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ประกาศ !!!
เนื่ องจากสภาวะนํา้ มั นโลกที่มี การปรั บ ราคาสู งขึ น้ ทํา ให้ สายการบินอาจมี การปรั บ ราคาภาษี
นํา้ มันขึน้ ในอนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ าภาษีนํา้ มันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง ซึ่งทางบริษัทฯยัง
ไม่ ได้ รวมภาษีนาํ ้ มันใหม่ ท่ อี าจจะเกิดขึน้

*** กรุ ณาเตรี ยมค่ าทิปไกด์ และคนขับรถ จํานวน 120 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง ***
*** ส่ วนหัวหน้ าทัวร์ ขึน้ อยู่กับความเหมาะสมในเรื่ องของการบริการ ***
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 กําหนดการเดินทาง 3-8 กุมภาพันธ์ 2558
3-8 มีนาคม 2558
วันแรก

ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ

22.00 น.

 คณะพร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่ างประเทศ ) ชัน้ 4

ประตู 9บริเวณ ISLAND-U ( เคาน์ เตอร์ NO. U1 – U7 ) สายการบินแอร์ ไชน่ า ( CA ) โดยมี
เจ้ าหน้ าที่จากทางบริ ษัทฯ คอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวกแด่ทา่ นก่อนออกเดินทาง

วันที่สอง

กรุ งเทพฯ - ปั กกิ่ง – ฮาร์ บนิ – ผ่ านชมภายนอก โบสถ์ เซนต์ โซเฟี ย – ถนนจงยาง - –
เทศกาล“ปิ งเสวี่ยต้ าซื่อเจีย้ ”

01.05 น.
06.30 น.

เหิรฟ้าสูน่ ครปั กกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 980 
ถึงท่าอากาศยาน นครปั กกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์ เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็ นเมืองสําคัญทางการค้ าของ
อาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปี ก่อนคริสตกาล หลังการปฏิวตั ลิ ้ มล้ างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และการสู้
รบกลางเมือง ค.ศ 1949 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ ชยั ชนะ จึงประกาศตังรั้ ฐบาลและกรุงปั กกิ่งเป็ นเมือง
หลวงของประเทศนับแต่นนมา
ั้
และท่านจะได้ สมั ผัสกับ “สนามบินนานาชาติ” ซึง่ สามารถรองรับ
ผู้โดยสารได้ 43 ล้ านคน และจะเพิ่มเป็ น 55 ล้ านคนในปี 2015 สนามบินโฉมใหม่ที่มีขนาดกว่า 1 ล้ าน
ตารางเมตร ซึง่ ใหญ่กว่าเพนตากอนของสหรัฐอเมริ กานี ้ เป็ นฝี มือของผู้ออกแบบสนามบินเช็กแลพก๊ อก
ของฮ่องกงด้ วย นัน่ คือ Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทาง ที่เข้ าถึงจิตใจผู้โดยสาร ด้ วยการออกแบบ
ทางเดินแต่ละส่วนให้ สนที
ั ้ ่สดุ ฟอสเตอร์ ได้ แบ่งอาคารที่กว้ างขวางใหญ่โตของสนามบินนานาชาติปักกิ่ง
ออกเป็ น 2 ข้ าง ทอดตัวจากทิศใต้ ไปสูท่ ิศตะวันออก เพื่อช่วยลดไอร้ อนจากแสงอาทิตย์ แต่ติดสกายไลท์ให้
แสงแดดละมุนละไมได้ ฉายส่องเข้ ามาพร้ อมทังใช้
้ นวัตกรรมใหม่ที่ชว่ ยลดปริมาณก๊ าซคาร์ บอนภายในตัว
อาคาร
เหิรฟ้าสูเ่ มืองฮาร์ บนิ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 1643
ถึงท่าอากาศยาน เมืองฮาร์ บิน เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง ตังอยู
้ ่ทางทิศเหนือสุดของประเทศจีน
มีพรมแดนตังแต่
้ ทิศเหนือไล่ลงมาถึงทิศตะวันออกติดชายแดนรัสเซียส่วนทิศตะวันตกจรดมองโกเลียใน
มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อนและเลื่องชื่อในฐานะเป็ นเมืองนํ ้าแข็งของประเทศ ซึ่งมีการจัดเทศกาลฤดู
หนาว การแข่งขันแกะสลักนํ ้าแข็ง และเป็ นเขตเศรษฐกิจพัฒนา เทคโนโลยีชนสู
ั ้ งของประเทศเมื่อปี 1993
และเปิ ดให้ นกั ลงทุนจากต่างชาติเข้ าไป ดําเนินการได้ ตงแต่
ั ้ ค.ศ. 1994มีประชากรประมาณ 2.5 ล้ านคน
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

08.55 น.
10.45 น.

เที่ยง
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บ่ าย

คํ่า

นําท่านชม ภายนอก โบสถ์ เซนต์ โซเฟี ย 1 ในโบสถ์คริ สต์ 17 แห่งและสวยที่สดุ ในเมืองฮาร์ บิน เป็ นโบสถ์
คริสต์นิกายออร์ โธดอกซ์ที่สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1907 ซึง่ แสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้ เข้ ามามีอิทธิพลใน
ฮาร์ บนิ ภายหลังจากที่ทหารรัสเซียต้ องประสบความพ่ายแพ้ ในสงครามรัสเซีย – ญี่ปนุ่ (ค.ศ. 1904 1905)
โดยชาวรัสเซียได้ สร้ างโบสถ์ แห่งนี ้เป็ นที่พึ่งพิงทางใจ และสร้ างขวัญกําลังใจแก่กองทหารรัสเซียที่เข้ ามา
ประจําอยู่ ณ ที่นี่ ปั จจุบนั โบสถ์แห่งนี ้ยังถูกใช้ เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บผลงานด้ านศิลปะ และเป็ นสถานที่จดั
แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของเมืองอีกด้ วย จากนันนํ
้ าท่านสู่ จงยางต้ าเจีย สร้ างขึ ้นเมื่อปี
คศ.1900 ถนนสายยาวสร้ างขึ ้น ตามแบบศิลปะสมัยใหม่ที่มีกลิ่นอายตะวัน ตก โดยมี เ สาตั ง้ อยู่ ร อบๆ
ทังหมด
้
71 ต้ นและเสาเหล่านี ้จะแกะสลักเกี่ยวกับประวัตแิ ละวัฒนธรรมของเมืองอันมีมายาวนานกว่า
300 ปี
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารคํ่านําท่านเที่ยวชมเทศกาล China Harbin Ice and Snow World หรื อ นิทรรศการและ
ศิลปกรรมการแกะสลักนํา้ แข็งประจําปี ของฮาร์ บิน “ปิ งเสวี่ยต้ าซื่อเจีย้ ” เริ่ มจัดขึ ้นครัง้ แรกในเดือน
ธันวาคม ปี ค.ศ.1999 ในปี นี ้จัดขึ ้นเป็ นครัง้ ที่ 16 ภายในมีจดั แสดงการแกะสลักนํ ้าแข็ง โดยมีการนํานํ ้าแข็ง
จากแม่นํ ้าซงฮัวเจียงมาแกะสลักเป็ นรูปต่างๆ ท่านจะได้ ชมความงดงามของโคมไฟนํ ้าแข็งยามคํ่าคืน ใช้ พื ้น
ในการจัดแสดงประมาณ 600,000 ตารางเมตร ซึ่งแต่ละปี จะมีการกําหนดหัวข้ อในการแกะสลักนํ ้าแข็งที่
แตกต่างกันไป
 พักที่ LONGDA SHIDAI HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่สาม

หลงจู - เอ้ อหลงซาน สกีเซ็นเตอร์ – สวนสตาลิน – อนุสาวรี ย์ฝังหง - แม่ นาํ ้ ซงฮัว
เจียง

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ หลงจู-เอ้ อหลงซาน สกีเซ็นเตอร์ ซึ่งตังอยู
้ ่
ห่างจากเมืองฮาร์ บิ ้นไปประมาณ 56 กิโลเมตร ในเขตเทือกเขา
เอ้ อหลงซาน ณ ความสูง เหนื อระดับนํา้ ทะเลประมาณ 266
เมตร ซึ่ง มี ร ะยะเวลาที่ มี หิ ม ะ ปกคลุม เหมาะแก่ก ารเล่นสกี
เฉลี่ยประมาณ 140 วัน ใน 1 รอบปี ประกอบด้ วยสกีเซ็นเตอร์
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เที่ยง
บ่ าย

คํ่า

และรี สอร์ ทบนเนือ้ ที่กว่าทันสมัยและได้ มาตรฐานครบครันไว้ คอยบริ การอีกด้ วย ให้ ท่านเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมบนลานหิมะ อาทิเช่น การเล่นสกี ( มีลานสกีที่เหมาะกับเด็กและผู้ที่เริ่มหัดเล่น, แคร่เลื่อน,
สโนว์โมบิล, รถม้ าลาก, เล่นสเก็ตบนทะเลสาบนํ ้าแข็ง ฯลฯ (ราคาทัวร์ ไม่ รวม ค่ าเช่ าอุปกรณ์ และ
กิจกรรมต่ างๆ ภายในสกีรีสอร์ ท ) สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับฮาร์ บิ ้น
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม สวนสาธารณะสตาลิน ที่สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1953 เพื่อเป็ นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีตอ่ กัน
ระหว่างสองชาติมหาอํานาจแห่งโลกคอมมิวนิสต์ ซึ่งสวนแห่งนีเ้ ป็ นสวนพฤกษชาติที่ถูกจัดวางในสไตล์
รัสเซีย และตกแต่งด้ วยต้ นไม้ ดอกไม้ และชมทัศนียภาพของแม่นํ ้าซงฮัวซึ่งถือได้ ว่าเป็ นจุดชมวิวที่งดงาม
ที่สุดแห่งหนึ่ง จากนันนํ
้ าท่านชม อนุสาวรี ย์ฝังหง ตังอยู
้ ่บริ เวณชายฝั่ งแม่นํ ้าซงฮัวเจียง เป็ นอนุสรณ์
ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์ บินที่พยายามต่อสู้กบั อุทกภัยครัง้ ใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 แสดงถึง
สถานการณ์ที่เกิดขึ ้นในตอนนัน้ อนุสาวรี ย์รูปทรงเป็ นเสาทรงกลมแบบโรมัน มีความสูงถึง 22.5 เมตร
บนยอดเสาเป็ นรู ปแกะสลักกลุ่มกรรมกร ชาวนา ทหาร และนักศึกษาที่ร่วมใจร่ วมแรงกันอย่างสามัคคี
จากนันนํ
้ าท่านชม แม่ นํา้ ซงฮัวเจียง แม่นํ ้าสายใหญ่ที่สดุ ของมณฑลเฮยหลงเจียง ซึ่งไหลผ่านกลางเมือง
ฮาร์ บิ ้น มีความยาวประมาณ 1,840 กิโลเมตร ให้ ทา่ นอิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัยและชมคนว่ายนํ ้า
 รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารมื้ อพิเศษ....ด้ วยสุกี้หม้ อไฟตงเป่ ย ใน Ice Dom
Restaurant และให้ ท่านท้าลมหนาว ใน Ice Bar ด้ วยเบียร์ พื้นเมื องเฉพาะหน้าหนาว (สงวนสิทธิ์
สาหรั บผู้ใหญ่ ท่านละ 1 แก้ วเท่ านั้น)
 พักที่ LONGDA SHIDAI HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ส่ ี

เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถ) - สวนเสือไซบีเรี ยน - ปั กกิ่ง

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

นําท่านสู่ ไท่ หยางต่ าว ( เกาะพระอาทิตย์ ) เกาะขนาดใหญ่ซงึ่ ตังอยู
้ ท่ างตอนเหนือของ
แม่ นํา้ ซงฮัวเจียง มีพื ้นที่ 88 ตารางกิโลเมตร เดิมเป็ นสถานที่พกั ฟื น้ ของกรรมกรใช้ แรงงานเมืองฮาร์ บิ ้น
สถานที่สวยงามร่มรื่ น ชมความงามของเมืองชนบทที่เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ นับเป็ นสถานที่อาบแดดที่
วิเศษสุด นอกจากนันยั
้ งมีเรื อ , จักรยาน และรถม้ าลากสไตล์ยโุ รปไว้ บริ การให้ เช่าอีกด้ วย ( ราคาทัวร์ ไม่
รวมค่ าเช่ าอุปกรณ์ ต่างๆ ) ส่วนในช่วงฤดูหนาวเมื่อเกาะแห่งนี ้ถูกปกคลุมด้ วยหิมะ ก็จะกลายเป็ นสถาน
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เที่ยง
บ่ าย

คํ่า
22.25 น.
00.35 น.

พักหย่อนใจในอุดมคติ ที่เหมาะอย่างยิ่งกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานนํ ้าแข็ง อาทิเช่น สเก็ตนํ ้าแข็ง ,
เลื่อนหิมะ , และ ชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลักหิมะประจําปี ของฮาร์ บิ ้น เกาะสุริยนั ถือเป็ นสถานที่
จัดแสดงการแกะสลักหิมะนํ ้าแข็งที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศจีนที่โด่งดังไปทัว่ โลก ซึง่ ปั จจุบนั นี ้ท่านสามารถชม
การแสดงการแกะสลักหิมะนํา้ แข็งในอาคารของเกาะสุริยนั นี ้ได้ ชมการแกะสลักนํา้ แข็งกําแพงเมืองจีน
สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจีน ท่านสามารถถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
เหมือนกับท่านได้ อยูใ่ นนิทรรศการแกะสลักหิมะนํ ้าแข็งอย่างแท้ จริง อย่างที่เห็นในปั จจุบนั
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม สวนเสือไซบีเรียน ( สัตว์อนุรักษ์ที่มีคา่ ชนิดหนึ่งของประเทศจีน ) สวนเสือตังอยู
้ ่ทางเหนือของ
แม่นํ ้าซงฮัว มีพื ้นที่ 196.53 เอเคอร์ และมีเสือไซบีเรี ยน สัตว์อนุรักษ์ ที่มีความสวยงาม น่ารัก และเป็ นเสือที่
ไม่ดรุ ้ ายอาศัยอยู่กว่า 100 ตัว จากนันนํ
้ าท่านแวะเลือกซื อ้ ผลิตภัณฑ์ พืน้ เมืองฮาร์ บินและร้ านขายของ
รัสเซีย
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
เหิรฟ้าสูน่ ครปั กกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 1622
ถึงท่าอากาศยาน นครปั กกิ่ง เป็ นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปั จจุบนั แบ่งเป็ น 16 เขตและ
2 อําเภอ เป็ นนครที่ขึ ้นตรงต่อส่วนกลาง เป็ นศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและ
เขตชุมทางการคมนาคมทัว่ ประเทศจีนและเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทังในประเทศจี
้
นและต่างประเทศ
จากนันนํ
้ าท่านเข้ าสู่ที่พกั
 พักที่ YITEL HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ห้า

กําแพงเมืองจีน - ถนนหวังฟูจ่ งิ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านชม หยกจีน ของลํ ้าค่าของปั กกิ่งที่ขึ ้นชื่อ ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดี
งาม สติปัญญา และความยุติธรรมรวมไปถึงลัทธิขงจื๊อยังให้ ความหมายของหยกในแง่ของสั ญญาลักษณ์
แห่งปั ญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกล้ าหาญ ซึ่งหากใครได้ ครอบครองหยกจะ
พบความสุขความเจริ ญรุ่ งเรื อง ความรํ่ ารวย ความมีโชค รวมถึงทําให้ อายุยืนอีกด้ วยให้ ท่านได้ เลือกชม
หยกที่ได้ ผ่านการเจียระไนมาเป็ นเครื่ องประดับนําโชค อาทิเช่น กําไลหยก แหวนหยก หรื อ เผ่เย้ า ให้ ท่าน
ได้ เลือกซื ้อเป็ นของขวัญของฝาก จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ กําแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของ
โลกในยุคกลาง ที่สร้ างขึ ้นด้ วยแรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 กม. สร้ างขึ ้นครัง้ แรกเมื่อ
ประมาณกว่า 2000 ปี ก่อน โดยจักรพรรดิจิ๋นซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้ เป็ นปึ กแผ่น ตัวกําแพงสูงราว
7 เมตร กว้ าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้ านําวัสดุที่ใช้ ก่อสร้ างกําแพงแห่งนี ้มาสร้ างกําแพงที่มีความหนา 1 เมตร
สูง 5 เมตร จะได้ กําแพงที่มีความยาวรอบโลก ก่อนเดินทางกลับเข้ าเมืองปั กกิ่งนําท่านแวะซื ้อยาแก้ นํ ้าร้ อน
ลวกเป่ าฟู่ หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจําบ้ านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้ , นํ ้าร้ อนลวก,
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เที่ยง
บ่ าย

คํ่า

แมลงสัตว์กดั ต่อย, แพ้ , คัน, แผลสด, ผื่น, เป็ นหนอง, สิวอักเสบ, บวมแดง, การอักเสบของผิว, กลาก
เกลื ้อน, โรคผิวหนังต่างๆ
้ ไทยรสเด็ด
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุก้ี+น้าจิม
นําท่านชม ศูนย์ วิจัยทางการแพทย์ แผนโบราณ ฟั งเรื่ องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตังแต่
้ อดีตถึง
ปั จ จุบัน การส่ ง เสริ ม การใช้ ส มุ น 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 นําท่านสู่ ถนนหวังฟูจ่ งิ ซึง่ เป็ นศูนย์กลางสําหรับการ
ช้ อปปิ ง้ ที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปั กกิ่ง รวมทังห้
้ างสรรพสินค้ าชื่อดังต่างๆ และร้ านค้ า ร้ านอาหาร
ศูนย์กลางความบันเทิงมากมายที่จะสร้ างสีสนั ให้ กบั ผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี ้ เชิญท่านอิสระ
ช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง
 พักที่ YITEL HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่หก

จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้ องห้ าม “กู้กง”– ตลาดรั สเซีย - กรุ งเทพฯ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม

เที่ยง
บ่ าย

19.45 น.
23.45 น.

นําท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตรุ ัสที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จดั
งานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็ นที่ระลึกกับอนุสาวรี ย์วีรชน
ศาลาประชาคม และ หอระลึกประธานเหมาเจอตุง จากนันนํ
้ าท่านผ่านประตูเข้ าสู่ พระราชวังต้ องห้ าม
“กู้กง” สถานที่ว่าราชการและที่ ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นําชม
โบราณสถาน และสิ่งก่อสร้ างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ที่สร้ างขึ ้นบนพื ้นที่ 720,000 ตารางเมตร นําชม
หมูอ่ าคารเครื่ องไม้ ที่ประกอบด้ วยห้ องหับต่างๆถึง 9,999 ห้ อง ชมพระตําหนักว่าราชการ พระตําหนักชันใน
้
ห้ องบรรทมของจักรพรรดิ และห้ องว่าราชการหลังมูล่ ี่ไม้ ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ ดปั กกิง่
นําท่านแวะเลือกซื ้อไข่ มุก ครี มไข่มุกบํารุ งผิว ที่ทําจากไข่มกุ นํ ้าจืดที่เพาะเลี ้ยงในทะเลสาบ จากนันนํ
้ า
ท่านไปช้ อปปิ ง้ ที่ ตลาดรั สเซีย เพื่อเลือกซื ้อสินค้ าขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผ้ าไหม, ถุงเท้ า, รองเท้ า,
นาฬิกา เป็ นต้ น เพื่อความจุใจในการช้ อปปิ ง้ สินค้ าราคาถูก
หมายเหตุ : อาหารค่า อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ งของท่ าน
บินลัดฟ้ากลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 979 
เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ
( *** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ ตัง้ แต่ 15 ท่ านขึน้ ไป *** )
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หมายเหตุ : ตามนโยบายร่ วมกับการท่ องเที่ยวแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้ มีการประชาสัมพันธ์ สินค้ าพืน้ เมืองให้
นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ ู จักคือ บัวหิมะ , หยก , นวดฝ่ าเท้ า , ไข่ มุก ซึ่งจําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย
เพราะมีผลกับราคาทัวร์
จึงเรี ยนให้ กับนักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ าร้ านทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ าน
แวะชมซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 45 นาที ซือ้ หรื อไม่ ซือ้ ขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการ
บังคับใดๆ ทัง้ สิน้

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

 กําหนดการเดินทาง 3-8 กุมภาพันธ์ 2558
3-8 มีนาคม 2558
อัตราค่ าบริ การ ผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2 ท่าน)
พักห้ องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
หมายเหตุ :

ท่านละ
ท่านละ

36,900
5,500

บาท
บาท

ราคาทัวร์ นี ้ ไม่ มีราคาเด็ก/ไม่ แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ ดังกล่ าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจาก
สภาวะนํา้ มันโลกที่มีการปรั บราคาสูงขึน้ ทําให้ สายการบินอาจมีการปรั บราคาภาษีนํา้ มันขึน้ ในอนาคต
ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ าภาษีนํา้ มันเพิ่มตามความเป็ นจริง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทาง
เป็ นสําคัญ (ราคาดังกล่าวข้ างต้ นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สภาวะค่าเงินบาทที่
ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่านํ ้ามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว้ )

อัตราค่าบริ การดังกล่าวรวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชันทั
้ ศนาจร ไป - กลับ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
2. ค่าวีซา่ และภาษี สนามบินทุกแห่งตามที่กําหนดไว้ ในรายการ
3. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื ้อ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
5. นํ ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
หมายเหตุ : ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ย. 2554 สายการบิน AIR CHINA มีประกาศเปลีย่ นแปลงนํ ้าหนัก และขนาดกระเป๋ าสัมภาระ โดยให้
กระเป๋ าสัมภาระที่โหลดใต้ ท้องเครื่ องได้ ทา่ นละ 1 ใบ มีนํ ้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และขนาดของกระเป๋ าต้ องมีขนาดโดยรอบของกระเป๋ ารวม
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แล้ วไม่เกิน 158 เซนติเมตร (กว้ าง X ยาว X สูง) สัมภาระติดตัวขึ ้นเครื่ องได้ ทา่ นละ 1 ชิ ้น นํ ้าหนักต้ องไม่เกิน 7 กิโลกรัม ถ้ านํ ้าหนักและขนาด
ของกระเป๋ าสัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกําหนดไว้ จะต้ องเสียส่วนที่เกินเป็ นจํานวนเงิน 200 USD หรื อ 1,300 หยวนต่อใบ

6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกัน
ที่มีอายุตงแต่
ั ้ 1 เดือนขึ ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสงู กว่า 70 ปี ขึ ้นไป ค่าชดเชยทังหลายตาม
้
กรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึง่ ของค่าชดเชยที่ระบุไว้ ในกรรมธรรม์ ทังนี
้ ้ย่อมอยู่ในข้ อจํากัดที่มีการตกลงไว้ กบั บริ ษัทประกัน
ชีวิต 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 อํานาจของสุรายาเสพ
ติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้ งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้ าย การ
ยึดพาหนะ และ การปล้ นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่าบริ การดังกล่าวไม่รวม
1. ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
2. ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
3. ค่าภาษี ทกุ รายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ้ ามีการเรี ยกเก็บ)

4. กรุ ณาเตรี ยมค่ าทิปไกด์ และคนขับรถ รวม 120 หยวนตลอดการ
เดินทาง
5. ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องการใบเสร็จรั บเงินที่ถูกต้ อง จะต้ องบวกค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม และ
หัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทัง้ หมดเท่ านัน้ และโปรดแจ้ งทางบริษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง ขอสงวนสิ ทธิ์ออกใบเสร็จ
ที่ถูกให้ 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 ผู้
จองจะไม่สามารถทําเรื่ 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
ั้
และวันเดินทาง
นันๆ
้ + ส่วนต่างของภาษี นํ ้ามันเชื ้อเพลิง / ตัว๋ 1 ใบ และบริ ษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้ จ่ายไปล่วงหน้ าตาม
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จริ งเช่น ค่าวีซา่ เป็ นต้ น (ค่าตัว๋ เครื่ องบินของผู้ที่ไม่เดินทางที่ออกตัว๋ ไปแล้ ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ในวัน
เดิม ต้ องรอทางสายการบินทําเงินคืนให้ ซงึ่ อาจจะใช้ ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน)
3. คณะทัวร์ ครบ 15 ท่ านออกเดินทาง มีหวั หน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่าน สละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น และทางบริษัทจะเรี ยกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จาก
ท่ 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 คืนเงินทังหมด
้
6.2
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 5,000 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 จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการัน
ตีคา่ มัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้
หมายเหตุ
1. จํานวนผู้เดินทางขันตํ
้ ่าผู้ใหญ่ 15 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 อกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจากไทย
้
และ
ต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ า
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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 ประสงค์เดิ นทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
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 เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้ วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะไม่วา่ ด้ 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
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้ องไม่ มีการชํารุ ดใดๆ ทัง้ สิน้ ถ้ าเกิด
การชํารุ ด
เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้ )
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้ าตรง รูปสี 2 นิ ้ว 2 ใบ มีพื ้นหลังสีฟ้า หรื อสีขาวเท่านัน้ อัดด้ วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านัน้ และต้ องไม่ใช่สติ๊กเกอร์
หรื อรู ปพริ น้ ซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้ รูปถ่ายข้ าราชการในการยื่นวีซา่ กรุ ณา
เตรี ยมหนังสือรับรองต้ 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 เดือนที่ เดินทาง ) ตังแต่
้ หน้ าแรกที่มีชื่อของผู้
เดินทาง ถ่ายสําเนาทุกหน้ า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ ามหน้ า) และต้ องมียอดเงิน 30,000 บาท ขึ ้นไป **ถ่ ายสําเนาย้ อนหลัง 3 เดือน
ขึน้ 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 เดือนที่เดินทาง ) ตังแต่
้ หน้ า
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แรกที่มีชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวให้ ถ่ายสําเนาทุกหน้ า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ ามหน้ า) และต้ องมียอดเงินที่สามารถ
รับรองค่าใช้ จา่ ยในการท่องเทีย่ วของผู้ที่จะรับรองให้ **ถ่ ายสําเนาย้ อนหลัง 3 เดือนขึน้ 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 ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ
เดือนที่เดินทาง ) ตังแต่
้ หน้ าแรกที่มีชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวให้ ถ่ายสําเนาทุกหน้ า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ ามหน้ า)
และต้ องมียอดเงินที่สามารถรับรองค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้ที่จะรับรองให้ **ถ่ ายสําเนาย้ อนหลัง 3 เดือนขึน้ ไป**

9. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุ ณากรอกให้ ครบเพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง
10. ข้ อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศกึ ษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ที่ทํางาน 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 วัน
ทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
12.โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั ง้ บริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
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 องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ 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 ้
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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 สามารถขอวีซ่า
ด่ วนได้ )
 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 าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่ าน

**ก่ อนทําการจองทัวร์ ทุกครั ง้ กรุ ณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด
เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก**

ผู้เดินทางกรุ ณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี!้ !!!
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS./ MRS./ MR.) NAME.........................................................................SURNAME......................................................................
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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)
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมือ่ วันที.่ ...............................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ .............................เดือน............................ปี ...........................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ............................................................................................
เมือ่ วันที.่ ...............................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ .............................เดือน............................ปี ...........................

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

