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ลิ้มรสเมนู อาหารพิเศษ...เสีย่ วหลงเปา , สุก้ ีสมุนไพร+น้าจิ้มรสเด็ด, เป็ ดปั กกิ่ง

รายการประเภทนี้ เป็ นรายการเฉพาะผู้ใหญ่

รายการประเภทนี้ เป็ นรายการที่เหมาะสาหรับ
ผู้เดินทางทีม่ ีอายุ 20 ปี ขึน้ ไป

ประกาศ!!!
เนื่ องจากสภาวะนํา้ มันโลกที่มีการปรั บราคาสูงขึน้ ทําให้ สายการบินอาจมีการปรั บ
ราคาภาษีนํา้ มันขึน้ ในอนาคต ซึ่งทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ าภาษีนํา้ มันเพิ่มตามความ
เป็ นจริง

*** กรุ ณาเตรี ยมค่ าทิปไกด์ และคนขับรถ จํานวน 120 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง ***
*** ส่ วนหัวหน้ าทัวร์ ขึน้ อยู่กับความเหมาะสมในเรื่ องของการบริการ ***
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กําหนดการเดินทาง
10-15 / 17-22 / 24-29 มีนาคม 2558
วันแรก

ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ

23.45 น.

 พร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่ างประเทศ) ชัน้ 4 ประตู 7

บริเวณ ISLAND-N สายการบิน AIR MACAU (NX) โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกให้ กบั ท่าน

วันที่สอง

กรุ งเทพฯ – มาเก๊ า - ปั กกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้ องห้ าม “กู้กง กายกรรมปั กกิ่ง

02.55 น.

ออกเดินทางสู่ มาเก๊ า โดยสายการบิน AIR MACAU เที่ยวบินที่ NX 879 (บริ การอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึงสนามบิน มาเก๊ า เมืองที่ได้ ชื่อว่าเป็ นดินแดนแห่งการพนันและคาสิโนนามระบือ แต่จะมีสกั กี่คน
ที่ร้ ูจกั มาเก๊ าในด้ านอื่นๆ “มาเก๊ า” มีภาพความงามแห่งศิลปวัฒนธรรมของโลกตะวันออกและตะวันตกให้ ได้
ชื่นชม และยังมีมนต์เสน่ห์แห่งความเชื่อและศรัทธาตลอดจนวิถีชีวิตที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน
นําท่านเปลี่ยนเครื่ อง
เหิรฟ้าสูป่ ั กกิ่ง โดย เที่ยวบินที่ NX 006 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงสนามบินกรุงปั กกิ่ง นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง แล้ วรับสัมภาระของ
ท่าน นครปั กกิ่งเมืองประวัติศาสตร์ เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็ นเมืองสําคัญทางการค้ า
ของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปี ก่อนคริสตกาล หลังการปฏิวตั ลิ ้ มล้ างระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราช และการสู้รบกลางเมือง ค.ศ 1949 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ ชัย
ชนะ
จึงประกาศตังรั้ ฐบาลและกรุงปั กกิ่งเป็ นเมืองหลวงของประเทศนับแต่นนมา
ั้
ท่านจะได้ สมั ผัสกับ “สนามบินนานาชาติ” ซึง่ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 43 ล้ านคน และจะเพิ่มเป็ น
55 ล้ านคนในปี 2015 สนามบินโฉมใหม่ที่มีขนาดกว่า 1 ล้ านตารางเมตร ซึง่ ใหญ่กว่าเพนตากอนของ
สหรัฐอเมริกา นําท่านสูเ่ ดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตั ตาคาร
นําท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตรุ ัสที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก สัญลักษณ์
ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จดั งานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษ
ต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็ นที่ระลึกกับอนุสาวรี ย์วีรชน ศาลาประชาคม
และ หอระลึกประธานเหมาเจอตุง จากนัน้ นํ าท่านผ่านประตูเข้ า สู่
พระราชวั งต้ องห้ า ม “กู้ ก ง” สถานที่ ว่าราชการและที่ ป ระทับของ
จักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์ หมิงและชิง นําชมโบราณสถาน และสิ่งก่อสร้ างที่คงคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ ที่สร้ างขึ ้นบนพื ้นที่ 720,000 ตารางเมตร นําชมหมู่อาคารเครื่ องไม้ ที่ประกอบด้ วยห้ องหับ

06.30 น.

07.10 น.
10.15 น.

เที่ยง
บ่ าย
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คํ่า

ต่างๆถึง 9,999 ห้ อง ชมพระตําหนักว่าราชการ พระตําหนักชันใน
้ ห้ องบรรทมของจักรพรรดิ และห้ องว่า
ราชการหลังมูล่ ี่ไม้ ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา
 รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ ดปั กกิ่ง
หลังอาหารนําท่านชม กายกรรมปั กกิ่ง เป็ นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียว
และความยืดหยุ่นของร่างกายมีการแสดงหลายหลายชุดแต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไปโชว์ความสามารถ
หลายๆ ด้ าน เช่น โชว์หมุนจาน, โชว์ควงของ เป็ นต้ น กายกรรมปั กกิ่งนัน้ ยังเป็ นโชว์กายกรรมที่มีชื่อเสียงดัง
ก้ องโลกอีกด้ วย
 พักที่ SPRING HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่สาม

พระราชวังฤดูร้อนอวีเ้ หอหยวน - ผ่ านชม “สนามกีฬาแห่ งชาติ” – ถนนหวังฟูจ่ ิง

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม

เที่ยง
บ่ าย

นําท่านชม พระราชวังฤดูร้อนอวีเ้ หอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศจีน สร้ างขึ ้นเมื่อประมาณ
800 ปี ก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขดุ ขึ ้นด้ วยแรงงานคนล้ วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและ
จักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญํู เรื อหินอ่อน จากนันนํ
้ าท่านแวะเลือกซื ้อไข่ มุก ครี มไข่มกุ บํารุงผิว
ที่ทําจากไข่มกุ นํ ้าจืดที่เพาะเลี ้ยงในทะเลสาบ
 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตั ตาคาร
นําท่านชม ศูนย์ วิจัยทางการแพทย์ แผนโบราณ ฟั งเรื่ องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตังแต่
้ อดีตถึง
ปั จ จุบัน การส่ ง เสริ ม การใช้ สมุน ไพรจี น ที่ มี ม านานนับ พัน ปี พร้ อมรั บ ฟั ง การวิ นิ จ ฉั ย โรคโดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ และนําท่านชมการสาธิต การนวดเท้ า ซึง่ เป็ นอีกวิธีหนึง่ ในการผ่อนคลายความเครี ยด
และบํารุงการไหลเวียนของโลหิตด้ วยวิธีธรรมชาติ จากนันนํ
้ าท่าน ผ่ านชม “สนามกีฬาแห่ งชาติ” ซึ่ง
สนามกีฬาหลายแห่งในโลก ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก โคลิเซี่ยมแห่งโรม แต่สนาม
กีฬานานาชาติของ Herzog & de Meuron ในปั กกิ่งนี ้พยายามที่จะคิดออกแบบใหม่ให้ เอื ้ออํานวยต่อ
สิ่งแวดล้ อมปั จจุบนั มากขึ ้นสถาปนิกจากสวิสเซอร์ แลนด์ Herzog & de Meuron ต้ องการที่จะช่องระบาย
อากาศตามธรรมชาติ ในสนามกี ฬาโครงสร้ าง 91,000 ที่นั่ง อาจถื อได้ ว่า เป็ นสนามกีฬาที่เป็ นมิ ตรต่อ
สิ่งแวดล้ อมที่ใหญ่ที่สดุ ในขณะนี ้สนามกีฬาดังกล่าวซึง่ จะใช้ จดั พิธีเปิ ด-ปิ ดการแข่งขันโอลิมปิ ก 2008
มีลักษณะภายนอกคล้ ายกับ "รั งนก" ที่ มี โครงตาข่ายเหล็กสี เทาๆเหมื อนกิ่ง ไม้ ห่อหุ้ม เพดานและผนัง
อาคารที่ทําด้ วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์ มีลกั ษณะรูปทรงชามสีแดง ซึ่ งดูคล้ ายกับพระราชวังต้ องห้ ามของจีน
ภาพโครงสร้ างของสนามกีฬาแห่งนี ้ จึงดูคล้ ายพระราชวังสีแดง ที่อยู่ภายในรัว้ กําแพงสีเทาเขียว ซึ่งให้ กลิ่น
อายงดงามแบบตะวันออก สํ าหรั บบันไดภายในสนามกี ฬ าถูกสร้ างให้ กลมกลื นกับโครงตาข่าย ซึ่ง ให้
ภาพลักษณ์ของความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันหรื อเอกภาพ จากนันนํ
้ าท่านแวะชม โรงงานผลิตผ้ าไหม
อันลือชื่อของจีน วิธีการนําเส้ นไหมออกมาผลิตเป็ นสินค้ าทังใช้
้ เครื่ องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหม
รังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาทําไส้ นวมผ้ าห่มไหม
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คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร

จากนันนํ
้ าท่านสู่ ถนนหวังฟูจ่ ิง ซึง่ เป็ นศูนย์กลางสําหรับการช้ อปปิ ง้ ที่คกึ คักมากที่สดุ ของเมืองหลวงปั กกิ่ง
รวมทังห้
้ างสรรพสินค้ าชื่อดังต่างๆ และร้ านค้ า ร้ านอาหาร ศูนย์กลางความบันเทิงมากมายที่จะสร้ างสีสนั
ให้ กบั ผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี ้ เชิญท่านอิสระช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย จากนันนํ
้ าท่านสู่
ถนนอาหารตงหัวเหมิน (DONG HUA MEN) ศูนย์รวมอาหารพื ้นเมืองและอาหารว่างมากมาย ให้ ทา่ น
ได้ เลือกซื ้อ และได้ สมั ผัสบรรยากาศยามคํ่าคืนของถนนสายนี ้
 พักที่ SPRING HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ส่ ี

กําแพงเมืองจีนด่ านจูหยงกวน – ตลาดรั สเซีย

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม

เที่ยง
บ่ าย

คํ่า

นําท่านชม หยกจีน ของลํ ้าค่าของปั กกิ่งที่ขึ ้นชื่อ ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดี
งาม สติปัญญา และความยุติธรรมรวมไปถึงลัทธิขงจื๊อยังให้ ความหมายของหยกในแง่ของสัญญาลักษณ์
แห่งปั ญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกล้ าหาญ ซึ่ง หากใครได้ ครอบครองหยกจะ
พบความสุข ความเจริ ญรุ่ งเรื อง ความรํ่ ารวย ความมีโชค รวมถึงทําให้ อายุยืนอีกด้ วยให้ ท่านได้ เลือกชม
หยกที่ได้ ผา่ นการเจียระไนมาเป็ นเครื่ องประดับนําโชค อาทิเช่น กําไลหยก แหวนหยก หรื อ เผ่เย้ า ให้ ท่านได้
เลือกซื ้อเป็ นของขวัญของฝาก จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ กําแพงเมืองจีนด่ านจูหยงกวน สิ่งมหัศจรรย์
หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สร้ างขึ ้นด้ วยแรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 กม. สร้ างขึ ้น
ครัง้ แรกเมื่อประมาณกว่า 2000 ปี ก่อน โดยจักรพรรดิจิ๋นซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้ เป็ นปึ กแผ่น ตัวกําแพง
สูงราว 7 เมตร กว้ าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้ านําวัสดุที่ใช้ ก่อสร้ างกําแพงแห่งนี ้มาสร้ างกําแพงที่มีความหนา
1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้ กําแพงที่มีความยาวรอบโลก
 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตั ตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุก้ีหม้ อไฟ+น้าจิ้มไทยรสเด็ด
จากนันนํ
้ าท่านไปช้ อบปิ ง้ ที่ ตลาดรั สเซีย เพื่อเลือกซื ้อสินค้ าขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผ้ าไหม, ถุงเท้ า,
รองเท้ า, นาฬิกา เป็ นต้ น เพื่อความจุใจในการช้ อปปิ ง้ สินค้ าราคาถูก นําท่านแวะชม ผีชิว ซึ่งเป็ นลูกหลาน
มังกร รุ่นที่ 9 มีพลังอํานาจในการดูดกลืนสิ่งชัว่ ร้ ายทังหลายให้
้
หมดไป มักจะวางหันหน้ าออกตัวอาคารหรื อ
ห้ องเพื่อป้องกันขจัดภยันตรายต่างๆ ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อเป็ นของฝากให้ กบั คนทางบ้ าน
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ SPRING HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ห้า

ปั กกิ่ง - นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเซี่ยงไฮ้ – เขตว่ ายทัน – รถไฟเลเซอร์ – ถนนนานกิง

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม

นําท่านสู่สถานีรถไฟปั กกิ่ง เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็ วสูง มุ่งหน้ าสู่ เซี่ยงไฮ้ เป็ นเส้ นทางรถไฟความเร็ ว
สูงที่มีความยาวทังหมด
้
1,318 กิโลเมตร และวิ่งผ่านปั กกิ่ง เทียนจิน เหอเป่ ย ซานตง อันฮุย เจียงซูและ
เซี่ยงไฮ้ ทงหมด
ั้
7 เมืองใหญ่ เส้ นทางรถไฟความเร็วสูงปั กกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ ระยะเวลาที่เร็ วที่สดุ จากปั กกิ่งถึงเซี่ยง
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เที่ยง
บ่ าย

คํ่า

ไฮ้ จะลดลงจาก 10 ชัว่ โมงในปั จจุบนั เหลือเพียงแค่ 5 ชัว่ โมง ออกเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยรถไฟ
ความเร็ วสูง ซึ่งวิ่งด้ วยความเร็ วสูงถึง 320 กิโลเมตร/ชัว่ โมง (กระเป๋าเดินทางต้ องลากเอง เพื่อความ
รวดเร็ว)
 รับประทานอาหารกลางวันบนรถไฟ (แบบกล่ อง)
เดินทางถึง มหานครเซี่ยงไฮ้ ซึง่ ถือเป็ นชุมชนเก่าตังแต่
้ ยคุ สามก๊ ก (475-221 ปี ก่อนคริสตกาล)
เดิมชื่อว่า เซิน (Shen) ตามชื่อเจ้ าเมือง ต่อมาเปลี่ยนเป็ น หู้ แปลว่าไซดักปลา เพราะเมื่อ 5,000 ปี ก่อน
แถบนี ้เคยเป็ นทะเลมาก่อน และมีหมูบ่ ้ านชาวประมง ถึงสมัยราชวงศ์ซง่ ได้ เปลี่ยนแปลงเป็ นเซี่ยงไฮ้
ซึง่ ขณะนันเป็
้ นเพียงตําบลเล็กๆ คริสต์ศตวรรษที่ 17 – 18 เซี่ยงไฮ้ กลายเป็ นเมืองท่าหน้ าด่าน เพราะมี
ลําคลองและทะเลสาบเชื่อมถึงแหล่งผ้ าไหมและเกษตรกรรม มีคลองใหญ่ หรื อ คลองจักรพรรดิที่ขดุ ขึ ้นใน
สมัยโบราณเชื่อมถึงกรุงปั กกิ่ง ซึง่ อยูท่ างเหนือ หลังจากสงครามฝิ่ น ค.ศ. 1848 ชาวต่างชาติเริ่มเข้ ามาเช่า
เขตพื ้นที่หลายแห่ง เซี่ยงไฮ้ จงึ กลายเป็ นเมือง ท่าการค้ านานาชาตินบั แต่นนมา
ั ้ ผลจากการแบ่งเขตพื ้นที่ให้
ชาวต่างชาติเช่า ทําให้ ใจกลางเซี่ยงไฮ้ จงึ เต็มไปด้ วยอาคารสถาปั ตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบ
ฉบับยุโรป จนได้ รับขนานนามว่าเป็ น “ นครปารี สแห่งตะวันออก ” ปั จจุบนั เซี่ยงไฮ้ เป็ นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สดุ ของจีน มีชาวต่างชาติเข้ ามาลงทุนทําธุรกิจมากมาย ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ ตงอยู
ั ้ ร่ ิมแม่นํ ้า
หวงผู่ ห่างจากปากแม่นํ ้าแยงซีเกียง 17 ไมล์ แบ่งออกเป็ น 2 เขต คือ เขตผูต่ งใหม่ และเขตผูซ่ ีเมืองเก่ากัน้
โดยแม่นํ ้าหวงผู่ จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ ร้ านใบชา เชิญชิมชาก้ อน ภาษาจีนเรี ยกว่า Puer Cha เป็ นชาที่
ขึ ้นชื่อของประเทศจีน ตังแต่
้ สมัยราชวงศ์หมิง ประมาณ 500 ปี ที่แล้ ว ใช้ ม้าเป็ นพาหนะขนส่งชาไปถึง
ประเทศต่างๆ เป็ นชาที่หอม เข้ มข้ น ยิ่งเก็บไว้ นานยิ่งดี ในประเทศจีนมีคําพูดว่าเป็ นชาที่ปทํู่ าหลานขาย
มีสรรพคุณบํารุงกระเพาะและลดความอ้ วนได้ ด้วย สมัยราชวงศ์ชิงฮ่องเต้ ในพระราชวัง หน้ าร้ อนดื่มชาหลง
จิ่งและหน้ าหนาวดื่มชาก้ อน ซึง่ ท่านจะได้ เลือกซื ้อเป็ นของฝากทางบ้ าน จากนันนํ
้ าท่านนัง่ รถไฟเลเซอร์
ลอดอุโมงค์ใต้ แม่นํ ้าหวังผู่ ซึ่งเป็ นอุโมงค์สร้ างลึกลงไปจากพื ้นแม่นํ ้า 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร สร้ างเสร็จ
เมื่อปี ค.ศ. 2000 จากนันนํ
้ าท่านสู่บริเวณ เขตว่ ายทัน ตังอยู
้ บ่ นฝั่ งตะวันตกของแม่นํ ้าหวงผูม่ ีความยาว
จากเหนือจรดใต้ ถึง 4 กิโลเมตร เป็ นเขตสถาปั ตยกรรมที่ได้ ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้ างหมื่นปี แห่งชาติจีน”
ถือเป็ นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทังถื
้ อเป็ นศูนย์กลางทางด้ านการเงินการธนาคารที่สําคัญ
แห่งหนึง่ ของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทนั เป็ นแหล่งรวมศิลปะสถาปั ตยกรรมที่หลากหลาย
เช่น สถาปั ตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทังการผสมผสานระหว่
้
างสถาปั ตยกรรมตะวันออกตะวันตก เป็ นที่ตงของหน่
ั้
วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสํานักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติ
เป็ นต้ น
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านช้ อปปิ ง้ ย่าน ถนนนานกิง ซึง่ มีความยาวถึง 5 กม. และยังเป็ นแหล่งศูนย์กลางสําหรับการช้ อปปิ ง้ ที่
คึกคักมากที่สดุ ของนครเชี่ยงไอ้ รวมทังห้
้ างสรรพสินค้ าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้ าง ร้ านค้ าต่าง ๆ, ร้ านอาหาร
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และศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย ที่จะสร้ างสีสนั และความบันเทิงให้ กบั ผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนนานกิง
ถนนที่มีชื่อเสียงและคึกครื น้ ที่สดุ ของนครเซี่ยงไฮ้
 พักที่ NEW YANGTZE HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่หก

เฉิงหวังเมี่ยว – เซี่ยงไฮ้ – มาเก๊ า - กรุ งเทพฯ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านแวะซื ้อยาแก้ นํ ้าร้ อนลวกเป่ าฟู่ หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจําบ้ านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถกู
ไฟไหม้ , นํ ้าร้ อนลวก, แมลงสัตว์กดั ต่อย, แพ้ , คัน, แผลสด, ผื่น, เป็ นหนอง, สิวอักเสบ, บวมแดง, การ
อักเสบของผิว, กลากเกลื ้อน, โรคผิวหนังต่างๆ นําท่านสู่ เฉิงหวังเมี่ยว เดิมเป็ นที่ตงของวั
ั้
ดเฉิงหวังเมี่ยว
อาคารบ้ านเรื อนบริเวณนี ้เป็ นสถาปั ตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ปั จจุบนั เป็ นร้ านขายของมีทงั ้
ของพื ้นเมืองโบราณ เช่น ตราประทับ รูปภาพวาด ลายมือพูก่ นั เครื่ องนํ ้าชา ของที่ระลึก และสินค้ าสมัยใหม่
อย่างรองเท้ ากีฬา กระเป๋ า อีกทังยั
้ งมีร้านขายขนมและอาหารพืน้ เมืองต่างๆอีกมากมาย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพเิ ศษ...เสี่ยวหลงเป่ า
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูส่ นามบินหงเฉียว เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่ มาเก๊ า โดยสายการบิน AIR MACAU เที่ยวบินที่ NX 109 (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ มาเก๊ า รอเปลี่ยนเครื่ องสู่กรุงเทพฯ
ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดย เที่ยวบินที่ NX 880 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

เที่ยง
บ่ าย
16.45 น.
19.25 น.
23.25 น.
01.35 น.

( *** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ ตงั ้ แต่ 20 ท่ านขึน้ ไป *** )
หมายเหตุ :

ตามนโยบายร่ วมกับการท่ องเที่ยวแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้ มีการประชาสัมพันธ์ สินค้ าพืน้ เมือง
ให้ นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ ู จัก ในนาม คือ เซี่ยงไฮ้ – ร้ านชา,ร้ านบัวหิมะ , / ปั กกิ่ง – ร้ านนวดร้ านไข่ มุก,
ร้ านหยก,ร้ านผี ชิว ,ร้ านผ้ าไหม ซึ่งจําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึง
เรี ยนให้ กับนักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ า ร้ านทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชมซึ่งจะใช้ เวลาร้ าน
ละประมาณ 45-60
ทัง้ สิน้

นาที ซือ้ หรือไม่ ซือ้ ขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก

ไม่ มีการบังคับใดๆ
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กําหนดการเดินทาง
10-15 / 17-22 / 24-29 มีนาคม 2558
อัตราค่ าบริ การ ผู้ใหญ่ ( พักห้ องคู่ )
เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี
พักห้ องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

22,999

27,999
5,500

บาท
บาท
บาท

ราคาทัวร์ นี ้ ไม่ แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ ดังกล่ าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากสภาวะนํา้ มันโลกที่มี
การปรั บราคาสูงขึน้ ทําให้ สายการบินอาจมีการปรั บราคาภาษีนํา้ มันขึน้ ในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์เก็บค่ าภาษีนํา้ มันเพิ่มตามความเป็ นจริง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของสาย
การบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและยึดถือผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็ นสําคัญ (ราคาดังกล่าวข้ างต้ นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สภาวะค่าเงิน
บาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่านํ ้ามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว้ )
อัตราค่ าบริ การดังกล่ าวรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชันทั
้ ศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าวีซา่ และภาษี สนามบินทุกแห่งตามที่กําหนดไว้ ในรายการ
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื ้อ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
 นํ ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอา
ประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ 1 เดือนขึ ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสงู กว่า 70 ปี ขึ ้นไป ค่าชดเชย
ทังหลายตามกรรมธรรม์
้
จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึง่ ของค่าชดเชยที่ระบุไว้ ในกรรมธรรม์ ทังนี
้ ้ย่อมอยู่ในข้ อจํากัดที่มีการตกลง
ไว้ กบั บริ ษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้ องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
การประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้ วยโรคประจําตัว, การติดเชื ้อ, ไวรัส, ไส้ เลื่อน, ไส้ ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้ องกับการติดยา,
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้ อํานาจของสุรายา
เสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้ งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการ
ร้ าย การยึดพาหนะ และ การปล้ นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่ าบริ การดังกล่ าวไม่ รวม
 ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
หมายเหตุ :
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 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดืม่ ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าภาษี ทกุ รายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ้ ามีการเรี ยกเก็บ)
 ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ

 กรุ ณาเตรียมค่ าทิปไกด์ และคนขับรถ รวม 120 หยวนตลอดการเดินทาง
 ค่ า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องการใบเสร็จรั บเงินที่ถูกต้ อง จะต้ องบวกค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม
และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทัง้ หมดเท่ านัน้ และโปรดแจ้ งทางบริษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออก
ใบเสร็จที่ถูกให้ กับบริษัททัวร์ เท่ านัน้
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทังหมด
้
ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี ้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้ าเต็ม 100% ซึง่ เมื่อจองและจ่ายมัดจําแล้ ว ถ้ าผู้จอง
ยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทังสิ
้ ้น และในกรณีที่ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว หากมีการยิกเลิกหรื อขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จอง
จะไม่สามารถทําเรื่ องขอคืนค่าตัว๋ หรื อขอคืนค่าทัวร์ ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนได้ เว้ นแต่
2.1 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษัทฯ จะไม่หกั ค่าใช้ จ่ายใดๆ
ทังสิ
้ ้น ถ้ ายังไม่มีการยื่นวีซา่ หรื อมีการเสียค่าใช้ จ่ายอื่นใด
2.2 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซา่ ไปแล้ วหรื อมี
ค่าใช้ จ่ายอื่นใด บริ ษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้ าตามจริ งเท่านัน้
2.3 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตัว๋ เครื่ องบินได้ ออกไปแล้ ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้ อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ 3,000 บาท + ค่าตัว๋ เครื่ องบินใหม่ทงหมดในโปรแกรม
ั้
และวันเดินทางนันๆ
้
+ ส่วนต่างของภาษี นํ ้ามันเชื ้อเพลิง / ตัว๋ 1 ใบ และบริ ษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้ จ่ายไปล่วงหน้ าตามจริ งเช่น
ค่าวีซา่ เป็ นต้ น (ค่าตัว๋ เครื่ องบินของผู้ที่ไม่เดินทางที่ออกตัว๋ ไปแล้ ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ในวันเดิม ต้ องรอ
ทางสายการบินทําเงินคืนให้ ซงึ่ อาจจะใช้ ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน)
3. คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ านออกเดินทาง (ไม่ มีหวั หน้ าทัวร์ แต่ มีไกด์ ท้องถิ่นพูดไทยรั บที่ปักกิ่ง) ครบ 20 ท่ าน มีหวั หน้ า
ทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ

4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่
เกิดขึน้ จากท่ านเป็ นจํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
5. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
6. การยกเลิก
6.1
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายตามจริ ง
6.2
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
6.3
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
6.4
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
6.5
ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จํากับสายการบิน หรื อกรุ๊ ปที่มกี ารการันตีคา่ มัด
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จําที่พกั โดยตรง หรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
รวมถึง
เที่ยวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้
หมายเหตุ
1. จํานวนผู้เดินทางขันตํ
้ ่าผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อ
จากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
หรื อกรณี ที่ ท่ านถูก ปฏิ เสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่ ก รมแรงงานทัง้ จากไทย และ
ต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ า
7. ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
9. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื ้อ
เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
10. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้ วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที่
ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
13.ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรั บหนังสือเดินทาง
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1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน (หมายเหตุ: หนังสือเดินทางต้ องไม่ มีการชํารุ ดใดๆ ทัง้ สิน้ ถ้ าเกิดการ
ชํารุ ดเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้ )
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้ าตรง รู ปสี 2 นิ ้ว 2 ใบ มีพื ้นหลังสีฟ้า หรื อสีขาวเท่านัน้ อัดด้ วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านัน้ และต้ องไม่ใช่สติ๊กเกอร์
หรื อรู ปพริ น้ ซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้ รูปถ่ายข้ าราชการในการยื่นวีซา่ กรุณาเตรี ยม
หนังสือรับรองต้ นสังกัดจัดมาพร้ อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. กรณีหนังสือเดินทางที่นํามาให้ เป็ นเล่มใหม่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุ ณาแนบหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้ วย เนื่องจากสถานทูต
ต้ องการดูวา่ ตังแต่
้ ปี 2010 จนถึงปี ปั จจุบนั ผู้เดินทางเคยเข้ าประเทศจีนมาแล้ วหรื อไม่
5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา หรื อ เท่านัน้ ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตังแต่
้ หน้ า

แรกที่มีชื่อของผู้เดินทาง ถ่ายสําเนาทุกหน้ า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ ามหน้ า) และต้ องมียอดเงิน 30,000 บาท ขึ ้นไป **
ถ่ ายสําเนาย้ อนหลัง 3 เดือนขึน้ ไป**
*** บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่ สามารถใช้ ได้ กับสถานฑูตจีน

6. สําเนาทะเบียนบ้ าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
7. กรณีเด็กอายุต่าํ กว่ า 15 ปี , นักเรี ยน, นักศึกษา ต้ องแนบสําเนาสูติบตั รของเด็ก, หนังสือรับรองของผู้ที่ออกค่าใช้ จ่ายในการ
ท่องเที่ยวให้ โดยแสดงความสัมพันธ์วา่ เกี่ยวข้ องกับผู้เดินทางอย่างไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้รับรอง
ค่าใช้ จ่าย และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา หรื อ เท่านัน้ ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่
เดินทาง ) ตังแต่
้ หน้ าแรกที่มีชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวให้ ถ่ายสําเนาทุกหน้ า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ าม

หน้ า) และต้ องมียอดเงินที่สามารถรับรองค่าใช้ จา่ ยในการท่องเที่ยวของผู้ที่จะรับรองให้ **ถ่ ายสําเนาย้ อนหลัง 3 เดือน
ขึน้ ไป**
8. กรณีผ้ ูเดินทางไม่ มีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้เดินทางต้ องมีผ้ รู ับรองค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ โดยแนบหนังสือรับรองของ
ผู้ที่ออกค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวให้ โดยแสดงความสัมพันธ์วา่ เกี่ยวข้ องกับผู้เดินทางอย่างไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบ้ านของผู้รับรองค่าใช้ จ่าย และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา หรื อ เท่านัน้ ( ปรับบัญชียอด
ล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตังแต่
้ หน้ าแรกที่มีชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวให้ ถ่ายสําเนาทุกหน้ า ทุกแผ่น

(กรุณาอย่าถ่ายข้ ามหน้ า) และต้ องมียอดเงินที่สามารถรับรองค่าใช้ จา่ ยในการท่องเที่ยวของผู้ที่จะรับรองให้
สําเนาย้ อนหลัง 3 เดือนขึน้ ไป**

**ถ่ าย

9. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุ ณากรอกให้ ครบเพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง
10. ข้ อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศกึ ษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่ อยูท่ ี่ทํางาน ญาติที่ติดต่อได้ ในกรณีฉกุ เฉิน
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรั บทราบว่ า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการ
ระงับการออกวีซ่า เล่ มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ ส่ ุมตรวจทุกวัน)
11. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซา่ ดังนันกรุ
้ ณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริ ษัททัวร์ อย่างน้ อย 5-7 วันทํา
การ (ก่อนออกเดินทาง)
12.โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั ง้ บริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
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13. ผู้ที่ประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการทําวีซา่ จีน ท่านจะต้ องรับผิดชอบใน
การอนุญาตให้ เข้ า-ออกประเทศด้ วยตนเอง เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้ นวีซา่ / ผู้ใช้ บตั ร APEC
กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยู่ประเทศจีนอย่างน้ อย 2 สัปดาห์
14. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
-ทางบริ ษัทฯ สามารถขอวีซา่ ให้ ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน้
-หากไม่ได้ ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซา่ เข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
-กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซา่ เข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทาง
จะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีท่ ที างบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้
-หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท และหนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
-เอกสารที่ต้องเตรี ยม 1.พาสปอร์ ต ที่มีอายุการใช้ งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน ต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ าออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
2.รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 2 ใบ รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือว่าจ้ างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี ้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รู ปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรื อแต่งหน้ าทาปาก
2. นํารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายที่มีวิวด้ านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพื่อยื่นทําวีซา่
4. นํารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ น้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิ่มให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสือเดินทางล่ าช้ า (ต่ างชาติฝรั่ งเศสไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วน
ได้ )
 ยื่นวีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท

**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบ
ล่ วงหน้ า**

พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
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**ก่ อนทําการจองทัวร์ ทุกครั ง้ กรุ ณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด
เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก**

ข้ อควรระวัง !!! ท่ านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่ องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณา
สอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั ง้

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้ !!!
**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....................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...................................................................................................................................................................................................................
........................................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ บ้าน....................................มือถือ........................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์ บ้าน..........................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)......................................................................................................................
ตาแหน่ งงาน................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)…………………………………………………………………………...
...................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .................................โทร.............................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ว
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เมื่อวันที.่ ...................... เดือน.........................ปี ........................... ถึง วันที.่ ......................เดือน.......................ปี .........................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่ 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...............................................................................................................................................................................................
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หมายเหตุ
** กรุณาระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ทที่ างาน มือถือ บ้ าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริง เพือ่ ใช้ ในการขอยืน่ วีซ่า
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทาให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนีเ้ พือ่
ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทาตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

