วันที่

กําหนดการ

เช้ า

เทีย่ ง

เย็น

โรงแรม

1

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-นานกิง
(XW088 : 13-40-18.50)

X

X



HANTING HOTEL หรือเทียบเท่ า
ระดับ 4 ดาว

2

นานกิง-อู๋ซี-พระใหญ่ หลิงซาน (รวมรถราง) +
ตําหนักฝานกง-ร้ านไข่ มุก-อู๋ซี-ซู โจว
วัดฉงหยวน (รวมรถราง)-จัตุรัสหยวนหยง







NANYA HOTEL หรือเทียบเท่ า
ระดับ 4 ดาว

3

ซูโจว-เซี่ยงไฮ้ -สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์



X

X

GREAT TANG HOTEL หรือ
เทียบเท่ าระดับ 5 ดาว







SHUNCHANG HOTEL หรือ
เทียบเท่ าระดับ 4 ดาว







4

5

ร้ านนวดเท้ า (บัวหิมะ)-หาดไว่ ทาน-ถนนนานกิง
ลอดอุโมงค์ เลเซอร์ -ร้ านหยก-เซี่ยงไฮ้ -หังโจว
ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
ล่ องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา–
หังโจว-นานกิง-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
(XW087 : 20.00-22.40)

*** กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จํานวน 150 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง ***

 กําหนดการเดินทาง เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2559
วันแรก กรุ งเทพฯ (
สนามบินดอนเมือง) - นานกิง
10.30 น.
 คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ น 3 ประตูทางเข้ าที่ 5 เคาน์ เตอร์ 6 สายการ
บิน NOK SCOOT เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่ อง
13.40 น.
เหิ รฟ้ าสู่ เมืองนานกิง โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW 088 (ไม่ รวมค่ าอาหารบน
เครื่ องบิน)
18.50 น.
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานกิง เมืองนานกิง มณฑลเจียงซู ซึ่งเคยเป็ นอดีตเมืองหลวงอยูช่ ่วงหนึ่งใน
ประวัติศาสตร์ ของจีน เมืองที่มีประวัติเก่าแก่ยอ้ นหลังตั้งแต่สมัย 500 ปี ก่อนคริ สตกาล ผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมือง จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ภตั ตาคาร
คํ่า
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ HANTING HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
วันทีส่ อง นานกิง-อู๋ซี-พระใหญ่ หลิงซาน
(รวมรถราง)+ตําหนักฝานกง -ร้ านไข่ มุก -อู๋ซี-ซู โจว-วัดฉงหยวน (รวมรถราง)
จัตุรัสหยวนหยง
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่ วโมง ) ซึ่ งได้รับการขนานนามว่า “ เซี่ ยงไฮ้นอ้ ย ”
เนื่องจากเป็ นเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไท่หูลอ้ มรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็ น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบนํ้าจืดที่
มีขนาดใหญ่ของจีน เป็ นเมืองเก่าแก่ประวัติศาสตร์ ยาวนานร่ วมสามพันกว่าปี ในยุคราชวงศ์โจวและฉิ น นํา
ท่านสักการะ พระใหญ่ หลิงซานต้ าฝอ (รวมรถราง) ซึ่ งประดิษฐานอยูท่ ี่เขตเขาม้าริ มทะเลสาบไท่หู เป็ น
พระพุทธรู ปทองสําริ ดที่มีความสู งถึง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ปรางค์ยนื แลดูสง่างามและน่าเลื่อมใสยิง่ เป็ น
พระยืนทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก นําท่านสู่ ตําหนักฝานกง ให้ท่านเข้าชมความสวยงามที่สร้างอย่าง
วิจิตรสวยงาม ภายในมีท้งั ไม้แกะสลัก ภาพวาด รู ปสลักนูนสู ง ซึ่ งเป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
จากนั้นนําท่านแวะ ร้ านไข่ มุก เลือกซื้อครี มไข่มุกบํารุ งผิว ที่ทาํ จากไข่มุกนํ้าจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
เทีย่ ง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ... ซี่โครงหมูอ๋ ูซี
บ่ าย
นําท่านเดินทางสู่ ซู โจว (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่ วโมง) เป็ นเมืองที่มีความสวยงามไม่นอ้ ยกว่าเมือง
หังโจว ด้วยสวนและคลองสายน้อยใหญ่ที่มีความงดงามอย่างมีเอกลักษณ์แห่งหนึ่งที่มีประวัติความเป็ นมา
ยาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า “ เมืองแห่งสาวงาม ” นําท่านชม วัดฉงหยวน (รวมรถราง)
ให้ท่านได้นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม ปิ ดทอง มีความสู งถึง 33 เมตร ถือว่าเป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิมทรงยืนที่อยู
ในตําหนักที่สูงที่สุดในจีน จากนั้นนําท่านชม จัตุรัสหยวนหยง เป็ นจัตุรัสแห่งใหม่ที่ชาวต่างชาติมาลงทุน
ใน เมืองซูโจว สร้างได้สวยงาม เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบใหม่ชมจอยักษ์ลอยฟ้ าความยาวกว่า 500 เมตร
คํ่า
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ NANYA HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
วันทีส่ าม
ซู โจว – เซี่ยงไฮ้ – สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่ าเข้ าและรถไฟดิสนีย์ ไป-กลับ)
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง )
เมืองที่เต็มไปด้วยอาคาร
สถาปั ตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จน ได้รับขนานนามว่าเป็ น
“ นครปารี สแห่ง
ตะวันออก ” จากนั้น นําท่านเข้าสู่ ดินแดนแห่งความฝัน SHANGHAI DISNEYLAND เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์
แห่งนี้เป็ นสวนสนุกแห่งที่ 6 ของดิสนียแ์ ลนด์ทวั่ โลก มีขนาดใหญ่อนั ดับ 2 ของโลก รองจากดิสนียแ์ ลนด์ใน
ออร์ แลนโด รัฐฟลอริ ดา สหรัฐฯ และเป็ นสวนสนุกดิสนียแ์ ลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ตั้งอยูใ่ นเขตฉวนซา ใกล้

วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง

บ่ าย

คํ่า

กับแม่น้ าํ หวงผู่ และสนามบินผูต่ ง สวนสนุกเซี่ ยงไฮ้ดิสนียแ์ ลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนียแ์ ลนด์ถึง 3
เท่าเลยล่ะ ใช้เวลาร่ วม 5 ปี ในการก่อสร้าง โดยใช้งบทั้งสิ้ นราว 5.5 พันล้านเหรี ยญ หรื อราว 180,000 ล้าน
บาท สวนสนุกแห่งนี้เป็ นทรัพย์สินของดิสนียร์ ้อยละ 43 ที่เหลือเป็ นของ ซัง่ ไห่ เสิ่ นตี้ กรุ๊ ป กิจการรัฐวิสาหกิจ
จีน รวมถึงภาคส่ วนต่างๆ ที่อดั ฉี ดเงินสนับสนุนเพื่อช่วยกันแสวงหาผลกําไรในอนาคต ในสวนสนุกจะไฮ
ไลต์ดว้ ย Enchanted Storybook Castle ปราสาทดิสนียท์ ี่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีท้งั หมด 6 ธี มพาร์ คด้วยกัน
ทั้ง Adventure Isle, Mickey Avenue, Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove และ
Fantasyland มีสารพัดเครื่ องเล่นหวาดเสี ยว และแหล่งรวมความบันเทิงที่น่าสนใจ ในส่ วนของโรงแรมจะมี
The Shanghai Disneyland Hotel เป็ นโรงแรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะสมัยใหม่ที่มีกลิ่นอายของ
มนตร์ ขลัง ดิสนีย ์ และอีกโรงแรมชื่อ Toy Story Hotel ตกแต่งด้วยของเล่นจากการ์ ตูนดิสนียเ์ รื่ อง Toy Story
ดูน่ารักไม่แพ้กนั ที่ Disneytown ก็จะรวมแหล่งช้อปปิ้ ง แหล่งทานอาหาร และความบันเทิงต่างๆ อาทิ Walt
Disney Grand Theatre โรงละครบรอดเวย์แห่งแรกของจีนที่เคยฉายเรื่ อง Lion King ด้านโซน Wishing
Star Park ก็จะเป็ นสวนพฤกษชาติสวยงามขนาด 40 เอเคอร์ มีทางเดินเลียบทะเลสาบที่ส่องไฟกะพริ บอย่าง
เว่อร์ วงั เหมาะกับคนรักธรรมชาติ
*** อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ***
พักที่ GREAT TANG HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว
ร้ านนวดเท้ า(บัวหิมะ)-หาดไว่ ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์ เลเซอร์ -ร้ านหยก-เซี่ยงไฮ้ -หังโจว
ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ร้าน นวดเท้ า เพื่อสุ ขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสู ตรเดียวไม่ซ้ าํ ใคร
พร้อมชมครี มเป่ าซู่ถ ั ง หรื อที่รู้จกั กันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็ นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ ผุพอง
และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจําบ้าน นําท่านสู่ บริ เวณ หาดไว่ ทาน ตั้งอยูบ่ นฝั่งตะวันตกของแม่น้ าํ หวง
ผูม่ ีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตรเป็ นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่ า “พิพิธภัณฑ์ส่ิ งก่อสร้างหมื่นปี
แห่งชาติจีน ” ถือ เป็ นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ ยงไฮ้ นําท่านช้อปปิ้ งย่าน ถนนนานกิง ศูนย์กลาง
สําหรับการช้อปปิ้ งที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไอ้ รวมทั้งห้างสรรพสิ นค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง จากนั้น
นําท่าน ลอดอุโมงค์ เลเซอร์ ใต้แม่น้ าํ หวงผู่ ลงไป 50 เมตร ในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็ นรู ปต่าง ๆ
ตื่นตาตื่นใจ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ… ซีฟดู๊ GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว
อาหารบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติระดับ 6 ดาว ทีอ่ ยู่ย่านช้ อปปิ้ งชื่ อดัง เพือ่ ให้ ท่านจะได้ ชิมอาหารกว่ า 200 ชนิด อาทิ
หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊ กเนื้อ เป็ ด ไก่ งวง แพะย่ าง กุ้งทอด ติ่มซํา รวมถึงเค็กหลากหลายชนิด พิเศษ!!!!!
เครื่ องดื่มไม่ อั้น เช่ น ชาเขียวหลงจิ่ง ชาอวู่หลง นํ้าผลไม้ เบียร์ ท้องถิน่ ไวน์ แดงท้ องถิน่ และ ไอศกรี ม ยีห่ ้ อ
Haagen Dazs (เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของภัตตาคาร โดยทีไ่ ม่ ต้องแจ้ งให้ ลูกค้ าทราบ
ล่ วงหน้ า)
นําท่านชม ร้ านหยก ซึ่ งเป็ นเครื่ องประดับนําโชค ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากลํ้าค่า นําท่านเดินทางสู่
เมืองหังโจว (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่ วโมง ) ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋ อเจียง มีความมัง่ คัง่ มาก
ที่สุดแห่งหนึ่งเป็ นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสี ยงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีต
มีคาํ เปรี ยบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว) ”
จากนั้น นําท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย ให้ท่าน ได้เลือก ซื้อของฝาก เช่น เสื้ อผ้า กระเป๋ า
รองเท้า เป็ นต้น
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ไก่ ขอทาน, หมูตงปอ
พักที่ SHUNCHANG HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันทีห่ ้ า
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย
คํ่า
20.00 น.
22.40 น.

ล่ องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-หังโจว-นานกิง-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่าน ล่ องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก
มีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยประมาณ 15 กิโลเมตร นํ้าลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทับ
แสงในบึงนํ้าลึก (หมายเหตุ :หากกรุ๊ปออกเดินทางไม่ ถงึ 15 ท่ าน ล่ องทะเลสาบซี หู ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
ไม่ ใช้ เรื อเหมา) จากนั้นนําท่านชม หมู่บ้านใบชา ซึ่ งเป็ นชาเขียวที่มีชื่อที่สุดของประเทศจีน ให้ท่านได้ชิมชา
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เสี่ ยวหลงเปา
นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองนานกิง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่ วโมง ) ซึ่งมีประวัติเก่าแก่ยอ้ นหลังตั้งแต่
สมัย 500 ปี ก่อนคริ สตกาล เคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรจีนช่วงศตวรรษที่ 3 – 6
 รับประทานอาหารคํ่า บริ การอาหารชุด KFC ท่านละ 1 ชุด
เหิ รฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW087 (ไม่ รวมค่ าอาหารบนเครื่ องบิน)
ถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....    
************ ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ ************
( *** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ ต้ งั แต่ 20 ท่ านขึน้ ไป *** )

หมายเหตุ :

ตามนโยบายร่ วมกับการท่ องเทีย่ วแห่ งเมืองจีนทุกเมืองกําหนดให้ มีการประชาสั มพันธ์ สินค้ าพืน้ เมืองให้
นักท่ องเทีย่ วทัว่ ไปได้ ร้ ู จัก คือ ร้ านใบชา,ร้ านนวดฝ่ าเท้า(บัวหิมะ) , ร้ านหยก ,ร้ านไข่ มุก , ซึ่งจําเป็ นต้ องบรรจุ
ในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กบั นักท่ องเทีย่ วทุกท่ านทราบว่ า ร้ านทุกร้ าน
จําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชมซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 45-60 นาที ซื้อหรือไม่ ซื้อขึน้ อยู่กบั ความ
พอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

ข้ อควรระวัง!!! ท่ านใดที่ต้องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่
เจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั้ง

**ก่อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษทั ฯ
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็ นหลัก**

ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้ องละ 2 ท่ าน
ราคาท่ านละ

พักเดี่ยวจ่ ายเพิม่
ท่ านละ

9-13 / 23-27 กรกฎาคม 2559
12-16 สิ งหาคม 2559
10-14 / 24-28 กันยายน 2559
15-19 ตุลาคม 2559

17,900 บาท

4,500 บาท

16-20 กรกฎาคม 2559
22-26 ตุลาคม 2559

19,900 บาท

4,500 บาท

กําหนดการเดินทาง

ราคาพิเศษ ไม่ มีราคาเด็ก และไม่ รับจอยแลนด์
หมายเหตุ : ราคาทัวร์ นี้ ไม่ มีราคาเด็ก / ไม่ แจกกระเป๋ า ซึ่งราคาทัวร์ ดังกล่ าวอาจเปลีย่ นแปลงได้ เนื่องจากสภาวะนํา้ มัน
โลกทีม่ ีการปรับราคาสู งขึน้ ทําให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํา้ มันขึน้ ในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าภาษีนํา้ มันเพิม่ ตามความเป็ นจริง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและยึดถือผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสําคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะ
ค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณี ที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่านํ้ามันเพิ่มเติมจากราคาที่กาํ หนดไว้)
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ปทัวร์ และภาษีสนามบินทุกแห่ งตามทีก่ าํ หนดไว้ ในรายการ
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 นํ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครองผูเ้ อา
ประกันที่มีอายุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ่ีมีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป
ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ น
ข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประกันไม่ คุ้มครอง
กรณี ที่เสี ยชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว , การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ต่ิง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการ
ติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยูภ่ ายใต้อาํ นาจ
ของสุ รายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร , การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขใน
กรมธรรม์
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
 ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
 ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
 กรุณาเตรียมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ รวม 150 หยวน (เด็กชําระทิปเท่ าผู้ใหญ่)
 ค่ า VAT 7 % หักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย 3 % ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องการใบเสร็จรับเงินทีถ่ ูกต้ อง จะต้ องบวกค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ และ
หัก ณ ทีจ่ ่ าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่ านั้น และโปรดแจ้ งทางบริษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง ขอสงวนสิ ทธิ์ออกใบเสร็จที่
ถูกให้ กบั บริษัททัวร์ เท่ านั้น
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด ส่ วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรื อ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน
ทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน

3. คณะทัวร์ ครบ 20 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้
จากท่ านเป็ นจํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. การยกเลิก
6.1
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่ายตามจริ ง
6.2
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่ายตามจริ ง
6.3
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายตามจริ ง
6.4
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
100 % ของราคาทัวร์
6.5 ยกเว้ นกรุ๊ ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ ปทีม่ ีการการันตีค่ามัด
จําทีพ่ กั โดยตรงหรือโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทีย่ วบิน
พิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่ าทัวร์ ทั้งหมด
เนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเทีย่ วบินนั้นๆ
หมายเหตุ

1. จํานวนผูเ้ ดินทางขั้นตํ่าผูใ้ หญ่ 20 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ
หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่
ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มี
การคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์
ดังกล่าว
8. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋
เครื่ องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
แล้วทั้งหมด
13.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้ องไม่ มกี าร ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ าเกิดการชํารุด
เจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้)

2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพ้นื หลังสี ฟ้า หรื อสี ขาวเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสี โกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อ
รู ปพริ้ นซ์ จากคอมพิวเตอร์ และไม่สวมเสื้ อแขนกุดโชว์ไหล่ **รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **
ท่ านทีป่ ระสงค์ ใช้ รูปถ่ ายข้ าราชการในการยืน่ วีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้ นสังกัดจัดมาพร้ อมกับการส่ งหนังสือเดินทาง
4. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
5. กรณีเด็กอายุตาํ่ กว่ า 18 ปี
- เด็กอายุตาํ่ กว่ า18ปี เดินทางพร้ อมพ่ อและแม่ ขอสําเนาสู ตบิ ัตร(ใบเกิด) และสําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีทจี่ ดทะเบียน)
- เด็กอายุตาํ่ กว่ า18ปี เดินทางพร้ อมพ่ อหรือแม่ ขอสําเนาสู ตบิ ัตร(ใบเกิด) ,สําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีทจี่ ดทะเบียน ) ,สําเนาบัตรประชาชน ,
สําเนาทะเบียนบ้ าน ของพ่ อและแม่ ,หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ ว่า เกีย่ วข้ องกับผู้เดินทางอย่ างไร
และต้ องมี
ลายเซ็นต์ ของพ่ อหรือแม่ ออกโดยทีอ่ าํ เภอหรือเขตเท่ านั้น และ
- เด็กอายุตาํ่ กว่ า18ปี เดินทางพร้ อมญาติ ขอสําเนาสู ตบิ ัตร(ใบเกิด),สําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีทจี่ ดทะเบียน ) ,สําเนาบัตรประชาชน , สําเนา
ทะเบียนบ้ าน ของพ่ อและแม่ , หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ ว่า เกีย่ วข้ องกับผู้เดินทางอย่ างไร ต้ องมีลายเซ็นต์ ของ
พ่ อหรือแม่ ออกโดยทีอ่ าํ เภอหรือเขตเท่ านั้น
- สําเนาทะเบียนบ้ าน
- ใบเปลีย่ นชื่อ หรือ เปลีย่ นนามสกุล (ถ้ ามี)
- ในกรณีเด็กอายุตาํ่ กว่ า 5 ปี ขอสู ตบิ ัตร(ใบเกิด)ตัวจริง
6.เอกสารทีใ่ ห้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ ครบเพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง
7. ข้อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํ งาน ตําแหน่งงาน ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น หมายเลขโทรศัพท์
บ้าน ที่ทาํ งาน และของญาติ โปรดรับทราบว่ า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่ มทีม่ ปี ัญหา
(สถานทูตมีการโทรศัพท์ ส่ ุ มตรวจทุกวัน)
8. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย 7 วันทําการ (ก่อนออก
เดินทาง)
9. โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นระเบียบการยืน่ เอกสาร
เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
10. ผู้ทปี่ ระสงค์ จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่านจะต้องรั บผิดชอบในการ
อนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตร
ของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
11. กรณี หนังสื อเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมกับทางบริษัทฯ)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดงั ต่ อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
2. นํารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทําวีซ่า
4. นํารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมือ่ ท่ านส่ งหนังสือเดินทางล่ าช้ า
• ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท
**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่ นกฎเกณฑ์ การยืน่ วีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**

พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ผู้เดินทางกรุ
ณากรอกเอกสารด้ านล่างนี้!!!!
ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่ าน

**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี้ **
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................................SURNAME............................................................
สถานภาพ  โสด  แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส
.......................................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.......................................................................................................................................................................................................
.................................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์ บ้าน........................................มือถือ.........................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.......................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์ บ้าน.......................................
ชื่ อสถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...................................................................................
ตําแหน่ งงาน
.......................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....………………………………
..................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร...................................
(สํ าคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที.่ ...................... เดือน.........................ปี ........................... ถึง วันที.่ ......................เดือน.......................ปี ........................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที.่ ...................... เดือน.........................ปี ........................... ถึง วันที.่ ......................เดือน.......................ปี ........................
รายชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME........................................................................
RELATION................................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................SURNAME........................................................................
RELATION................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
**กรุณาระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ทที่ าํ งาน มือถือ บ้ าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริง เพือ่ ใช้ ในการขอยืน่ วีซ่า
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนีเ้ พือ่
ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

