






ถงลี่ ตลาดนํ้าถงลี่ ตลาดนํ้าโบราณที่ได้เป็ นมรดกโลกแห่งเดียวในโลก (รวมรถราง+เรือแจว)
อู๋ซี
พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋ อ พระพุ ทธรูปปรางค์ประทานพรที่สงู ที่สดุ ในประเทศจีน
ซูโจว วัดซี หยวน จัตรุ ัสหยวนหยง + จอยักษ์ SU SHOW
หังโจว เหมาเรือ ล่องทะเลสาบซีหใู หม่+ซีหเู ก่า
นานกิง ช้อปปิ้ งตลาดโบราณฟู่ จื่อเมี่ยว
เซี่ยงไฮ้ หาดไหว้ธาน หอไข่มกุ อุโมงค์เลเซอร์ ตลาดโบราณ (ตลาดร้อยปี ) ตลาดเถาเป่า
ชมโชว์กายกรรม อั นดับ 1 ของเซี่ยงไฮ้ ERA SHOW

พิเศษ...บุฟเฟต์สดุ หรู GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว

กําหนดการเดินทาง วันที่ 19-24
วันแรก
23.30น.

วันทีส่ อง
03.00 น.
07.40 น.

, 20-25 กุมภาพันธ์ 2558 (

6 วัน 4 คืน )

สนามบินสุ วรรณภูมิ
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่ าอีสเทิร์น แอร์ ไลน์ (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
กรุงเทพฯ-นานกิง-อู๋ซี-วัดหลิงซาน-ฟาร์ มไข่ มุก-ซูโจว-จตุรัสหยวนหยง
เหินฟ้าสู่ เมืองนานกิง โดย สายการบิน ไชน่ าอีสเทิร์น แอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ MU……….. (ไฟล์ เหมาลํา)
ถึง ท่าอากาศยานเมือง นานกิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว บริการอาหารเช้ า ณ 4 ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่าน
เดินทางสู่ เมืองอู๋ซี ชมเมืองโบราณที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปี ก่อน เดิมชื่อ “โหย่วซี ” มีความหมายว่า “มีดีบุก” ต่อมาเมื่อ
ราชวงศ์ฮนั่ ขุดใช้ดีบุกจนหมดแล้ว ชื่อเมืองจึงเปลี่ยนมาเป็ น “อู๋ซี” แปลว่า “ไม่มีดีบุก”

เทีย่ ง

คํา่

วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง

คํา่

วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง

 บริการอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านชม วัดหลิงซาน เป็ นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปปรางค์ประทานพร
ที่สูงที่สุดในประเทศจีน โดยมีความสู งถึง 88 เมตร มีน้ าํ หนัก 700 ตัน ฐานพระพุทธรู ปมีหอ้ งสามารถเดินขึ้นถึงพระบาทได้
และวัดนี้มีอายุยาวนานกว่า 1 ,000 ปี และเป็ นวัดที่สวยงามร่ มรื่ นมีเขาล้อมรอบอยู่ ถึงสามด้าน มีทะเลสาบขนาดใหญ่อยูเ่ บื้อง
หน้า จากนั้นชม ผลิตภัณฑ์ จากไข่ มุกนํา้ จืด ไม่วา่ จะเป็ นครี มไข่มุก หรื อเครื่ องประดับต่างๆ นําท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว เป็ น
เมืองที่มีความสวยงามไม่นอ้ ยกว่าเมืองหังโจว ด้วยสวนและคลองสายน้อยใหญ่ที่มีความงดงามอย่างมีเอกลักษณ์แห่งหนึ่งที่มี
ประวัติความเป็ นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า “ เมืองแห่งสาวงาม ” ในอดีตฮ่องเต้หลายพระองค์ของ
ราชวงศ์หมิงและชิง ชอบเดินทางจากเมืองหลวงที่ปักกิ่งมาท่องเที่ยว ซึ่งอดีตในแถบนี้ได้ชื่อว่า “ เจียงหนาน ” อุดมไปด้วยพืช
พรรณธัญญาหารและสาวเจียงหนานที่มีความสวยงามเป็ นเลิศ มเหสี และนางสนมในสมัยนั้น ส่ วนใหญ่จะมาจากแถบเจียง
หนานนี้
 บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชมแสง สี ยามคํ่าคืนที่ จัตุรัสไทม์ แสควร์ ของเมืองซูโจว พร้อมชมความ
อลังการของจอยักษ์ เทียนมู ้ จากนั้นนําท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม  LION VILLA HOTEL 4* หรือเทียบเท่ า
ซูโจว-วัดซีหยวน-เซี่ยงไฮ้ -อุโมงค์ เลเซอร์ -หอไข่ มุก-ร้ านหยก-ตลาดเถาเป่ า-ร้ านไหม-บุฟเฟต์ โกลเดนท์ จากัวร์
 บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ วัดซีหยวน ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองซูโจว เดิมเป็ นส่ วนหนึ่งของสวนหลิว
หยวน ซึ่งเป็ นสวนโบราณในสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาลูกของเจ้าของสวน ได้ยกที่ดินส่ วนหนึ่งของสวนให้วดั จึงได้เห็นวัดที่
สวยงามและยิง่ ใหญ่ เป็ นวัดที่สาํ คัญของเมืองซูโจว ภายในวัดมีวิหารจตุโลกบาล วิหารใหญ่ และมีวหิ ารพระอรหันต์ 500 องค์
ซึ่งเป็ นจุดเด่นของวัด ภายในวิหาร 500 อรหันต์ และยังมี "เจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตา" ที่งดงามมาก รวมทั้ง "พระจี้กง" ที่
แกะสลักได้อย่างอัศจรรย์ เพราะใบหน้าแสดงถึง 3 อารมณ์ คือ ยิม้ , หัวเราะ และร้องไห้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองที่
เจริ ญที่สุดในประเทศจีน และยังเป็ นศูนย์กลางทางการเงินการธนาคารและยังเป็ นแหล่งที่นกั ลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน มีพ้ืนที่
ประมาณ 69 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 18 ล้านคน
 บริการ อาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่าน ลอดอุโมงค์ เลเซอร์ ใต้แม่น้ าํ หวงผู่ ลงไป 50 เมตร ภายในอุโมงค์
ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็ นรู ปต่างๆ ตื่นตาตื่นใจ นําท่าน ชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้ บนหอไข่ มุก ซึ่งเป็ นหอส่ งโทรทัศน์ที่สูงที่สุดใน
เอเชียและสู งเป็ นอันดับ 3 รองจากแคนนาดาและรัสเซีย สู ง 468 เมตร หนัก 120,000 ตัน ภายในเป็ นเสาปล่องกลวงมีลิฟท์
ความเร็ ว 7 เมตร/ 1 วินาที นําท่านชมอัญมณี ล้ าํ ค่า หยก เป็ นเครื่ องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่ หลายเพราะเชื่อว่าใส่ แล้วจะช่วย
ป้ องกันอันตรายได้ นําท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้ งสิ นค้ามากมายที่ ตลาดเถาเป่ า เป็ นตลาดที่จาํ หน่ายสิ นค้าประเภท เสื้ อผ้า
รองเท้า กระเป๋ า ปากกา ฯลฯ นําท่านชม โรงงานผลิตผ้ าไหมของจีน ชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็ นสิ นค้าทั้งใช้
เครื่ องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทําไส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็ นทั้งของ
ฝากและใช้เอง
 บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร GOLDEN JAGUAR บุฟเฟต์ นานาชาติสุดหรู มีเมนูให้ เลือกชิมกว่ า 400 อย่ าง อาทิ เป๋ าฮือ้ หู
ฉลาม เป็ ดปักกิง่ ไวน์ แดง ไอศครีม szaD negaaHฯลฯ หลังอาหารนําท่านกลับที่พกั PATTAYA HOLIDAY HOTEL

เซี่ยงไฮ้ -ตลาดร้ อยปี -ร้ านชาก้อน-หาดไหว้ ธาน-ถนนนานกิง-บัวหิมะ+นวดฝ่ าเท้ า-ERA SHOW
 บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหารนําท่านสู่ ตลาดร้ อยปี หรือตลาดเฉินหวังเมี่ยว ซึ่งเป็ นตลาดเก่าแก่ ที่ชาวเซี่ยงไฮ้นิยม
มาจับจ่ายซื้อของกันที่นี่ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมือง ของฝาก จากนั้นเยีย่ มชม ร้ านชาก้ อน พร้อมชมวิธีการชงชาแบบจีน
โบราณ ชิมชาหลายรสชาดและสรรพคุณ พร้อมซื้อเป็ นของฝากคนทางบ้าน จากนั้นนําท่านสู่ หาดเจ้ าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไหว้ ธาน)
ต้นกําเนิดอันลือชื่อของตํานานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็ นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ผ่านชมเขตเช่าของประเทศต่างๆ
ในสมัยอาณานิคม พร้อมชมอาคารสู งตระหง่าน ซึ่งเป็ นศิลปกรรมสไตล์ยโุ รป
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารจากนั้นอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยที่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสี ยง
ของเมืองเซี่ยงไฮ้ สองข้างทางจะมีร้านค้าจําหน่ายสิ นค้าต่างๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม.
นําท่านเยีย่ มชม ศูนย์

คํา่

สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามัญประจําบ้านที่มีชื่อเสี ยงของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพร จีนที่มีชื่อเสี ยงมากว่าพันปี
พร้อมรับบริ การนวดเท้าคลายความเมื่อยล้า ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (เข้ าบัวหิมะแต่ ไม่ นวดรบกวนชําระเพิม่ ท่ านละ 100 หยวน)
 บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชม โชว์ กายกรรมอีร่า โชว์ที่ดีที่สุด และลงทุนสร้างสรรค์สูงที่สุดในมหา
นครเซี่ยงไฮ้ ตระการตากับจินตลีลาส ผสมผสานกายกรรมลือชื่อ และความทันสมัยเข้าด้วยกันไว้อย่างลงตัว จบการแสดง นํา
ท่านกลับที่พกั PATTAYA HOLIDAY HOTEL

วันทีห่ ้ า เซี่ยงไฮ้ -เมืองโบราณถงลี่ (ล่องเรือ)-หังโจว-ถนนโบราณเหอฝั่ง
เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมือง 同里 ถงลี่ เมืองเล็ก นัง่ รถจาก
เซี่ยงไฮ้เพียง 80 กม. หรื อจะไปซูโจว เพียง 18 กม. เท่านั้น ถงลี่ เป็ นเมืองที่มีคูคลองเล็กๆ เต็มไป
หมด ฉายา “เวนิสย่อส่ วนของจีน” นําท่านชมตลาดนํ้าโบราณ มรดกโลกแห่งเดียวในโลก ชมสวน
เก่าแก่ บริ เวณสวนมีศาลาแบบจีน สระนํ้า ภูเขาหิ นจําลอง
ต้นไม้ดอกไม้ สวนสวยๆ และ
พิพิธภัณฑ์พ้นื บ้านที่จดั แสดงชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนท้องถิ่นสมัยโบราณ จากนั้นล่องเรื อชมความ
งามของบ้านเรื อนแบบเก่าที่อนุรักษ์ไว้เป็ นอย่างดี
เทีย่ ง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ๋ อเจียง 1 ใน 6 นคร
โบราณของจีน นําท่านสู่ ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ตั้งอยูเ่ ชิงเขาอู๋ซนั ของเมืองหังโจว เป็ นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็น
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหางโจได้อย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง 120 เมตร ในสมัยราชวงศ์
ซ่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปี ก่อน ขณะที่เมืองหังโจวเป็ นราชธานีอยูน่ ้ นั ถนนเหอฝั่งเจียเป็ นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและ
การค้าในสมัยนั้น ในปัจจุบนั ยังคงไว้ซ่ ึงสภาพดั้งเดิมของสิ่ งปลูกสร้างโบราณส่ วนหนึ่งแล้ว บ้านเรื อนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้น
ใหม่ลว้ นสร้างจากไม้และมุงหลังคาสี คราม มีลกั ษณะเรี ยบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็ นร้านค้าทัว่ ไป
คํา่
 บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าที่พกั SHUNCHANG HOTEL
วันทีห่ ก หังโจว-ล่ องทะเลสาบซีหู-หมู่บ้านใบชา-นานกิง-ตลาดฟูจื่อเหมี่ยว-กรุงเทพฯ
เช้ า
 บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหาร นําท่านสู่ เรือเหมาล่ องทะเลสาบซีหู เนื่องมาจากตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของเมือง
หังโจว ทะเลสาบมีลกั ษณะใกล้เคียงกับวงรี สามด้านถูกล้อมรอบด้วยภูเขา และอีกหนึ่งด้านเป็ นเมืองรอบซีหู ประกอบไปด้วย
สถานที่สาํ คัญมากกว่า 30 แห่ง และสถานที่ชมทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่ง โดยจุดสําคัญก็ได้แก่ หนึ่งภูเขา สองทาง สามเกาะ ห้า
ทะเลสาบ และ สิ บทิวทัศน์ ล่องเรื อผ่านชม สะพานด้วน (แต่ไม่ดว้ น) ซึ่งเป็ นที่มาของตํานานเรื่ อง“นางพญางูขาว” และชมโคม
ไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์น้ าํ ลึก ตลอดจนชมธรรมชาติอนั งดงามสดชื่นรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ ที่ได้รับสมญานามจาก
นักท่องเที่ยวว่า “พฤกษชาติในนคริ นทร์ ” พร้อมชมทะเลสาบเก่าและใหม่ ชมเจดีย ์ 3 องค์สะท้อนแสงจันทร์ จากนั้นนําท่านชิม
ชาเขียว “บ่ อนํา้ มังกร” ให้ท่านได้ชมการสาธิตการเด็ดยอดชา การคัว่ ใบชา การชงชา ให้ท่านได้ชิมชาเขียวที่ชงสดๆ
เทีย่ ง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่าน เดินทางกลับ สู่ เมืองนานกิง ชมตัวเมือง (หนานจิง) เมืองเอกของ
มณฑลเจียงซู อดีตราชธานีเก่า ประวัติการตั้งเมืองย้อยยุคไปถึงสมัยชุนชิว ( 473 ปี ก่อนคริ สตกาล) ตั้งชื่อเมืองว่า “จินหลิน ”
ต่อมาเมื่อปี ค.ศ. 212 ซุนกวนแห่ง 3 ก๊กก็ได้ต้ งั นานกิงเป็ นราชธานี สร้างเมืองให้มีปราการมัน่ คงด้วยก้อนหิ นขนาดมหึ มา เมือง
นี้จึงมีชื่อเรี ยกว่า “สื อโถวเฉิ ง ” ซึ่งแปลว่าเมืองหิ น นครนานกิงกลับมาคึกคักอีกเมื่อจูหยวนจางชาวฮัน่ ขับๆไล่ชาวมองโกลแล้ว
ตั้งราชธานีที่นานกิงใช้ชื่อว่า “ยิง่ เทียน” ภายหลังเกิดไฟไหม้พระราชวัง จักรพรรดิเฉิ งจู่โปรดให้ยา้ ยราชธานีไปที่นครปักกิ่ง
นานกิงยังเคยเป็ นที่ต้ งั รัฐบาลของพรรคก๊กมินตัง๋ อยูห่ ลายปี จนกระทัง่ รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์มีอาํ นาจเบ็ดเสร็ จ ก๊กมินตัง๋ จึง
อพยพไปอยูเ่ กาะไต้หวัน
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ สนามบิน
22.40 น. นําท่ านเหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดย เทีย่ วบินที่ MU………. (ไฟล์ เหมาลํา)
02.00 น. (วันรุ่ งขึ้น) เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อ ัตราค่าบริการ ** ไม่แจกกระเป๋า **
กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่ (ราคาพิเศษไม่มรี าคาเด็ก)

พ ักเดีย
่ ว

15,999.-

2,900.-

ว ันที่ 19-24 , 20-25 กุมภาพ ันธ์ 2558

ั พันธ์สน
ิ ค ้าพืน
หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเทีย
่ วแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให ้มีการประชาสม
้ เมือง
ให ้นักท่องเทีย
่ วทั่วไปได ้รู ้จักในนามของร ้านรัฐบาล คือ ร ้านชาก ้อน,ชาหลงจิง่ ,หยก,บัวหิมะ,ไข่มก
ุ , ผ ้าไหม ทีต
่ ้องเข ้า เพือ
่ เป็ น
ิ ค ้าหลักของประเทศจีน
การแลกเปลีย
่ นความรู ้ ในด ้านของการค ้าขาย แนะนํ าสน
เนือ
่ งจากเป็นราคาพิเศษ เมือ
่ ท่านเดินทางไปก ับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ทา่ นตามคณะท่องเทีย
่ วตามรายการ ซงึ่
อาจจะมีการเปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการทีจ
่ ะไม่ทอ
่ งเทีย
่ วตามรายการในแต่ละว ัน ทางบริษ ัทฯ
เนือ
่ งจากราคาท ัวร์ เป็นราคาพิเศษซงี่ ได้ร ับการ
ขอความกรุณาให้ทา่ นชําระเงินเพิม
่ 2,000 บาท ต่อว ันต่อท่าน
สน ับสนุนจากการท่องเทีย
่ วและร้านค้าต่างๆ

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 4 วันทําการปกติ (หนังสื อเดินทางไทย)
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

*** ค่ านํา้ หนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีที่นํา้ หนักเกิน กรุณาชําระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนํา้ หนักที่เกินเอง ***
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% -ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
- ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง
- ค่ าทิปไกด์ วนั ละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน, ค่ าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน, หัวหน้ าทัวร์ ไทย วันละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจอง มัดจําท่ านละ 10,000 บาท พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วัน

การยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วัน คืนหรื อหักค่าใช้จ่ายบางส่ วนสําหรับกรุ๊ ปที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัด
จําที่พกั ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย
10,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-20 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-19 วัน
เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100%
5.ยกเว้ น กรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมัดจํา กับสายการบินหรือกรุ๊ปทีม่ ีการการันตีค่ามัดจําทีพ่ กั โดยตรงหรือโดยการ
ผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่ มีการคืนเงินมัดจําหรือค่ าทัวร์ ท้งั หมดเนื่องจากค่ าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ ายในเทีย่ วบินนั้นๆ เมื่อมัดจําแล้ วท่ านสามารถหาผู้เดินทางมาเปลีย่ น
แทนในช่ วงเวลาทีท่ นั กําหนดสายการบินออกตัว๋ หรือยืน่ วีซ่าได้ เท่ านั้น

@ @ เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีน @ @

สํ าหรับผู้เดินทางพาสปอร์ ตไทย
1.
2.

ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
กรอกฟอร์มเอกสารเบื้องต้น (ตามที่แนบท้ายรายการ)

สํ าหรับผู้เดินทางที่เป็ นเด็กอายุตาํ่ กว่ า 15 ปี

1.
ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2.
สําเนาสู ติบตั ร (สํ าหรับเด็กทีอ่ ายุตาํ่ กว่ า 6 ปี ใช้ ฉบับจริง)
3.
กรอกฟอร์ มเอกสารเบือ้ งต้ น (ตามทีแ่ นบท้ ายรายการ)
4. กรณีหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติ **อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงแล้ วแต่ สถานฑูตจีนกําหนด **
4.1.หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม500 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน/อเมริ กนั ) เอกสารพาสปอร์ต + รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2
ใบ + ที่อยูท่ ี่เมืองไทย และที่อยูท่ ี่ประเทศเกิด + ใบอนุญาตการทํางาน (WORK PERMIT)
4.2 สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริ ง
4.3 คัดทะเบียนสมรสตัวจริ งเป็ นฉบับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
4.4. หนังสื อเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็ นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการทํางาน)
4.5.หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิม่ 3,600 บาท
หมายเหตุ : สถานฑูตจีน มีการเปลีย่ นแปลงการยืน่ วีซ่าจีนสํ าหรับชาวต่ างชาติดงั นี้
1. ชาวต่ างชาติพม่ า กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว ฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนาม ทีม่ ใี บอนุญาตทํางาน( WORK PERMIT) ลูกค้ าต้ องเดินทางไปยืน่ วีซ่า
เอง เนื่องจากบริษัททัวร์ ไม่ สามารถยืน่ วีซ่าแทนให้ ลูกค้ าได้ และกรณีทลี่ ูกค้ าเป็ นนักท่ องเทีย่ วไม่ มใี บอนุญาตทํางาน( WORK PERMIT) ลูกค้ าต้ อง
เดินทางกลับไปยืน่ วีซ่าทีส่ ถานฑูตจีนประจําประเทศของตัวเองเท่ านั้น
2. ชาวต่ างชาติยุโรป ทีม่ ใี บอนุญาตทํางาน( WORK PERMIT) บริษัททัวร์ สามารถยืน่ วีซ่าแทนให้ ลูกค้ าได้ ค่ะ(แต่ วซี ่ าจะผ่านหรือไม่ น้ัน ขึน้ อยู่กบั
สถานทูตพิจารณา) กรณีถ้าลูกค้ าเป็ นนักท่ องเทีย่ วทีไ่ ม่ มใี บอนุญาตทํางาน( WORK PERMIT) ลูกค้ าต้ องเดินทางกลับไปยืน่ วีซ่าทีส่ ถานฑูตจีน
ประจําประเทศของตัวเองเท่ านั้น

อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมือ่ ท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 800 บาท

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่ รับเล่ มของท่ านวีซ่าในกรณีดงั นีค้ อื
1.
2.
3.
4.

ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
นํารู ปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
นํารู ปถ่ายเล่นๆ มีววิ ด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยืน่ วีซ่า
นํารู ปที่เป็ นกระดาษสติกเกอร์ หรื อ รู ปที่ใช้กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ

-เนื่องจากเป็ นไฟล์ ทเหมาลํา เมื่อออกตัว๋ แล้ วไม่ สามารถนํามาคืนเงินได้ และไม่ มีราคาตัว๋ เด็ก
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการทีก่ าํ หนด อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิดปัญหาทาง
การเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย //สู ญหาย ระหว่างการเดินทาง กรณี
กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของสายการบินที่จะ
รับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยนั้นๆ

-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสยั ใดๆ ที่ทาํ ให้มิสามารถเดินทางได้
รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อการถูก
ปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยก
ค่าบริ การ
คําเตือน  สนามบินสุ วรรณภูมิ “ไม่ มีการประกาศเรียกลูกค้ าขึน้ เครื่อง ” หากท่านตกเครื่ อง ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์หรื อเรี ยกร้องคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น 

พาสปอร์ ตควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
 ห้ามนําของเหลวและครี มทุกชนิดที่มีปริ มาตรเกินกว่า 1000 มิลลิลิตรต่อท่าน นําติดตัวขึ้นเครื่ องและขนาดของ
ั ฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์แต่ละชิ้นห้ามเกินกว่า 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภณ
 สําหรับท่านที่ตอ้ งซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศจากกรุ งเทพฯเพื่อเดินทางกลับสู่ต่างจังหวัด
กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ ามารถเลือ่ นวันและเวลาในการเดินทางได้
ทั้งนี้เพื่อป้ องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าทําให้ตอ้ งซื้อบัตรโดยสารเพื่อเดินทางใบใหม่

เนื่องจากสภาวะนํา้ มันโลกทีม่ ีความแปรปรวน ทําให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํา้ มันขึน้ ในอนาคต
ซึ่งทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าภาษีนํา้ มันเพิม่ ตามความเป็ นจริง โดยจะแจ้ งให้ ท่านทราบก่ อนออกตัว๋

บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท

ค่ ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

กรุณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริงเพือ่ ความสะดวกสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนังสื อเดินทาง)_______________________________________________________

เพศ □ หญิง □ ชาย หนังสื อเดินทางเลขที่ ____________ วันที่ออก_________ วันหมดอายุ_____________
สถานภาพ □ โสด □ แต่ งงานจดทะเบียน □ แต่ งงานไม่ จดทะเบียน □ หม้ าย □ หย่ าร้ าง
สัญชาติ_______________________________________________________________________________________
วัน/เดือน/ปี เกิด_________________________________________________________________________________
หมายเลขบัตรประชาชน _________________________________________________________________________
ที่อยูป่ ัจจุบนั ___________________________________________________________________________________
เบอร์โทรบ้าน__________________ เบอร์มือถือ___________________ E MAIL ____________________________
ชื่อที่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา _____________________________________________________________________
ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา ____________________________________________________________________
เบอร์โทรศัพท์ที่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา ____________________________________________________________
สมาชิกในครอบครัว ชื่อบิดา-มารดา
12.1 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.2 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.3 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.4 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.5 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
13. บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น__________________________ เบอร์ติดต่อ_________________________
14. ในระยะเวลา 1 ปี คุณเคยเดินทางไปประเทศไหนมาบ้าง ถ้าไปให้ระบุชื่อประเทศ และระบุวนั ที่เดินทางเข้า /ออกด้วย
14.1 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________
14.2 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________
14.3 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________
14.4 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________
14.5 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________

