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สุวรรณภูมิ
พร้อมกันทีส่ นามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์ เตอร์ D สายการบิ นไทย
แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
00.30 น. เหินฟ้าสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบิ นที่ TG 662 (บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ ง)
วันที่สอง เซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-อุโมงค์เลเซอร์-ขึน้ หอไข่มุก+พิ พิธภัณฑ์ห่นุ ขีผ้ งึ้ ร้านชา-ร้านหยก-หนิ งปอ
05.45 น. เดินทางถึงสนามบิ นผูต่ ง เมืองเซี่ยงไฮ้ ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านสู่หาดไว่ทาน หรือเดอะบันด์ (The Bund) ซึ่งไม่ได้เป็นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็น
ั ่ นตกซึง่ อยู่ในย่านเมืองเก่า มหานครเซีย่ งไฮ้แบ่งเป็นเขตเมืองเก่าและเขตเมือง
ย่านถนนริมแม่น้าหวงผูฝ่ งตะวั
ั ่ องเก่าเรียกว่าฝงผู
ั ่ ซ่ ่ี (Puxi) และฝงเมื
ั ่ องใหม่เรียกว่าฝงผู
ั ่ ต่ ง (Pudong) มีแม่น้าหวงผูแ่ บ่งเมืองเซีย่
ใหม่ ฝงเมื
ั่
ั ่ น้ าก็แตกต่างกันอย่างชัดเจน หาดไว่ทานเป็นสถานทีท่ ม่ี ี
งไฮ้ออกเป็นสองฝงและบรรยากาศของสองฝ
งแม่
ชือ่ เสียงทีส่ ดุ ของเซี่ยงไฮ้นบั ตัง้ แต่อดีตกาลจนถึงปจั จุบนั ตัง้ อยู่บนถนนจงซานริมแม่น้ าที่มคี วามยาว1.5
กิโลเมตร เลาะไปตามริมแม่น้ าหวงผู่ เป็นย่านอาคารสไตล์ยุโรปทีม่ คี วามงดงามเก่าแก่กว่าร้อยปี และในปจั จุบนั
ก็ใช้เป็นโรงแรม ทีท่ าการธนาคารแห่งชาติ รวมไปถึงยังเป็นทีท่ าการกงสุลไทย หาดไว่ทานเคยเป็นสถานทีถ่ ่าย
ทาภาพยนตร์ทโ่ี ด่งดังเรื่อง "เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้" ถ่ายทอดเรื่องราวของเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ทีเ่ กิดขึน้ ในยุคทีเ่ มืองเซี่ยง
วันแรก
21.30 น.
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ไฮ้เต็มไปด้วยเจ้าพ่อหลายแก๊งแย่งชิงอานาจกันให้วนุ่ วายไปหมด หาดไว่ทานจึงมีชอ่ื ทีร่ จู้ กั ในหมู่นกั ท่องเทีย่ ว
ั่
ชาวไทยว่า "หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้" และทุกท่านจะสามารถมองเห็นวิวของหอไข่มกุ
อยูฝ่ งตรงข้
ามซึง่ เป็น
สัญลักษณ์อนั โดดเด่นของเมืองเซีย่ งไฮ้ อิสระให้ทุกท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย
ั่
นาท่านนัง่ รถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ เป็นอุโมงค์ลอดแม่น้าสายแรกในประเทศจีน เพือ่ ข้ามไปยังฝงตรงข้
ามใช้
เวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กบั ผูน้ งรถไฟ
ั่
อุโมงค์เลเซอร์แห่งนี้ มีความลึกลงไปจากพืน้ แม่น้ า 9 เมตร ความยาว 646.70 เมตร สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 2000
นาท่านขึน้ หอไข่มุก เป็นหอส่งโทรทัศน์ทส่ี ูงทีส่ ุดในเอเชียและสูงเป็นอันดับ 3 รองจากแคนนาดาและรัสเซีย สูง
468 เมตร หนัก 120,000 ตัน ภายในเป็นเสาปล่องกลวงมีลฟิ ท์ความเร็ว 7 เมตร / 1 วินาที ชมทัศนียภาพของ
สองความแตกต่างทีล่ งตัว ระหว่าง “ผูต่ ง” เมืองใหม่ทม่ี ตี กึ สูงทันสมัยระฟ้ากับ ฝงั ่ “ผูซ่ ”ี เมืองเก่าทีย่ งั คงอนุรกั ษ์
ตึกเก่าแก่แต่ทรงคุณค่า หลังจากนัน้ นาท่านชมพิ พิธภัณฑ์ห่นุ ขีผ้ งึ้ เซี่ยงไฮ้ ณ หอไข่มุก เซี่ยงไฮ้ ทีน่ ่เี ป็นทีจ่ ดั
แสดงพิพธิ ภัณฑ์หุ่นขีผ้ ง้ึ โดยบอกเรื่องราว ประวัตคิ วามเป็นมาของนครเซีย่ งไฮ้ได้โดยอย่างดีเยีย่ มและสมจริง
มากทีส่ ุด โดยเริม่ ตัง้ แต่ยคุ ร้อยปีทผ่ี า่ นมาจนมาถึงยุคสงครามฝิ่น และเรื่อยมาจนถึงยุคนครเซี่ยงไฮ้ยคุ สมัยใหม่
ทีม่ แี ต่ความเจริญก้าวหน้าของทุกวันนี้
จากนัน้ ชมร้านชาก้อน ชมวิธกี ารชงชาแบบจีนโบราณ พร้อมชิมชาหลายรสชาติหลายสรรพคุณ และเลือกซื้อ
เป็นของฝากคนทางบ้าน
บ่าย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านแวะชมร้านหยก ทีม่ คี ุณภาพและมีชอ่ื เสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซือ้ กาไรหยก แหวนหยก หรือ
ผีเซียะสัตว์มงคลทีม่ ชี อ่ื เสียง สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่เมืองหนิ งปอ เป็นเมืองท่าทีส่ าคัญเมืองหนึ่งของ
มณฑลเจ๋อเจียงและยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมทอผ้าและแปรรูปอาหารสาเร็จรูป
โดยผ่านสะพานหังโจ
ววาน สะพานข้ามทะเลทีย่ าวที่สุดในโลก มีความยาว 36 กม. สามารถรับน้ าหนักรถได้ถงึ 1,430 ตัน
คา่
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางเข้าทีพ่ กั
พักที่ NINGBO HUAGANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่สาม เกาะผูถ่ ่อซาน-วัดผูจ่ -ี้ วัดเจ้าแม่กวนอิ มไม่ยอมไป-วัดไผ่ม่วง-หนานไห่กวนอิ ม-หนิ งปอ
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาเดินทางสู่เกาะผูถ่ ่อซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 4 เกาะแห่งความศักดิ ์สิทธิ ์ทีม่ คี วามสาคัญทางศาสนาพุทธ ร่วมกับ
เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถซาน และจิว่ หัวซาน เดินทางสู่วดั ผูจ่ ี้ เพือ่ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ และศักดิสิ์ ทธิ ์ทีส่ ุด
ของเกาะภูถ่อซาน ชาวบ้านเรียกวัดนี้วา่ เฉียนซื่อ หรือวัดก่อน สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งตรงกับปี ค.ศ. 1080 ทา
การบูรณะครัง้ ใหญ่ในสมัยจักรพรรดิเจิง้ แห่งราชวงศ์ชงิ
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านนมัสการองค์พระโพธิสตั ว์เจ้าแม่กวนอิ มไม่ยอมไป ซี่งเป็นสถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิที์ ช่ าวผูถ่ ่อซาน ให้ความ
เคารพนับถือมากกว่า 2,000 ปี ประดิษฐานอยู่ทต่ี าหนักริมทะเลวัดไผ่ม่วง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหยก
ขาว ซึ่งอยู่ดา้ นหน้าของตาหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป บริเวณรอบวัดจะปลูกต้นไผ่ซ่งึ มีลกั ษณะพิเศษคือมีลา
ต้นเป็นสีม่วงซึ่งสามารถปลูกได้ทเ่ี ดียวคือบนเกาะภูถ่อซานเท่านัน้
จากนัน้ นาท่านกราบขอพรองค์หนานไห่
กวนอิ ม เพื่อความเป็นสิรมิ งคล และเดินทางกลับหนิงปอ
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คา่
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

คา่

วันที่ห้า
เช้า
07.30 น.
11.05 น.

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ NINGBO HUAGANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
หนิ งปอ-เซี่ยงไฮ้-ศูนย์สมุนไพร-วัดพระหยก-ร้านนวด-ตลาดเถาเป่ า-กายกรรม ERA
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ ใช้เวลาประมาณ 4 ชัวโมง
่
เซี่ยงไฮ้คอื เมืองทีเ่ จริญทีส่ ดุ ในประเทศจีน ที่
ั ่ น้าหวังผูเ่ ส้นเลือดทีห่ ล่อเลีย้ งมหานครเมืองนี้
ได้รบั การขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก” ตัง้ อยู่บนฝงแม่
และมีความยาวถึง 80 กม. เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมภิ าค ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ
การค้า การเงิน การลงทุน รวมถึงด้านแฟชัน่ และการท่องเทีย่ ว เซี่ยงไฮ้จงึ นับเป็นความภาคภูมใิ จของชาวจีน
เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย ยังเป็นศูนย์กลางการค้า เมืองท่า และเป็น
เมืองขนาดใหญ่ทส่ี ดุ ของจีน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิ เศษ..เสี่ยวหลงเปา
และนาท่านสู่วดั พระหยกขาว ตัง้ อยู่บนถนนอานเหยีย่ นในเขตผูถ่ อ กลางเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวัดศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวพุทธในเซีย่ งไฮ้ ในปี ค. ศ. 1876 ตรงกับรัชสมัยกวางสู ฮ่องเต้ในสมัยราชวงศ์ชงิ มีพระภิกษุจากเกาะผู่
ถ่อซานคือหลวงพ่อฮุ่ยเกินได้เจริญรอยพระถังซาจั ๋งเดินทางไปศึกษาพระไตรปิฎกยังอินเดีย ขากลับเดินผ่าน
ทางประเทศพม่าได้อญ
ั เชิญพระพุทธรูปหยกขาวกลับมาทีเ่ มืองทัง้ หมด 5 องค์ดว้ ยกัน และได้มอบให้ชาวเซี่ยง
ไฮ้ 2 องค์พร้อมรวบรวมเงินทาบุญสร้างวัดในเขตเจียงวานในปี ค. ศ. 1882 และได้ตงั ้ ชือ่ ว่าวัดยวี่ฝวอซื่อ หรือ
วัดพระหยก และปจั จุบนั วัดพระหยกเป็นทีป่ ระดิษฐานของพระพุทธรูปหยกขาวปางมารวิชยั มีขนาดความสูง
1.9 เมตร แกะสลักด้วยหยกขาวทัง้ แท่ง และพระหยกปางไสยาสน์ขนาด 1.05 เมตร นอกจากนี้ยงั เป็นทีเ่ ก็บ
รักษาโบราณวัตถุสาคัญทางประวัตศิ าสตร์ของราชวงศ์เว่ย ถัง ซ่ง หยวน หมิง และชิงด้วย และนาท่านสู่ศนู ย์
สมุนไพรจีนหรือบัวหิ มะ ให้ทา่ นได้รบั ฟงั การบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีน รับการบริการนวดฝ่ าเท้า
เพื่อเป็นการผ่อนคลาย จากนัน้ เดินทางสูต่ ลาดเถาเป่ าเฉิ น TAOBAO CHENG มีสนิ ค้าก๊อปปี้ให้เลือกซือ้
มากมายหลากหลายชนิดในราคาย่อมเยา ไม่วา่ จะเป็นเสือ้ ผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ ให้เวลาท่านช้อปปิ้งสินค้า
อย่างจุใจ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมกายกรรม ERA Intersection of Time เป็ นการโชว์ผสมผสานระหว่างกายกรรมจีนและความ
ทันสมัยได้ด้วยกันอย่างลงตัว และยังเป็ นการศิ ลปะแสดงใหม่ล่าสุด ที่ท่มุ ทุนสร้างกว่าร้อยล้านหยวน
พักที่ SHANGHAI WANXIN HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
เซี่ยงไฮ้-สุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง นาท่านเดินทางสู่สนามบิน
เดินทางโดยสายการบิ นไทย แอร์เวย์ เที่ยวบิ นที่ TG 663 (บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครื่อง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริ การ
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อัตราค่าบริ การ***10-14 ส.ค. 60***

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม

19,999.บาท
19,499.บาท
18,999.บาท
4,000.บาท

อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครื่องบิน และภาษีน้ามัน กรุงเทพฯ–เซีย่ งไฮ้-กรุงเทพฯ / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มทีร่ ะบุไว้ในรายการ / ค่าทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ (กรณีพกั 3 ท่าน ท่านที่ 3 เป็นเตียงเสริม) / ค่าน้ าหนัก
กระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ ตามรายการทีไ่ ด้ระบุไ ว้ / ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป
ท่องเทีย่ ว ซึ่งต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ (กรณีทไ่ี ม่สามารถยืน่ วีซ่ากรุ๊ปท่องเทีย่ วได้ บริษทั ฯ มีความ
จาเป็นต้องยืน่ วีซ่าเดีย่ วปกติ 4 วันทาการ จะต้องชาระค่าส่วนต่างเพิม่ ท่านละ 700 บาท) อัตราดังกล่าวข้างต้น สาหรับผูถ้ อื
พาสปอร์ตไทยเท่านัน้ / ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้ อยู่กบั เงือ่ นไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์
บริการตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 150 หยวน/ท่าน*** ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และ
ค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋า
เดินทางทีน่ ้ าหนักเกิน / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินบิ าร์ ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% / ค่าภาษีเชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก
เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่ากรุป๊
1. สแกนสีหน้าแรกของหนังสือเดินทาง (หน้าทีม่ รี ูปและรายละเอียด)
2. หนังสือเดินทางต้องทีม่ อี ายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ากว่า 6 เดือน มีหน้าว่างสาหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
เงื่อนไขการจอง มัดจาท่านละ 10,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้ าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดิ นทาง 15 วัน
***เงื่อนไขพิ เศษสาหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ออกเดิ นทางมีหวั หน้ าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั ๋วเครื่องบิ นภายในประเทศ, ซื้อตั ๋วรถไฟ, ซื้อตั ๋วรถ
โดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ ของลูกค้า
**รายการนี้ จะเข้าร้านรัฐบาลจีน เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการนาเสนอประมาณ 1-1.30
ชัวโมง***
่
เนื่ องจากเป็ นราคาพิ เศษ เมื่อท่านเดิ นทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตาม
รายการ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละ
วัน ทางบริ ษทั ฯ ขอความกรุณาให้ท่านชาระเงิ นเพิ่ ม 2,000 บาท ต่อวันต่อท่าน เนื่ องจากราคาทัวร์ เป็ นราคาพิ เศษ
ซึ่งได้รบั การสนับสนุนจากการท่องเที่ยวปักกิ่ ง และร้านค้าต่างๆ
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เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
/ คืนค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนทีเ่ กิดขึน้ จริง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
/ เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน
/ เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %
กรณี ยื่นวีซ่าเดี่ยว เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า ***ใช้เวลายื่น 4 วันทาการ***
1. หนังสือเดินทางทีม่ อี ายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสาหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายสีพน้ื หลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ **ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน** อัดภาพด้วยกระดาษสาหรับอัดภาพเท่านัน้ ห้ามยิ้ม
ห้ามใส่เสื้อสีขาว ภาพถ่ายหน้ าตรง และต้องเห็นหู ห้ามใส่เครื่องประดับ
(ท่านทีป่ ระสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือ
เดินทาง)
โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนเปลี่ยนกฎในการยื่นวีซ่าจีนบ่อยครัง้ การเรียกขอเอกสารเพิ่ มเติ มหรือเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ ของสถานทูต ซึ่งบางครัง้ บริ ษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้ า
***กรณี ท่านที่เคยเดิ นทางไปประเทศจีนแล้ว และมีวีซ่าจีนติ ดในเล่มพาสปอร์ต
ภายใน 2 ปี ที่ผ่านมาไม่ต้องใช้เอกสาร ถ้าหน้ าวีซ่าจีนอยู่ในเล่มเก่าต้องใช้เล่มเก่าในการยื่นวีซ่าด้วย***
เอกสารเพิ่ มเติ มในกรณี ต่างๆ
- กรณี มีอาชีพอิ สระ / วัยเกษี ยณอายุ / แม่บ้าน
( ) สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ปรับปรุงยอด ณ วันปจั จุบนั และ มียอดเคลื่อนไหวย้อนหลัง 6 เดือน มียอดเงินในบัญชี
ล่าสุดขันต
้ ่า 50,000 บาท
- กรณี ผเู้ ดิ นทางเป็ นเด็กที่เดิ นทางโดยลาพัง
( ) หนังสือออกค่าใช้จา่ ยจากพ่อ / แม่ / ผูป้ กครอง พร้อมเอกสารของผูอ้ อกหนังสือ เสมือนว่าเดินทางด้วย
( ) หนังสือยินยอมให้ลูกเดินทาง ทางอาเภอเป็นคนออกให้ (ในกรณีทผ่ี เู้ ดินทางอายุต่ากว่า 18 ปี)
- กรณี ผเู้ ดิ นทางเป็ นเด็กโดยมีบิดา มารดา / ผูป้ กครองเดิ นทางไปด้วย
( ) สาเนาสูตบิ ตั ร / สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชน / สาเนาสมุดบัญชี
ออมทรัพย์ อัพเดทล่าสุดย้อนไป 6 เดือน ของบิดา หรือมารดา หรือผูป้ กครอง
( ) หนังสือยินยอมให้ลูกเดินทาง ทางอาเภอเป็นคนออกให้ (ในกรณีทผ่ี เู้ ดินทางอายุต่ากว่า 18 ปี)
- กรณี ที่มีการออกค่าใช้จ่ายให้โดย
( ) ญาติ .... หนังสือออกค่าใช้จา่ ย/ ทะเบียนทีส่ ามารถระบุได้วา่ เป็นญาติกนั จริง พร้อมเอกสารของผูอ้ อกหนังสือ เสมือนว่า
เดินทางด้วย
( ) บุคคลอื่น .... หนังสือออกค่าใช้จา่ ยพร้อมระบุความสัมพันธ์ พร้อมเอกสารของผูอ้ อกหนังสือ เสมือนว่าเดินทางด้วย
( ) บริษทั .... จดหมายนาและจุดประสงค์การออกค่าใช้จ่าย / หนังสือรับรองบริษทั อายุไม่เกิน 3 เดือน / บัญชีเงินฝากบริษทั
- กรณี เป็ นแม่บ้าน (สามีไม่ได้เดิ นทางด้วย)
( ) หนังสือออกค่าใช้จา่ ยจากสามี พร้อมเอกสารของสามี เสมือนว่าเดินทางด้วย
( ) หนังสือรับรองความเป็นภรรยา (ในกรณีทไ่ี ม่ได้จดทะเบียน) / ใบเกิดบุตร (ถ้ามี)
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กรณี ยื่นด่วน 2 วัน จ่ายเพิ่ ม 1,000 บาท (ต่างชาติ ฝรั ่งเศสไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
กรณี หนังสือเดิ นทางคนต่างชาติ
1.
หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิม่ 300 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกนั ) เอกสารพาสปอร์ต+รูปถ่ายสีขนาด 2
นิ้ว จานวน 2 ใบ + ทีอ่ ยู่ + ใบอนุญาตการทางาน (ถ้ามี)
2.
หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน รายละเอียดทีอ่ ยู่ ใบอนุญาตการทางาน)
3.
หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท
สถานทูตจีน ไม่รบั เล่มของท่านวีซ่าในกรณี ดงั นี้ คือ
ชือ่ เป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีด่ ูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก นารูปเก่าทีถ่ า่ ยไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ นารูปถ่ายเล่นๆ
มีววิ ด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพือ่ ยืน่ วีซ่า นารูปทีเ่ ป็นกระดาษสติคเกอร์ หรือ รูปทีใ่ ช้กระดาษพรินซ์จาก
คอมพิวเตอร์- หนังสือเดินทางทีม่ วี นั กาหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจ่ ะออกเดินทาง
กรอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง**
ชือ่ -นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS./ MRS./ MR.) NAME................................................................SURNAME....................................................
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
○ หม้าย
○ หย่า
○ ○ ไม่ได้จดทะเบียน
จดทะเบียน ชือ่ คู่สมรส.....................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................รหัส
ไปรษณีย.์ ................................. โทรศัพท์บา้ น..............................................มือถือ.................................................
ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ .....................................................โทรศัพท์บา้ น..........................................................
ชือ่ สถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).........................................................................................
ตาแหน่งงาน.................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ....................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์
...........................................................โทร..................................................................
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
(สาคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทถ่ี ูกต้องทีส่ ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่ ○ ไม่เคย ○ เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที.่ ............. เดือน............................ปี ................... ถึง วันที.่ ............เดือน.............................ปี.....................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ○ ไม่เคย ○ เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที.่ ............. เดือน.............................ปี................. ถึง วันที.่ .............เดือน.............................ปี......................
รายชือ่ บุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME....................................................................SURNAME.................................................................................
RELATION...............................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME....................................................................SURNAME.................................................................................
RELATION...............................................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษทั แล้วไม่ครบ ทางบริษทั อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทาให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ้ี (โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
เงื่อนไข และข้อควรทราบในการจองทัวร์
ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเทีย่ วแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาหนดให้มกี ารประชาสัมพันธ์สนิ ค้าพืน้ เมืองให้
นักท่องเทีย่ วทัวไปได้
่
รจู้ กั ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝา่ เท้า, ไข่มกุ , ผีเซียะ ซึ่งจาเป็นต้องบรรจุ
ในโปรแกรมทัวร์ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเทีย่ วทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็นต้อง
รบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซอ้ื ขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มกี ารบังคับใดๆ ทัง้ สิน้
หมายเหตุ
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2. เนื่องจากสภาวะน้ ามันโลกทีม่ กี ารปรับราคาสูงขึน้ ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ามันขึน้ ในอนาคต ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิเก็
์ บค่าภาษีน้ ามันเพิม่ ตามความเป็นจริง เพราะทางบริษทั ยังไม่ได้รวมภาษีน้ ามันใหม่ทอ่ี าจจะ
เกิดขึน้
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
4.
5.
6.
7.

บริษทั ฯมีสทิ ธิที์ จ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรายการได้ตามความเหมาะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการเดินทาง
ในกรณีทม่ี ผี รู้ ่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน
การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์เป็นไป
ในลักษณะเหมาจ่าย
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
การท่องเทีย่ วประเทศจีนนัน้ จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ วดังกล่าว คือ
ร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านหยก ร้านไข่มุก ร้านนวดเท้า ร้านผีเซี๊ยะ ร้านชา หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าว
จะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
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