ผู่ถ่อซาน : นอนค้ างเกาะ 1 คืน จุใจไหว้ เจ้ าแม่ กวนอิม วัดผู่จี๋ เจ้ าแม่ กวนอิมไม่ ยอมไป วัดไผ่ ม่วง หนานไห่ กวนอิม
อู๋ซี
: วัดพระใหญ่ หลิงซานต้ าฝ๋ อ ศาลาฝานกง (รวมรถกอล์ ฟ)
เซี่ยงไฮ้ : หาดไหว่ ทาน ตลาดเถาเป่ า บุฟเฟต์ สุดหรู โกลเดนท์ จากัวร์ อลังการโชว์ ทสี่ วยทีส่ ุ ดในประเทศจีน
: อีร่าโชว์ ครบรส ลีลาอ่ อนช้ อย ตืน่ เต้ นเร้ าใจ
หังโจว : เจดีย์นางพญางูขาว เหมาเรือล่ องทะเลสาบซีหูเก่ าใหม่ อลังการโชว์ ราตรีแห่ งหังโจว

กําหนดการเดินทาง วันที่ 11-16
, 12-17 เมษายน 2557
*** กรุ๊ป 11-16 เม.ย. ไฟลขากลับ FM 841 : 22.20-01.55 น. ***
วันแรก
09.30 น.
11.45 น.
16.55 น.

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – เซี่ยงไฮ้ – หาดไหว่ ธาน – บุฟเฟต์ โกลเดนท์ จากัวร์

พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์ เตอร์ U สายการบินเซี่ยงไฮ้ แอร์ ไลน์ (FM)
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน ไชน่ าอีสเทิร์น เทีย่ วบินที่ FM 854
ถึง ท่าอากาศยานเมืองเซี่ยงไฮ้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านสู่ หาดเจ้ าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไหว้ ธาน) ซึ่งเป็ น
ต้นกําเนิดอันลือชื่อของตํานานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็ นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของ
ประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคมพร้อมชมอาคารสู งตระหง่านซึ่งเป็ นศิลปกรรมสไตล์ยโุ รปรวมทั้งตึกธนาคาร กรุ งเทพที่ปัก
ธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ
ภัตตาคาร หรู GOLDEN JAGUAR RESTAURANT www.goldenjaguar.com/food_bh.aspx ลองลิ้ม
อาหารกว่า 400 เมนู อาหารทะเลสด อาหารจีน เกาหลี ญี่ปุ่น อิตาเลี่ยน ไทย ฝรั่ง ฯลฯ ชิมก้ามปูหิมะ รังนก หูฉลาม
หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยเชลล์ ตับห่าน กุง้ สดๆ ปลาแซลมอน ขาแกะ ติ๋มซํ้า ฯลฯ ฟรี ไวน์ เครื่ องดื่ม เติมได้ตลอด
หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ ที่พกั HOLIDAY INN EXPRESS HOTELหรื อเทียบเท่า
หมายเหตุ กรุณาแยกกระเป๋ าเสื้อผ้ าใบเล็กเพือ่ ไปค้ างทีเ่ กาะผู่ถ่อซาน 1 คืน ถ้ าท่ านนํากระเป๋ าใบใหญ่ ลงเรือไปทีเ่ กาะจะไม่ สะดวกในการ
ขนย้ ายเพราะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายในการขนย้ าย ขึน้ -ลงเรือ

วันทีส่ อง เซี่ยงไฮ้ -หนิงปอ-เกาะภูถ่อซาน-วัดผู่จ-ี้ เจ้ าแม่ กวนอิมไม่ ยอมไป-วัดไผ่ ม่วง-หนานไห่ กวนอิม

เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองหนิงปอ เป็ นเมืองท่าที่สาํ คัญ เมืองหนึ่งของมณฑลเจ๋ อเจียงและ
ยังเป็ นเมืองอุตสาหกรรมทอผ้าและแปรรู ปอาหารสําเร็ จรู ป โดยผ่าน สะพาน หังโจววาน สะพานข้ามทะเลที่ยาวทีสุดใน
โลก มีความยาว 36 กม. สามารถรับนํ้าหนักรถได้ถึง 1,430 ตัน
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านข้ามเรื อสู่ เกาะผู่ถ่อซาน ที่ท่าเรื อจูเจียซาน นําท่านสู่ วัดผู่จี้ เพื่อ
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเกาะภูถ่อซาน ชาวบ้านเรี ยกวัดนี้วา่ เฉี ยนซื่อ หรื อ วัดก่อน สร้างใน
สมัยราชวงศ์ซ่งตรงกับปี ค.ศ. 1080 ทําการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยจักรพรรดิเจิ้งแห่งราชวงศ์ชิง นําท่านนมัสการองค์พระ
โพธิสตั ว์ เจ้ าแม่ กวนอิมไม่ ยอมไป ซี่งเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่ชาวผูถ่ ่อซาน ให้ความเคารพนับถือมากกว่า 2,000 ปี
ประดิษฐานอยูท่ ี่ตาํ หนักริ มทะเล วัดไผ่ ม่วง ภายในประดิษฐานพระพุทธรู ปหยกขาว ซึ่งอยูด่ า้ นหน้าของตําหนักเจ้าแม่
กวนอิมไม่ยอมไปบริ เวณรอบวัดจะปลูกต้นไผ่ซ่ ึงมีลกั ษณะพิเศษคือมีลาํ ต้นเป็ นสี ม่วงซึ่งสามารถปลูกได้ที่เดียวคื อบนเกาะ
ภูถ่อซานเท่านั้น จากนั้นนําท่านกราบขอพร องค์ หนานไห่ กวนอิม เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ทีพ่ กั
หลังอาหารให้ท่านได้พกั ผ่อน XILAI HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าม ผู่ถ่อซาน –หังโจว – เจดีย์นางพญางูขาว – ล่ องทะเลสาบซีหู – ร้ านชา - โชว์ หังโจวไนท์

เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เป็ นเมืองเอกขอมณฑลเจ๋ อเจียงตั้งอยูท่ างทิศเหนือของ
มณฑลเป็ น 1 ใน 6 ของนครโบราณของจีน เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการเมืองมาตั้งแต่สมัยราชวงค์ซง้
เป็ นเมืองสวรรค์บนดิน ร่ มรื่ นเหมาะแก่การพักผ่อน
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ด้ วยเมนู หมูพนั ชั้น ไก่ เศรษฐี
หลังอาหารนําท่าน เจดีย์นางพญางูขาว เป็ นเจดียท์ ี่
สะกดวิญญาณของนางพญางูขาวตามตํานานของจีนทางรัฐบาลหังโจวได้ลงทุนตกแต่งไว้อย่าง สวยงามและเปิ ดให้
นักท่องเที่ยวได้ข้ ึนชมภายในเจดียย์ งั มีภาพแกะสลักด้วยไม้เป็ นการเล่าเรื่ องราวของนางพญางูขาว จากนั้นแวะเยีย่ มชม
โรงงานหยกจีน ที่มีผซี ่ิว สัตว์นาํ โชคที่ชาวจีนเชื่อว่าหากใครมีไว้ในครอบครองแล้วจะรํ่ารวย และมีแต่โชคลาภ สมควรแก่
เวลานําท่าน ล่ องเรือชมความงามของทะเลสาบซีหู มีความยาวโดยรอบประมาณ 15 กม. นํ้าลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ซีหูเป็ น
ทะเลสาบสวยงามและมีชื่อเสี ยงของประเทศจีน เป็ นบ่อเกิดของบทกวีและนิยายดังหลายเรื่ อง กวีโบราณเคยบรรยาย
เปรี ยบเทียบซีหูเหมือนนางไซซีไซซีสวยทุกอิริยบถ ซีหูสวยทุกฤดูกาล พิเศษเหมาเรื อเฉพาะคณะ นําท่านล่องชมวิวทั้งฝั่ง
ซีหูเก่า-ใหม่ ได้เก็บภาพประทับได้เยอะกว่าใคร จากนั้นเยีย่ มชม สวนใบชา หลงจิ่ง ชาเขียวที่ข้ ึนชื่อที่สุดของเมืองจีน
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านชม การแสดงราตรีแห่ งหังโจว ให้ท่านได้ชมการแสดงเจ้าแม่กวนอิมพัน
มือ การแสดงกังฟู การแสดงเรื่ องราวตํานานริ มทะเลสาบซีหู
จบการแสดงกลับที่พกั BEST WESTERN HOTELหรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่ หังโจว-อู๋ซี-วัดหลิงซานต้ าฝ๋ อ
เช้ า

– ศาลาฝานกง (รวมรถกอล์ ฟ)-โรงงานไข่ มุกนํา้ จืด

บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซิ หรื อมีฉายาว่าเซี่ยงไฮ้นอ้ ยตั้งอยูใ่ นมณฑลเจียงซู เมือง
โบราณที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปี ก่อน เดิมชื่อ “โหย่วซี ” มีความหมายว่า “มีดีบุก” ต่อมาเมื่อราชวงศ์ฮนั่ ขุดใช้ดีบุกจน
หมดแล้ว ชื่อเมืองจึงเปลี่ยนมาเป็ น“อู๋ซี” แปลว่า “ไม่มีดีบุก”

เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านไปชมพระพุทธรู ปปางห้ามญาติทองสําริ ดองค์ใหญ่ที่เขาหลิงซาน
“หลิงซานต้ าฝอ” ซึ่งมีความสู ง 88 เมตร ชมหอพระพุทธ ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ได้อย่างสวยงามภายใน วัดหลิงซาน ศาลาฝานกง
วัดหลิงซาน ตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่ อยูเ่ ชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็ นกลุ่มสถาปัตยกรรมที่ยงิ่ ใหญ่อลังก าร
ด้านข้าง ๆของศาลาฯ เป็ นพระพุทธรู ปองค์ใหญ่ปางห้ามญาติทองสําริ ดที่เขาหลิงซาน หรื อตามภาษาจีนเรี ยกว่า "หลิง
ซานต้าฝอ" ซึ่งมีความสู ง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ปางห้ามญาติ และมีพระพักตร์สง่างาม ศาลาฯ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง จากทิศ
ใต้ถึงทิศเหนือ แบ่งกลุ่มสถาปัตยกรรมเป็ นฝั่งตะวันออกและตะวันตก มีพ้นื ที่กว่า 7 หมื่นตารางเมตร มีทางเดินเชื่อม
ระหว่างตําหนักกับอาคารต่างๆ บนหลังคาเป็ นพระเจดีย ์ 5 องค์ ด้านหลังเป็ นแท่นเซ่นไหว้บูชา รู ปแบบสถาปัตยกรรมต่าง
กับวัดวาอารามทัว่ ไปของจีน โดยใช้หินก้อนใหญ่ทาํ เป็ นระเบียงยาว เสาคํ้าหลักและเสาโค้งยาว การสร้างหลังคาโค้งสู งและ
ห้องโถงที่กว้างใหญ่ ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นความยิง่ ใหญ่ ลึกซึ้งและสู งส่ งของพุทธศาสนาเท่านั้น หากยังนําเอา
วัฒนธรรมดั้งเดิมมาผสมผสานกับปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบนั นับได้วา่ เป็ นสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่ยอดเยีย่ มงดงาม
ยิง่ ภายในศาลาฝานกงฯ มีผลงานการแกะสลักไม้ตงหยางที่ละเอียดประณี ต ภาพฝาผนังด้วยฝีมือของนักเขียนภาพถํ้าตุน
หวงที่มีชื่อเสี ยง เครื่ องประดับชิ้นใหญ่ที่ทาํ ด้วยแก้วคริ สตัลสี เครื่ องเขินเมืองหยางโจวที่มีฝีมือบรรจงประณี ต ภาพสี น้ าํ มัน
ขนาดใหญ่ รวมทั้ง รู ปสลักนูนสู ง แสดงพุทธประวัติ เหมือนเดินเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมมรดกทางวัฒนธรรมที่
หลากหลาย ศิลปหัตถกรรมอันลํ้าค่าเหล่านี้ ต่างสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีประวัติอนั ยาวนานอย่างมีชีวิตชีวา แสดงให้
เห็นถึงความสง่างามน่าเกรงขามและความยิง่ ใหญ่ของพุทธศาสนานําท่าน แวะเลือกซื้อไข่ มุก ครี มไข่มุกบํารุ งผิว ที่ทาํ จาก
ไข่มุกนํ้าจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเข้าที่พกั พักที่ INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า อู๋ซี

– เซี่ยงไฮ้ – อุโมงค์ เซอร์ – ขึน้ หอไข่ มุก – บัวหิมะ - กายกรรมอีร่า

เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั
หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองเศรษฐกิจสําคัญของประเทศจีน นําท่านสู่
โรงงานผ้ าไหม ชมการผลิตผ้านวมจากรังไหม และผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากผ้าไหม ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านลอด อุโมงค์ เลเซอร์ ใต้แม่น้ าํ หวงผู่ ลงไป 50 เมตร ภายในอุโมงค์
ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็ นรู ปต่างๆ ตื่นตาตื่นใจ นําท่าน ขึน้ หอไข่ มุก ชมทัศนียภาพของสองความแตกต่างที่ลงตัว ระหว่าง
“ผูต่ ง” เมืองใหม่ที่มีตึกสู งทันสมัยระฟ้ ากับฝั่ง “ผูซ่ ี ” เมืองเก่าที่ยงั คงอนุรักษ์ตึกเก่าแก่แต่ทรงคุณค่า จากนั้นนําท่านชม
พิพธิ ภัณฑ์ ห่ ุนขีผ้ งึ้ เล่าเรื่ องราวประวัติศาสตร์ของมหานครเซี่ยงไฮ้ในอดีต จากนั้นนําท่านสู่ ศูนย์ สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ
ให้ท่านได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีน รับการบริ การ นวดฝ่ าเท้ า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็ นการผ่อน
คลายความเมื้อยล้า
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่าน นําท่านชม โชว์ กายกรรมอีร่า โชว์ที่ดีที่สุด และลงทุนสร้างสรรค์สูงที่สุด
ในมหานครเซี่ยงไฮ้ ตระการตากับจินตลีลาส ผสมผสานกายกรรมลือชื่อ และความทันสมัยเข้าด้วยกันไว้อย่างลงตัวเข้าสู่ ที่
พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTELหรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ก ตลาดร้ อยปี – ตลาดเถาเป่ า - กรุงเทพฯ

เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั
หลังอาหารนําท่านสู่ ตลาดร้ อยปี หรือตลาดเฉินหวังเมี่ยว ซึ่งเป็ นตลาดเก่าแก่ ที่ชาวเซี่ยงไฮ้นิยม
มาจับจ่ายซื้อของกันที่นี่ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมือง ของฝาก จากนั้นนําท่านแวะชม โรงงานหยกจีน เครื่ องประดับนํา
โชคที่คนจีนนิยม
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านช้อปปิ้ งสิ นค้ายีห่ อ้ ดังราคาถูกที่ ตลาดเถาเป่ า ให้ท่านได้สนุกสนาน
กับเทคนิคการต่อราคาและเลือกซื้อของฝากมากมายได้ที่นี่ นําท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเตรี ยมตัวกลับกรุ งเทพฯ
18.30 น. นําท่ านเหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน เซี่ยงไฮ้ แอร์ ไลน์ FM 853 ( กรุ๊ปวันที่ 12-17 เมษายน 58 )
21.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

.....................................................................................................................................................................................................................
22.20 น. นําท่ านเหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ FM 841 ( กรุ๊ปวันที่ 11-16 เมษายน 58 )
01.55 น.
เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ ** เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ มีราคาเด็ก และไม่ มีแจกกระเป๋ า **
*** อาจมีการเปลีย่ นแปลงไฟล์ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ***
กําหนดวันเดินทาง
วันที่ 11-16, 12-17 เมษายน 2557

ทัวร์ ราคาพิเศษ

32,900

พักเดีย่ วเพิม่

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 ทางบริษัทฯ ขอความกรุ ณาให้ ท่าน
ชําระเงินเพิม่ 2,000 บาท ต่ อร้ านต่ อท่ าน (หากท่ านเข้ าร้ านบัวหิมะ แต่ ไม่ นวดฝ่ าเท้ ากรุ ณาชําระเพิม่
100 หยวนต่ อท่ าน)
เนื่องจากราคาทัวร์ เป็ นราคาพิเศษซี่งได้ รับการสนับสนุนจากการท่ องเทีย่ วจีนและร้ านค้ าต่ างๆ
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
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพื่อยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

การยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนหรื อหักค่าใช้ จ่ายบางส่วนสําหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ปที่มีกา รการันตี
ค่ามัดจําที่พกั ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ ซึง่ ไม่อาจขอคืนเงินได้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่าย 10,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-19 วัน
เก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์

4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน
เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100%
5.ยกเว้ น กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จํา กับสายการบินหรื อกรุ๊ปที่มีการการันตีคา่ มัดจําที่พกั โดยตรงหรื อ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ ทั้งหมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

@ @ เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีน @ @
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์)

สํ าหรับผู้เดินทางที่เป็ นเด็กอายุตาํ่ กว่ า 18 ปี

1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. สําเนาสู ติบตั ร (เด็กอายุต่าํ กว่า 6 ปี ขอสู ติบตั รตัวจริ ง )
3. สําเนาสมุดบัตรประชาชน หรื อสําเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดา หรื อมารดา

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 1 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,200 บาท // 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

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
หมายเหตุ
-เนื่องจากเป็ นไฟล์ทเหมาลํา เมือ่ ออกตัว๋ แล้ วไม่ สามารถนํามาคืนเงินได้ และไม่ มรี าคาตัว๋ เด็ก
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการทีก่ าํ หนด อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขึน้ อยู่กบั อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิดปัญหาทาง
การเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-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 อเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาํ ให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึง
กรณี 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 

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. ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนังสื อเดินทาง)_______________________________________________________
2. เพศ □ หญิง □ ชาย หนังสื อเดินทางเลขที่ ____________ วันที่ออก_________ วันหมดอายุ_____________
3. สถานภาพ □ โสด □ แต่ งงานจดทะเบียน □ แต่ งงานไม่ จดทะเบียน □ หม้ าย □ หย่ าร้ าง
4. สัญชาติ_______________________________________________________________________________________
5. วัน/เดือน/ปี เกิด_________________________________________________________________________________
6. หมายเลขบัตรประชาชน _________________________________________________________________________
7. ที่อยูป่ ัจจุบนั ___________________________________________________________________________________
8. เบอร์โทรบ้าน__________________ เบอร์มือถือ___________________ E MAIL ____________________________
9. ชื่อที่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา _____________________________________________________________________
10. ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา ____________________________________________________________________
11. เบอร์โทรศัพท์ที่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา ____________________________________________________________
12. 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 ฉุกเฉิน__________________________ 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______________________

