นมัสการพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร และองค์เจ้าแม่กวนอิม
ณ ดินแดนต้นกําเนิ ด “ผู่โถวซาน”
เซี่ยงไฮ้... ถนนนานกิง อุโมงเลเซอร์ กายกรรม ERA
หังโจว... ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนซีหูเทียนตี้
อาหารพิเศษ... BUFFET GOLDENJAGUAR

ประกาศ !!! เนือ่ งจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับ

ราคาภาษีน้ํามัน ขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง

*** กรุณาเตรี ยมค่าทิปไกด์และคนขับรถ จํานวน 100 หยวน/คน ตลอดการเดิ นทาง ***
*** ส่วนหัวหน้าทัวร์ ขึ้ นอยู่กบั ความเหมาะสมในเรื่ องของการบริ การ ***

 กําหนดการเดินทาง 30 ธันวาคม – 3 มกราคม 2558
วันแรก
23.00 น.

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
 คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโดยสารขาออก ( ระหวางประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ
ISLAND-U ( เคานเตอร NO. U15 – 21 ) โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES หรือ SHANGHAI
AIRLINES (FM) โดยมีเจาหนาที่จ ากทางบริษัทฯ คอยใหก ารตอ นรับ และอํานวยความสะดวกดานสัม ภาระและ
เอกสารใหกับทาน

วันที่สอง

กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ – - เกาะผูโถวซาน – วัดผูจี้ – เจาแมกวนอิมไมยอมไป – องคเจาแมกวนอิมทะเลใต – หนิงปอ

01.55 น
07.00 น.

เหิรฟาสูเมืองเซี่ยงไฮ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU548 หรือ FM 856 
ถึงทาอากาศยานผูตง มหานครเซี่ยงไฮ ซึ่งถือเปนชุมชนเกาตั้งแตยุคสามกก (475-221 ปกอนคริสตกาล) เดิมชื่อวา เซิน
(Shen) ตามชื่อเจาเมือง ตอมาเปลี่ยนเปน หู แปลวาไซดักปลา เพราะเมือ่ 5,000 ปกอ น แถบนี้เคยเปนทะเลมากอน และมี
หมูบานชาวประมง ถึงสมัยราชวงศซงไดเปลีย่ นแปลงเปนเซีย่ งไฮ ซึ่งขณะนัน้ เปนเพียงตําบลเล็กๆ คริสตศตวรรษที่ 17
– 18 เซี่ยงไฮกลายเปนเมืองทาหนาดาน เพราะมีลาํ คลองและทะเลสาบเชื่อมถึงแหลงผาไหมและเกษตรกรรม มีคลอง
ใหญ หรือ คลองจักรพรรดิที่ขุดขึ้นในสมัยโบราณเชื่อมถึงกรุงปกกิง่ ซึ่งอยูทางเหนือ หลังจากสงครามฝน ค.ศ. 1848
ชาวตางชาติเริ่มเขามาเชาเขตพื้นที่หลายแหง เซี่ยงไฮจึงกลายเปนเมือง ทาการคานานาชาตินับแตนั้นมา ผลจากการแบง
เขตพื้นที่ใหชาวตางชาติเชา ทําใหใจกลางเซี่ยงไฮจงึ เต็มไปดวยอาคารสถาปตยกรรมที่มลี วดลายสวยงามตามแบบฉบับ
ยุโรป จนไดรับขนานนามวาเปน “ นครปารีสแหงตะวันออก ” ปจจุบนั เซี่ยงไฮเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมที่ใหญที่สุด
ของจีน มีชาวตางชาติเขามาลงทุนทําธุรกิจมากมาย ตัวเมืองเซี่ยงไฮตั้งอยูรมิ แมน้ําหวงผู หางจากปากแมน้ําแยงซีเกียง
17 ไมล แบงออกเปน 2 เขต คือ เขตผูตงใหม และเขตผูซีเมืองเกา กัน้ โดยแมน้ําหวงผู หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
แลว นําทานเดินทางสูภัตตาคาร
รับประทานอาหารเชาที่ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมืองหนิงปอ ซึ่งตั้งอยูทางภาคตะวันออกของมณฑลเจอเจียง ตัง้ อยูบ นสามเหลี่ยมลางของแมน้ําแยงซี
เกียงและเปน 1 ใน 4 เมืองทาเศรษฐกิจของจีน หนิงปอเปนดินแดนที่มอี ารยธรรมเกาแกและมีภูเขาศักดิส์ ิทธิ์ที่มีชื่อเสียง
ในดานพุทธศาสนา จากนั้นนําทานไปยัง ทาเรือจูเจียเจียน นําทานนั่งเรือ  เดินทางสู เกาะผูโถวซาน ซึ่งตั้งอยูใน
ทะเลเหลียนฮัวหยาง ซึ่งหางจากอาวหังโจวมณฑลเจอเจียง ประมาณ 100 ไมลทะเล นําทานชมดินแดนพระพุทธศาสนา
1 ใน 4 ของจีน และเปนธรรมสถานของพระโพธิสัตว (เจาแมกวนอิม) และไดฉายานามวา “เปนทีอ่ ยูของเทพยดา"
จากนั้นนําทานสู วัดผูจี้ เพื่อนมัสการเจาแมกวนอิมองคใหญและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเกาะผูโถวซาน สรางในสมัย
ราชวงศซงตรงกับป ค.ศ. 1080 ทําการบูรณะครั้งใหญในสมัยจักรพรรดิเจิ้งแหงราชวงศชิง จากนั้นนําทานนมัสการศาล
เจาแมกวนอิมไมยอมไป ซึ่งเปนเจาแมกวนอิมองคแรกของผูโถวซาน สรางขึน้ ในป ค.ศ. 916 สมัยราชวงศถัง ซึ่งเปนยุค
เจริญรุง เรืองของพุทธศาสนาในประเทศจีน โดยหลวงพอฮุยเออ พระภิกษุจากประเทศญี่ปุนทีเ่ ดินทางมาศึกษาธรรมใน
จีนเปนครั้งที่สาม ทานไดอัญเชิญองคกวนอิมไปยังประเทศญี่ปนุ ขณะที่ผานเกาะผูโถวซานไดเกิดพายุฝน จึงไดอาศัย
บริเวณสวนไผมวงนี้เปนที่หลบฝนอยูเปนเวลานาน จนเขาใจวาองคกวนอิมไมรับอัญเชิญไปญี่ปุน ทานและชาวบานจึง
สรางศาลเล็กๆไวและตัง้ ชื่อศาลแหงนี้วาปุเ ขิ่นชวีก่ วานยินเยวี่ยน หรือ วัดเจาแมกวนอิมไมยอมจากไป
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นําทานกราบนมัสการ องคเจาแมกวนอิมทะเลใต (หนานไหกวนอิม) เปนเจาเแมกวนอิมปางยืนหันพระพักตรออกทะเล
องคใหญและสวยงามมาก จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูทาเรือ  เพื่อเดินทางกลับสู ทาเรือจูเจียเจียน จากนั้นนําทาน
กลับเดินทางสู เมืองหนิงปอ ซึ่งตั้งอยูทางภาคตะวันออกของมณฑลเจอเจียง ตั้งอยูบนสามเหลี่ยมลางของแมน้ําแยงซี
เกียงและเปน 1 ใน 4 เมืองทาเศรษฐกิจของจีน หนิงปอเปนดินแดนที่มีอารยธรรมเกาแกและมีภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียง
ในดานพุทธศาสนา
รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร
 พักที่ HUAGANG HOTEL หรือเทียบเทา

เชา

40

เที่ยง
บาย

ค่ํา
วันที่สาม
เชา

40

หนิงปอ - หังโจว – ลองเรือทะเลสาบซีหู - ถนนซีหูเทียนตี้
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

เที่ยง
บาย

ค่ํา

วันที่สี่
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

วันที่หา
เชา

นําทานเดินทางสู เมืองหังโจว ซึ่งเปนเมืองหลวงของมณฑลเจอเจียง ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแหงหนึ่งเปนแหลงเภสัช
อุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคําเปรียบเปรยถึงความสวยงามของ
เมืองหังโจวและซูโจววา “ บนฟามีสวรรค บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว) ” เพลิดเพลินกับทิวทัศนอันงดงามสองฟากถนน
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...ไกขอทาน, หมูตงปอ
นําทาน ลองทะเลสาบซีหู เนื่องมาจากตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเมืองหังโจว ทะเลสาบมีลักษณะใกลเคียงกับวงรี สาม
ดานถูกลอมรอบดวยภูเขา และอีกหนึ่งดานเปน เมืองรอบซีหู ประกอบไปดวยสถานที่สําคัญมากกวา 30 แหง และ
สถานที่ชมทิวทัศนมากกวา 40 แหง โดย จุดสําคัญก็ไดแก หนึ่งภูเขา สองทาง สามเกาะ หาทะเลสาบ และ สิบทิวทัศน
นําทานลองเรือผานชม สะพานดวน (แตไมดวน) ซึ่งเปนที่มาของตํานานเรื่อง“นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง
ทับแสงจันทรน้ําลึก ตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบ ๆ ทะเลสาบแหงนี้ ที่ไดรับสมญานามจากนักทองเที่ยว
วา “พฤกษชาติในนครินทร” พรอมชมทะเลสาบเกาและใหม ชมเจดีย 3 องคสะทอนแสงจันทร จากนั้นนําทานสู
หมูบานใบชาบอมังกร อันลือชื่อที่มีชื่อเสียงของเมืองหังโจว ซึ่งทานจะไดชิมน้ําชาที่มีรสชาติที่แสนยอดเยี่ยมจากใบชา
หลงจิ่ง โดยกลาวกัน วา " ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน " ชานี้เปน ใบชาที่มีชื่อ เสีย งมากที่สุดใน
ประเทศจีน
รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร
นําทานสู ถนนซีหูเทียนตี้ ซึ่งเปนหลักเมืองของหังโจว และเปนจุดนัดพบของหนุมสาวชาวเมืองหังโจวรุนใหม อยูติด
กับทะเลสาบซีหู เปนการผสมผสานระหวางอาคารทันสมัยและประวัติศาสตรประเพณีโบราณเขากันไดอยางสวยงาม
ลงตัว ทั้งรานคา ภัตตาคาร รานอาหาร เสื้อผาบูติคทันสมัย ฯลฯ
 พักที่ SHUNCHANG HOTEL หรือเทียบเทา
หังโจว - เซี่ยงไฮ – ตลาดเถาเปา – กายกรรมอีรา
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองเซี่ยงไฮ เมือ งที่เต็ม ไปดว ยอาคารสถาปตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโ รป จน
ไดรับขนานนามวาเปน “ นครปารีสแหงตะวันออก ” จากนั้นนําทานแวะ รานนวดเทา ใหทานไดชมการสาธิตการนวด
เทา ซึ่งเปนอีก วิธีหนึ่งในการผอนคลายความเครียด และบํารุงการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ และทานยัง
สามารถชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหมของโรงงานเปาฝูถงั ผลิตยา “บัวหิมะ” ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นําทานไปชอปปงที่ ตลาดเถาเปา เพื่อเลือกซื้อสินคาขายสงราคาถูก อาทิเชน ผาไหม , ถุงเทา , รองเทา , นาฬิกา เปนตน
เพื่อความจุใจในการชอปปงสินคาราคาถูก จากนั้นนําทานเดินทางสู รานใบชา เชิญชิมชากอน ภาษาจีนเรียกวา Puer Cha
เปนชาที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน ตั้งแตสมัยราชวงศหมิง ประมาณ 500 ปที่แลว ใชมาเปนพาหนะขนสงชาไปถึงประเทศ
ตางๆ เปนชาที่หอม เขมขน ยิ่งเก็บไวนานยิ่งดี ในประเทศจีนมีคําพูดวาเปนชาที่ปูทําหลานขาย มีสรรพคุณบํารุง
กระเพาะและลดความอวนไดดวย สมัยราชวงศชิงฮองเตในพระราชวัง หนารอนดื่มชาหลงจิ่งและหนาหนาวดื่มชากอน
ซึ่งทานจะไดเลือกซื้อเปนของฝากทางบาน
รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร ...ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ไกแดงโตะละ 2 ตัว
หลังอาหารค่ํานําทานชม กายกรรม ERA กายกรรมชุดใหม รูปแบบใหมของเซี่ยงไฮ แสง สี เสียงไฮเทค, ผาดโผน,
ทันสมัยและอลังการ เราใจไปกับไฮไลทโชวชุด มอเตอรไซดไตลกู โลก และชุดวงลอผาดโผน
 พักที่ PATTAYA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเทา
รถไฟเลเซอร - ถนนนานกิง – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

นําทานนั่ง รถไฟเลเซอร ลอดอุโมงคใตแมน้ําหวังผู ซึ่งเปนอุโมงคสรางลึกลงไปจากพื้นแมน้ํา 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร
นําทานแวะชม รานผาไหม ซึ่งเปนโรงงานผลิตผาไหม ของจีน ชมวิธีก ารนําเสน ไหมออกมาผลิตเปน สิน คาทั้ง ใช
เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแตจริง ) เพื่อมาทําใสนวมผาหมไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อ
เปนทั้งของฝากและใชเอง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร พิเศษ!! ซีฟูด GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว อาหารบุฟเฟตนานาชาติ
ระดับ 6 ดาว ที่อยูยานชอปปงชื่อดัง เพื่อใหทานจะไดชิมอาหารกวา 200 ชนิด อาทิ หอยนางรม ปลาดิบ สเตกเนื้อ เปด
ไกงวง แพะยาง กุงทอด ติ่มซํา รวมถึงเค็กหลากหลายชนิด พิเศษ!!!!! เครื่องดื่มไมอั้น เชน ชาเขียวหลงจิ่ง ชาอวูหลง
น้ําผลไม เบียรทองถิ่น ไวนแดงทองถิ่น และ ไอศกรีม ยี่หอ Haagen Dazs (เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ย นแปลงตาม
นโยบายของภัตตาคาร โดยที่ไมตองแจงใหลูกคาทราบลวงหนา)
บาย
นําทานเดินทางสู รานหยกจีน ของล้ําคาของปกกิ่งที่ขึ้นชื่อ ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อวาหยกคือ สัญลักษณของความดีงาม
สติปญญา และความยุติ ธรรม รวมไปถึ ง ลัทธิข งจื๊อ ยัง ใหความหมายของหยกในแงของสัญญาลัก ษณแ หง ปญญา
ความเห็น อกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกลาหาญ ซึ่ง หากใครไดครอบครองหยกจะพบความสุข ความ
เจริญรุงเรือง ความร่ํารวย ความมีโชค รวมถึงทําใหอายุยืนอีกดวย ใหทานไดเลือกชมหยกที่ไดผานการเจียระไนมาเปน
เครื่องประดับนําโชค อาทิเชน กําไลหยก แหวนหยก หรือ เผเยา ใหทานไดเลือกซื้อเปนของขวัญของฝาก จากนั้นนํา
ทานสู ถนนนานกิง ซึ่งมีความยาวถึง 5 กม. และยังเปนแหลงศูนยกลางสําหรับการชอปปงที่คึกคักมากที่สุดของนคร
เชี่ยงไอ รวมทั้งหางสรรพสินคาใหญชื่อดังกวา 10 หาง รานคาตาง ๆ, รานอาหารและศูนยกลางความบันเทิงมากมาย ที่
จะสรางสีสันและความบันเทิงใหกับผูที่มาจับจายบนถนนนานกิง ถนนที่มีชื่อเสียงและคึกครื้นที่สุดของนครเซี่ยงไฮ
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร… ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา
เกร็ดนารู : เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปาลูกเล็กซึ่งเปนเอกลักษณของเมืองเซี่ยงไฮ ซาลาเปาที่คุณสามารถดื่มน้าํ ซุปหอมหวาน
รอน ๆ กอนลิม้ รสของ หมูหมัก และแปงเสี่ยวหลงเปานิ่มๆ เอกลักษณอกี อยางคือ เสี่ยวหลงเปาตนตํารับเซี่ยงไฮแทๆแต
ละลูกจะมีถึง 24 จีบ สวนเคล็ดลับ การทานเสี่ยวหลงเปา ใหอรอยก็ไมยาก เพียงคุณทําตามขัน้ ตอนดังนี้
1. ทานขณะรอน
2. คีบเสีย่ วหลงเปาวางบนชอน
3. กัดขอบแปงเบาๆ เพื่อดูดลิม้ รสน้ําซุปภายใน
4. จิ้มซอสทานพรอมขิงซอย
21.40 น.
บินลัดฟากลับสูกรุงเทพฯโดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบิน MU547 หรือ FM855
00.55 น.
ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ
************ ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ ************
      
( *** กรุ๊ปออกเดินทางได้ ต้งั แต่ 20ท่ านขึน้ ไป *** )
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองให
นักทอ งเที่ยวทั่วไปไดรูจัก ในนามของรานรัฐบาล คือ นวดฝาเทา(รวมบัวหิม ะ), หยก , ชาหลงจิ่ง ,ชาผูเออร, ผาไหม ซึ่ง
จําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุก
รานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปน
หลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

ขอควรระวัง!!! ทานใดที่ตองออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่กอนทุกครั้ง

 กําหนดการเดินทาง 30 ธันวาคม – 3 มกราคม 2558
อัตราคาบริการ

หมายเหตุ :

ผูใหญ ( พักหองคู )
พักหองเดี่ยวจายเพิ่ม
ราคาทัวรนี้

ทานละ
ทานละ

28,900
4.000

บาท
บาท

ไมมีราคาเด็ก/ไมแจกกระเปา ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากสภาวะ

น้ํามันโลกทีม่ ีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพ
ทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและยึดถือผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
(ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกบั สภาวะคาเงินบาททีไ่ มคงที่และกรณีที่
สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว)
อัตราคาบริการดังกลาวรวม
 คาตั๋วเครือ่ งบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไวในรายการ
 คาวีซาและภาษีสนามบินทุกแหงตามที่กําหนดไวในรายการ
 คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) , อาหารและเครือ่ งดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไวในรายการ
 คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ
 น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม , คาประกันวินาศภัยเครือ่ งบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินทีม่ ีการเรียกเก็บ
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุมครองผูเอาประกันที่มอี ายุ
ตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป และผูเอาประกันอายุระหวาง 1 เดือน ถึง 15 ป และผูทมี่ ีอายุสงู กวา 70 ป ขึ้นไป คาชดเชยทั้งหลายตามกรรม
ธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึง่ หนึง่ ของคาชดเชยที่ระบุไวในกรรมธรรม ทั้งนี้ยอ มอยูในขอจํากัดที่มกี ารตกลงไวกับบริษัทประกัน
ชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย หรือจากหนวยงานที่เกีย่ วของ
การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บปวยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลือ่ น, ไสติ่ง, อาการที่เกีย่ วของกับการติดยา,
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด,
บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอการราย การยึด
พาหนะ และ การปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม
อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม
 คาหนังสือเดินทาง และเอกสารตางดาวตางๆ
 คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน เครื่องดืม่ คาอาหาร คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
 คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)
 คาทิปกระเปา
 คาทิปไกด วันละ 10 หยวนตอคน ตอวัน และ คนขับรถ วันละ 10 หยวนตอคน ตอวัน แปลวา เดินทางทั้งหมด 5 วัน จายไกด 50
หยวน คนขับ 50 หยวน รวมเปน 100 หยวนตอคน ในสวนของหัวหนาทัวรขนึ้ อยูกับความเหมาะสม (เด็กชําระทิปเทาผูใหญ)

 คา VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จาย 3 % ในกรณีที่ลกู คาตองการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง จะตองบวกคาภาษีมูลคาเพิ่ม และหัก ณ ที่จาย
จากยอดขายจริงทั้งหมดเทานั้น และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง ขอสงวนสิทธิอ์ อกใบเสร็จที่ถูกใหกับบริษัททัวรเทานั้น
เงื่อนไขการใหบริการ

1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด สวนทีเ่ หลือชําระกอนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานีเ้ ปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานัน้ จึงไมสามารถยกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิน้ ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมด
หรือบางสวนใหกบั ทาน
3. คณะทัวรครบ 20 ทาน มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ
4. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทาน สละสิทธิ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวน
เงิน 400 หยวน / คน / วัน
5. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคนื คาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. การยกเลิก
6.1
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป คืนเงินทั้งหมด
6.2
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึน้ ไป เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
6.3
ยกเลิกกอนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร
6.4
ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 – 6 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร
6.5
ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปทีม่ ีการการันตีคามัด
จําที่พักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึง
เที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมกี ารคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด
เนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. จํานวนผูเดินทางขั้นต่ําผูใหญ 20 ทานขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงไดตามความเหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมือ่ เกิดเหตุสุดวิสยั จนไมอาจแกไขได
3. รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณทเี่ กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุ
ตางๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือ
กรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาทีก่ รมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนือ่ งมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน
จะไมมีการคืนเงินใดๆทัง้ สิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานทีอ่ ื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงให
ทราบลวงหนา
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครือ่ งบินตาม
สถานการณดังกลาว
8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น

9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเทีย่ วบางรายการ, ไมทานอาหารบางมือ้
เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว
10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
ตัวนักทองเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋ว
เครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได
12. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษทั ฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ได
ระบุไวแลวทัง้ หมด
13.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางทีม่ ีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมกี ารชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด
เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม
3. รูปถายหนาตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟา หรือสีขาวเทานั้น อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิเทานั้น และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือ
รูปพริน้ ซ จากคอมพิวเตอร **รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน ** ทานที่ประสงคใชรปู ถายขาราชการในการยื่นวีซา กรุณาเตรียมหนังสือ
รับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสงหนังสือเดินทาง
4. กรณีหนังสือเดินทางที่นํามาใหเปนเลมใหม (ตอจากเลมเกา) กรุณาแนบหนังสือเดินทางเลมเกามาดวย เนือ่ งจากสถานทูตตองการดูวา
ตัง้ แตป 2010 จนถึงปปจจุบัน ผูเดินทางเคยเขาประเทศจีนมาแลวหรือไม
5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย หรือ ฝากประจํา หรือ เทานั้น ( ปรับบัญชียอดลาสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแตหนาแรกที่มีชื่อของผูเดินทาง
ถายสําเนาทุกหนา ทุกแผน (กรุณาอยาถายขามหนา) และตองมียอดเงิน 20,000 บาท ขึ้นไป **ถายสําเนายอนหลัง 3 เดือนขึ้นไป**
*** บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไมสามารถใชไดกับสถานฑูตจีน

6. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง
7. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 15 ป, นักเรียน, นักศึกษา ตองแนบสําเนาสูติบัตรของเด็ก, หนังสือรับรองของผูที่ออกคาใชจายในการทองเที่ยวให
โดยแสดงความสัมพันธวา เกี่ยวของกับผูเดินทางอยางไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูรบั รองคาใชจาย และ
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย หรือ ฝากประจํา หรือ เทานั้น ( ปรับบัญชียอดลาสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแตหนาแรกที่มีชื่อของผูท ี่ออก
คาใชจายในการทองเทีย่ วให ถายสําเนาทุกหนา ทุกแผน (กรุณาอยาถายขามหนา) และตองมียอดเงินที่สามารถรับรองคาใชจายในการ
ทองเที่ยวของผูที่จะรับรองให **ถายสําเนายอนหลัง 3 เดือนขึ้นไป**

8. กรณีผูเดินทางไมมสี มุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผูเดินทางตองมีผูรับรองคาใชจายในการเดินทางให โดยแนบหนังสือรับรองของผูที่ออก
คาใชจายในการทองเทีย่ วให โดยแสดงความสัมพันธวา เกี่ยวของกับผูเดินทางอยางไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
ของผูรับรองคาใชจาย และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย หรือ ฝากประจํา หรือ เทานั้น ( ปรับบัญชียอดลาสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแต
หนาแรกที่มีชื่อของผูท ี่ออกคาใชจายในการทองเที่ยวให ถายสําเนาทุกหนา ทุกแผน (กรุณาอยาถายขามหนา) และตองมียอดเงินที่สามารถ
รับรองคาใชจายในการทองเที่ยวของผูที่จะรับรองให **ถายสําเนายอนหลัง 3 เดือนขึ้นไป**

9. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง

10. ขอมูลจริงเกีย่ วกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ทีอ่ ยูปจ จุบนั ทีอ่ ยูทที่ ํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน หมายเลข
โทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา เลม
ที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสมุ ตรวจทุกวัน)
11. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ
(กอนออกเดินทาง)

12.โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่น
เอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา
13. ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบในการ
อนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแล
บัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 สัปดาห
14. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
-ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทานัน้
-หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
-กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เนื่องจากผูเดินทางจะตองไป
แสดงตนที่สถานทูตจีน
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได
-หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จายเพิม่ 3,560 บาท และหนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิ่ม 100 บาท
-เอกสารที่ตองเตรียม 1.พาสปอรต ที่มอี ายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา และตราเขา-ออก
อยางนอย 2 หนาเต็ม
2.รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทํางาน
พาสปอรต ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน 6 เดือน
4.หนังสือวาจางในการทํางาน
มิฉะนั้นบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน
ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช
3. นํารูปถายทีม่ ีววิ ดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4. นํารูปถายทีเ่ ปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พริน้ ซจากคอมพิวเตอร
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา (ตางชาติฝรั่งเศสไมสามารถขอวีซาดวนได)
• ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ 800 บาท

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา**

**กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะ
อิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก**

ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางนี้!!!!

**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี้**
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง**

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)
( MISS./ MRS./ MR.) NAME.........................................................................SURNAME...........................................................................
สถานภาพ  โสด
 แตงงาน
○  หมาย
○  หยา
○ ○ ไมไดจดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคูสมรส..................................................................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
.........................................................................................................................................................................................................................
...................................รหัสไปรษณีย. ......................... โทรศัพทบาน....................................มือถือ................................................................
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
.........................................................................................................................................................................................................................
................................................................................รหัสไปรษณีย ............................โทรศัพทบาน................................................................
ชื่อสถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)...........................................................................................................................
ตําแหนงงาน.....................................................................................................................................................................................................
ที่อยูสถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) ......................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................รหัสไปรษณีย .................................โทร.................................................................
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน)
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม ○  ไมเคย ○  เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว
เมื่อวันที่............................. เดือน.............................ป............................. ถึง วันที่............................เดือน..........................ป............................
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม ○  ไมเคย ○  เคย โปรดระบุ................................................................................
เมื่อวันที่........................... เดือน...........................ป............................. ถึง วันที่.............................เดือน.............................ป............................

รายชื่อบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME................................................................SURNAME......................................................................
RELATION.........................................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME......................................................................
RELATION..........................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ
** กรุณาระบุเบอรโทรศัพท เบอรที่ทํางาน มือถือ บาน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเปนจริง เพื่อใชในการขอยื่นวีซา
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได หมายเลขโทรศัพท 0-2247-8970 , 0-2245-7033

