ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2556
เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มีการปรั บราคาสู งขึน้ ทําให้ สายการบินอาจมีการปรั บราคาภาษีนํ้ามันขึน้ ในอนาคต
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง ซึ่ งทางบริ ษัทฯยังไม่ ได้ รวมภาษีนํ้ามันใหม่ ที่อาจจะ
เกิดขึน้

*** กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์และคนขับรถ จานวน 120 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง ***
*** ส่วนหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสมในเรื่องของการบริการ ***

 กําหนดการเดินทาง 27 – 31 ธันวาคม / 31 ธันวาคม – 4 มกราคม 57
วันแรก
04.00 น.

กรุ งเทพฯ – ปักกิง่ – พระราชวังฤดูร้อนอวีเ้ หอหยวน - กายกรรมปักกิง่
 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่ างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9บริ เวณ
ISLAND-U ( เคาน์ เตอร์ NO. U1 – U7 ) สายการบินแอร์ ไชน่ า ( CA ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและ
อํานวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง

06.10 น.
11.50 น.

เที่ยง
บ่ าย

คํ่า

วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง

เหิ รฟ้ าสู่นครปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 810 
ถึงท่าอากาศยาน นครปักกิง่ เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็ นเมือง
สําคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปี ก่อนคริ สตกาล หลังการปฏิวตั ิลม้ ล้าง
ระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราช และการสูร้ บกลางเมือง ค.ศ 1949 พรรคคอมมิวนิสต์
จีนได้ชยั ชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุ งปั กกิ่งเป็ นเมืองหลวงของประเทศนับแต่
นั้นมา และท่านจะได้สมั ผัสกับ “สนามบินนานาชาติ” ซึ่ งสามารถรองรับผูโ้ ดยสาร
ได้ 43 ล้านคน และจะเพิ่มเป็ น 55 ล้านคนในปี 2015 สนามบินโฉมใหม่ที่มีขนาดกว่า
1 ล้านตารางเมตร ซึ่ งใหญ่กว่าเพนตากอนของสหรัฐอเมริ กานี้ เป็ นฝี มือของ
ผูอ้ อกแบบสนามบินเช็กแลพก๊อกของฮ่องกงด้วย นัน่ คือ Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทาง ที่เข้าถึงจิตใจผูโ้ ดยสาร
ด้วยการออกแบบทางเดินแต่ละส่ วนให้ส้ นั ที่สุด ฟอสเตอร์ ได้แบ่งอาคารที่กว้างขว้างใหญ่โตของสนามบินนานาชาติ
ปักกิ่งออกเป็ น 2 ข้าง ทอดตัวจากทิศใต้ไปสู่ทิศตะวันออก เพื่อช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์ แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดด
ละมุนละไมได้ฉายส่ องเข้ามาพร้อมทั้งใช้นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดปริ มาณก๊าซคาร์บอนภายในตัวอาคาร หลังผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม พระราชวังฤดูร้อนอวีเ้ หอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปี ก่อน ชม
ทะเลสาบคุนหมิงที่ขดุ ขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิ์กวางสู ชมระเบียงกตัญํู
เรื อหิ นอ่อน จากนั้นนําท่านแวะเลือกซื้ อไข่ มุก ครี มไข่มุกบํารุ งผิว ที่ทาํ จากไข่มุกนํ้าจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาป นําท่าน
แวะชมโรงงานผลิตผ้ าไหมของจีน ชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็ นสิ นค้าทั้งใช้เครื่ องจักร และ แรงงานคน ชมการ
ดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทําใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่ งเหมาะกับการซื้ อเป็ นทั้งของฝากและใช้เอง
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านชม กายกรรมปักกิง่ เป็ นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสี ยว และความยืดหยุน่
ของร่ างกาย มีการแสดงหลายหลายชุดแต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไปโชว์ความสามารถหลายๆ ด้าน เช่น โชว์หมุนจาน,
โชว์ควงของ เป็ นต้น กายกรรมปักกิ่งนั้น ยังเป็ นโชว์กายกรรมที่มีชื่อเสี ยงดังก้องโลกอีกด้วย
 พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ า
พระราชวังต้ องห้ าม “กู้กง” – จัตุรัสเทียนอันเหมิน - ตลาดรัสเซีย
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้ องห้ าม “กู้กง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัย
ราชวงศ์หมิงและชิง นําชมโบราณสถาน และสิ่ งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตาราง
เมตร นําชมหมู่อาคารเครื่ องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตําหนักว่าราชการ พระตําหนักชั้นใน
ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา จากนั้นนําท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเห
มิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จดั งานพิธีเฉลิมฉลองเนื่ องในโอกาสพิเศษต่างๆ
บันทึกภาพเพื่อเป็ นที่ระลึกกับอนุสาวรี ยว์ ีรชน ศาลาประชาคม และ หอระลึกประธานเหมาเจอตุง นําท่านชม ศู นย์ วิจัย
ทางการแพทย์ แผนโบราณ ฟังเรื่ องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั การส่ งเสริ มการใช้สมุนไพรจีนที่มี
มานานนับพันปี พร้อมรับฟั งการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญ และนําท่านชมการสาธิ ต การนวดเท้ า ซึ่ งเป็ นอีกวิธี
หนึ่งในการผ่อนคลายความเคลียด และบํารุ งการไหลเวียนของโลหิ ตด้วยวิธีธรรมชาติ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

คํ่า
วันที่สาม
เช้ า
07.35 น.
09.40 น.

เที่ยง
บ่ าย

คํ่า

นําท่านชม หยกจีน ของลํ้าค่าของปักกิ่งที่ข้ ึนชื่อ ซึ่ งชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และ
ความยุติธรรมรวมไปถึงลัทธิ ขงจื๊อยังให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญญาลักษณ์แห่งปั ญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความ
พอประมาณ และความกล้าหาญ ซึ่ งหากใครได้ครอบครองหยกจะพบความสุ ขความเจริ ญรุ่ งเรื อง ความรํ่ารวย ความมีโชค
รวมถึงทําให้อายุยืนอีกด้วย ให้ท่านได้เลือกชมหยกที่ได้ผา่ นการเจียระไนมาเป็ นเครื่ องประดับนําโชค อาทิเช่น กําไลหยก
แหวนหยก หรื อ เผ่เย้า ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของขวัญของฝานําท่านช้อบปิ้ งที่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้ อสิ นค้าขายส่ ง
ราคาถูก อาทิเช่น ผ้าไหม , ถุงเท้า , รองเท้า , นาฬิกา เป็ นต้น เพื่อความจุใจในการช้อปปิ้ งสิ นค้าราคาถูก
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ า
ปักกิง่ - ฮาร์ บนิ้ – แม่ นํ้าซงฮัวเจียง – อนุสาวรีย์ฝังหง – สวนสตาลิน - ถนนจงยาง
 รับประทานอาหารเช้า ( แบบกล่อง)
จากนั้นนําท่านเดินท่างสู่ “สนามบินนานาชาติ” นครปักกิ่ง
เหิ รฟ้ าสู่เมืองฮาร์บิ้น โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 1603 
ถึงท่าอากาศยาน เมืองฮาร์ บิน้ เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง ตั้งอยูท่ างทิศเหนื อสุ ดของประเทศจีน มีพรมแดนตั้งแต่
ทิศเหนือไล่ลงมาถึงทิศตะวันออกติดชายแดนรัสเซี ยส่ วนทิศตะวันตกจรดมองโกเลียใน มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อน
และเลื่องชื่อในฐานะเป็ นเมืองนํ้าแข็งของประเทศ ซึ่ งมีการจัดเทศกาลฤดูหนาว การแข่งขันแกะสลักนํ้าแข็ง และเป็ นเขต
เศรษฐกิจพัฒนา เทคโนโลยีช้ นั สูงของประเทศเมื่อปี 1993 และเปิ ดให้นกั ลงทุนจากต่างชาติเข้าไป ดําเนินการได้ต้ งั แต่
ค.ศ. 1994มีประชากรประมาณ 2.5 ล้านคน นําท่านชม แม่ นํ้าซงฮัวเจียง แม่น้ าํ สายใหญ่ที่สุดของมณฑลเฮยหลงเจียง ซึ่ ง
ไหลผ่านกลางเมืองฮาร์บิ้น มีความยาวประมาณ 1,840 กิโลเมตร ให้ท่านอิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัยและชมคนว่ายนํ้า
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ฝังหง ซึ่ งตั้งอยู่ ณ บริ เวณชายฝั่งแม่น้ าํ ซงฮัว เป็ นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายาม ของชาวเมือง
ฮาร์บินที่ พยายามต่อสูก้ บั อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 ซึ่ งนํ้าในแม่น้ าํ ซงฮัวเจียงสู งกว่าตัวเมืองฮาร์บิ้น 7 เมตร และ
เหลือเพียง 20 เซนติเมตร นํ้าก็จะทะลักเข้ามาในตัวเมือง จึงได้มีการสร้างเขื่อนให้สูงขึ้นอีก 30 เซนติเมตร ตลอดเขื่อนกว่า
140 กิโลเมตร เป็ นเวลา 28 วัน จน ในที่สุดนํ้าก็ไม่ไหลเข้ามาท่วมเมืองฮาร์บิ้น ทั้งๆที่กระแสนํ้าในปี ค.ศ. 1998 เป็ น
กระแสนํ้าที่สูงที่สุดในรอบ 52 ปี อนุสาวรี ยเ์ ป็ นเสาทรงกลมแบบโรมัน สูง 13 เมตร บนยอดเสาเป็ นรู ปแกะสลักกลุ่ม
กรรมกร ชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนักศึกษาที่ร่วมใจร่ วมแรงกัน แสดงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้น ฐานของ
อนุสาวรี ยส์ ร้างเป็ นสระรู ป พระจันทร์เสี้ ยว 3 ชั้น ชั้นล่างเป็ นระดับนํ้าในปี ค.ศ. 1932 ที่เคยสร้างความเสี ยหายให้กบั เมือง
ฮาร์บิ้นเป็ นอย่างมาก สระชั้นที่ 2 เป็ นระดับนํ้าในปี ค.ศ. 1957 เท่ากับระดับนํ้าเมื่อ 52 ปี ก่อน ซึ่ งสูงกว่าระดับนํ้าปี ค.ศ.
1932 ถึง 0.58 เซนติเมตร ปี ค.ศ. 2001 สร้างสระขึ้นเป็ นชั้นที่ 3 เพื่อบันทึกระดับนํ้า ซึ่ งสูงขึ้นอีก 0.75 เซนติเมตร ด้านหลัง
ประกอบด้วยเสา และระเบียงโค้งแบบโรมัน ซึ่ งแสดงถึงความสามัคคีของชาวเมืองฮาร์บิ้น
นําท่านชม สวนสตาลิน
(ซื่อต้ าหลินกงหยวน) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1953 เพื่อเป็ นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกันในขณะนั้นระหว่างสองชาติ
มหาอํานาจแห่ งโลกคอมมิวนิสต์ ซึ่ งสวนแห่งนี้เป็ นสวนพฤกษาชาติที่ถกู จัดวางในสไตล์รัสเซี ย และตกแต่งด้วยต้นไม้ ,
แปลงดอกไม้ และชุดสลักหิ น นอกจากนั้นยังเป็ นจุดชมทัศนียภาพของแม่น้ าํ ซงฮัวซึ่ งถือว่าเป็ นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดอีก
แห่งหนึ่งด้วย จากนั้นนําท่านเที่ยวช้อปปิ้ งที่ยา่ น จงยางปู้ สิ งเจีย หรื อ ถนนจงยาง เชิญท่านอิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าของ
ฝากและของที่ระลึก ณ ย่านการค้าของเมือง จากนั้นนําท่าน ช้ อปปิ้ งสิ นค้ าพืน้ เมืองรัสเซีย อาทิเช่น เครื่ องประดับ ให้ท่าน
ได้เลือกซื้ อสิ นค้าและของพื้นเมือง
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารมื้อพิเศษ....ด้ วยสุ กหี้ ม้ อไฟตงเป่ ย ใน Ice Dome Restaurant
 พักที่ LONGDA SHIDAI HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่สี่
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

คํ่า

หลงจู - เอ้ อหลงซาน สกีเซ็นเตอร์ – เทศกาล ปิ งเสวีย่ ต้ าซื่อเจีย้
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ หลงจู-เอ้ อหลงซาน สกีเซ็นเตอร์ ซึ่ งตั้งอยูห่ ่างจากเมืองฮาร์บิ้นไปประมาณ 56 กิโลเมตร ในเขตเทือกเขา
เอ้อหลงซาน ณ ความสูงเหนือระดับนํ้าทะเลประมาณ 266 เมตร ซึ่ งมีระยะเวลาที่มีหิมะ ปกคลุมเหมาะแก่การเล่นสกีเฉลี่ย
ประมาณ 140 วัน ใน 1 รอบปี ประกอบด้วยสกีเซ็นเตอร์ และรี สอร์ ทบนเนื้ อที่กว่าทันสมัยและได้มาตรฐานครบครันไว้
คอยบริ การอีกด้วย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานหิ มะ อาทิเช่น การเล่นสกี ( มีลานสกีที่เหมาะกับเด็กและผูท้ ี่เริ่ มหัดเล่น, แคร่ เลื่อน,
สโนว์โมบิล, รถม้าลาก, เล่นสเก็ตบนทะเลสาบนํ้าแข็ง ฯลฯ (ราคาทัวร์ ไม่ รวม ค่ าเช่ าอุปกรณ์ และกิจกรรมต่ างๆ ภายในสกี
รีสอร์ ท ) สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับฮาร์บิ้น
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารคํ่านําท่านเที่ยวชมเทศกาล Harbin Ice and Snow Festival หรื อ นิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักนํา้
แข็งประจําปี ของฮาร์ บิน “ปิ งเสวีย่ ต้ าซื่อเจีย้ ” ที่เมืองฮาร์บิ้นซึ่ งฤดูเยือกแข็งที่ยาวนาน ทํา ให้ฮาร์บิ้นซึ่ งอยูท่ างตะวันออก
เฉี ยงเหนือของจีนกลายเป็ นเมืองนํ้าแข็งสภาพอากาศเย็นจัดทําให้แม่น้ าํ ซงฮัวกลายเป็ นลานนํ้าแข็งที่ท้ งั หนาและกว้างใหญ่
ที่ผมู ้ าร่ วมงานใช้เล่นสไลเดอร์ ลากเลื่อนและกีฬาต่างๆ อย่าง ฮ็อกกี้ , สเก็ต และสกีกนั อย่างสนุกสนาน มีการนํานํ้าแข็ง
ก้อนโตมาแกะสลักเป็ นรู ปต่างๆ ให้ท่านชมความงดงามของโคมไฟนํ้าแข็งยามคํ่าคืนตามอัธยาศัย
 พักที่ LONGDA SHIDAI HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันที่ห้า
เช้ า

เกาะพระอาทิตย์ - สวนเสื อไซบีเรียน - ผ่ านชม “โบสถ์ เซนต์ โซเฟี ย” - ฮาร์ บิน – ปักกิง่ – กรุ งเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นําท่านสู่ ไท่ หยางต่ าว ( เกาะพระอาทิตย์ ) เกาะขนาดใหญ่ซ่ ึ งตั้งอยูท่ างตอนเหนือของ แม่ นาํ้ ซงฮัวเจียง มีเนื้อที่ประมาณ
3,800 เฮคเตอร์ เดิมเป็ นสถานที่พกั ฟื้ นของกรรมกรใช้แรงงานเมืองฮาร์บิ้น สถานที่สวยงามร่ มรื่ น ชมความงามของเมือง
ชนบทที่เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ นับเป็ นสถานที่อาบแดดที่วิเศษสุ ด นอกจากนั้นยังมีเรื อ , จักรยาน และรถม้าลากสไตล์
ยุโรปไว้บริ การให้เช่าอีกด้วย ( ราคาทัวร์ ไม่ รวมค่ าเช่ าอุปกรณ์ ต่างๆ ) ส่ วนในช่วงฤดูหนาวเมื่อเกาะแห่ งนี้ ถูกปกคลุมด้วย
หิ มะ ก็จะกลายเป็ นสถานหย่อนใจในอุดมคติ ที่เหมาะอย่างยิ่งกับกิจกรรมหลากหลายชนิ ดบนลานนํ้าแข็ง อาทิเช่น สเก็ต
นํ้าแข็ง , เลื่อนหิ มะ , และ ชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลักหิ มะประจําปี ของฮาร์บิ้น เกาะสุ ริยนั ถือเป็ นสถานที่จดั

เที่ยง
บ่ าย

คํ่า
20.55 น.
22.55 น.

00.40 น.
05.05 น.

แสดงการแกะสลักหิ มะนํ้าแข็งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนที่โด่งดังไปทัว่ โลก ซึ่ งปั จจุบนั นี้ ท่านสามารถชมการแสดงการ
แกะสลักหิ มะนํ้าแข็งในอาคารของเกาะสุ ริยนั นี้ ได้ ชมการแกะสลักนํ้าแข็งกําแพงเมืองจีน สวนหิ มะ และอีกหลากหลาย
แหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญของจีน ท่านสามารถถ่ายรู ปสถานที่ ท่องเที่ยวต่างๆ เหมือนกับท่านได้อยู่ในนิ ทรรศการแกะสลัก
หิ มะนํ้าแข็งอย่างแท้จริ ง อย่างที่เห็นในปัจจุบนั
 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตั ตาคาร
นําท่านชม สวนเสื อไซบีเรียน ( สัตว์อนุรักษ์ที่มีค่าชนิดหนึ่ งของประเทศจีน ) สวนเสื อตั้งอยู่ทางเหนือของแม่น้ าํ ซงฮัว มี
พื้นที่ 196.53 เอเคอร์ และมีเสื อไซบีเรี ยน สัตว์อนุรักษ์ที่มีความสวยงาม น่ารัก และเป็ นเสื อที่ไม่ดุร้ายอาศัยอยูก่ ว่า 100 ตัว
จากนั้นนําท่านชม ผ่ านชม “โบสถ์ เซนต์ โซเฟี ย” 1 ในโบสถ์คริ สต์ 17 แห่ง ซึ่ งแสดงถึงวัฒนธรรม รัสเซี ยที่ได้เข้ามามี
อิทธิ พลในฮาร์บิ้น ซึ่ งโบสถ์คริ สต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1907 ภายหลังจากที่ทหารรัสเซี ยต้องประสบกับ
ความพ่ายแพ้ในสงครามรัสเซี ย-ญี่ปุ่น ปี ค.ศ.1904-1905 โดยชาวรัสเซี ยได้สร้างโบสถ์แห่ งนี้ข้ ึนเพื่อเป็ นที่พ่ ึงพิงทางใจ
และสร้างกําลังขวัญแก่กองทหารรัสเซี ยที่เข้ามาประจําอยู่
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
เหิ รฟ้ าสู่นครปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 1622
ถึงท่าอากาศยาน นครปักกิง่ เป็ นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบนั แบ่งเป็ น 16 เขตและ 2 อําเภอ เป็ นนครที่
ขึ้นตรงต่อส่ วนกลาง เป็ นศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทัว่ ประเทศ
จีน และเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ
บินลัดฟ้ ากลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 809 
เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ
************ ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ ************

( *** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ ต้งั แต่ 15 ท่ านขึน้ ไป *** )

หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่ วมกับการท่ องเทีย่ วแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้ มีการประชาสั มพันธ์ สินค้ าพืน้ เมือง
ให้ นักท่ องเทีย่ วทัว่ ไปได้ ร้ ู จัก ในนามของร้ านรั ฐบาล คือ บัวหิมะ , หยก , ชา , นวดฝ่ าเท้ า , ไข่ มุก , ผ้ าไหม , ผีชิว ซึ่ง
จําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กบั นักท่ องเทีย่ วทุกท่ านทราบว่ า ร้ านรัฐบาล
ทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชมซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ ซื้อขึน้ อยู่กบั ความพอใจของ
ลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

ข้ อควรระวัง!!! ท่ านใดที่ต้องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั้ง

 กําหนดการเดินทาง 27 – 31 ธันวาคม / 31 ธันวาคม – 4 มกราคม 57
อัตราค่ าบริการ ผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)
พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

ท่านละ
ท่านละ

35,900
5,500

บาท
บาท

หมายเหตุ :

ราคาทัวร์ นี้ ไม่ มีราคาเด็ก/แจกกระเป๋ า ซึ่งราคาทัวร์ ดังกล่ าวอาจเปลีย่ นแปลงได้ เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มกี าร

ปรับราคาสู งขึน้ ทําให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนาํ้ มันขึน้ ในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าภาษี
นํา้ มันเพิม่ ตามความเป็ นจริง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพ
ทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
(ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณี ที่สาย
การบินมีการเรี ยกเก็บค่านํ้ามันเพิ่มเติมจากราคาที่กาํ หนดไว้)
อัตราค่าบริ การดังกล่าวรวม
1. ค่ าตัว๋ เครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป - กลับ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
2. ค่ าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่ งตามที่กาํ หนดไว้ ในรายการ
3. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. นํ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
หมายเหตุ : ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ย. 2554 สายการบิน AIR CHINA มีประกาศเปลี่ยนแปลงนํ้าหนัก และขนาดกระเป๋ าสัมภาระ โดยให้กระเป๋ า
สัมภาระที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องได้ท่านละ 1 ใบ มีน้ าํ หนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และขนาดของกระเป๋ าต้องมีขนาดโดยรอบของกระเป๋ ารวมแล้วไม่เกิน
158 เซนติเมตร (กว้าง X ยาว X สูง) สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ท่านละ 1 ชิ้น นํ้าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม ถ้านํ้าหนักและขนาดของกระเป๋ าสัมภาระ
เกินกว่าที่สายการบินกําหนดไว้ จะต้องเสี ยส่วนที่เกินเป็ นจํานวนเงิน 200 USD หรื อ 1,300 หยวนต่อใบ

6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการ
ตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต
อัตราค่าบริ การดังกล่าวไม่รวม
1. ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)

4. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ รวม 120 หยวนตลอดการเดินทาง
5. ค่ า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้ อง จะต้ องบวกค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ และหัก ณ ที่จ่าย จาก
ยอดขายจริงทั้งหมดเท่ านั้น และโปรดแจ้ งทางบริษทั ฯ จะออกให้ ภายหลัง ขอสงวนสิ ทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้ กบั บริษทั ทัวร์ เท่ านั้น
เงือ่ นไขการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 5,000 บาท หรื อทั้งหมด ส่ วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่ งเมื่อจองและจ่ายมัดจําแล้ว ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะ
ไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณี ที่ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรื อขอเลื่อนการเดินทาง ผูจ้ องจะไม่สามารถ
ทําเรื่ องขอคืนค่าตัว๋ หรื อขอคืนค่าทัวร์ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนได้ เว้นแต่
2.1 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช้จ่ายอื่นใด
2.2 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช้จ่าย
อื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น

2.3 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบ
ชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ 3,000 บาท + ค่าตัว๋ เครื่ องบินใหม่ท้ งั หมดในโปรแกรม และวันเดินทางนั้นๆ + ส่ วนต่างของ
ภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิง / ตัว๋ 1 ใบ และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น (ค่าตัว๋
เครื่ องบินของผูท้ ี่ไม่เดินทางที่ออกตัว๋ ไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ต้องรอทางสายการบินทําเงินคืนให้
ซึ่ งอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน)
3. คณะทัวร์ ครบ 15 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน สละสิ ทธิ์ ไม่
อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริษทั จะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ านเป็ นจํานวนเงิน 400
หยวน / คน / วัน
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. การยกเลิก
6.1
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
6.2
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
6.3
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
6.4
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
6.5
ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการัน
ตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ น
การเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. จํานวนผูเ้ ดินทางขั้นตํ่าผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทาง
บริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุ
ต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณี
ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะ
ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋
เครื่ องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้
ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณี ที่ลกู ค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรั บหนังสื อเดินทาง
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน (หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่ มกี ารชํารุ ดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ าเกิดการชํารุ ด
เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้ )
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพ้ืนหลังสี ฟ้า หรื อสี ขาวเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสี โกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อ
รู ปพริ้ นซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุ ณาเตรี ยมหนังสื อ
รับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ งหนังสื อเดินทาง
4. กรณี หนังสื อเดินทางที่นาํ มาให้เป็ นเล่มใหม่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุ ณาแนบหนังสื อเดินทางเล่มเก่ามาด้วย เนื่องจากสถานทูตต้องการดูวา่
ตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปี ปั จจุบนั ผูเ้ ดินทางเคยเข้าประเทศจีนมาแล้วหรื อไม่
5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา หรื อ เท่านั้น ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อของผูเ้ ดินทาง
ถ่ายสําเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุ ณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมียอดเงิน 20,000 บาท ขึ้นไป **ถ่ ายสําเนาย้ อนหลัง 3 เดือนขึน้ ไป**
*** บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่ สามารถใช้ ได้ กบั สถานฑูตจีน

6. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
7. กรณีเด็กอายุตาํ่ กว่ า 15 ปี , นักเรียน, นักศึกษา ต้องแนบสําเนาสูติบตั รของเด็ก, หนังสื อรับรองของผูท้ ี่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้
โดยแสดงความสัมพันธ์วา่ เกี่ยวข้องกับผูเ้ ดินทางอย่างไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย และสําเนา
สมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา หรื อ เท่านั้น ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อของผูท้ ี่ออกค่าใช้จ่าย
ในการท่องเที่ยวให้ ถ่ายสําเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุ ณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมียอดเงินที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผูท้ ี่จะ
รับรองให้ **ถ่ ายสําเนาย้ อนหลัง 3 เดือนขึน้ ไป**

8. กรณีผ้ เู ดินทางไม่ มีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผูเ้ ดินทางต้องมีผรู ้ ับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ โดยแนบหนังสื อรับรองของผูท้ ี่ออก
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ โดยแสดงความสัมพันธ์วา่ เกี่ยวข้องกับผูเ้ ดินทางอย่างไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของ
ผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา หรื อ เท่านั้น ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแต่หน้า
แรกที่มีชื่อของผูท้ ี่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ ถ่ายสําเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุ ณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมียอดเงินที่สามารถรับรอง
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผูท้ ี่จะรับรองให้ **ถ่ ายสําเนาย้ อนหลัง 3 เดือนขึน้ ไป**

9. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ ครบเพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง
10. ข้อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํ งาน ตําแหน่งงาน ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น หมายเลข
โทรศัพท์บา้ น ที่ทาํ งาน และของญาติ โปรดรับทราบว่ า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่ มที่
มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ ส่ ุ มตรวจทุกวัน)

11. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทําการ
(ก่อนออกเดินทาง)
12.โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่
การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นระเบียบการยืน่
เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษทั ทัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
13. ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการ
อนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแล
บัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
14. กรณี หนังสื อเดินทางชาวต่างชาติ
-ทางบริ ษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านั้น
-หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
-กรณี หนังสื อเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไป
แสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่ าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติในกรณีที่ทางบริษทั สามารถขอวีซ่าให้ ได้
-หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท และหนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
-เอกสารที่ตอ้ งเตรี ยม 1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสื อว่าจ้างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดงั ต่ อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
2. นํารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า
4. นํารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมือ่ ท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า (ต่ างชาติฝรั่งเศสไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ )
 ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
 ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท

**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่ นกฎเกณฑ์ การยืน่ วีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**
พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่ าน

**ก่อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทาง
บริษทั ฯ 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...........................................................................
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...................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)........................................................................................................................
ตําแหน่ งงาน.................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ...................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................รหัสไปรษณีย์ .................................โทร............................................................
(สํ าคัญมาก 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 าํ งาน มือถือ บ้ าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริง เพือ่ ใช้ ในการขอยืน่ วีซ่า
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนีเ้ พือ่
ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

