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สุดคุ้ม เที่ยวสองเมือง
ปักกิ่ง เซีย
่ งไฮ้ (บินภายใน)
6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์/ไชน่าอิสเทิร์น

23,900.-

กําหนดวันเดินทาง : 10 – 15 / 18 – 23 ก.ค.60
กําหนดวันเดินทาง : 25 – 30 ก.ค.60 /15 – 20 /22 – 27 ส.ค.60

24,900.-

06 – 11 / 12 – 17 /19 – 24 ก.ย.60
กําหนดวันเดินทาง : 11 – 16 ส.ค.60 (วันแม่แห่งชาติ)

25,900.-

17 – 22/24 – 29 ต.ค.60

26,900.-

กําหนดวันเดินทาง : 18 – 23 ต.ค.60 (วันปิยมหาราช)

** ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่าจีน (แบบกรุ๊ป) เก็บเพิ่ม 1,000.- บาท **
***ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ ท่านละ 150 หยวน/ทริป***
โปรแกรมการเดินทาง
1
2
3
4

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง (FM890/01.5507.30) – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณกู้กง –
ร้านไข่มุก – ชมกายกรรมปักกิ่ง
ร้านหยก – กําแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ผี่เซี๊ยะ –
ตลาดรัสเซีย – ผ่านชมสนามกีฬารังนก
ปักกิ่ง – เซี่ยงไฮ้ – ตลาดร้อยปี เฉินหวังเมี่ยว – ร้าน
ยางพารา – หาดไว่ทาน

เช้า

เที่ยง

ค่ํา

X

X

✈

O

O

O

City Inn Beijing
หรือเทียบเท่า 4*

O

O

O

City Inn Beijing
หรือเทียบเท่า 4*

O

Hangzhou Liang'an
HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
4*

O/✈

O
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หมู่บ้านจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ-ร้านผ้าไหม-พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้
- ช้อปปิ้งถนนนานกิง

O

O

O

Shanghai Baolong
hotel หรือเทียบเท่า 4*

6

ร้านบัวหิมะ – ตลาดถาวเป่าเฉิง – เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ
(FM841/22.20-01.55)

O

O

O/✈

-

วันแรก
23.30 น.

วันที่สอง
01.55 น.
07.30 น.

เช้า

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ เคาน์เตอร์ S สายการบินเซี่ยงไฮ้แอร์
ไลน์ (FM) โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็ค
สัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบ
ั ทุกท่าน

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณกู้กง –
ร้านไข่มุก – ชมกายกรรมปักกิ่ง
ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง โดยสายการบินเซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ FM890
เดินทางถึงสนามบิน กรุงปักกิ่ง สนามบินนี้ได้เปิดส่วนขยายแห่งใหม่ เพื่อเปิดให้
บริการต้อนรับกีฬาโอลิมปิค 2008 คาดว่าสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 55 ล้าน
คนในปี 2015สนามบินมีขนาดใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรัฐอเมริกาออกแบบ
โดย Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทางที่เข้าถึงจิตใจผู้โดยสาร ด้วยการออก
แบบให้แบ่ งเป็ น 2 ข้างทอดตัวจากทิศ ใต้ไ ปสู่ทิ ศตะวั นออกเพื่ อช่วยลดไอร้อ นจาก
แสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดได้ และใช้นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนภายในตัวอาคาร นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นําท่านเดินทาง
เข้าสู่ตัวเมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ที่ภาค
ตะวันตกเฉียงเหนือของ ที่ราบหวาเป่ย ชื่อเดิมคือ จี่ สมัยชุนชิวจ้านกั๋วเป็นเมืองหลวง
ของแคว้นยัน สมัยราชวงศ์เหลียว เป็นเมืองหลวงรอง ชิ้อยันจิง เป็นเมืองหลวงของจีน
ตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิน หยวน หมิง ชิงจนถึง สาธารณรัฐจีน เคยใช้ชื่อจงตู ต้าตู เป่ยผิง
และเป่ยจิง เริ่มตั้งเป็นเมืองตั้งแต่ปี 1928 ปัจจุบัน แบ่งเป็น16เขตและ2อําเภอ
เป็นนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง พื้นที่ทั่วนครเป่ยจิงมีถึง 16,800 ตารางกิโลเมตร นคร
ปักกิ่งเป็นศูนย์การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคม
ทั่วประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและในโลก ปัจจุบัน
ปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่า
กับมณฑลหลังจากปักกิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณ
รัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80 ศตวรรษที่ 20 เมืองปักกิ่ง ได้
พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนี้
ปักกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถึง
สภาพเมืองที่ทันสมัย กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จัตุ รัส
เทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง ความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร
ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุ
ประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตรุ ัสใจกลางเมืองที่
ใหญ่ที่สุดในโลก ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความสําคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอัน
เหมินที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือ
เสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชา
คมด้านทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่ งชาติและพิพิธภัณฑ์
ประวั ติ ศาสตร์ ช าติ จีนทางฝั่งตะวันออก นอกจากนี้ท างด้ านทิ ศ ใต้ ยังมี หอรํา ลึ ก ท่ า น
ประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน ให้ท่านเดินสู่ พระราชวัง
กู้ ก ง สร้ า งขึ้ น ในสมั ย จั ก รพรรดิ ห ย่ ง เล่ อ แห่ ง ราชวงศ์ ห มิ ง เป็ น ทั้ ง บ้ า นและชี วิ ต ของ
จักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติ
ศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า „กู้กง‟ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า „จื่อจิ้นเฉิง‟ ซึ่งแปลว่า „พระราชวังต้องห้าม‟ เหตุที่เรียกพระราช
วังต้องห้ามเนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่ง
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กลางวัน
บ่าย

สวรรค์ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น „ที่ต้องห้าม‟ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถ
ล่วงล้ําเข้าไปได้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ค่ํา

นําท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักกิ่ง มีเนื้อที่ทั้งหมด
273 เฮกต้าร์เป็นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวง
เทพยดาในระยะย่างเข้าฤดูหนาวถึงเดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปีพระจักรพรรดิจะเสด็จ
ไปประกอบพระราชพิธบ
ี วงสรวงที่นั่นเพื่อให้การเก็บเกี่ยวได้ผลอุดมประกอบด้วย
ตําหนักฉีเหนียนเตี้ยนตําหนักหวงฉงอี่และลานหยวนชิว เป็นต้น จากนั้นให้ท่านเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์จาก ไข่มก
ุ ทีม
่ ีชื่อเสียงของเมืองจีน อาทิเช่น ครีมไข่มก
ุ ผงไข่มุก เป็น
ต้น นําท่านชม กายกรรมปักกิ่ง พร้อมแสง สี เสียง และการแสดงที่มช
ี ื่อเสียง
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักที่ 

City Inn Beijing Hotel หรือเทียบเท่า 4*

วันที่สาม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่ํา
พักที่ 

วันที่สี่
เช้า

ร้านหยก – กําแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ผี่เซี๊ยะ – ตลาดรัสเซีย – ผ่านชมสนามกีฬา
รังนก
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านแวะชม ร้านหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซือ
้
กํ า ไรหยก แหวนหยก หรื อ ผีเ ซี ยะสั ต ว์ ม งคลที่ มี ชื่ อ เสี ย ง นํ า ท่ า นเดิ นทางสู่ กํ า แพง
เมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็นกําแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบราณ สร้าง
ในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครั้งแรก กําแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นใน
สมัยราชวงศ์หมิง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก หลังจาก
นั้นยังมีการสร้างกําแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกันแต่ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลีย
และแมนจูเ รี ยสามารถบุ ก ฝ่ า กํ า แพงเมื อ งจี นได้ สํ า เร็ จ มี ค วามยาวทั้ งหมดถึ ง 6,350
กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด้วย เชื่อกันว่า หากมอง
เมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกําแพงเมืองจีนได้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม ร้านผีเซี๊ยะ เครื่องรางโชคลาภ ตามความเชื่อของชาวจีน นําท่านเดินทาง
สู่ ตลาดรั ส เซี ย ให้ ท่ า นได้ ช้ อ ปปิ้ ง ของ COPY ยี่ห้ อ ดั งมากมาย ทั้ ง กระเป๋ า เสื้ อ ผ้ า
รองเท้า และอื่นๆอีกมากมาย นําท่าน ผ่านชมและถ่ ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิค
รังนก สนามกีฬาโอลิมปิครังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog &
de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยายามให้
เอื้ออํานวยต่อสิ่งแวดล้อม ในสนามจุไ ด้ 91,000 ที่นั่ง ใช้จัดพิ ธีเปิด -ปิดการแข่งขั น
โอลิมปิก2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ “รังนก”ที่มีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนกิ่งไม้
เพดานและผนังอาคารที่ทําด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดง ดู
คล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีน ซึ่งให้กลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก ผ่านชมสระ
ว่ายน้ําแห่งชาติ สระว่ายน้ําแห่งชาติ สร้างขึ้นเหนือจินตนาการคล้าย “ก้อนน้ําสี่เหลี่ยม
ขนาดใหญ่” ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงร่าง
เน้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ดูเหมือนน้ําที่สุด และใช้เทคโนโลยีจากงานวิจัยของ
นัก ฟิสิ ก ส์จาก Dublin‟s Trinity Collegeที่ ทํ า ให้ กํา แพงอาคารดูเ หมื อ นฟองน้ํ า ที่
เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
City Inn Beijing Hotel หรือเทียบเท่า 4*

ปักกิ่ง – เซี่ยงไฮ้ – ตลาดร้อยปี เฉินหวังเมี่ยว – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – หาดไว่ทาน
บริการอาหารเช้า (แบบกล่อง)
นําท่านเดินทางสู่สนามบินปักกิ่ง เพื่อออกเดินทางสู่เซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่
MU5104 (08.00-09.55)
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กลางวัน
บ่าย

ค่ํา
พักที่ 

วันที่ห้า
เช้า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ ตลาดร้อยปี เฉินหวังเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่า ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เคยตั้งอยู่
ใจกลางเมื อ งเก่ า ซึ่ ง ได้ ก ลายเป็ น ศู น ย์ ร วมสิ น ค้ า และอาหารพื้ น เมื อ งที่ แ สดงถึ ง
เอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว
ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ตาม
อัธยาศัย จากนั้นนําท่านแวะชม ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่
ทันสมัยของประเทศจีน ได้นําผลิตภัณฑ์ยางพารามาแปรรูปทําเป็นเครื่องนอน หมอน
เป็นต้น นําท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ําหวงผู่มีความยาว
จากเหนื อจรดใต้ ถึง 4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ไ ด้ ชื่อ ว่า “ พิพิธ ภัณฑ์
สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน ” ถือ เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งถือ
เป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สําคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาว
ของไว่ทานเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบ
โรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก
เป็ นที่ ตั้งของหน่ ว ยงานภาครั ฐ เช่ น กรมศุล กากร โรงแรม และสํ า นั กงานใหญ่ ของ
ธนาคารต่างชาติ เป็นต้น บริเวณหาดไว่ทานแห่งนี้ท่านจะสามารถมองเห็นหอไข่มุก
อย่างชัดเจน
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Hangzhou Liang'an Hotel หรือเทียบเท่า 4*

หมู่บ้านจูเจียเจี้ยว+ ล่องเรือ – ร้านผ้าไหม – พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ – ช้อปปิ้งถนนนานกิง
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านเที่ยวชมตลาดน้ํา จูเ จียเจี่ย ว ที่งดงาม ซึ่งเป็นหมู่บ้านลอยน้ํา มีเสน่ ห์ ที่ตั้งอยู่
บริ เ วณชานเมื อ งเซี่ ย งไฮ้ เดิ น ชมเมื อ งอายุ เ ก่ า แก่ ก ว่ า 400 ปี สํ า รวจเส้ น ทางน้ํ า ที่
สวยงามจากการล่องเรือ เดินเล่นรอบๆตัวเมือง ถ่ายรูปสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวที่
ยังคงสถาปัตยกรรมดั้งเดิม ที่รายล้อมไปด้วยบ้านเรือนที่อยู่อาศัยทรงโบราณ ดื่มด่ําไป
กั บ วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น เมื่ อ ล่ อ งเรื อ พื้ น เมื อ งแบบดั้ ง เดิ ม ไปตามลํ า น้ํ า สายหนึ่ ง ของจู
เจี ย เจี่ ย ว ชมผู้ ค นใช้ ชี วิ ต ประจํ า วั น ก่ อ นที่ จ ะขึ้ น ฝั่ ง มาเพื่ อ สํ า รวจร้ า นค้ า และตลาด
เดินทางกลับสู่ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ แวะเยี่ยมชม ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไหม
ไม่ว่ าจะเป็นเสื้ อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ ชมวิ ธีก ารนํา เส้นไหมออกมาผลิต เป็ นสิ นค้ าทั้ งใช้
เครื่องจักร ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทําไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซื้อเป็น
ทั้งของ

กลางวัน
บ่าย

ค่ํา
พักที่ 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าชมสู่ พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ เป็นพิพิธัณฑ์ของศิลปะจีนโบราณ แสดงศิลปะ
หลักๆของจีน ได้แก่ เครื่องทอง เหลืองโบราณ เครื่องเซรามิกโบราณ ทําให้ผู้เขาชม
รับรู้ถึงอารยธรรมในสมั ยนั้น จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนแห่งนี้เปรียบ
เหมื อ นย่ า นสี ล มของเมื อ งไทย หรื อ ย่ า นออร์ ช าร์ ด ของสิ ง คโปร์ ถนนนี้ มี ค วามยาว
ประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้เป็นย่านที่คึกคักและ
ทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ้
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Shanghai Baolong hotel หรือเทียบเท่า 4*

วันที่หก

ร้านบัวหิมะ – ตลาดถาวเป่าเฉิง – กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านสู่ ร้านนวดฝ่าเท้า และ ยาบัวหิมะ พร้อมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพร
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
จีน หรือในชื่อว่า ยาบัวหิมะ ซื้อยาแก้น้ําร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ”ยาประจําบ้าน
ที่มีชื่อเสียงและให้ท่านได้นวดฝ่าเท้าผ่อนคลายกับยาสูตรพิเศษ หมายเหตุ : ขอความ
ร่วมมือลูกค้า กรุ ณาแช่เท้า และนวดฝ่าเท้าทุกท่าน (หากท่านใดมีค วามประสงค์จะไม่
แช่เท้าและนวดฝ่าเท้า... กรุณาจ่ายเพิ่มท่านละ 300 หยวน

กลางวัน

ค่ํา
22.20 น.
01.55 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นให้ ท่า นช้อ ปปิ้ งจุใ จกั บ ตลาดก๊อปปี้ TAOBAOCHENG มี สินค้ าให้ เ ลือ กซื้ อ
มากมายหลากหลายยี่ห้อในราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า ให้ท่านเลือกช้อป
อย่างเต็มอิ่ม
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ FM841
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ……

โปรแกรมการเดินทางเปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจา
ํ นวนผู้โดยสาร
จํานวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มจ
ี า
ํ นวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหว
ั หน้าทัวร์ไทย

อัตราค่าบริการ
ราคาผู้ใหญ่

ไม่มีราคาเด็ก

พักเดี่ยว
เพิม
่

10 – 15 ก.ค.60

23,900

ไม่มีราคาเด็ก

4,500

18 – 23 ก.ค.60

23,900

ไม่มีราคาเด็ก

4,500

25 – 30 ก.ค.60

24,900

ไม่มีราคาเด็ก

4,500

11 – 16ส.ค.60 (วั น แม่ แ ห่ ง ชาติ )

25,900

ไม่มีราคาเด็ก

5,000

15 – 20 ส.ค.60

24,900

ไม่มีราคาเด็ก

4,500

22 – 27ส.ค.60

24,900

ไม่มีราคาเด็ก

4,500

06 – 11ก.ย.60

24,900

ไม่มีราคาเด็ก

4,500

12 – 17 ก.ย.60

24,900

ไม่มีราคาเด็ก

4,500

19 – 24 ก.ย.60

24,900

ไม่มีราคาเด็ก

4,500

17 – 22 ต.ค.60

25,900

ไม่มีราคาเด็ก

4,500

18 – 23 ต.ค.60 (วันปิยมหาราช)

26,900

ไม่มีราคาเด็ก

5,000

24 – 29 ต.ค.60

25,900

ไม่มีราคาเด็ก

4,500

กําหนดการเดินทาง
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กรณีที่ลูกค้าจอยแลนด์ กรุ๊ปต้องมีจา
ํ นวนที่จองมากกว่า 15 ท่านขึ้นไป
ราคาจอยแลนด์ ไม่ใช้ตั๋ว หักค่าตั๋วออกจากราคาทัวร์ 6,000 บาท

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น***
ท่านละ 150 หยวน /ทริป/ท่าน***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและการจาจร **
ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรม คือ ร้านนวดฝ่าเท้า+บัวหิมะ,ร้านชา, ไข่มุก, ร้านผีเซี๊ยะ ,ร้านผ้าไหมจีนและร้านหยก
จําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ เนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจําเป็นต้องรบแวะชมและฟัง
บรรยายผลิตภัณฑ์สินค้า ซึ่งจะใช้เวลาร้านละ 60-90 นาที โดยประมาณ หากท่านสนใจซื้อหรือไม่ซื้อ ขึ้นอยู่กับความพอใจ
ของท่ า นเป็ น หลั ก ไม่ มี ก ารบั ง คั บ ใดๆ ทั้ ง สิ้ น (หากท่ า นใดอยู่ ใ นร้ า นไม่ ถึง ตามเวลาที่ ร้ า นกํ า หนด... และหากไม่ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมที่ทางร้านจัดไว้ให้ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 300 หยวน ต่อท่าน/ต่อร้าน

เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลก
ู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000. – บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้จา่ ยทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ ก็บค้าใช้จา่ ยทั้งหมด
4.4ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ
้ งการันตีมด
ั จํากับสายการบินหรือค่ามัดจําทีพ
่ ักโดยตรงหรือ โดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter
Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนือ
่ งจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์)
2. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชัน
้ ประหยัด
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
2.ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
4.ค่าอาหารและเครือ
่ งดื่มตามรายการที่ระบุ
5.ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. การยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน พาสปอร์ตไทย (วีซา่ กรุ๊ป)
ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนวีซ่ากรุป
๊ 1,000 บาท
หมายเหตุ : อัตราค่าวีซา่ ดังกล่าว สําหรับผู้ถอ
ื พาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
(ยื่นวีซ่ากรุ๊ป ไม่ต้องส่งเอกสารสําหรับทําวีซา่ ใช้แค่สําเนาหนังสือเดินทาง)
หรือ หากต้องการยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเดี่ยว ราคา 1,500 บาท
และหากยกเลิกเดินทาง วีซา่ จะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนําไปใช้กบ
ั การเดินทางครั้งอื่นๆได้ และกรณียกเลิกเดินทาง ไม่
สามารถคืนเงินค่าวีซา่ ได้ทุกกรณี
หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ ทางบริษัทขอส
วงนสิทธิ์ เก็บค่าวีซ่าเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน จากราคาทัวร์ (ยื่นปกติ 4 วัน ทําการ)
7. ค่าประกันอุบัตเิ หตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุม
้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า
7. ค่าประกันอุบัตเิ หตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุม
้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัตเิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิม
่ เติมกับทางบริษท
ั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ
้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8.รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีนา้ํ มัน
9.น้ําหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 1-2 ใบ,ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย
การบินที่มก
ี ารเรียกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึ้นเครือ
่ งได้ทา่ นละ1ชิ้นน้ําหนักต้องไม่เกิน7กิโลกรัมถ้าน้ําหนักและขนาดของ
กระเป๋าสัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกําหนดไว้
10.ค่าภาษีมูลค่าเพิม
่ 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทาง
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน หากน้ําหนักเกินจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
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5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทําใบอนุญาตทีก
่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 150 หยวน/ทริป

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสท
ิ ธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสด
ุ วิสย
ั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติมทีเ่ กิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย,
ความล่าช้า หรือจากอุบัตเิ หตุตา่ งๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่
ท่านได้ชาํ ระไว้แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนือ
่ งมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอน
ื่ ๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สาํ รองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรม
ที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานีค
้ ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่
จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มส
ี ิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิน
้ แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มอ
ี ํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานทีท
่ ี่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานทีอ
่ ื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์
การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
11.ในกรณีที่ลก
ู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุก
ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการยื่นวีซา
่ จีนสําหรับผู้ทถ
ี่ ือพาสสปอร์ตไทย
**วีซ่าเดี่ยว**
1. หนังสือเดินทางที่มอ
ี ายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือนและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจาก
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คอมพิวเตอร์ ห้ามใส่เสื้อขาว ห้ามใส่ชุดข้าราชการ ชุดนักศึกษา หรือชุดครุยรับปริญญา ต้องเห็นใบหู
ห้ามใส่สร้อย หรือเครื่องประดับ ห้ามใส่แว่นตาดํา
4. สําหรับผูท
้ ี่ถอ
ื หนังสือเดินทางต่างด้าวจะต้องทําเรื่องแจ้งเข้า-ออกหรือRe-Entryด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสาร
ยื่นวีซ่า
5. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
6. เอกสารทีใ่ ห้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
7. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุตา่ํ กว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบต
ั รตัวจริง, สําเนาสูติบต
ั รและสูตบ
ิ ต
ั รของเด็กฉบับแปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
8. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานทีศ
่ ก
ึ ษาสถานทีท
่ ํางานตําแหน่งงานที่อยู่ปัจจุบันที่อยูท
่ ี่ทาํ งานญาติที่ตด
ิ ต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์บา้ นที่ทาํ งานและของญาติโปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได้วา
่ ให้ข้อมูลเท็จอาจ
มีการระงับการออกวีซา
่ เล่มที่มป
ี ัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สม
ุ่ ตรวจทุกวัน)
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซา่ ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 57 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซา
่ ใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
รายละเอียด / ผู้ใช้บต
ั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจ
ต้องตกค้างอยูป
่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2อาทิตย์
12.กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซา่ เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซา่ เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษท
ั สามารถขอวีซา
่ ให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม3,560บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ตา่ํ กว่า 6เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย2หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจาก
คอมพิวเตอร์ ห้ามใส่เสื้อขาว ห้ามใส่ชุดข้าราชการ ชุดนักศึกษา หรือชุดครุยรับปริญญา ต้องเห็นใบหู
ห้ามใส่สร้อย หรือเครือ
่ งประดับ ห้ามใส่แว่นตาดํา
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทําวีซา
่ ให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดง
ั ต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดเู ป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นํารูปถ่ายเก่า ทีถ
่ ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารูปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ทีถ
่ ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า
4. นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซา
่ ด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมือ
่ ท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
 ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปทีเ่ ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลีลิทัวเนียลัตเวีย
ลักเซมเบิรก
์ มอลต้าเนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย
่ นกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
ประกาศ
เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มก
ี ารปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนา
้ํ มันขึ้นใน
อนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีนา
้ํ มันเพิม
่ ตามความเป็นจริง

**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*
้ *
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME..........................................................
สถานภาพ โสด
 แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
....................................................................................................................................
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..............................................................................................................................................................
...............รหัสไปรษณีย.์ ......................... โทรศัพท์............................. มือถือ...............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..............................................................................................................................................................
.................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน............................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………..
ตําแหน่งงาน .......................................................................................................................................
ที่อยู่สถานทีท
่ ํางาน/สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)
..............................................................................................................................................................
..........................................รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..........................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนือ
่ งจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่ ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที.่ .................................เดือน.............................ปี............................. ถึง วันที่..............................
เดือน............................ปี............................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
............................................................................................
เมื่อวันที.่ .......................เดือน.............................ปี............................. ถึง วันที่..............................เดือน
.............................ปี.................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME.....................................................
RELATION........................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME....................................................................
RELATION........................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ท่านเกิด
ความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
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