 กําหนดการเดินทาง 11-15 / 12-16 ม.ค. / 8-12 / 15-19 ก.พ. 2555
วันแรก
23.00 น.

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
 คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโดยสารขาออก ( ระหวางประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ
ISLAND-U ( เคานเตอร NO. U15 – 21 ) โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมีเจาหนาที่จากทาง
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารใหกับทาน

วันที่สอง
01.55 น.
07.00 น.

เชา

เที่ยง
บาย

กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ – หังโจว – ลองทะเลสาบซีหู – ถนนซีหูเทียนตี้
เหิรฟาสูเมืองเซี่ยงไฮ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU548 
ถึงทาอากาศยานผูตง มหานครเซี่ยงไฮ ซึ่งถือเปนชุมชนเกาตั้งแตยุคสามกก (475-221 ปกอนคริสตกาล) เดิมชื่อวา เซิน
(Shen) ตามชื่อเจาเมือง ตอมาเปลี่ยนเปน หู แปลวาไซดักปลา เพราะเมื่อ 5,000 ปกอน แถบนี้เคยเปนทะเลมากอน และมี
หมูบานชาวประมง ถึงสมัยราชวงศซงไดเปลี่ยนแปลงเปนเซี่ยงไฮ ซึ่งขณะนั้นเปนเพียงตําบลเล็กๆ คริสตศตวรรษที่ 17
– 18 เซี่ยงไฮกลายเปนเมืองทาหนาดาน เพราะมีลําคลองและทะเลสาบเชื่อมถึงแหลงผาไหมและเกษตรกรรม มีคลอง
ใหญ หรือ คลองจักรพรรดิที่ขุดขึ้นในสมัยโบราณเชื่อมถึงกรุงปกกิ่ง ซึ่งอยูทางเหนือ หลังจากสงครามฝน ค.ศ. 1848
ชาวตางชาติเริ่มเขามาเชาเขตพื้นที่หลายแหง เซี่ยงไฮจึงกลายเปนเมือง ทาการคานานาชาตินับแตนั้นมา ผลจากการแบง
เขตพื้นที่ใหชาวตางชาติเชา ทําใหใจกลางเซี่ยงไฮจึงเต็มไปดวยอาคารสถาปตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับ
ยุโรป จนไดรับขนานนามวาเปน “ นครปารีสแหงตะวันออก ” ปจจุบันเซี่ยงไฮเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมที่ใหญที่สุด
ของจีน มีชาวตางชาติเขามาลงทุนทําธุรกิจมากมาย ตัวเมืองเซี่ยงไฮ ตั้งอยูริมแมน้ําหวงผู หางจากปากแมน้ําแยงซีเกียง
17 ไมล แบงออกเปน 2 เขต คือ เขตผูตงใหม และเขตผูซีเมืองเกา กั้นโดยแมน้ําหวงผู หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
แลว นําทานเดินทางสูภัตตาคาร
รับประทานอาหารเชาที่ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมืองหังโจว ซึ่งเปนเมืองหลวงของมณฑลเจอเจียง ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแหงหนึ่งเปนแหลงเภสัช
อุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคําเปรียบเปรยถึงความสวยงามของ
เมืองหังโจวและซูโจววา “ บนฟามีสวรรค บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว) ” เพลิดเพลินกับทิวทัศนอันงดงามสองฟากถนน
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ... อาหารเสฉวน + โชวเปลี่ยนหนากาก
นําทาน เหมาเรือลองทะเลสาบซีหู เนื่องมาจากตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเมืองหังโจว ทะเลสาบมีลักษณะใกลเคียงกับ
วงรี สามดานถูกลอมรอบดวยภูเขา และอีกหนึ่งดานเปนเมืองรอบซีหู ประกอบไปดวยสถานที่สําคัญมากกวา 30 แหง
และสถานที่ชมทิวทัศนมากกวา 40 แหง โดย จุดสําคัญก็ไดแก หนึ่งภูเขา สองทาง สามเกาะ หาทะเลสาบ และ สิบ
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ค่ํา
วันที่สี่

ทิวทัศน นําทานลองเรือผานชม สะพานดวน (แตไมดวน) ซึ่งเปนที่มาของตํานานเรื่อง“นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ
3 ดวง ทับแสงจันทรน้ําลึก ตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบ ๆ ทะเลสาบแหงนี้ ที่ไดรับสมญานามจาก
นักทองเที่ ยววา “พฤกษชาติ ในนคริ นทร ” พร อมชมทะเลสาบเกา และใหม ชมเจดี ย 3 องค ส ะท อนแสงจันทร
ตอจากนั้นนําทานสู หมูบานใบชาบอมังกร อันลือชื่อที่มีชื่อเสียงของเมืองหังโจว ซึ่งทานจะไดชิมน้ําชาที่มีรสชาติที่
แสนยอดเยี่ยมจากใบชาหลงจิ่ง โดยกลาวกันวา " ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน " ชานี้เปนใบชาที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศจีน
รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร
นําทานสู ถนนซีหูเทียนตี้ ซึ่งเปนหลักเมืองของหังโจว และเปนจุดนัดพบของหนุมสาวชาวเมืองหังโจวรุนใหม อยูติด
กับทะเลสาบซีหู เปนการผสมผสานระหวางอาคารทันสมัยและประวัติศาสตรประเพณีโบราณเขากันไดอยางสวยงาม
ลงตัว ทั้งรานคา ภัตตาคาร รานอาหาร เสื้อผาบูติคทันสมัย ฯลฯ
 DAY JOYS HOTEL หรือเทียบเทา
หังโจว – ถงหลี่(รวมรถราง+ลองเรือ) – ซูโจว – SUZHOU HARMONY TIMES SQUARE
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นํ า ท า นเดิ น ทางสู เมื อ งถงหลี่ หมู บา นโบราณซึ่ งถู ก ล อมรอบด วยน้ํ า 4 ด า น
นอกจากนี้ยังถูกผากลางดวยลําคลอง 15 สายแบงหมูบานออกเปน 7 เกาะใหญนอย ทําใหถงหลี่กลายสภาพเปนหมูบานกลางน้ําเชนเดียวกับ โจวจวง จึงไดรับ
ฉายาวา “เวนิสนอยแหงตะวันออก” นําทานนั่งรถรางชมสถาปตยกรรมและวิถีชีวิต
ของชาวบานที่ยังคงใชชีวิตกันอยางปกติสุข จากนั้นนําทานชม ลองเรือชมหมูบาน
โบราณถงหลี่ หมูบานโบราณที่ ซึ่ งยั งคงวั ฒนธรรมแบบดั้งเดิ ม ชาวจีนให ฉายา
หมูบานโบราณแหงนี้วา “เวนิสนอยแหงตะวันออก” แลวชมสถานที่อันถูกบันทึกอยูในรายนามของสถานที่อันเปน
มรดกโลก
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ... ขาหมูถงหลี่
นําทานเดินทางสู ซูโจว เปนเมืองที่มีความสวยงามไมนอยกวาเมืองหังโจว ดวยสวนและคลองสายนอยใหญที่มีความ
งดงามอยางมีเอกลักษณแหงหนึ่งที่มีประวัติความเปนมายาวนานกวา 2,500 ป และไดรับสมญานามวา “ เมืองแหงสาว
งาม ” ในอดีตฮองเตหลายพระองคของราชวงศหมิงและชิง ชอบเดินทางจากเมืองหลวงที่ปกกิ่งมาทองเที่ยว ซึ่งอดีตใน
แถบนี้ไดชื่อวา “ เจียงหนาน ” อุดมไปดวยพืชพรรณธัญญาหารและสาวเจียงหนานที่มีความสวยงามเปนเลิศ มเหสีและ
นางสนมในสมัยนั้น สวนใหญจะมาจากแถบเจียงหนานนี้ นําทานแวะชมโรงงานผลิตผาไหมอันลือชื่อของจีน วิธีการ
นําเสนไหมออกมาผลิตเปนสินคาทั้งใชเครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแตจริง ) เพื่อมาทํา
ใสนวมผาหมไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเปนทั้งของฝากและใชเอง จากนั้นนําทานสู SUZHOU HARMONY TIMES
SQUARE เปนแหลงรวมความทันสมัยแหงใหมของซูโจว มี JIU GUANG DEPARTMEAT STORE เปนแหลง
รวบรวมอาหาร ผัก ผลไม เครื่องดื่ม จากทุกมุมโลก นอกจากนี้ ยังมีรานอาหาร อาทิ KFC , PIZZA HUT เปนตน อีกทั้ง
ทานจะไดชม SKY SCREEN ยาว 500 เมตร นับเปน LED SCREEN จอยักษบนเพดานแบบชิ้นเดียวที่ใหญที่สุดในโลก
รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร
 YIJIAKAIYUAN HOTEL หรือเทียบเทา
อูซี – เมืองจําลองสวยหู(รวมรถราง) – เซี่ยงไฮ – ถนนนานกิง – เขตวายทัน
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รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทานนั่งรถไฟความเร็วสูงเพื่อเดินทางสู เมืองอูซี ซึ่งไดรับการขนานนามวา “ เซี่ยงไฮนอย ” เนื่องจากเปนเมือง
อุตสาหกรรม นําทานชม เมืองจําลองสวยหู เปนเมืองจําลองทีสรางขึ้นเพื่อใชเปนที่ถายทําภาพยนต ตาง ๆ ของจีน ให
ทานไดบันทึกภาพไวเปนที่ระลึก จากนั้นนําชม ฟารมไขมุกน้ําจืด ซึ่งเปนทีแหลงผลิตที่มีชื่อเสียงของเมืองอูซี เลี้ยงที่
ทะเลสาบไทหู ใหทานไดเลือกซื้อผลิตภัณฑที่ทําจากไขมุก ไมวาจะเปนครีมไขมุก ผมไขมุก และเครื่องประดับ ตางๆ
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ... ซี่โครงหมูอูซี
นําทานเดินทางสู เมืองเซี่ยงไฮ เมืองที่เต็มไปดวยอาคารสถาปตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จน
ไดรับขนานนามวาเปน “ นครปารีสแหงตะวันออก ” จากนั้นนําทานชม รานภาพเขียนในขวดคริสตัน เปนสินคาที่ผาน
ผลิตอยางพิถีพิถันและยังมีสินคานานาชนิดใหทานเลือกซื้อฝาก นําทานชอปปงยาน ถนนนานกิง ซึ่งมีความยาวถึง 5
กม. และยังเปนแหลงศูนยกลางสําหรับการชอปปงที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไอ รวมทั้งหางสรรพสินคาใหญชื่อดัง
กวา 10 หาง รานคาตาง ๆ, รานอาหารและศูนยกลางความบันเทิงมากมาย ที่จะสรางสีสันและความบันเทิงใหกั บผูที่มา
จับจายบนถนนนานกิง ถนนที่มีชื่อเสียงและคึกครื้นที่สุดของนครเซี่ยงไฮ จากนั้นนําทานสูบริเวณ เขตวายทัน ตั้งอยูบน
ฝงตะวันตกของแมน้ําหวงผูมีความยาวจากเหนือจรดใตถึง 4 กิโลเมตร เปนเขตสถาปตยกรรมที่ไดชื่อวา “ พิพิธภัณฑ
สิ่งกอสรางหมื่นปแหงชาติ จีน ” ถือเปนสัญลักษณที่โดดเดนของนครเซี่ยงไฮ อีกทั้งถือเปนศูนยกลางทางดานการเงิน
การธนาคารที่สําคัญ แหงหนึ่งของเซี่ยงไฮ ตลอดแนวยาวของไวทันเปนแหลงรวมศิลปะสถาปตยกรรมที่หลากหลาย
เชน สถาปตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหวางสถาปตยกรร มตะวันออก-ตะวันตก เปน
ที่ตั้งของหนวยงานภาครัฐ เชน กรมศุลกากร โรงแรม และสํานักงานใหญของธนาคารตางชาติ เปนตน
รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร พิเศษ!! ซีฟูด GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว อาหารบุฟเฟตนานาชาติระดับ 6
ดาว ที่อยูยานชอปปงชื่อดัง เพื่อใหทานจะไดชิมอาหารกวา 200 ชนิด อาทิ หูฉลามรังนก หอยนางรม ปลาดิบ สเตกเนื้อ
เปด ไกงวง แพะยาง กุงทอด ติ่มซํา รวมถึงเค็กหลากหลายชนิด พิเศษ!!!!! เครื่องดื่มไมอั้น เชน ชาเขียวหลงจิ่ง ชา
อวูหลง น้ําผลไม เบียรทองถิ่น ไวนแดงทองถิ่น และ ไอศกรีม ยี่หอ Haagen Dazs
 EASTERN AIRLINE HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หา
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา
21.40 น.

รถไฟเลเซอร –วัดพระหยก – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
ใหทานไดชมการสาธิตการนวดเทา ซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งในการผอนคลายความเคลียด และบํารุงการไหลเวียนของโลหิต
ดวยวิธีธรรมชาติ และทานยังสามารถชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหมของโรงงานเปาฝูถังผลิตยา “บัวหิมะ” ที่
ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ... เสี่ยวหลงเปา
นําทานนั่ง รถไฟเลเซอร ลอดอุโมงคใตแมน้ําหวังผู ซึ่งเปนอุโมงคสรางลึกลงไปจากพื้นแมน้ํา 9 เมตร ยาว646.7 เมตร
จากนั้นนําทานชม วัดพระหยกขาว [White Jade Buddha Temple] ซึ่งเปนวัดที่มีพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียง เปน
พระพุทธรูปหยกถูกสรางขึ้นในป 1882 เปนวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแก 2 องค ซึ่งอัญเชิญมาจากพมาโดย
พระภิกษุชื่อ ฮุยเก็น วัดแหงนี้ถูกทําลายในชวงราชวงศชิงถูกโคนลมบัลลังก แตโชคดีที่พระพุทธรูปหยกขาวไมไดถูก
ทําลาย จึงอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดที่สรางขึ้นใหมในป 1928 และใหชื่อวัดแหงนี้วาวัดพระหยกขาว นําทานแวะเลือก
ซื้อกําไลหยก แหวนหยก หรือ เผเยา ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค ของฝากอันล้ําคาที่ขึ้นชื่อของจีน
รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร
บินลัดฟากลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU547 
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00.55 น.

ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ
************ ขอบคุณทุกทานที่ใชบริการ ************
    ซื่อสัตย จริงใจ หวงใย เนนบริการ คืองานของเรา    
( *** กรุปออกเดินทางไดตั้งแต 15 ทานขึ้นไป *** )

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให มีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองให
นักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ , หยก , ชา , นวดฝาเทา , ไขมุก , ผาไหม , ผีชิว ซึ่งจําเปนตอง
บรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกราน
จําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก
ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

 กําหนดการเดินทาง
11-15 / 12-16 ม.ค. / 8-12 / 15-19 ก.พ. 2555
อัตราคาบริการ ผูใหญ ( พักหองคู )
พักหองเดี่ยวจายเพิ่ม
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ทานละ
ทานละ

22,900
4,000

บาท
บาท
4

หมายเหตุ

ราคาทัวรนี้

ไมมีราคาเด็ก/แจกกระเปา

ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากสภาวะ

น้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผูเดินทางเปน
สําคัญ (ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะคาเงินบาทที่ไมคงที่และ
กรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว )
อัตราคาบริการดังกลาวรวม
 คาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไวในรายการ
 คาวีซาและภาษีสนามบินทุกแหงตามที่กําหนดไวในรายการ
 คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไวในรายการ
 คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ
 น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม , คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 500,000 บาท)
ทั้งนี้ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต
อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม
 คาหนังสือเดินทาง และเอกสารตางดาวตางๆ
 คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน เครื่องดื่ม คาอาหาร คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
 คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)
 คาทิปกระเปา
 คาทิปไกด วันละ 10 หยวนตอคน ตอวัน และ คนขับรถ วันละ 10 หยวนตอคน ตอวัน แปลวา เดินทางทั้งหมด 4 วัน จายไกด 40
หยวน คนขับ 40 หยวน
 คา VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จาย 3 %
เงื่อนไขการใหบริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนา ตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมด
หรือบางสวนใหกับทาน
3. คณะทัวรครบ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร แตมีไกดทองถิ่นพูดไทยรับที่เซี่ยงไฮ) ครบ 15 ทาน มีหัวหนาทัวรไทยเดินทาง
ไป-กลับ พรอมกับคณะ
4. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทาน สละสิทธิ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวน
เงิน 300 หยวน / คน / วัน
5. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. การยกเลิก
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6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย ทานละ 5,000 บาท
ยกเลิกกอนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร
ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 – 6 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร
ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มีการการันตีคามัด
จําที่พักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึง
เที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด
เนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ
1. จํานวนผูเดินทางขั้นต่ําผูใหญ 15 ทานขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
3. รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุ
ตางๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือ
กรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน
จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงให
ทราบลวงหนา
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว
8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น
9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไม ครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ
เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว
10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
ตัวนักทองเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋ว
เครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได
12. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสว นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ได
ระบุไวแลวทั้งหมด
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม
3. รูปถายหนาตรง รูปสี 2 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟาเทานั้น และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นซ
จากคอมพิวเตอร ( รูปใหมถายไมเกิน 6 เดือน อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เทานั้น )
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4. กรณีหนังสือเดินทางคนตางชาติ
1 หนังสือเดินทางของคนตางชาติ จายเพิ่ม 100 บาท ( ยกเวน ไตหวัน / อเมริกัน ) เอกสารพาสปอรต +
รูปถาย 2 ใบ + ที่อยู + ใบอนุญาตการทํางาน (ถามี)
2 หนังสือเดินทางคนไตหวัน ( ตองกรอกเอกสารเปนภาษาจีน รายละเอียดที่อยู ใบอนุญาตการทํางาน)
3 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 3,560 บาท
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา
 ยื่นวีซาดวน 1 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ 1,200 บาท
 ยื่นวีซาดวน 2-3 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ 800 บาท
พาสปอรต ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี
ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน

**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี*้ *
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง**

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)
( MISS./ MRS./ MR.) NAME.........................................................................SURNAME.............................................................................
สถานภาพ  โสด
 แตงงาน
 หมาย
 หยา
 ไมไดจดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคูสมรส..........................................................................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
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.........................................................................................................................................................................................................................
..............................................รหัสไปรษณีย.......................... โทรศัพทบาน....................................มือถือ......................................................
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
.........................................................................................................................................................................................................................
................................................................................รหัสไปรษณีย ............................โทรศัพทบาน................................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)...........................................................................................................................
ตําแหนงงาน.....................................................................................................................................................................................................
ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) ......................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................รหัสไปรษณีย .................................โทร.................................................................
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน)
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม  ไมเคย  เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว
เมื่อวันที่............................. เดือน.............................ป............................. ถึง วันที่...............................เดือน...............................ป...............................
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม  ไมเคย  เคย โปรดระบุ.............................................................................…………………
เมื่อวันที่............................. เดือน.............................ป............................. ถึง วันที่...............................เดือน...............................ป...............................

รายชื่อบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME................................................................SURNAME.................................................................................
RELATION.....................................................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME..................................................................................
RELATION.....................................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง
ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได หมายเลขโทรศัพท 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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