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นานาชาติ ภ ัตตาคารโกลเด้นท์ จาก ัวร์ อล ังการอีรา่ โชว์ โชว์อ ันด ับ 1 ของจีน

กําหนดการเดินทาง

14-19 , 21-26 พ.ย. , 28 พ.ย.-03 ธ.ค. 58
5-10 ธ.ค. // 19-24 , 26-31 ธ.ค. 58
28 ธ.ค.-2 ม.ค. , 30 ธ.ค.-4 ม.ค. , 31 ธ.ค.-5 ม.ค. 59

( 6 วัน 5 คืน )

วันแรก ท่ าอากาศยานดอนเมือง – นานกิง
11.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตูทางเข้ าที่ .......... เคาน์ เตอร์ ............ สายการ
บิน NOK SCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
13.40 น. เหิ รฟ้ าสู่
เมืองนานกิง โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW 088

18.50 น.

ถึงท่าอากาศยานนานกิง เมืองนานกิง หรือ หนานจิง เป็ นเมืองหลวงของมณฑลเจียงซู มีพ้นื ที่ 6,598 ตร. กม. นานกิง
เป็ นหนึ่งในเมืองหลวงเก่าของจีน ปัจจุบนั หนานจิงเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสองในภาคตะวันออกของจีนรองจากเซี่ยงไฮ้
เคยเป็ นเมืองหลวงของหลายราชวงศ์ จนได้รับสมญานามว่า เมืองหลวงสิ บแผ่นดิน และยังเป็ น 1 ใน 6 นครโบราณ
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ ที่พกั
YINMAO HOTEL หรือเทียบเท่ า 4*

วันทีส่ อง

นานกิง - อันจี๋ - HELLO KITTY - หังโจว - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ที่ โรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองอันจี๋เพื่อเข้าสู่
อาณาจักร HELLO KITTY HAPPYLAND สวนสนุกเฮลโลคิตตี้ ” ใหญ่ ทสี่ ุ ดใน
โลก ตั้งอยูท่ ี่เมืองอันจี๋ (ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชัว่ โมง) ซึ่งเป็ นธีมปาร์คแห่งแรกนอก
เกาะญี่ปุ่นด้วยเงินลงทุนกว่าสองพันล้านหยวน โดยแบ่งเป็ นธีมต่างๆ 11 ธีม
นอกจากนี้ในส่ วนของสวนสนุกจะยังมีการแสดง การเดินพาเหรด ชิงช้าสวรรค์เฮล
โลคิตตี้ โรงภาพยนตร์ ร้านค้า และร้านอาหาร ยิง่ ไปกว่านั้นยังมีให้บริ การ “ห้ อง
เล่ นไพ่นกกระจอก” ธีมเฮลโลคิตตี้อีกด้วย
*** อิสระอาหารกลางวันเพือ่ ความสะดวกในการเทีย่ วเครื่องเล่ นของท่ าน ***
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่
เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง 1 ใน 6
นครโบราณของจีน เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง นําท่านชม หมู่บ้านชาหลงจิ่ง ที่นี่เป็ น
หมู่บา้ นที่ปลูกชาเขียวที่ข้ ึนชื่อที่สุดในเมืองจีน
คํา่
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านสู่ ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ตั้งอยูเ่ ชิงเขาอู๋ซนั ของเมืองหังโจว เป็ น
ถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหางโจได้อย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว
460 เมตร กว้าง 120 เมตร ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปี ก่อน ขณะที่เมืองหังโจวเป็ นราชธานีอยูน่ ้ นั ถนน
เหอฝั่งเจียเป็ นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้าในสมัยนั้น ในปัจจุบนั ยังคงไว้ซ่ ึงสภาพดั้งเดิมของสิ่ ง
ปลูกสร้างโบราณส่ วนหนึ่งแล้ว บ้านเรื อนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ลว้ นสร้างจากไม้และมุงหลังคาสี คราม มี
ลักษณะเรี ยบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็ นร้านค้าทัว่ ไป
สมควรก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ที่พกั SHUNCHANG HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4*

วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง

ล่องทะเลสาบซีหู (เหมาเรือ) – หมู่บ้านใบชา – เซี่ยงไฮ้ – ร้ านผ้ าไหม – หาดไหว่ ธาน – ถนนนานกิง

 บริการอาหารเช้ า ที่ โรงแรม หลังอาหาร หลังอาหารพาท่าน ล่ องเรือ (เหมา) ชมทะเลสาบซีหู ซึ่งกวีจีนบรรยาย
เปรี ยบเปรยว่า “ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริ ยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเนื้อที่ 5.66 ตาราง
กิโลเมตร ความยาวโดยรอบวัดได้ 15 กม. นํ้าลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ล่องเข้าสู่ เขตทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด 3 สะพานดังเข้าสู่
เขตทะเลสาบซีหูเก่า ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ซึ่งได้แก่ ต้วนฉานเสี ยน ซานถาน อิ้นเหยิน และหนานผิงอ่
วนจง ให้ท่านได้ดื่มดํ่ากับบรรยากาศของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศที่ผอ่ นคลาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทาง สู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ชมเซี่ยงไฮ้มหานครที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศจีน ที่ได้รับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “ปารี ส ตะวันออก ” เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมและ
เศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉี ยงใต้ มีพ้นื ที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน เป็ นเมืองท่าพาณิ ชย์
ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้ นําท่านสู่ โรงงานผ้ าไหม ชมการผลิตผ้านวมจากรังไหม และผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากผ้าไหม
ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ นําท่านสู่ หาดเจ้ าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไหว้ ธาน) ซึ่งเป็ นต้นกําเนิดอันลือชื่อของ
ตํานานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็ นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆใน
สมัยอาณานิคมพร้อมชมอาคารสู งตระหง่านซึ่งเป็ นศิลปกรรมสไตล์ยโุ รปรวมทั้งตึกธนาคาร กรุ งเทพที่ปักธงไทย
ปลิวไสวเด่นสง่า จากนั้นอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยที่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสี ยงของเมืองเซี่ยงไฮ้ สอง
ข้างทางจะมีร้านค้าจําหน่ายสิ นค้าต่างๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม.

คํา่

 บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร GOLDEN JAGUAR บุฟเฟต์ นานาชาติสุดหรู มีเมนูให้ เลือกชิมกว่ า 400 อย่ าง
อาทิ เป๋ าฮือ้ หูฉลาม เป็ ดปักกิง่ ไวน์ แดง ไอศครีม szaD negaaHฯลฯ หลังอาหารพาท่านเข้าสู่ ที่พกั
พักที่ PATTAYA HOLIDAY HOTEL* หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่

บัวหิมะ – อุโมงค์ เลเซอร์ – หอไข่ มุก – ร้ านหยก – ตลาดเถาเป่ า – กายกรรมอีร่าโชว์

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ที่ โรงแรม หลังอาหารนําท่านเยีย่ มชม ศูนย์ สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามัญประจําบ้านที่มี
ชื่อเสี ยงของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสี ยงมากว่าพันปี พร้อมรับบริ การนวดเท้าคลายความ
เมื่อยล้า ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย จากนั้นนําท่าน ขึน้ หอไข่ มุก ชมทัศนียภาพของสองความแตกต่างที่ลงตัว ระหว่าง “ผูต่ ง”
เมืองใหม่ที่มีตึกสู งทันสมัยระฟ้ ากับฝั่ง “ผูซ่ ี ” เมืองเก่าที่ยงั คงอนุรักษ์ตึกเก่าแก่แต่ทรงคุณค่า นําท่านลอดอุโมงค์
เลเซอร์ ที่ประดับประดาด้วยแสง สี จากเลเซอร์ เป็ นอุโมงค์ขา้ มสู่ ฝั่งผูต่ งและผูซ่ ี โดยอุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นสําหรับ
นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเป็ นอุโมงค์เลเซอร์แห่งแรกของจีนด้วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านแวะชมโรงงานหยกจีน เครื่ องประดับนําโชคที่คนจีนนิยม
รวมถึงผีเซี่ยะ เทพเจ้านําโชคด้านการเงินและการค้าขาย ให้ท่านเลือกสรร จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ตลาดเถาเป่ า
แหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้าก๊อปปี้ แห่งใหม่ของเมืองเซี่ยงไฮ้ ขายสิ นค้าอาทิเช่น กระเป๋ า เสื้ อผ้า รองเท้า ไม้กอล์ฟ นาฬิกา
และสิ นค้าอื่นๆ ของจีน ตลาดเถาเป่ าเฉิ น มีสินค้าแบนด์เนม ให้เลือกซื้อมากมายหลากหลายในราคาที่ท่านพอใจ
 บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชม โชว์ กายกรรมอีร่า โชว์ที่ดีที่สุด และลงทุนสร้างสรรค์สูง
ที่สุดในมหานครเซี่ยงไฮ้ ตระการตากับจินตลีลาส ผสมผสานกายกรรมลือชื่อ และความทันสมัยเข้าด้วยกันไว้อย่างลง
ตัว จบการแสดง พาท่านเข้าสู่ ที่พกั
พักที่ PATTAYA HOLIDAY HOTEL* หรือเทียบเท่ า

เทีย่ ง

คํ่า

วันทีห่ ้ า

เซี่ยงไฮ้ - ซูโจว – จัตุรัสไทม์ แสควร์ – วัดฉงหยวน – อู๋ซี

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ที่ โรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว เป็ นเมืองที่มีความสวยงามไม่นอ้ ยกว่าเมือง
หังโจว ด้วยสวนและคลองสายน้อยใหญ่ที่มีความงดงามอย่างมีเอกลักษณ์แห่งหนึ่งที่มีประวัติความเป็ นมายาวนาน
กว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า “ เมืองแห่งสาวงาม ” ในอดีตฮ่องเต้หลายพระองค์ของราชวงศ์ หมิงและชิง
ชอบเดินทางจากเมืองหลวงที่ปักกิ่งมาท่องเที่ยว ซึ่งอดีตในแถบนี้ได้ชื่อว่า “ เจียงหนาน ” อุดมไปด้วยพืชพรรณ
ธัญญาหารและสาวเจียงหนานที่มีความสวยงามเป็ นเลิศ มเหสี และนางสนมในสมัยนั้น ส่ วนใหญ่จะมาจากแถบเจียง
หนานนี้ ชม จัตุรัสไทม์ แสควร์ ของเมืองซูโจว พร้อมชมความอลังการของจอยักษ์ เทียนมู ้ ที่มีความยาวที่สุดในโลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านนําท่านชม วัดฉงหยวน เป็ นวัดที่มีสร้างขึ้นใหม่ โดยใช้
งบประมาณของรัฐบาลซูโจว อยูใ่ นเขตเมืองใหม่ซูโจว ภายในวัดมีเนื้อที่กว้างใหญ่มาก มีตาํ หนักและสิ่ งก่อสร้าง
ต่างๆ มากมาย อุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนในปัจจุบนั ให้ท่านได้นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม ปิ ดทอง มีความ
สู งถึง 33 เมตร ถือว่าเป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิมทรงยืนที่ อยูใ่ นตําหนักที่สูงทีสุดในจีน จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี
เมืองโบราณที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปี ก่อน เดิมชื่อ “โหย่วซี ” มีความหมายว่า “มีดีบุก ” ต่อมาเมื่อราชวงศ์ฮน่ั
ขุดใช้ดีบุกจนหมดแล้ว ชื่อเมืองจึงเปลี่ยนมาเป็ น “อู๋ซี” แปลว่า “ไม่มีดีบุก”
 บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ ที่พกั WISDOM HOTEL* หรือเทียบเท่ า

เทีย่ ง

คํา่

วันทีห่ ก
เช้ า

วัดหลิงซานต้ าฝ๋ อ (รวมนั่งรถราง) – ฟาร์ มไข่ มุก – เมืองโบราณอู๋ซี – นานกิง – กรุ งเทพฯ
 บริการอาหารเช้ า ที่ โรงแรม หลังอาหาร นําท่านไปชมพระพุทธรู ปปางประทานพร ทองสําริ ดองค์ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศจีน ที่เขาหลิงซาน “หลิงซานต้ าฝอ” ซึ่งมีความสู ง 88 เมตร หนัก 700 ตัน และมีพระพักตร์สง่างาม วัดหลิง
ซาน เป็ นวัดที่มีอายุกว่า 1,000ปี เป็ นวัดที่สวยงามร่ มรื่ นมีเขาล้อมรอบอยู่ ถึงสามด้าน มีทะเลสาบขนาดใหญ่อยูเ่ บื้อง
หน้า พุทธสถานสร้างเพิ่มเติมขึ้นเรื่ อยๆตามพลังศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนจากทุกหนแห่งนิยมไปกราบไหว้ขอพร

เทีย่ ง

และทําบุญ อาทิเช่นศาลาฝานกง ที่เป็ นสถานที่ประกอบพิธีสาํ คัญทางพุทธศาสนา เป็ นต้น จากนั้นนําท่าน แวะเลือก
ซื้อไข่ มุก ครี มไข่มุกบํารุ งผิว ที่ทาํ จากไข่มุกนํ้าจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านสู่ เมืองโบราณอู๋ซี ชม คลองโบราณ อู๋ซี เป็ นคลองโบราณ
ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเก่าแก่ที่สุดของโลก เล่ากันว่า เริ่ มสร้างเมื่อสมัยปลายราชวงศ์ซาง หรื อ ประมาณ 3 ,500
ปี มาแล้ว แม้วา่ ปัจจุบนั คลองสายนี้ไม่ได้ใช้งานเหมือนเดิมในอดีตแล้วก็ตาม แต่สามารถสะท้อนให้เห็นถึง
ประวัติศาสตร์ของเมืองอู๋ซี ซึ่งมีมาอย่างยาวนาน ตลอดจนขนบประเพณี และวิถีชีวิตของบ้านริ มนํ้าของเมือง อู๋ซี รวม
ไปถึงสามารถใช้พ้นื ที่เดิมแห่งนี้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อีกทางหนึ่ง ท่านจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศ ของ
วิถีชีวติ คนตลอดริ มสองฟากฝั่งของคลอง รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวมายหลายแห่ง โดยเฉพาะพื้นที่ตอนต้นของคลองได้รับ
การบุกเบิกให้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมากพากันไปสัมผัสคลองโบราณ และบ้านพักแบบโบราณที่มี
เพดานสี ดาํ รวมถึงกําแพงสี ขาว จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองนานกิง สมควรก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู่ สนามบิน

เมืองนานกิง ( บริการอาหารกล่ อง KFC )
20.00 น. นําท่านเหิ นฟ้ ากลับกรุ งเทพฯ
โดยเที่ยวบินที่ XW 087
22.40 น.
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

อัตราค่ าบริการ *** อาจมีการเปลีย่ นแปลง ไฟล์ บินได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ***
กําหนดการเดินทาง ***ไม่ มแี จกกระเป๋ า ***
ทัวร์ ราคาพิเศษไม่ มรี าคาเด็ก พักเดีย่ ว

14-19 , 21-26 พ.ย. , 28 พ.ย.-03 ธ.ค. , 12-17 , 19-24 ,
26-31 ธ.ค. 58
5-10 ธ.ค. 58

16,999.-

4,900.-

18,999.19,999.-

4,900.5,900.-

28 ธ.ค.-2 ม.ค. , 30 ธ.ค.-4 ม.ค. , 31 ธ.ค.-5 ม.ค. 59
รายการนีจ้ ะเข้ าร้ านสนับสนุนการท่ องเทีย่ ว บัวหิมะ+นวดเท้ า , ร้ านชา , ร้ านหยก , ร้ านผ้ าไหม , ไข่ มุก
แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมง
หากลูกค้ าท่ านใดไม่ ประสงค์ จะเข้ าร้ าน กรุ ณาชําระท่ านละ 2,000 บาทต่ อร้ านต่ อท่ าน**

** บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่ไม่ จัดหัวหน้ าทัวร์ ร่วมเดินทางในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ ถึง 15 ท่ านแต่ มไี กด์ ท้องถิ่น **
ข้ อควรระวัง ท่ านใดต้ องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั้ง
หากไม่ มกี ารสอบถามเจ้ าหน้ าที่บริษทั ก่ อนทําการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่ าวไว้ ข้างต้ น
ทางบริษทั จะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 4 วันทําการปกติ (หนังสื อเดินทางไทย)
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

*** ค่ านํา้ หนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีทนี่ ํา้ หนักเกิน กรุณาชําระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนํา้ หนักทีเ่ กินเอง ***

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

-ค่ าทิปไกด์ วนั ละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน, ค่ าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน, หัวหน้ าทัวร์ ไทยวันละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน

เงือ่ นไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจอง มัดจําท่ านละ 10,000 บาท พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- ชําระยอดส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

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

สํ าหรับผู้เดินทางที่เป็ นเด็กอายุตาํ่ กว่ า 18 ปี
1.
2.
3.
4.
5.

ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
สําเนาสู ติบตั ร (เด็กอายุต่าํ กว่า 6 ปี ขอสู ติบตั รตัวจริ ง )
สําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดาและมารดา
หากมีการเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล กรุ ณาแนบเอกสารมาด้วย
หากเด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับพ่อหรื อแม่ กรุ ณาขอหนังสื อให้ความยินยอม จากทางเขตหรื ออําเภอ พร้อมระบุ
ชื่อของท่านที่พาเด็กเดินทางด้วย
6. กรณี บิดาและมารดาแยกทางกัน ต้องสําเนาทะเบียนหย่าและเอกสารขอดูแลบุตร

สํ าหรับผู้เดินทางที่เกิดที่ประเทศจีน
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ

2. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์)
3. หากเป็ นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เคยมีวีซ่าจีน
4. หากไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน แนบพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า
หมายเหตุ : โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือเปลีย่ น
ระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษทั ทัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
- ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 800 บาท
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่ รับเล่ มของท่ านวีซ่าในกรณีดงั นีค้ อื
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
2. นํารู ปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยืน่ วีซ่า
4. นํารู ปที่เป็ นกระดาษสติกเกอร์ หรื อ รู ปที่ใช้กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์
การยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนหรื อหักค่าใช้จ่ายบางส่ วนสําหรับกรุ๊ ปที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการกา
รันตีค่ามัดจําที่พกั 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 โดยตรง
หรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
เงือ่ นไขในการให้ บริการ
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยืน่ วีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่จ่าย
อื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบิน
กําหนด และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาํ หนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหาย
ต่างๆที่อยูเ่ หนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัย
ธรรมชาติ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสู ญหาย ความล่าช้าหรื อจาก
อุบตั ิเหตุต่างๆ
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิด
ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย หรื อสู ญหายระหว่างการเดินทาง
กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของสาย
การบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสยั ใดๆ ที่ทาํ ให้มิสามารถ
เดินทางได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อ
การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ
-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรื อเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรื อทดแทนรายการท่องเที่ยว
บางรายการ

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 □แต่งงานจดทะเบียน □แต่งงานไม่จดทะเบียน □หม้าย □หย่าร้าง
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
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______________________

