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วันที่หนึ่ ง

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

21.30 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณผูโ้ ดยสารขาออก อาคาร 1 ชน้ั 3 ประตู2 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน แอร์
เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร (แนะนาให้
โหลดของทีไ่ ม่จาเป็ นลงใต้ทอ้ งเครื่อง)

หมายเหตุ

เนื่ องจากตัวเครื
๋ ่องบินของคณะเป็ นตัวกรุ
๋ ป๊ ระบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นงั ่ ได้ ที่นงั ่ อาจจะไม่ได้นงั ่ ติดกันและไม่
สามารถเลือกช่วงที่นงั ่ บนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลา
เครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้ ึนเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

วันทีส่ อง

เซี่ยงไฮ้ – อุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง – ตึกสตาร์บคั – ตลาดร้อยปี

00.15 น.
05.30 น.

ออกเดินทางสู่เซีย่ งไฮ้ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เทีย่ วบินที่ XJ760
เดินทางถึงสนามบิน เซี่ยงไฮ้ผู่ตง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 1 ช.ม.กรุณาปรับนาฬกิ าของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกใน
การนัดหมาย) หนึ่งในมหานครที่ใหญ่ท่ีสุดของโลก ศู นย์กลางทางการเงินของจีน เซี่ยงไฮ้ ตัง้ อยบริเวณปากแม่นา้ หวงผู่
ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 เคยเป็ นเขตเช่าของชาวต่างชาติ ทาให้ปจั จุบนั ในเมืองเซี่ย งไฮ้ ก็ยงั คงมีสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวันตกอยู่มากมาย หลังจากนาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้วนาท่านภัตตาคารเพือ่ รับประทานอาหารเช้า
 บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ อุโมงค์เลเซอร์แห่งนี้เป็ นอุโมงค์ลอดแม่นา้ สายแรกในประเทศจีน 1 ใน 5 อย่างที่
นักท่องเทีย่ วที่ไปเซีย่ งไฮ้ตอ้ งไม่พลาด ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็ นรูปต่างๆ ที่แสนจะน่าตื่นตาตื่นใจ ทัง้ แสง สี
เสียงภายในอุโมงค์เปลีย่ นแปลงตลอดระยะทาง บางช่วงทาให้รูส้ กึ เหมือนเดินทางอยู่ในห้วงอวกาศเลยทีเดียวใช้เวลาข้าม
ประมาณ 5 นาที นาท่านชม หาดไว่ทาน ไฮไลท์อนั ดับ 1 ของเมือง ชมสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ทีต่ งั้ สลับเรียงรายตลอดถนน
เลียบแม่นา้ หวงผู่ ในปัจจุบนั อาคารเหล่านี้ได้แปลงสภาพเป็ น ที่ทาการธนาคาร และหน่วยงานรัฐบาลแทบทัง้ สิ้น ในการเทีย่ ว
เซีย่ งไฮ้นนั้ หากไม่ได้เดินทางมา หาดไว่ทานแล้ว ก็เสมือนกับว่ายังมาไม่ถงึ เซีย่ งไฮ้ นาท่านช้อปปิ้ งย่าน ถนนนานกิง
ศูนย์กลางสาหรับการช้อปปิ้ งทีค่ ึกคักมากทีส่ ุดของนครเชี่ยงไอ้ รวมทัง้ ห้างสรรพสินค้าใหชื่อดังกว่า 10 ห้าง

เช้า

P a g e 2 | 16

FT-PVG XJ01V

เที่ยง
บ่าย

เย็น

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านชม ตึกสตาร์บคั สาขาใหม่ท่เี ซียงไฮ้ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา เป็ นสาขาที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดของโลก
บนพื้นที่ 2 ชัน้ รวม 29,000 ตารางฟุต หรือประมาณสนามฟุตบอล 1 สนาม และใช้พนักงานทัง้ หมด 400 คน นาท่านช้อป
ปิ้ ง ท่านออกเดินทางสู่ ตลาดเฉิ นหวังเมี่ยว ตลาด
เฉินหวังเมี่ยว หรือตลาดศาลหลักเมือง เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวอีก 1 จุดที่พลาดไม่ได้ นาท่านอิสระช็อป
ปิ้ งสินค้าท้องถิ่น หรือเลือกชิม เสี่ยวหลงเปารสเด็ด
ขึ้นชื่อของเซี่ยงไฮ้ หรือ อยากไหว้พระขอพรที่ศาล
เจ้า หลัก เมื อ งก็ ไ ด้เ ช่ น กัน บริ เ วณตลาดเฉิ น
หวัง เมี่ ย วนั้น มี จุ ด ให้ท่ า นได้ถ่ า ยรู ป เก็ บ ความ
ประทับใจ ได้ทวั ่ ทุกมุมกันเลยทีเดียว
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Shanghai Holiday Inn Express ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ศูนย์แพทย์แผนจีนและบัวหิมะ – เมืองโบราณชีเป่ า – นัง่ รถไฟความเร็วสูง – ปักกิ่ง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านแวะชม ศูน ย์แพทย์แผนจีน และบัวหิมะ ฟัง การบรรยายของผุ เ้ ชี่ยวชาญทางการแพทย์แผนจีน เกี่ย วกับ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ฟังบรรยาย เป่ าซู่ถงั หรือที่รูจ้ กั กันดีในชื่อ บัวหิมะ
ยาสามัญประจาบ้าน มีสรรพคุณในด้านการรักษาแผลไฟไหม้ นา้ ร้อน
ลวก พุพอง แมลงกัดต่อย สามารถใช้ยานี้ทาลดอาการพอง หรือแสบ
ร้อน นาท่านชม เมืองโบราณชีเป่ า เป็ นหมู่บา้ นโบราณสมัยราชวงหมิง
และชิง เมืองแห่งนี้เป็ นเมืองทีโ่ ดดเด่นด้านการค้าขายผ้า ไหมพรม ช่าง
ไม้ฝีมอื การหมักเหล้าขาวและมีนา้ อุดมสมบูรณ์ส่งิ ทอจากที่ถูกนาไป
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จาหน่ายทัว่ โลก ปัจจุบนั ยังมีตวั อย่างผ้าจากยุคนัน้ จัดแสดงไว้ท่ี Great Museum of London มอบอิสระให้ท่านชมสถานที่
และเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นา
ท่านเดินทางสู่ สถานี รถไฟเซี่ยงไฮ้ นัง่ รถไฟความเร็วสู งสู่ กรุงปักกิ่ง เมือง
หลวงของสาธรารณะรัฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนจีน เป็ น เมือ งหลวงขอ
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีช่ือย่อว่า จิง เป็ นเมืองหลวงของจีนตัง้ แต่สมัย
ราชวงศ์จิน หยวน หมิง ชิงจนถึง สาธารณรัฐจีน เคยใช้ช่อื จงตู ต้าตู เป่ ยผ์ งิ
และเป่ ยจ์ ิง ปักกิ่งเป็ น 1 ใน 4 เมืองหลวงเก่าของจีน ประกอบด้วยนานกิง,
ปักกิ่ง, ลัวหยาง
่
และซีอาน (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง)
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Beijing Holiday Inn Express ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ส่ี

จัตรุ สั เทียนอันเหมิน – พระราชวังกูก้ ง – หอฟ้ าเทียนถาน – ศูนย์ไข่มกุ – โชว์กายกรรมปักกิ่ง

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ จัตรุ สั เทียนอันเหมิน จัตรุ สั กลางเมืองที่ใหญ่ท่สี ุดในโลก สร้างเมือ่ ปี ค.ศ. 1417 ในสมัยราชวงศ์หมิงมีช่ือเดิม
ว่า "เฉิงเทียนเหมิน " พอมาในสมัยจักรพรรดิซุ่นจื้อแห่งราชวงศ์ชิง มีการซ่อมแซมใหม่ในปี ค.ศ. 1651 ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น
"เทียนอันเหมิน" ภายใต้การนาของเหมาเจ่อตุง จัตุรสั เทียนอันเหมิน เป็ นที่พบปะชุมนุมในงานพิธีสาคัญของชาติและในการ
รวมตัวแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองด้วย จัตุรสั เทียนอันเหมินได้รบั การบูรณะขึ้นใหม่เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ
การก่อตัง้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ.1949 โดยใช้แผ่นหินแกรนิตมาปูพ้นื ใหม่ทงั้ หมด
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ท่านเดินทางสู่ พระราขวังต้องห้ามกูก้ ง หรือพระราชวังโบราณที่ตงั้ อยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “พระราชวัง
ต้องห้าม” พระราชวังแห่งนี้เคยเป็ นที่ประทับของจักรพรรดิสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงทัง้ หมด 24 พระองค์ ปัจจุบนั เปิ ด
ให้เข้าชมในฐานะ “พิพธิ ภัณฑ์พระราชวัง” สิง่ ก่อสร้างภายในพระราชวังมีความงดงามเหลืองอร่ามสง่า และได้รบั การขนานนาน
ร่วมกับพระราชวังแวร์ซายส์ของประเทศฝรัง่ เศส พระราชวังบักกิงแฮมของประเทศอังกฤษ พระราชวังเครมลินของประเทศ
รัสเซีย และทาเนียบขาวของประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็ นห้าพระราชวังหลักของโลก
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม หอสักการะฟ้ าเทียนถาน ปัจจุบนั มี
ฐานะเป็ น สวนสาธารณะเทียนถาน เป็ นสถานที่
ประกอบพิธีบวงสรวงต่อสวรรค์ตามคติความเชื่อ
ของจีนโบราณ โดยก่อสร้างเป็ นอาคารไม้ห รือ ที่
เรียกกันว่าตาหนักหลังใหญ่สูงสามชัน้ บนฐานหิน
หยกขาว และมีตาหนักรวมถึงบริเวณรายล้อมรวม
เป็ นพื้นที่กว่ า 2,700,000 ตารางเมตร ทาให้หอ
สักการะฟ้ าเทียนถานได้ช่อื ว่าเป็ น สถานที่เพื่อการ
ประกอบพิธี บ วงสรวงที่ใ หญ่ ท่ีสุ ด ในโลก และ
ได้รบั การยกย่องจาก UNESCO ให้เป็ นมรดกโลกในฐานะของสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมการวางผัง และด้าน
วัฒนธรรม ทีส่ บื ทอดต่อกันมายาวนานกว่า 2,000 ปี ของประเทศจีน จากนัน้ แวะชม ร้านไข่มกุ สินค้าทีม่ คี ุณภาพและชื่อเสียง
ของเมืองจีน มีสนิ ค้าให้เลือกซื้อเลือกชมมากมาย เครื่องประดับ เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน กาไล หรือเครื่องสาอาง
เช่น ครีมไข่มกุ ผงไข่มกุ เป็ นต้น
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านชม กายกรรมปักกิ่ง การแสดงของคณะกายกรรมคณะนี้เปี่ ยมไปด้วยความสง่างามกับการจัดระเบียบร่างกายที่
เสีย่ งต่ออันตราย ผสมผสานกีฬายิมนาสติกเข้ากับการเต้นและสร้างเป็ นเรื่องราวได้อย่างน่าติดตาม
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Beijing Holiday Inn Express ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

วันที่หา้

ร้านหยก – กาแพงเมืองจีน (ด่านจียงกวน) – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิ ก – ร้านยางพารา - ตลาดรัสเซีย

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านแวะชม ร้านหยก อัญมณีประจาชาติ เพราะเป็ นอัญมณีท่มี ตี านานเชื่อถือและผูกพันกับชีวติ ชาวจีนมายาวนาน ตัง้ แต่
อดีตกาลหลายพันปี มาแล้ว ชาวจีนได้นา หยก มาใช้เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจาวัน ตัง้ แต่เกิดจนกระทัง่ ตาย จะเห็นได้จากชาวจีน
ในสมัยก่อน มักนิยมใช้หยกเป็ นเครื่องประดับและเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยความเชื่อที่ว่าจะช่วยปกป้ องให้ปลอดภัยและนาสิง่ ดีๆ
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มาสู่ชวี ติ เดินทางสู่ กาแพงเมืองจีน ด่านจีหยงกวน หรือกาแพงหมื่นลี้ เป็ นกาแพงที่มปี ้ อมคัน่ เป็ นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบราณ
กาแพงส่วนใหญ่ท่ีปรากฏในปัจจุบนั สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉิน ทัง้ นี้เพื่อป้ องกันการรุกรานจาก ชาวซฺยงหนู ตัง้ แต่สมัย
ราชวงศ์โจว (ราว 400 ปี ก่อนคริสตกาล) เนื่องจากจะเข้ามารุกรานจีนตามแนวชายแดนทางเหนือ ในสมัยราชวงค์ฉิน ได้สงั ่ ให้
สร้างกาแพงหมื่นลี้ตามชายแดน เพื่อป้ องกันพวกซยงหนู เข้ามารุกรานและพวกเติรก์ จากทางเหนือ หลังจากนัน้ ยังมีการสร้าง
กาแพงต่ออีกหลายครัง้ ด้วยกัน แต่ภายหลังก็มเี ผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่ ากาแพงเมืองจีนได้สาเร็จ
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านผ่านชม สนามกีฬาโอลิมปิ ก สนามกีฬาหลักที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กฤดู รอ้ น 2008 ถูกจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง
ประเทศจีนเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนธันวาคม 2546 มีกาหนดการสร้างเสร็จในปี 2550 ได้รบั การออกแบบโดย Herzog &
DeMeuron (สวิสเซอร์แลนด์) และสถาบันออกแบบสถาปัตยกรรมจีน ครอบคลุมพื้นที่ 258,000 ตร. ม. และมีขนาดความจุ
1 แสนที่นงั ่ ใช้งบประมาณถึง 3.5 พันล้าน นาท่านแวะชม ร้านยางารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ชนิดต่างๆที่ทาจากยางพารา จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย หรือ ถนนหวังฟูจ่งิ แหล่งช้อปปิ้ งที่ข้นึ ชื่อของกรุงปักกิ่ง
ถนนเส้นนี้เป็ นไฮไลท์หนึ่งของปักกิ่ง ร้านค้าทันสมัยอยู่ท่ามกลางตึกเก่าๆ ทีน่ ่เี ป็ นแหล่งช้อปปิ้ งเก่าแก่เป็ นร้อยปี ของปักกิ่ง ทัง้
สองข้างจะเป็ นตึกเก่าเป็ นร้อยๆ ปี ที่ยงั คงอนุรกั ษ์ไว้ ห้างเก่าๆ บางห้างก็ยงั อยู่ บางส่วนได้มกี ารปรับปรุงเป็ นห้างร้านทันสมัย
แนะนาให้ไปเดินในตอนกลางคืนครับ เพราะสีสนั สวยงามมาก
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Beijing Holiday Inn Express ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

วันที่หก

ศูนย์ป่ี เซี๊ยะ – พระราชวังฤดูรอ้ นอวี้เหอหยวน – ซุปเปอร์มาเก๊ต HEMA – เทียนสิน – ถนนวัฒนธรรมโบราณเทียน
จิน – สนามบินเทียนสิน

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
น าท่ า นเข้า ชม พระราชวัง ฤดู ร อ้ น อวี้ เหอหยวน
(Yiheyuan Summer Palace) ตัง้ อยู่ เ ขตชานเมือง
ด้านทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือของกรุงปักกิ่ง เป็ นพระ
ราชอุทยานที่มีทศั นียภาพที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง มี
เนื้อทีท่ งั้ หมด 2.9 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเนื้อที่
ที่เป็ นนา้ 3 ส่วน เนื้อที่ท่เี ป็ นดิน 1 ส่วนประกอบด้วย
สองส่วนคือ เขาว่านโซ่วซานและทะเลสาบคุนหมิงหู
บนเขาว่านโซ่วซานได้สร้างวิหาร ตาหนัก พลับพลา
และเก๋ง จี น อัน งดงามไว้ห ลายรู ป หลายแบบตั้ง อยู่
ลดหลัน่ รับกันกับภูมภิ าพ ที่เชิงเขามีระเบียงทางเดินที่มรี ะยะทางไกลถึง 728 เมตร ลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิงใน
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เที่ยง

เย็น
22.40 น.

วันที่เจ็ด
02.15 น.

ทะเลสาบคุนหมิงมีเกาะเล็กๆ เกาะหนึ่ง มีสะพาน 17 โค้งอันสวยงามเชื่อมติดกับฝัง่ ทัว่ ทัง้ อุทยานจัดไว้ได้สดั ส่วนงดงาม
ตระการตาซึง่ แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของศิลปะในการสร้างอุทยานของจีน
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านแวะชม ซุปเปอร์มาเก๊ต HEMA ถูกสร้างขึ้นมาภาพจิตนาการที่ตอ้ งการรวมการซื้อขาย ออฟไลน์ และ ออนไลน์ เป็ น
หนึ่งเดียวในรูปแบบค้าปลีกใหม่ "New Retail" โดยใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อข้อมูลไปสู่ลูกค้าได้แบบมีประสิทธิภาพ และสร้าง
ความสะดวกแก่ลุกค้าในการจับจ่าย นาท่านอิสระเที่ยวชมและช้อปปิ้ ง ถนนวัฒนธรรมโบราณ ของเมืองเทียนสิน ตัง้ อยู่ใน
เขตหนานไค เป็ นถนนคนเดินกว้าง 5 เมตร ยาว 687 เมตร ตึกรอบๆทัง้ หมดเป็ นแบบโบราณ ระหว่างสองข้างทางมีสินค้า
มากมายส่วนใหญ่เป็ นของเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆตามอัธยาศัย
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเทียนจินปิ นไห่
ออกเดินทางบินลัดฟ้ ากลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) เทีย่ วบินที่ XJ809
เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง)
เดินทางถึง กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพและด้วยความประทับใจ
************************************

หมายเหตุ : รายการนี้ สาหรับผูท้ ี่ใช้หนังสือเดินทางไทยเท่านั้น สาหรับชาวต่างชาติมีค่าใช้จา่ ยเพิ่ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผูด้ ูแล

อัตราค่าบริการและเงือ่ นไข

FT–PVG XJ01V – เที่ยวฟิ น สองมหานคร เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง 7 วัน 4 คืน โดย XJ
กาหนดการเดินทาง

10 – 16 ก.ย. 62
23 – 29 ก.ย. 62
24 – 30 ก.ย. 62

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี เด็กอายุไม่เกิน 20ปี
2-3ท่าน
เสริมเตียง
ไม่เสริมเตียง

18,991
18,991
20,991

20,991
20,991
22,991

20,991
20,991
22,991

ไม่รวมตัว๋
เครื่องบิน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ติดต่อเจ้าหน้าที่

พักเดี่ยว

4,900
4,900
4,900
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15 – 21 ต.ค. 62
17 – 23 ต.ค. 62

18,991
18,991

20,991
20,991

20,991
20,991

ติดต่อเจ้าหน้าที่
ติดต่อเจ้าหน้าที่

4,900
4,900

อัตราค่ยาข้างต้นนี้ รวม
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ประหยัดระบุวนั เดินทางไป – กลับพร้อมคณะ
ค่าธรรมเนี ยมภาษี น้ ามันเชื้อเพลิงและค่าภาษี สนามบิน
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2 - 3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันชีวิตกรณี อบุ ตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี
อุบตั ิเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
✓ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการข้างต้นนี้ ไม่รวม
 ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมภาษี น้ ามันเชื้อเพลิงและค่าภาษี สนามบิน ในกรณี ที่สายการบินปรับเพิ่มขึ้น
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติค่าทาใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry)
หรือ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าที่ของผูเ้ ดินทางในการจัดทาเอง)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่
พิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ ต ฯลฯ
 ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความ
ควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้ 20 กก.
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 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าจีนแบบกรุป๊ ท่านละ 1,650 บาท โดยใช้เวลาดาเนิ นการประมาณ 5 – 7 วันทาการ
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วันทาการ ท่านละ 1,850 บาท โดยใช้เวลาดาเนิ นการประมาณ 4 วันทาการ
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและทิปคนขับรถ 250 หยวน/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
***(กรณี ที่ผูเ้ ดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทิปจากเดิม 250 หยวนเป็ น 300 หยวนต่อท่าน/ทริป)***

เงื่อนไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาทาการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทาการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพื่อ
ยันการจองที่นงั ่ พร้อมชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทง้ั หมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วันทาการ มิเช่นนั้นบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง
3.เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงการ
ให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ทง้ั หมดนี้ แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้ สิ้น
2. ยกเลิกการเดินทาง 21 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด 100% ของราคาทัวร์
4. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ ื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด

เงื่อนไขการให้บริการ
1.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ ให้ข้ นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั
ฯ เท่านั้น อีกทัง้ ข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษทั ฯ ให้ถอื เป็ นข้อยุติส้ นิ สุดสมบูรณ์
2.บริษทั ฯ และตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจากัดด้าน
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทัง้ นี้ ทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคานึ งถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมาก
เป็ นสาคัญ
3.รายการทัวร์น้ ี เป็ นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทาและดาเนิ นการโดยบริษทั คู่คา้ (Partner)
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4.อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่องบินในปัจจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการ
ในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัวเครื
๋ ่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนี ยมน้ ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่คณะจะเดินทาง
5.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
6.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
7.ค่าบริการที่ท่านชาระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมา
ขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
8.กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทั
ขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ บริษทั ฯ จะดาเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อน่ื ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับ
ค่าบริการนั้นๆ
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริษทั ฯ กากับเท่านั้น
10.โปรแกรมทัวร์น้ ี จะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตา่ 20 ท่านรวมในคณะตามที่กาหนดไว้เท่านั้น หากมีจานวนผู ้
เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กาหนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกาหนดการเดินทาง ในกรณี ที่มีผูเ้ ดินทาง 10-15
ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,000 บาท, กรณี ที่มีผูเ้ ดินทาง 16-19 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท
11.บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอืน่ ๆ เช่น การไป
ค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุ ษย์ การขนส่งสินค้าหนี ภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย
และ อืน่ ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษทั ฯ มิได้มีส่วนรูเ้ ห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีสว่ นต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทา
ดังกล่าวทัง้ สิ้น
12.หากผูเ้ ดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยู่
นอกเหนื ออานาจ และความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบคืนเงินทัง้ หมด
13.ผูเ้ ดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วย
ตัวท่านเอง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าที่ผูเ้ ดินทางได้ซ้ อื ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
14.ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบ
ใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง
15.บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สนิ และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทั
ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบั ผูเ้ ดินทาง
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16.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การ
นัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนื อการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
17.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึ พอใจของผูเ้ ดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนี ยภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
18.ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั ิเหตุในรายการ
ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
19.กรณี ที่ท่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่ องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณี ถา้ ท่านออกตัว๋
ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
20.กรณี ใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น
21. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้)

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าจีน
1. กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตเรื่อง
วีซ่าของท่านเนื่ องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริษทั
2. กรณี ที่ท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางที่สามารถเข้าออกได้หลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จาเป็ นจะต้องเป็ นวีซ่าชนิ ดท่องเที่ยวเท่านั้น โดย
จะต้องอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนั ที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซ่าชนิ ดที่อนุ มตั ิโดยระบุวนั ที่
สามารถพานักในประเทศจีน จะต้องไม่เกินกว่ากาหนดที่อนุ มตั ิในหน้าวีซ่า ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
ปลายทาง กรุณาส่งหน้าวีซ่าและหน้าที่มีการประทับตราเข้าประเทศมาแล้วให้กบั เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง หากไม่เป็ นไป
ตามเงื่อนไขและลูกค้ายืนยันเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ ค่าใช้จา่ ยที่จะเกิดขึ้นใน
ทุกกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการบินไม่อนุ ญาตให้เช็คอินได้เนื่ องจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณี ถูกปฏิเสธจากด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง และ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง เป็ นต้น
3. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศจีนเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทกุ ครัง้ หากสถานทูต
มีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ
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4.
5.

6.

7.
8.

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ อาจจะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวน
ท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าวเช่นกัน
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือ
เป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม
กรณี ท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษทั ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบล่วงหน้า
เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและไม่สามารถดึงเล่มออกมาระหว่าง
การพิจารณาอนุ มตั ิวีซ่าได้ และกรณี ที่ตอ้ งการใช้หนังสือเดินทางกะทันหัน ทาให้ตอ้ งร้องขอหนังสือเดินทางกลับคืนด่วน ระหว่าง
ขัน้ ตอนการพิจารณาวีซ่า อาจทาให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่านจาเป็ นต้องสมัครเข้าไปใหม่ นัน่ หมายถึงจะต้องเสียค่าธรรมเนี ยม
และ ค่าบริการใหม่ทง้ั หมด โดยคานึ งถึงระยะเวลาการพิจารณาเป็ นสาคัญก่อนดาเนิ นการ
ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ กรณี ที่มีการ
ปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นในการเดินทางกลับ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืน
ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
ในการอนุ ญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง โดย การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี
หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธไม่รบั ทาวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
8.1 ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
8.2 นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
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เอกสารสาหรับการยื่นวีซ่าจีน
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสาหรับผูท้ ี่ถอื พาสปอร์ตไทย
โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร
เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต โดยบางครัง้ กาหนดการอาจเปลี่ยนโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การยื่นวีซ่าจีนแบบกรุป๊
เอกสารที่ตอ้ งใช้
1. แสกนหน้าพาสปอร์ตเห็น 2 ส่วน (แบบสีเท่านั้น)

การยื่นวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (ติดเล่ม)
การยื่นวีซ่าจีนแบบเดี่ยวมี 2 กรณี
ยื่นธรรมดา 4 วันทาการ 1,850 บาท
ยื่นด่วน 2 วันทาการ 2,800 บาท

เอกสารที่ตอ้ งใช้
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชารุด
โดยหนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตรา วีซ่าและตราเข้า-ออก อย่าง
น้อย 2 หน้าเต็ม
2. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปที่ปรินท์จากคอมพิวเตอร์
2.1 ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
หรือชุดทางานที่มีสญั ลักษณ์ขององค์กรที่สงั กัด
2.2 รูปต้องหน้าตรง ไม่ย้ ิมเห็นฟัน มองเห็นทัง้ ใบหน้ารวมถึงใบหูทง้ั 2 ข้าง
2.3 ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา
3. สาหรับผูท้ ี่ถอื หนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ต้องกรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษทั ไม่มีนโยบายกรอกข้อมูลให้กบั ลูกค้าโดย
เด็ดขาด เพื่อให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของศูนย์รบั ยื่นและสถานทูต
5. กรณี เด็ก, นักเรียน, นักศึกษา ที่อายุตา่ กว่า 18 ปี
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5.1 กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์ ต้องแนบสาเนาสูติบตั ร
5.2 กรณี ที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา หรือเดินทางกับบิดา มารดาท่านหนึ่ งท่านใดเพียงคนเดียว ต้องแนบหนังสืออนุ ญาต
ให้เดินทาง ที่ออกโดยที่ทาการเขตหรือที่ทาการอาเภอเท่านั้น โดยให้ผูป้ กครองท่านที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยเป็ นผูอ้ นุ ญาติ และแนบ
สาเนาบัตรประชามาพร้อมกันกับเอกสาร
6. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทางาน ตาแหน่ งงาน ที่อยู่ปจั จุบนั ที่อยู่ที่ทางาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิน หมายเลข
โทรศัพท์บา้ น ที่ทางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ขอ้ มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่
มีปญั หา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7.
เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทั ทัวร์ อย่างน้อย 10-7
วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)

กรณี หนังสือเดินทางชาวต่างชาติและต่างด้าว
กรณี หนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) หรือพาสปอร์ตต่างชาติ ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย
ตนเอง เนื่ องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
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แบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่า
(ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็ นจริง เนื่ องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….. …………………….………………………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..…………………….…………………………………
สถานที่เกิด……………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………….
สัญชาติปจั จุบนั .................................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากสัญชาติปจั จุบนั …………………………..…………………………………………
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน (จดทะเบียน) ชื่อคู่มรส .................................................................................
แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หย่า
หม้าย
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้านของผูข้ อ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์ ……………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ......................................... อีเมล............................................…………………………………………
อาชีพปัจจุบนั ........................................................................................................
(หากทากิจการค้าขาย ให้ระบุดว้ ยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเสื้อผ้า ขายอาหาร เป็ นต้น)
ชื่อบริษทั หรือร้านค้า ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ของสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์ …………… โทร.…………………………………………
กรณีเกษียณอายุ ต้องลงอาชีพ และสถานทีท่ างานสุดท้ายก่อนเกษียณมาด้วยทุกครัง้
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีน
ไม่เคย

เคย

ตัง้ แต่วนั ที.่ .....................

ถึงวันที.่ ............เดินทางเข้าไปยังเมือง ……………………….

**กรณีลูกค้าเคยมีวซี ่าจีน รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซ่าตัวล่าสุดพร้อมตราประทับ ต.ม. แนบมาด้วย**
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศมาก่อนหรือไม่
ไม่เคย

เคย (ประเทศ)....................................................................................................................

หมายเหตุ การอนุ มตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องใดๆทัง้ สิ้น ทัง้ นี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอย
บริการอานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ดินทางเท่านั้น
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