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กาหนดวันเดินทาง 7-11/14-18/21-25 กันยายน // 12-16/19-23/26-30 ตุลาคม 2560
วันแรก กรุงเทพฯ – เมืองอี้อู
วันที่สอง เมืองอี้อู – ตลาดขายส่งสินค้าขนาดใหญ่ – เมืองหวงซาน – โชว์หวงซาน
วันที่สาม เขาหวางซาน(ขึ้น-ลง กระเช้า) – เมืองถุนซี – ถนนโบราณถุนซี
วันที่สี่
เมืองหวางซาน – นครเซี่ยงไฮ้ – ร้านผ้าไหม – ร้านบัวหิมะ – หาดไว่ทาน – ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว
วันที่ห้า นครเซี่ยงไฮ้ – ร้านหยก – เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – สวนใบชาหลงจิ่ง –เมืองอี้อู - กรุงเทพฯ
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โปรแกรมทัวร์
วันแรก กรุงเทพฯ – เมืองอี้อู
13.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 3 ประตูทางเข้าหมายเลข 6-7 เดินทางโดย
สายการบิน NEWGEN AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของคอยต้อนรับละอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
16.00 น. นําท่านออกเดินทางสู่เมืองอี้อู เที่ยวบินที่ E37637
21.00 น. เดินทางถึงเมืองอี้อู ตั้งอยู่ในมณฑลเจ๋อเจียง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในจีน และถูก
ขนานนามว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตของโลก โดยใช้เงินลงทุนกว่า 700 ล้านหยวน ทําให้อี้อูเป็นศูนย์จําหน่ายสินค้าครบ
วงจร ศูนย์รวมข่าวสาร และฐานการส่งออกสินค้าของประเทศจีน เพื่อสร้างทางเลือกใหม่สําหรับผู้ลงทุนและ
ผู้บริโภคที่พรั่งพร้อมไปด้วยการบริการทุกๆด้าน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนําท่านเดินทางสู่ที่พัก
ที่พัก SSAW HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่สอง เมืองอี้อู – ตลาดขายส่งสินค้าขนาดใหญ่ – เมืองหวงซาน – โชว์หวงซาน
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์กลางการค้านานาชาติเมืองอี้อูหรือที่รู้จักกันในชื่อของ “ตลาดค้าส่งสินค้าเบ็ดเตล็ดอี้อู” ได้
ถูกก่อตั้งขึ้นโดยการผลักดันของกระทรวงพาณิชย์จีน โดยเริ่มเปิดดําเนินการตั้งแต่เดือน ต.ค. 2549 ปัจจุบัน
ตลาดค้าส่งมีพื้นที่รวมกว่า 4 ล้าน ตรม. มีจํานวนร้านค้ากว่า 62,000 ร้าน ครอบคลุมสินค้าทั่วไป 16 หมวดใหญ่
(แบ่งเป็น 4,202 หมวดย่อย) คิดเป็นสินค้ากว่า 170 ล้านชนิด ตัวเลขดังกล่าวทําให้ตลาดค้าส่งแห่งนี้กลายเป็น
ตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยขนาดพื้นที่และจํานวนร้านค้า โดยเคยมีผู้คํานวณไว้ว่า หากใช้เวลาเดินชมสินค้า
ร้านละ 3 นาทีเป็นเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน ก็จะใช้เวลากว่าหนึ่งปีจึงจะเที่ยวชมได้ครบทุกร้าน
เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่เมืองหวงซาน อยู่ภายใต้มณฑลอันฮุย ทางภาคตะวันออกของจีน ใกล้กับหังโจวและเซี่ยงไฮ้ มี
ประชาการทั้งสิ้น 1.5 ล้านคน มีความโดดเด่นทางด้านธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรมอันเก่าแก่ นับจากราชวงศ์หมิง
ไปจนถึงราชวงศ์ฮั้น ปัจจุบันการคมนาคมจากหวงซานสะดวกกว่าในอดีตมาก มีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่าง
เซียงไฮ้กับหวงซาน ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชั่วโมง )
ค่า
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหาร นําท่าน ชมโชว์หวงซาน
ที่พัก HUANGSHAN INTERNATIONAL HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่สาม เขาหวงซาน (ขึ้น-ลง กระเช้า) – เมืองถุนซี – ถนนโบราณถุนซี
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เขาหวงซาน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งบรรจุคนได้ประมาณ 40 คน ใช้เวลาประมาณ 8 นาที
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เที่ยง

ค่า

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

ค่า

อุทยานเขาหวงซาน ได้รัยคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ มียอดเขารวมทั้งหมด
ประมาณ 72 ลูก น้ําตกใหญ่ 2 แห่ง และลําธาร 24 สาย ความงดงามที่ธรรมชาติเสกสรรขึ้นเป็น หวงซาน นั้น
ประกอบด้วย ต้นสนรูปร่างแปลกประหลาดสวยงาม ก้อนหินรูปร่างแปลกตาตามจินตนาการ ทะเลเมฆที่ลอยปก
คลุมทั่งเขาและน้ําพุร้อน สมกับสํานวน “ไป 5 ภูกลับมาไม่มองภูเขา ไปหวงซาน กลับมาไม่มองภู “
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินชมความสวยงามของเขาหวงซาน ซึ่งมีพื้นที่ 154 ตารางกิโลเมตร ชมเทือกเขาน้อยใหญ่กว่า 72 ลูก
ชมต้นสนที่มีอายุยืนนานหลายร้อยปี ชมความงดงามตามธรรมชาติของเขาต่างๆ ให้ท่านชมทิวทัศนืด้าเหนือเป๋ย
ไห่ เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่เหมือนหนึ่งอยู่บนแดนสวรรค์ จะเห็นเมฆปุยๆลอยไปมา อิสระให้ท่านเก็บภาพและ
พักผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันสมควร
นําท่านเดินทางสู่เมืองถุนซี (ใช้เวลาเดินทางประมาร 2 ชั่วโมง )
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านช้อปปิ้ง ถนนโบราณถุนซี เป็นถนนโบราณที่ยังคงอนุรักษ์แบบบ้านที่เป็นสถาปัตยกรรมโบราณจีน บริเวณ
ถนนทั้งสองฝากฝั่งจะจําหน่ายสินค้าของที่ระลึกพื้นเมืองของมณฑลอานฮุย ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศย้อนยุค
แบบจีนโบราณ
ที่พัก HUANGSHAN INTERNATIONAL HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า
เมืองหวงซาน – นครเซี่ยงไฮ้ – ร้านผ้าไหม – ร้านบัวหิมะ – หาดไว่ทัน – ตลาดเฉิงหวังเที่ยว
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองท่าเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดของประเทศจีน เป็นเมืองที่ทันสมัย
ของประเทศจีน ได้รับสมญานามว่า ปารีสตะวันออก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางต่อเข้าสู่ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านชมทัศนียภาพสองข้างทาง นําท่านสู่ โรงงานผ้าไหม ชมการผลิตผ้า
นวมจากรังไหมและผลิตภัณฑ์ที่ทําจากผ้าไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ
นําท่านเยี่ยมชมศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามัญประจําบ้านที่ทีชื่อเสียงของเมืองจีน รับฟังคําบรรยายสรรพคุณ
สมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงมากกว่าพันปี
นําท่านชมหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้โฉมใหม่(หาดไว่ทัน) ต้นกําเนิดอันลือชื่อของตํานานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่
สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่ าของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคมพร้อมชมอาคาร
สูงตระหง่าน ซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตรยุโรป
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปี เซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ อาคารบ้านเรือน
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บริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน และเก่า
กว่าร้อยปี ที่ยังคงความงดงาม ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมืองอาหารขึ้นชื่อของทีน่ ี่คือ เสี่ยวหลงเปา อันลือชื่อ
และยังมีขายของที่ระลึกต่างๆมากมาย
ที่พัก CROW PLAZA HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า นครเซี่ยงไฮ้ – ร้านหยก – เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – สวนใบชาหลงจิ่ง –เมืองอี้อู - กรุงเทพฯ
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนําท่านชมอัญมณีล้าค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วย
ป้องกันอันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อกําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของ
ประเทศจีน
นําท่านเดินทางสู่เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ
วัฒนธรรม มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบซีหู มีความยาวโดยรอบประมาณ 15 กม.น้ําลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ซีหู
เป็นทะเลสาบสวยงามและมีชื่อเสียงของประเทศจีน เป็นบ่อเกิดของบทกวีและนิยายดังหลายเรื่อง กวีโบราณเคย
บรรยายเปรียบเทียบซีหูเหมือนนางไซซีสวยทุกอิริยาบถ ซีหูสวยทุกฤดูกาล แวะชม ชาเขียวหลงจิ่ง ชาขึ้นชื่อของ
เมืองหังโจว
ค่า
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่เมืองอี้อู อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
19.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอี้อู
22.00 น. นําท่านออกเดินทางสู่ประเทศไทย เที่ยวบินที่E37638
00.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาสยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด
โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสําคัญ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง
(เด็ก 2-11 ปี) (เด็ก 2-11 ปี)

วันทีเ่ ดินทาง

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่

7-11 ก.ย.60

25,800

-

-

5,000

14-18 ก.ย.60

25,800

-

-

5,000

21-25 ก.ย.60

25,800

-

-

5,000

12-16 ต.ค.60
19-23 ต.ค.60
26-30 ต.ค.60
ราคาทัวร์นี้

25,800
25,800
25,800
ไม่รวมค่าทริปไกด์//ไม่มขี องแจก//มีเข้าร้านรัฐบาล
ราคานี้ออกเดินทางที่ 20 ท่านขึ้นไป

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

5,000
5,000
5,000

“คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สาหรับคุณ”
เงื่อนไข รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการ
สํารองที่นั่งจากสายการบินและโรงแรมที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบิน หากราคาตั๋ ว
เครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ
ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบินทางบริษัทฯจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นรายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการ
เปลี่ยน แปลงได้ตามความเหมาะสม
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ
2. ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการกําหนด
3. ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน
4. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
5. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
7. น้ําดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าน้ําหนักเกิน 20 กิโลกรัม
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดืม่ สั่งพิเศษ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย 3% (กรณีต้องการใบกํากับภาษี)
5. ทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ
เงื่อนไขการจองวางเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี
เงื่อนไขยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
เอกสารการขอวีซ่าจีน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2558)
**เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าจีนค่ะ สาหรับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป เกิดที่ไทย**
 1.พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน
 2.รูปถ่าย 2 นิ้ว 2ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!! ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเสื้อสีขาวถ่ายรูป **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ
(ประกาศจากสถานทูติจนี ณ วันที่ 30 พ.ย. 59)
 3.ใบกรอกข้อมูลด้านท้ายโปรแกรมค่ะ
 เอกสารยืน่ วีซ่าจีน (เด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี)
 ถ้าเดินทางกับพ่อ-แม่ หรือพ่อและแม่
ใช้เอกสารดังนี้คะ่
 *พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน
 *รูปถ่าย 2นิ้ว 2ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!! ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเสื้อสีขาวถ่ายรูป (ประกาศจากสถานทูติจีน
ณ วันที่ 30 พ.ย. 59)
 *สําเนาใบเกิด
 *สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
 *สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
 กรณีชื่อไม่ตรงกับใบเกิด ขอใบเปลี่ยนชื่อด้วยค่ะ
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กรณีเดินทางกับญาติ
 *พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน
 *รูปถ่าย 2นิ้ว 2ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!! ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเสื้อสีขาวถ่ายรูป (ประกาศจากสถานทูติจีน
ณ วันที่ 30 พ.ย. 59)
 *สําเนาใบเกิด
 *สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
 *สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
 กรณีชื่อไม่ตรงกับใบเกิด ขอใบเปลี่ยนชื่อด้วย
 สาวประเภทสองแต่งกายเป็นสตรี ต้องใช้หนังสือรับรองการทํางาน+สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงเท่านั้น
(กฎใหม่ * 22 ธ.ค. 57 สาวประเภทสอง (แบบชัดเจน ในรูปถ่าย) หรือ ผู้ชายจริง (แบบคลุมเครือ ไว้ผมยาว หน้าตา
สะสวย) จะต้องไปดําเนินการทําวีซ่าจีนเองในทุกขั้นตอน
 พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตัวจริง (อาจมีการยกเลิกชั่วคราว แล้วแต่สถานการณ์)
ข้อมูลสาคัญ * กรุณากรอกข้อมูลจริงในเอกสารที่ทางบริษัทจัดให้
 นักเรียน นักศึกษา........แจ้งชื่อสถานที่ศึกษา ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
 ผู้ที่ทํางาน.......แจ้งชื่อสถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพท์
 ที่อยู่ปัจจุบันของผู้เดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านที่ติดต่อได้
 ผู้ที่แต่งงานแล้ว ต้องให้รายละเอียดของสามี หรือ ภรรยา หรือบุตรธิดา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
 ผู้ที่เป็นโสด ต้องแจ้งชื่อบิดาหรือมารดา หรือ พี่น้อง หรือญาติ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
 ผู้เดินทาง ต้องแจ้งชื่อญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริง
โปรดรับทราบว่า
 ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตัว
 ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องเผื่อเวลาทําวีซ่า ไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน
 กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทยและมีใบอนุญาต
การทํางานในประเทศไทยเท่านั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน **
ต้องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน
 กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติที่ไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
 ข้อมูลที่ท่านแจ้งกับทางบริษัทฯ จะใช้สําหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าข้อมูลเท็จ อาจมี
การระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วัน
ทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
 โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีน อาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรืออาจเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของ
สถานทูต และบางครั้งทางบริษัทฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรือทราบในเวลากระชั้นชิด
 ท่านที่ถือหนังสือเดินทางราชการ ถ้าจะไปท่องเที่ยวทิเบต ต้องใช้หนังสือเดินทางแบบปกติ
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 ท่านที่ถือบัตร APEX ต้องทําวีซ่าจีนถ้าต้องการไปทิเบต ไม่สามารถใช้บัตร APEX แทนวีซ่าจีนได้
 ท่านที่ถือบัตร APEX หรือ ถือหนังสือเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิทธิการเข้าประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีวีซ่า
เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้ถือเอกสารนั้นๆ
กรุณาส่งเอกสารยืน่ วีซ่าก่อนเดินทาง อย่างน้อย 7 วันทําการ
อัตราค่าวีซ่าด่วน 2-3 วัน จ่ายค่าธรรมเนียมเพิม่ ท่านละ 1200.อัตราค่าวีซ่าด่วน 1 วัน มีการยกเลิกระเบียบการยื่นขอวีซ่าด่วน 1 วัน สําหรับบริษัททัวร์แล้ว / ถ้าท่านมีความประสงค์จะยื่น วีซ่าด่วน
1 วัน ขอให้ท่านจัดเตรียมเอกสารทุกอย่าง ให้พร้อม และ ไปยื่นเอกสารและชี้แจงความจําเป็นด้วยตนเอง แต่ดุลพินิจในการพิจารณา
และการอนุมัติขึ้นอยู่กับสถานทูต
ท่านที่ถือบัตร APEX
ท่านที่ถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิทธิการเข้า-ออกประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีวีซ่า กับองค์กรฯ
ที่ออกบัตรนี้ให้กับท่าน เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้ถือเอกสารนี้ท่านที่ถือบัตร
APEX จะต้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให้สูญหาย เพราะหากสูญหายหมายถึงว่า
1. สายการบินอาจจะไม่ให้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
2. ด่านตรวจคนเข้าเมือง อาจะไม่อนุญาตให้ท่านผ่านเข้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
3. หากบัตรสูญหาย ท่านอาจไม่ได้เดินทางต่อกับคณะทัวร์ และอาจต้องติดค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 1-2 อาทิตย์
4. หากบัตรสูญหาย ท่านต้องจ่ายค่าที่พัก อาหาร ยานพาหนะ ค่าซื้อตั๋วเครื่องบินใบใหม่ ฯลฯ ในขณะที่ท่านอยู่ต่อ เพื่อทําเรื่องการออก
บัตรใหม่ หรือขอทําวีซ่าใหม่ด้วยตนเอง
5. ทางบริษัทฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย ฯลฯ ไม่รับฝาก ไม่
ถือแทน หรือไม่เก็บรักษาแทน ดังนั้นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรือส่งบัตรติดมากับเอกสาร หากมีการสูญหายทางบริษัทฯจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
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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

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้ !!!
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS./ MRS./ MR.)
NAME...........................................................................SURNAME...............................................................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
.........................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
............................................................................................................................................................................................
............................... รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้าน....................................มือถือ.....................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
............................................................................................................................................................................................
..............................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บา้ น.................................... ............
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................................................
ตําแหน่งงาน
.........................................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...................................................................................รหัสไปรษณีย์ ........................โทร ..............................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับ
ท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่..................เดือน.................ปี..................... ถึง วันที่................เดือน.....................ปี..............................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
................................................................................................................................................................................
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เมื่อวันที่..................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 อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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