ชม2โชว์สดุ อลังการ...โชว์หงั โจวไนท์+อีร่า เมืองโบราณหงชวน ล่องทะเลสาบซีหู วัดจี้กง
พิเศษ...บุฟเฟต์สดุ หรูระดับ 6 ดาว GOLDEN JAGUAR

กําหนดการเดินทาง วันที่ 11-16
, 12-17 เมษายน 2558
*** กรุ๊ ป 11-16 เม.ย. ไฟลขากลับ FM 841 : 22.20-01.55 น. ***
วันแรก สนามบินสุ วรรณภูมิ

– เซี่ยงไฮ้ – หาดไหว้ ธาน – ถนนนานกิง

08.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์
U สายการบินเซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์ ( FM)
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
10.25 น. ออกเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่
FM 854
15.40 น. ถึง ท่าอากาศยานเมืองเซี่ยงไฮ้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นําท่านชม หาดเจ้ าพ่อเซี่ยงไฮ้ โฉมใหม่ (หาดไว่ ทนั )
ต้นกําเนิดอันลือชื่อของตํานานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็ นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของ
ประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคมพร้อมชมอาคารสู งตระหง่าน ซึ่งเป็ นศิลปกรรม สไตล์ยโุ รป จากนั้น อิสระช้อปปิ้ งตาม
อัธยาศัยที่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสี ยงของเมืองเซี่ยงไฮ้ สองข้างทางจะมีร้านค้าจําหน่ายสิ นค้าต่างๆมากมาย มี
ความยาวประมาณ 1.5 ก.ม.
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านสู่ ที่พกั HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4* หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ อง เซี่ยงไฮ้

– หังโจว – วัดจีก้ ง – ล่องทะเลสาบซีหู – สวนใบชา – โชว์ หังโจวไนท์

บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง 1 ใน 6 นครโบราณ
ของจีน เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านสู่ วัดจิง้ ฉือ (วัดจีก้ ง) ตั้งอยูบ่ นภูเขาน่านผิงทางทิศใต้ของทะเลสาบซี
หู เป็ น วัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โจว ถูกบูรณะซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ซ่ง เนื่องจากไฟไหม้ และได้เปลี่ยนชื่อจาก
วัดซิว หลิงเป็ นวัดจิ้งฉื อในปัจจุบนั ซึ่งแปลว่า สะอาด บริ สุทธิ์ ในสมัยราชวงศ์หมิง (1985) ได้มีการบูรณะซ่อมแซมอีกครั้ง

เช้า

ภายในวัดประกอบด้วย วิหารหวังเตี้ยน ซึ่งเป็ นที่ประดิษฐาน พระสังกระจาย หลวงพ่อเว๋ โถ วิหารต้าชงเปาเตี้ยน เป็ นวิหาร
หลักใหญ่ที่สุดของวัด ภายในประดิษฐานพระประธานขนาดใหญ่ซ่ ึงอยูบ่ นดอกบัว ทําจากทองแดง หนัก 60 ตันนอกจากนี้
ยังมีวิหารเวินเติ้น ภายในมีพระโพธิสตั ว์เจ้าแม่กวนอิมพันมือ พระจี้กง บ่อนํ้าขนไม้ ที่พระจี้กงแสดงอภินิหาร และยังมีหอ
ระฆังสู ง 3 เมตร ภายในบรรจุทองแคงหนัก 40 ตัน ซึ่งชาวญี่ปุ่นได้มอบให้ทางวัดในปี 1986 จากนั้น นําท่าน ล่ องเรือชม
ความงามของทะเลสาบซีหู มีความยาวโดยรอบประมาณ 15 กม. นํ้าลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ซีหูเป็ นทะเลสาบสวยงามและมี
ชื่อเสี ยงของประเทศจีน เป็ นบ่อเกิดของบทกวีและนิยายดังหลายเรื่ อง กวีโบราณเคยบรรยายเปรี ยบเทียบซีหูเหมือนนางไซซี
ไซซีสวยทุกอิริยบถ ซีหูสวยทุกฤดูกาล แวะชม ชาเขียวหลงจิ่ง ขึ้นชื่อของหังโจว
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านชม โชว์ หังโจวไนท์ สัมผัสกับการแสดง แสง สี เสี ยง พร้อมกับ
นักแสดงร่ วม 100 ชีวิต ที่จะมาบอกเล่าเรื่ องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเมืองหังโจว นครแสนงามและตํานานการกําเนิดทะเล
สาบซีหู จบการแสดงนําท่านเข้าสู่ ที่พกั
BEST WESTERN HOTEL ระดับ 4* หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าม หังโจว

– เมืองโบราณหงชวน – ถนนโบราณตุนซี

เช้า
บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เขาหวงซาน มรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศจีน
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเดินทางต่อ เยีย่ มชม เมืองโบราณหงชวน ซึ่งเป็ นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม "หงชวน" ตั้งอยูห่ ่างจากอําเภอเมืองอีเสี้ ยนไปทางทิศเหนือ 10 กิโลเมตร มีประวัติศาสตร์กว่า 800 ปี เมื่ออดีต
เป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัยของลูกหลานคนใน "สกุลวัง" ปัจจุบนั หมู่บา้ นหงชุน มีบา้ นเรื อนจํานวนกว่า 100 หลังคาเรื อน ที่ยงั คง
รักษาสภาพบ้านเรื อนโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิงไว้อย่างสมบูรณ์ ได้รับการขนานนามว่า “หมู่บ้านในภาพวาดพู่กนั
จีน” นอกจากนี้ยงั เป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์จีนกําลังภายในชื่อดังของฮอลิวดู Crouching Tiger Hidden Dragon พยัคฆ์
ระหํ่า มังกรผยองโลก
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านช้อปปิ้ ง ถนนโบราณตุนซี เป็ นถนนโบราณที่ยงั คงอนุรักษ์แบบบ้านที่
เป็ นสถาปัตยกรรมโบราณของจีน บริ เวณถนนทั้งสองฝากฝั่งจะจําหน่ายสิ นค้าของที่ระลึกพื้นเมืองของมณฑลอานฮุย
ท่านจะได้สมั ผัสบรรยากาศย้อนยุคแบบจีนโบราณ จากนั้นนําท่านเข้าที่พกั TIANDU HOTEL หรือเทียบเท่ า
หมายเหตุ กรุณาแยกเสื้อผ้ าใส่ กระเป๋ าเล็กเพือ่ ไปพักบนเขาหวงซาน 1 คืน และสะดวกต่ อการขนย้ ายเขาสู่ ทพี่ กั บนเขาหวงซาน เพราะ
จุดลงกระเช้ าห่ างจากทีพ่ กั พอสมควร ท่ านจะต้ องนํากระเป๋ าของท่ านเดินทางเท้ าเข้ าสู่ ทพี่ กั ( บริเวณจุดลงกระเช้ าจะมีคน
รับจ้ างแบกกระเป๋ าไปส่ งให้ ทโี่ รงแรม แต่ ต้องเสี ยค่ าใช้ จ่ายใบละประมาณ 10-20 หยวน แล้ วแต่ ขนาดของกระเป๋ า )

วันทีส่ ี่ หังโจว
เช้ า

– หวงซาน – อุทยานแห่ งชาติหวงซาน – เป่ ยไห่ – ยอดกวงหมิงติ่ง - หินบินมา

บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่าน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้ าขนาดใหญ่ ซึ่งบรรจุคนได้ประมาณ 40 คน ใช้เวลา
ประมาณ 8 นาที อุทยานแห่ งชาติเขา หวงซานได้รับคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโก้ ให้เป็ นมรดก
โลกทางธรรมชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1990 เขา หวงซาน มียอดเขารวมทั้งหมดประมาณ 72 ลูก นํ้าตก
ใหญ่ 2 แห่ง และลําธาร 24 สาย ความงดงามที่ธรรมชาติเสกสรรขึ้นเป็ น หวงซาน นั้นประกอบ
ไปด้วย ต้นสนรู ปร่ างแปลกประหลาดสวยงาม ก้อนหิ น รู ปร่ างแปลกตาตามจินตนาการ ทะเลเมฆ
ที่ลอยปกคลุมทัว่ เขาและนํ้าพุร้อน สมกับสํานวน “ไป 5 ภูกลับมาไม่มองภูเขา ไปหวง
ซาน กลับมาไม่มองภู ”ของ สี วีเสี่ ยเค่อ นักเดินทางจีนสมัย ราชวงศ์หมิงที่ได้ไปสัมผัส เมื่อ
เดินทางถึงยอดเขาแล้ว นําท่านเที่ยวชมบริ เวณโดยรอบของอุทยาน ชมทะเลเมฆ ทะเลหิ น และ
มวลหมู่ตน้ สน ชมความงดงามตามอัธยาศัย
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเดินชมความงามเขาซึ่งมีพ้นื ที่ 154 ตารางกิโลเมตร ชมเทือกเขาน้อย
ใหญ่กว่า 72 ลูก ชมต้นสนที่มีอายุยนื นานหลายร้อยปี นําท่านชมความงดงามตามธรรมชาติขอ งขุนเขาต่างๆ นําท่านชม
ทิวทัศน์ ด้านเหนือเป๋ ยไห่ เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่เหมือนหนึ่งอยูบ่ นแดนสวรรค์ จะเห็นเมฆปุยๆลอยไปมา ชมเขาต่างๆ
ทาบกับฟากฟ้ า สวยสดงดงามสุ ดจะพรรณนา ชมยอดกวงหมิงติ่ง เป็ นยอดเขาที่สูงเป็ นอันดับสองของเขาหวงซาน ชมทะเล

หมอก และต้นสนรู ปร่ างแปลกตา ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ชมหิ นบินมา ซึ่งตั้งตระหง่านอยูท่ ี่หน้าผา เป็ นที่อศั จรรย์ใจแก่
ผูพ้ บเห็นว่าหิ นก้อนนี้ทาํ ไมถึงตั้งอยูไ่ ด้ ท่านจะได้เห็นขุนเขาเป็ นรู ปร่ างต่างๆ บ้างเป็ นรู ปคล้ายดอกบัวบานเป็ นรู ปคล้าย
วานร รู ปคล้ายเจ้าแม่กวนอิม ภูเขาหิ นลอยมา
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเข้าสู่ ที่พกั BEI HAI HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า ตุนซี

– เซี่ยงไฮ้ – ร้ านผ้ าไหม – อีร่าโชว์ (วันนีน้ ั่งรถทางไกล)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหาร เดินทาง นําท่านเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองท่าเศรษฐกิจที่สาํ คัญที่สุดของ
ประเทศจีน เป็ นเมืองที่ทนั สมัยของประเทศจีน ได้รับสมญานาม “ปารี สตะวันออก”
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่าน เดินทางต่อเข้าสู่ ตวั เมืองเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านชมทัศนียภาพสองข้างทาง
ต้นฤดูใบไม้ผลิ ที่ดอกไม้ป่าบานไสว เป็ นทัศนียภาพที่งามตา นําท่านสู่ โรงงานผ้ าไหม ชมการผลิตผ้านวมจากรังไหม และ
ผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากผ้าไหม ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ
คํา่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชม โชว์ กายกรรมอีร่า โชว์ที่ดีที่สุด และลงทุนสร้างสรรค์สูงที่สุดใน
มหานครเซี่ยงไฮ้ ตระการตากับจินตลีลาส ผสมผสานกายกรรมลือชื่อ และความทันสมัยเข้าด้วยกันไว้อย่างลงตัว จบการ
แสดง นําท่านกลับที่พกั HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 4*หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ก บัวหิมะ

– เฉินหวังเหมี่ยว – GOLDEN JAGUAR – ร้ านหยก – ตลาดเกาเป่ า – เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ

เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั
หลังอาหาร นําท่านเยีย่ มชม ศูนย์ สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามัญประจําบ้านที่มีชื่อเสี ยงของเมือง
จีน ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสี ยงมากว่าพันปี พร้อมนวดเท้าคลายความเมื่อยล้า โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย จากนั้น
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งที่ เฉินหวังเมี่ยว หรือตลาดร้ อยปี ซึ่งเป็ นตลาดเก่าของคนเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านถ่ายภาพกับบ้านเก่ากว่าร้อยปี
ที่ยงั คงความงดงามและช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมือง เสื้ อผ้า หรื อจะลองชิมเสี่ ยวหลงเปา
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว อาหารบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า
200 ชนิด อาทิ หูฉลามรังนก หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊กเนื้อ เป็ ด ไก่งวง แพะย่าง กุง้ ทอด ติ่มซํา รวมถึงเค็กหลากหลายชนิด
พิเศษ!!! เครื่ องดื่มไม่อ้ นั เช่น ชาเขียวหลงจิ่ง ชาอวูห่ ลง นํ้าผลไม้ เบียร์ทอ้ งถิ่น ไวน์แดงท้องถิ่น และ ไอศกรี ม ยีห่ อ้ Haagen
Dazs หลังอาหาร หลังอหาร จากนั้นนําท่านแวะชมโรงงานหยกจีน เครื่ องประดับนําโชคที่คนจีนนิยม หลังอาหารนําท่านช้
อปปิ้ งสิ นค้ายีห่ อ้ ดังมากมายที่ ตลาดเถาเป่ า ให้ท่านต่อรองราคาได้เท่าที่ท่านพอใจ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่
สนามบิน
19.00 น. นําท่านเหิ นฟ้ ากลับกรุ งเทพฯ
โดยเที่ยวบินที่ FM 853 (กรุ๊ปวันที่ 12-17 เมษายน 58 )
22.25 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.20 น. นําท่านเหิ นฟ้ ากลับกรุ งเทพฯ
โดยเที่ยวบินที่ FM 841 ( กรุ๊ปวันที่ 11-16 เมษายน 58 )
01.55 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง
วันที่ 11-16,12-17 เมษายน 2558

ผู้ใหญ่

*ราคาทัวร์ พเิ ศษไม่ มรี าคาเด็ก*
34,900.-

พักเดี่ยว
เพิม่ ท่ านละ

5,900.-

**รายการนีจ้ ะเข้ าร้ านรัฐบาลจีน เพือ่ โปรโมทการท่ องเทีย่ ว แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที -1 ชั่วโมง**

เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ เมื่อท่ านเดินทางไปกับคณะแล้ ว ขอความกรุณาให้ ท่านตามคณะท่ องเทีย่ วตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการ
เปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม หากท่ านต้ องการทีจ่ ะไม่ ท่องเทีย่ วตามรายการในแต่ ละวัน ทางบริษทั ฯ ขอความกรุณาให้ ท่านชําระเงิน

เพิม่ 2,000 บาท ต่ อร้ านต่ อท่ าน (หากท่ านเข้ าร้ านบัวหิมะ แต่ ไม่ นวดฝ่ าเท้ ากรุณาชําระเพิม่ 100 หยวนต่ อท่ าน)
ราคาพิเศษซี่งได้ รับการสนับสนุนจากการท่ องเทีย่ วจีนและร้ านค้ าต่ างๆ

เนื่องจากราคาทัวร์ เป็ น

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

- ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 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
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพื่อยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

@ @ เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีน @ @

สํ าหรับผู้เดินทาง ที่มหี น้ าวีซ่าจีนเก่ ามีอายุไม่ เกิน 2 ปี ในเล่ ม

1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. สําเนาวีซ่าจีนเก่า (กรณี วีซ่าจีนเก่าอยูใ่ นพาสปอร์ตเล่มเก่า กรุ ณาถ่ายสําเนาหน้าพาสปอร์ตเก่าแนบมาด้วย)

สํ าหรับผู้เดินทาง ที่ไม่ มวี ซี ่ าจีนเก่ าในเล่ ม

1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. สําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 3 เดือน มีเงินขั้นตํ่า 50,000 บาท

สํ าหรับผู้เดินทางที่เป็ นเด็กอายุตาํ่ กว่ า 20 ปี

1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. สู ติบตั ร
3. สําเนาสมุดบัตรประชาชน หรื อสําเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดา หรื อมารดา
4. สําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 3 เดือน มีเงินขั้นตํ่า 100,000 บาท ของบิดา หรื อมารดา
5. บัตรประจําตัวนักเรี ยน หรื อนักศึกษา

หมายเหตุ : โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นระเบียบการยืน่
เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
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

การยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนหรื อหักค่าใช้จ่ายบางส่ วนสําหรับกรุ๊ ปที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่า
มัดจําที่พกั ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-19 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน
เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100%
5.ยกเว้น กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํา กับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ

-เนื่องจากเป็ นไฟล์ ทเหมาลํา เมื่อออกตัว๋ แล้ วไม่ สามารถนํามาคืนเงินได้ และไม่ มีราคาตัว๋ เด็ก

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการทีก่ าํ หนด อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขึน้ อยู่กบั อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราและสายการบินกําหนด

-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิดปัญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้

-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย //สู ญหาย ระหว่างการเดินทาง กรณี กระเป๋ า
สัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสี ยนั้นๆ

-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสยั ใดๆ ที่ทาํ ให้มิสามารถเดินทาง
ได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร

-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีส่ิ งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้องหรื อการถูกปฏิเสธใน
กรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยก
ค่าบริ การ
คําเตือน  สนามบินสุ วรรณภูมิ “ไม่ มกี ารประกาศเรียกลูกค้ าขึน้ เครื่อง ” หากท่านตกเครื่ อง ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
หรื อเรี ยกร้องคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น 

พาสปอร์ ตควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน

มิฉะนั้นบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
 ห้ามนําของเหลวและครี มทุกชนิดที่มีปริ มาตรเกินกว่า 1000 มิลลิลิตรต่อท่าน นําติดตัวขึ้นเครื่ องและขนาดของ
บรรจุภณ
ั ฑ์แต่ละชิ้นห้ามเกินกว่า 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภณ
ั ฑ์
 สําหรับท่านที่ตอ้ งซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศจากกรุ งเทพฯเพื่อเดินทางกลับสู่ต่างจังหวัด
กรุ ณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ 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______________________

