชั่วรายทั้งหลายใหหมดไป มักจะวางหันหนาออกตัวอาคาร
หรือหองเพื่อปองกันขจัดภยันตรายตางๆ ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากใหกับคนทางบาน
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เที่ยง
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Æ รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นําทานชม ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ ฟงเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทยโบราณตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน การ
สงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันป พรอมรับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ และนําทานชม
การสาธิต การนวดเทา ซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งในการผอนคลายความเคลียด และบํารุงการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธี
ธรรมชาติ จากนั้นนําทานชม หอบูชาเทียนถาน ซึ่งกอสรางขึ้นดวยสถาปตยกรรมที่สงางาม มีความสูง 38 เมตร
และมี เสนผาศูนยกลางกวาง 30 เมตร ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 1420 ชวงเวลาเดียวกันกับพระราชวังตองหาม และใช
เวลาในการสรางถึง 14 ป ที่นี่เคยถูกใชเปนสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เทพยดาฟาดิน ของจักรพรรดิในสมัย
โบราณ เพื่อคุมครองเหลาปวงประชาชาวจีนใหมีความสมบูรณทางพืชพันธุธัญญาหาร
Æ รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เปดปกกิ่ง, ไวนแดง
Å พักที่ CITY INN HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สาม
เชา

เที่ยง
บาย

กําแพงเมืองจีน – ผานชม “สนามกีฬาแหงชาติ”
Æ รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํา ท า นชม หยกจี น ของล้ํ า คา ของป ก กิ่ง ที่ ขึ้ น ชื่ อ ซึ่ ง ชาวจีน มี ค วามเชื่ อ ว า หยกคื อ สั ญลัก ษณ ข องความดี ง าม
สติปญญา และความยุติธรรมรวมไปถึงลัทธิขงจื๊อยังใหความหมายของหยกในแงของสัญญาลักษณแหงปญญา
ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกลาหาญ ซึ่งหากใครไดครอบครองหยกจะพบความสุขความ
เจริญรุงเรือง ความร่ํารวย ความมีโชค รวมถึงทําใหอายุยืนอีกดวยใหทานไดเลือกชมหยกที่ไดผานการเจียระไนมา
เปนเครื่องประดับนําโชค อาทิเชน กําไลหยก แหวนหยก หรือ เผเยา ใหทานไดเลือกซื้อเปนของขวัญของฝาก
จากนั้นนําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีนดานจูหยงกวน สิ่งมหัศจรรยหนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สรางขึ้นดวย
แรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 กม. สรางขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกวา 2000 ปกอน โดยจักรพรรดิ์จิ๋น
ซี ผูรวบรวมประเทศจีนใหเปนปกแผน ตัวกําแพงสูงราว 7 เมตร กวาง 6 เมตร วากันวาถานําวัสดุที่ใชกอสราง
กําแพงแหงนี้มาสรางกําแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะไดกําแพงที่มีความยาวรอบโลก จากนั้นนําทาน
เดินทางสู รานชา เชิญชิมชากอน ภาษาจีนเรียกวา Puer Cha เปนชาที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน ตั้งแตสมัยราชวงศหมิง
ประมาณ 500 ปที่แลว ใชมาเปนพาหนะขนสงชาไปถึงประเทศตางๆ เปนชาที่หอม เขมขน ยิ่งเก็บไวนานยิ่งดี ใน
ประเทศจีนมีคําพูดวาเปนชาที่ปูทําหลานขาย มีสรรพคุณบํารุงกระเพาะและลดความอวนไดดวย สมัยราชวงศชิง
ฮองเตในพระราชวัง หนารอนดื่มชาหลงจิ่งและหนาหนาวดื่มชากอน ซึ่งทานจะไดเลือกซื้อเปนของฝากทางบาน
Æ รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้หมอไฟ+น้ําจิ้มไทยรสเด็ด
นําทานแวะชม โรงงานผลิตผาไหม อันลือชื่อของจีน วิธีการนําเสนไหมออกมาผลิตเปนสินคาทั้งใชเครื่องจักร และ
แรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแตจริง ) เพื่อมาทําไสนวมผาหมไหม จากนั้นนําทาน ผานชม “สนาม
กีฬาแหงชาติ” ซึ่งสนามกีฬาหลายแหงในโลก ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก โคลิเซี่ยมแหง
โรม แตสนามกีฬานานาชาติของ Herzog & de Meuron ในปกกิ่งนี้
พยายามที่จะคิดออกแบบใหมใหเอื้ออํานวยตอสิ่งแวดลอมปจจุบันมาก
ขึ้นสถาปนิกจากสวิสเซอรแลนด Herzog & de Meuron ตองการที่จะชอง
ระบายอากาศตามธรรมชาติ ในสนามกีฬาโครงสราง 91,000 ที่นั่ง อาจถือ
ได ว า เป น สนามกี ฬ าที่ เ ป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ มที่ ใ หญ ที่ สุ ด ในขณะนี้
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สนามกีฬาดังกลาวซึ่งจะใชจัดพิธีเปด-ปดการแขงขันโอลิมปก 2008 มีลักษณะภายนอกคลายกับ "รังนก" ที่มีโครง
ตาขายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิ่งไม หอหุมเพดานและผนังอาคารที่ทําดวยวัสดุโปรงใส อัฒจันทรมีลักษณะรูปทรงชาม
สีแดง ซึ่งดูคลายกับพระราชวังตองหามของจีน ภาพโครงสรางของสนามกีฬาแหงนี้ จึงดูคลายพระราชวังสีแดง ที่
อยูภายในรั้วกําแพงสีเทาเขียว ซึ่งใหกลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก สําหรับบันไดภายในสนามกีฬาถูกสรางให
กลมกลืนกับโครงตาขาย ซึ่งใหภาพลักษณของความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันหรือเอกภาพ จากนั้นนําทานแวะเลือก
ซื้อไขมุก ครีมไขมุกบํารุงผิว ที่ทําจากไขมุกน้ําจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาป
Æรับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร
Å พักที่ CITY INN HOTEL HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สี่

ปกกิ่ง - นั่งรถไฟความเร็วสูงไปหังโจว –ลองเรือชมทะเลสาบซีหู – หมูบานใบชาหลงจิ่ง - ถนนซีหูเทียนตี้

เชา

Æ รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นําทานสูสถานีรถไฟปกกิ่ง เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุงหนาสู หังโจว เปนเสนทางรถไฟความเร็วสูงที่มีความ
ยาวทั้งหมด 1,318 กิโลเมตร และวิ่งผานปกกิ่ง เทียนจิน เหอเปย ซานตง อันฮุย เจียงซูและเซี่ยงไฮทั้งหมด 7 เมือง
ใหญ เสนทางรถไฟความเร็วสูงปกกิ่ง-หังโจว ระยะเวลาที่เร็วที่สุดจากปกกิ่งถึงหังโจวจะลดลงจาก 11 ชั่วโมงใน
ปจจุบันเหลือเพียงแค 6 ชั่วโมง ออกเดินทางสู เมืองหังโจว โดยรถไฟความเร็วสูง ซึ่งวิ่งดวยความเร็วสูงถึง 320
กิโลเมตร/ชั่วโมง (กระเปาเดินทางตองลากเอง เพื่อความรวดเร็ว)
Æ รับประทานอาหารกลางวันบนรถไฟ (แบบกลอง)
เดินทางถึง เมืองหังโจว ซึ่งเปนเมืองหลวงของมณฑลเจอเจียง ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแหงหนึ่งเปนแหลงเภสัช
อุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคําเปรียบเปรยถึงความสวยงาม
ของเมืองหังโจวและซูโจววา “ บนฟามีสวรรค บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว) ” เพลิดเพลินกับทิวทัศนอันงดงามสอง
ฟากถนน นําทาน ลองทะเลสาบซีหู เนื่องมาจากตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเมืองหังโจว ทะเลสาบมีลักษณะ
ใกลเคียงกับวงรี สามดานถูกลอมรอบดวยภูเขา และอีกหนึ่งดานเปนเมืองรอบซีหู ประกอบไปดวยสถานที่สําคัญ
มากกวา 30 แหง และสถานที่ชมทิวทัศนมากกวา 40 แหง โดย จุดสําคัญก็ไดแก หนึ่งภูเขา สองทาง สามเกาะ หา
ทะเลสาบ และ สิบทิวทัศน นําทานลองเรือผานชม สะพานดวน (แตไมดวน) ซึ่งเปนที่มาของตํานานเรื่อง“นางพญางู
ขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทรน้ําลึก ตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบ ๆ ทะเลสาบแหงนี้ ที่
ไดรับสมญานามจากนักทองเที่ยววา “พฤกษชาติในนครินทร” พรอมชมทะเลสาบเกาและใหม ชมเจดีย 3 องค
สะทอนแสงจันทร ตอจากนั้นนําทานสู หมูบานใบชาบอมังกร อันลือชื่อที่มีชื่อเสียงของเมืองหังโจว ซึ่งทานจะได
ชิมน้ําชาที่มีรสชาติที่แสนยอดเยี่ยมจากใบชาหลงจิ่ง โดยกลาวกันวา " ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอด
วัน " ชานี้เปนใบชาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศจีน
Æ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานสู ถนนซีหูเทียนตี้ ซึ่งเปนหลักเมืองของหังโจว และเปนจุดนัดพบของหนุมสาวชาวเมืองหังโจวรุน ใหม อยู
ติดกับทะเลสาบซีหู เปนการผสมผสานระหวางอาคารทันสมัยและประวัติศาสตรประเพณีโบราณเขากันไดอยาง
สวยงามลงตัว ทั้งรานคา ภัตตาคาร รานอาหาร เสื้อผาบูติคทันสมัย ฯลฯ
Å พักที่ MINGTINGSHUNCHANG HOTEL หรือเทียบเทา

เที่ยง
บาย

ค่ํา
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วันที่หา
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

หังโจว - เซี่ยงไฮ - เขตวายทัน - รถไฟเลเซอร - หอไขมกุ
Æ รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นําทานเดินทางสู มหานครเซี่ยงไฮ ซึ่งถือเปนชุมชนเกาตั้งแตยุคสามกก (475-221 ปกอนคริสตกาล) เดิมชื่อวา เซิน
(Shen) ตามชื่อเจาเมือง ตอมาเปลี่ยนเปน หู แปลวาไซดักปลา เพราะเมื่อ 5,000 ปกอน แถบนี้เคยเปนทะเลมากอน
และมี ห มู บ า นชาวประมง ถึ ง สมั ย ราชวงศ ซ ง ได เ ปลี่ ย นแปลงเป น เซี่ ย งไฮ ซึ่ ง ขณะนั้ น เป น เพี ย งตํ า บลเล็ ก ๆ
คริสตศตวรรษที่ 17 – 18 เซี่ยงไฮกลายเปนเมืองทาหนาดาน เพราะมีลําคลองและทะเลสาบเชื่อมถึงแหลงผาไหม
และเกษตรกรรม มีคลองใหญ หรือ คลองจักรพรรดิที่ขุดขึ้นในสมัยโบราณเชื่อมถึงกรุงปกกิ่ง ซึ่งอยูทางเหนือ
หลังจากสงครามฝน ค.ศ. 1848 ชาวตางชาติเริ่มเขามาเชาเขตพื้นที่หลายแหง เซี่ยงไฮจึงกลายเปนเมือง ทาการคา
นานาชาตินับแตนั้นมา ผลจากการแบงเขตพื้นที่ใหชาวตางชาติเชา ทําใหใจกลางเซี่ยงไฮจึงเต็มไปดวยอาคาร
สถาปตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนไดรับขนานนามวาเปน “ นครปารีสแหงตะวันออก ”
ปจจุบันเซี่ยงไฮเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมที่ใหญที่สุดของจีน มีชาวตางชาติเขามาลงทุนทําธุรกิจมากมาย ตัวเมือง
เซี่ยงไฮตั้งอยูริมแมน้ําหวงผู หางจากปากแมน้ําแยงซีเกียง 17 ไมล แบงออกเปน 2 เขต คือ เขตผูตงใหม และเขตผูซี
เมืองเกา กั้นโดยแมน้ําหวงผู
Æ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานสูบริเวณ เขตวายทัน ตั้งอยูบนฝงตะวันตกของแมน้ําหวงผูมีความยาวจากเหนือจรดใตถึง 4 กิโลเมตร
เปนเขตสถาปตยกรรมที่ไดชื่อวา “ พิพิธภัณฑสิ่งกอสรางหมื่นปแหงชาติจีน ” ถือ เปนสัญลักษณที่โดดเดนของนคร
เซี่ยงไฮ อีกทั้งถือเปนศูนยกลางทางดานการเงินการธนาคารที่สําคัญ แหงหนึ่งของเซี่ยงไฮ ตลอดแนวยาวของไวทัน
เป น แหล ง รวมศิ ล ปะสถาป ต ยกรรมที่ ห ลากหลาย เช น สถาป ต ยกรรมแบบโรมั น โกธิ ค บารอค รวมทั้ ง การ
ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เปนที่ตั้งของหนวยงานภาครัฐ เชน กรมศุลกากร โรงแรม
และสํานักงานใหญของธนาคารตางชาติ เปนตน จากนั้นนําทานนั่ง รถไฟเลเซอร ลอดอุโมงคใตแมน้ําหวังผู ซึ่งเปน
อุโมงคสรางลึกลงไปจากพื้นแมน้ํา 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร สรางเสร็จ เมื่อป ค.ศ. 2000 นําทานขึ้นสู หอไขมุก
ตั้งอยูฝงผูตงริมแมน้ําหวังผู เขตลูเจียจุย แลวเสร็จเมื่อป ค.ศ. 1993 มีความสูง 468 เมตร นับเปนหอ TV ที่สูงที่สุดใน
เอเชียและสูงอันดับ 5 ของโลก หอ TV ดูภายนอกเปนลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยูตางมุมตางระดับ ลูกเหล็กกลมที่อยู
ตอนกลางของหอเปนหอชมวิวที่กวางขวาง สามารถชมวิวทิวทัศนของเซี่ยงไฮไดทุกดาน ปจจุบันหอไขมุกถือเปน
สัญลักษณของเมืองเซี่ยงไฮอีกดวย
Æ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! ซีฟูด GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว อาหารบุฟเฟตนานาชาติ
ระดับ 6 ดาว ที่อยูยานชอปปงชื่อดัง เพื่อใหทานจะไดชิมอาหารกวา 200 ชนิด อาทิ หอยนางรม ปลาดิบ สเตกเนื้อ
เปด ไกงวง แพะยาง กุงทอด ติ่มซํา รวมถึงเค็กหลากหลายชนิด พิเศษ!!!!! เครื่องดื่มไมอั้น เชน ชาเขียวหลงจิ่ง ชา
อวูหลง น้ําผลไม เบียรทองถิ่น ไวนแดงทองถิ่น และ ไอศกรีม ยี่หอ Haagen Dazs (เมนูอาหารอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามนโยบายของภัตตาคาร โดยที่ไมตองแจงใหลูกคาทราบลวงหนา)
Å พักที่ PATTAYA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หก
เชา

ตลาดเถาเปา - ถนนนานกิง - พิพิธภัณฑเซี่ยงไฮ
Æ รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
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ค่ํา
บาย

ค่ํา

นําทานชอปปงอยางจุใจที่ ตลาดเถาเปา ตลาดจําหนายสินคาราคาถูก มีสินคาใหทานเลือกมากมาย อาทิเชน
เสื้อผา ผาไหม รองเทา กระเปา นาฬิกา เปนตน จากนั้นนําทานชอปปงยาน ถนนนานกิง ซึ่งมีความยาวถึง 5 กม.
และยังเปนแหลงศูนยกลางสําหรับการชอปปงที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไอ รวมทั้งหางสรรพสินคาใหญชื่อดัง
กวา 10 หาง รานคาตาง ๆ, รานอาหารและศูนยกลางความบันเทิงมากมาย ที่จะสรางสีสันและความบันเทิงใหกับผู
ที่มาจับจายบนถนนนานกิง ถนนที่มีชื่อเสียงและคึกครื้นที่สุดของนครเซี่ยงไฮ
Æ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเที่ยวชม พิพิธภัณฑเซี่ยงไฮ ที่กอตั้งมาตั้งแต ป ค.ศ. 1952 และมาสรางใหมอีกครั้งในป ค.ศ. 1994 ดวย
งบประมาณถึง 700 เหรียญสหรัฐ เพื่อเก็บรวบรวมเรื่องราวของจีน ตลอดจนทรัพยสมบัติอันประเมินคามิได ที่ยัง
หลงเหลืออยูใหชมเปนบุญตา พิพิธภัณฑนี้แบงออกเปน 11 หองแสดงศิลปะ และ 3 หองจัดนิทรรศการ ในแตะละ
หองศิลปะจะจัดแสดงศิลปะหลักๆของจีน ไดแก เครื่องทองเหลืองโบราณ เครื่องเซรามิกโบราณงานวาด งานเขียน
ลายมือ งานแกะสลักโบราณ เครื่องหยกโบราณ เหรียญ เครื่องแตงบานที่ใชในสมัยราชวงศหมิง และ ชิง ตรา
ประทับ รวมถึงศิลปะโบราณของชนชาติตางๆที่อาศัยในจีน จากนั้นนําทานแวะซื้อยาแกน้ํารอนลวกเปาฟูหลิง
“ยาบัวหิมะ” ยาประจําบานที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม, น้ํารอนลวก, แมลงสัตวกัดตอย, แพ,
คัน, แผลสด, ผื่น, เปนหนอง, สิวอักเสบ, บวมแดง, การอักเสบของผิว, กลากเกลื้อน, โรคผิวหนังตางๆ
Æ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา
Å พักที่ PATTAYA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่เจ็ด
เชา

13.55 น.
17.55 น.

หมายเหตุ :

เฉิงหวังเมี่ยว - กรุงเทพฯ
Æ รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นําทานสู เฉิงหวังเมี่ยว เดิมเปนที่ตั้งของวัดเฉิงหวังเมี่ยว อาคารบานเรือนบริเวณนี้เปนสถาปตยกรรมโบราณสมัย
ราชวงศหมิงและชิง ปจจุบันเปนรานขายของมีทั้งของพื้นเมืองโบราณ เชน ตราประทับ รูปภาพวาด ลายมือพูกัน
เครื่องน้ําชา ของที่ระลึก และสินคาสมัยใหมอยางรองเทากีฬา กระเปา อีกทั้งยังมีรานขายขนมและอาหารพื้นเมือง
ตางๆอีกมากมาย
หมายเหตุ : อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปงของทาน
บินลัดฟากลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่ UL 887
เดินทางกลับถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ
************ ขอบคุณทุกทานที่ใชบริการ ************
☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย จริงใจ หวงใย ทุกเอเยนต ☺ ☺ ☺ ☺
( *** กรุปออกเดินทางไดตั้งแต 15 ทานขึ้นไป *** )
ตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคา
พื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก ในนามของรานรัฐบาล คือ เซี่ยงไฮ – รานบัวหิมะ / ปกกิ่ง – รานนวด,ราน
ไขมุก,รานหยก,รานผีชิว,รานผาไหม,รานชา ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึง
เรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละ
ประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
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กําหนดการเดินทาง 11 - 17 เมษายน 2557 (วันสงกรานต)
อัตราคาบริการ ผูใหญ ( พักหองคู )
พักหองเดี่ยวจายเพิ่ม

ทานละ
ทานละ

32,900
5,500

บาท
บาท

ราคาทัวรนี้ ไมมีราคาเด็ก / แจกกระเปา ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปลีย่ นแปลงไดเนือ่ งจากสภาวะน้ํามันโลกที่มี
การปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บ
คาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผูเดินทางเปน
สําคัญ (ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะคาเงินบาทที่ไมคงที่
และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว)
อัตราคาบริการดังกลาวรวม
☺ คาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไวในรายการ
☺ คาวีซาและภาษีสนามบินทุกแหงตามที่กําหนดไวในรายการ
☺ คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไวในรายการ
☺ คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ
☺ น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 30 กิโลกรัม , คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
☺ คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุมครองผูเอาประกันที่มี
อายุตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป และผูเอาประกันอายุระหวาง 1 เดือน ถึง 15 ป และผูที่มีอายุสูงกวา 70 ป ขึ้นไป คาชดเชยทั้งหลายตาม
กรรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของคาชดเชยที่ระบุไวในกรรมธรรม ทั้งนี้ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกบั บริษัท
ประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บปวยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไสติ่ง, อาการที่เกี่ยวของกับการติดยา,
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพ
ติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอการราย การ
ยึดพาหนะ และ การปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม
อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม
คาหนังสือเดินทาง และเอกสารตางดาวตางๆ
คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน เครื่องดื่ม คาอาหาร คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)
หมายเหตุ :
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คาทิปไกด และคนขับรถ

กรุณาเตรียมคาทิปไกดและคนขับรถ รวม 140 หยวนตลอดการเดินทาง
คา VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จาย 3 % ในกรณีที่ลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง จะตองบวกคาภาษีมูลคาเพิ่ม และหัก ณ ที่
จาย จากยอดขายจริงทั้งหมดเทานั้น และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกใหกับบริษัท
ทัวรเทานั้น
เงื่อนไขการใหบริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครือ่ งบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจายมัดจําแลว ถาผูจอง
ยกเลิกจะไมมีการคืนคามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผูจอง
จะไมสามารถทําเรื่องขอคืนคาตั๋วหรือขอคืนคาทัวรทั้งหมดหรือบางสวนได เวนแต
2.1 ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเครือ่ งบิน บริษัทฯ จะไมหักคาใชจายใดๆ
ทั้งสิ้น ถายังไมมีการยื่นวีซา หรือมีการเสียคาใชจายอื่นใด
2.2 ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเครือ่ งบิน แตมีการยื่นวีซาไปแลวหรือมี
คาใชจายอื่นใด บริษัทฯ จะหักคาใชจายเฉพาะเทาที่จายไปลวงหนาตามจริงเทานั้น
2.3 ผูจองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินไดออกไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดในวันเดิม ผูยกเลิกตอง
รับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว 3,000 บาท + คาตั๋วเครื่องบินใหมทั้งหมดในโปรแกรม และวันเดินทางนั้นๆ
+ สวนตางของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และบริษัทฯ จะหักคาใชจายอื่นๆ เฉพาะเทาที่ไดจา ยไปลวงหนาตามจริงเชน
คาวีซา เปนตน (คาตั๋วเครื่องบินของผูที่ไมเดินทางที่ออกตั๋วไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดในวันเดิม ตองรอ
ทางสายการบินทําเงินคืนใหซึ่งอาจจะใชระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน)
3. คณะทัวรครบ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหวั หนาทัวร แตมีไกดทองถิ่นพูดไทยรับที่ปกกิง่ ) ครบ 15 ทาน มีหัวหนาทัวรไทย
เดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ

4. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทาน
สละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้น
จากทานเปนจํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
5. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. การยกเลิก
6.1
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
6.2
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
6.3
ยกเลิกกอนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร
6.4
ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 – 6 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร
6.5
ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มีการการันตีคามัด
จําที่พักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได
รวมถึง
เที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด
ปกกิ่ง-เซี่ยงไฮ 7 D 6 N
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เนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. จํานวนผูเดินทางขั้นต่ําผูใหญ 15 ทานขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
3. รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
4. บริษัทฯ ไมรบั ผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือ
กรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม
แจงใหทราบลวงหนา
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว
8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น
9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ
เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว
10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักทองเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม
ตั๋วเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได
12. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่
ไดระบุไวแลวทั้งหมด
13.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด
เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม
ปกกิ่ง-เซี่ยงไฮ 7 D 6 N
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3. รูปถายหนาตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟา หรือสีขาวเทานั้น อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิเทานั้น และตองไมใชสติ๊กเกอร
หรือรูปพริ้นซ จากคอมพิวเตอร **รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน ** ทานที่ประสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซา กรุณาเตรียม
หนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสงหนังสือเดินทาง
4. กรณีหนังสือเดินทางที่นํามาใหเปนเลมใหม (ตอจากเลมเกา) กรุณาแนบหนังสือเดินทางเลมเกามาดวย เนื่องจากสถานทูตตองการดู
วา ตั้งแตป 2010 จนถึงปปจจุบัน ผูเดินทางเคยเขาประเทศจีนมาแลวหรือไม
5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย หรือ ฝากประจํา หรือ เทานั้น ( ปรับบัญชียอดลาสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแตหนาแรก

ที่มีชื่อของผูเดินทาง ถายสําเนาทุกหนา ทุกแผน (กรุณาอยาถายขามหนา) และตองมียอดเงิน 30,000 บาท ขึ้นไป **ถาย
สําเนายอนหลัง 3 เดือนขึ้นไป**
*** บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไมสามารถใชไดกับสถานฑูตจีน

6. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง
7. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 15 ป, นักเรียน, นักศึกษา ตองแนบสําเนาสูติบัตรของเด็ก, หนังสือรับรองของผูที่ออกคาใชจายในการทองเที่ยว
ให โดยแสดงความสัมพันธวา เกี่ยวของกับผูเดินทางอยางไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูรับรองคาใชจาย
และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย หรือ ฝากประจํา หรือ เทานั้น ( ปรับบัญชียอดลาสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแต
หนาแรกที่มีชอื่ ของผูท ี่ออกคาใชจายในการทองเที่ยวให ถายสําเนาทุกหนา ทุกแผน (กรุณาอยาถายขามหนา) และตองมี

ยอดเงินที่สามารถรับรองคาใชจายในการทองเที่ยวของผูที่จะรับรองให **ถายสําเนายอนหลัง 3 เดือนขึ้นไป**
8. กรณีผูเดินทางไมมีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผูเดินทางตองมีผรู ับรองคาใชจายในการเดินทางให โดยแนบหนังสือรับรองของผูที่
ออกคาใชจายในการทองเที่ยวให โดยแสดงความสัมพันธวา เกี่ยวของกับผูเดินทางอยางไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบานของผูรับรองคาใชจาย และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย หรือ ฝากประจํา หรือ เทานั้น ( ปรับบัญชียอด
ลาสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแตหนาแรกที่มีชื่อของผูท ี่ออกคาใชจายในการทองเที่ยวให ถายสําเนาทุกหนา ทุกแผน (กรุณา

อยาถายขามหนา) และตองมียอดเงินที่สามารถรับรองคาใชจายในการทองเที่ยวของผูที่จะรับรองให **ถายสําเนายอนหลัง
3 เดือนขึ้นไป**

9. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
10. ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน หมายเลข
โทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา
เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)
11. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทั ทัวร อยางนอย 5-7 วันทํา
การ (กอนออกเดินทาง)
12.โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่น
เอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา
13. ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบใน
การอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC
กรุณาดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 สัปดาห
14. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
-ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทานั้น
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-หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
-กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เนื่องจากผูเดินทางจะตอง
ไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได
-หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 3,560 บาท และหนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิ่ม 100 บาท
-เอกสารที่ตองเตรียม 1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 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. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา (ตางชาติฝรั่งเศสไมสามารถขอวีซาดวนได)
• ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ 800 บาท

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา**

พาสปอรต ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี
ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน

**กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เนื่องจาก
ทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก**
ขอควรระวัง!!! ทานใดที่ตองออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่กอนทุกครั้ง
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ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางนี้!!!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี้**
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.......................................................................SURNAME......................................................................
สถานภาพ
โสด
แตงงาน
หมาย
หยา
ไมไดจดทะเบียน จดทะเบียน ชื่อคูสมรส....................................................................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
...................................................................................................................................................................................................................
........................................................รหัสไปรษณีย.......................... โทรศัพทบาน....................................มือถือ........................................
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
...................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย ..........................โทรศัพทบาน..........................................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)......................................................................................................................
ตําแหนงงาน................................................................................................................................................................................................
ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)…………………………………………………………………………...
...................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................รหัสไปรษณีย .................................โทร.............................................
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนือ่ งจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน)

ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม ไมเคย เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว
เมื่อวันที่....................... เดือน.........................ป........................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ป.........................
เคย โปรดระบุ
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม ไมเคย
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
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