☺
☺

ตงหยาง พิพธ
ิ ภ ัณฑ์ไม้แกะสล ักทีงดงามทีสุดในเขตห ัวตง
่ ทีถูกทีสุด และ ใหญ่ทสุ
อีอู ศูนย์คา้ สง
ี ดในประเทศจีน

☺
☺

เหิงเตียน โรงถ่ายฮอลิวด
ู เมืองจีน ตระการตา Dream Taijai
่ นต ัว ล่องชมทะเลสาบซห
ี ใู หม่ และ ซห
ี เู ก่า
ห ังโจว เหมาเรือสว

☺

ซูโจวเมืองมรดกโลก ว ัดฉงหยวน (หอเจ้าแม่กวนอิมหมืนองค์)
ี
้ อ
อูซ
๋ ี สมญา “เซยงไฮ
น
้ ย” ว ัดพระใหญ่หลิงซาน (รวมนงรถราง)
ั

☺
☺
☺

ี
้
ตระการตาโชว์ร้อยล้านหยวนที อีรา
่ โชว์ โชว์ทดี
ี ทสุ
ี ดในมหานครเซยงไฮ
้ บปิ งถนนหน ันจิงลู่
ี
้ ขึนหอไข่มก
เซยงไฮ
ุ -ชมพิพธ
ิ ภ ัณฑ์หน
ุ่ ขีผึง-ชอ
อล ังการบุฟเฟต์นานาชาติ ภ ัตตาคารโกลเด้นท์ จาก ัวร์
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วันแรก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – เซี่ยงไฮ – เมืองหังโจว

08.30 น.

ค่ํา

พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคานเตอร U สายการบินเซี่ยงไฮ แอรไลน (FM)
โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกแกทาน
ออกเดินทางสู เซี่ยงไฮ โดยสายการบิน ไชนาอีสเทิรน เที่ยวบินที่ FM 854
ถึง ทาอากาศยานเมืองเซี่ยงไฮ หลังผานพิธกี ารตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทางสู เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑล
เจอเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน เปนศูนยกลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม มาตั้งแตสมัยราชวงศซง
บริการอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เขาที่พักโรงแรม XIGANG HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สอง

หังโจว – ลองทะเลสาบซีหู – หมูบานใบชา – เมืองเหิงเตี้ยน – โชวสูน้ําปา – อี้อู

เชา

 บริการอาหารเชา ที่ โรงแรม หลังอาหารนําทาน ลองเรือ(เหมา) ชมทะเลสาบซีหู (ทะเลสาบตะวันตก) ซึ่งกวีจีน
บรรยายเปรียบเปรยวา “ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเนื้อที่ 5.66 ตาราง
กิโลเมตร ความยาวโดยรอบวัดได 15 กม. น้ําลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ลองเขาสูเขตทะเลสาบซีหูใหม ลอด 3 สะพานดังเขาสู
เขตทะเลสาบซีหูเกา ชมทิวทัศนสิบแหงของทะเลสาบซีหู ซึ่งไดแก ตวนฉานเสียน ซานถาน อิ้นเหยิน และหนานผิงอวน
จง แลวเชิญทานพบและลิ้มลองชิมชาที่ สวนใบชาเขียว ที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณปองกันโรคมะเร็งและลดความอวน
พรอมชมวีธีการชงชาในแบบโบราณ ในอดีตชาเขียวจากไรชาที่นี่จะตองมีการคัดสงองคจักรพรรดิทุกป
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานเดินทางสู เมืองเหิงเตี้ยน นํา ทานชม เหิงเตี้ย นสตูดิโอ
เหิงเตี้ยนเวิลดสตูดิโอ (ฮอลิวูดเมืองจีน) โรงถายภาพยนตรที่ใหญที่สุดในประเทศจีนสรางขึ้นในป ค.ศ. 1996 ดวยทุน
เริ่มตนสองพันลานหยวน บนพื้นที่ 164 เอเคอร ประกอบดวย 2 โรงถายขนาดมหึมา สรางฉากจําลองสถานที่สําคัญหลาย
ยุคสมัยของจีน เชน พระราชวังในสมัยราชวงศหมิงและชิง, เทศกาลชิงหมิงและ เมืองโบราณริมน้ําแหงเจียงหนาน เปน
ตนความละเอีย ดเหมือนจริงและความยิ่งใหญของฉากที่สรางในสัดสวนเทาของจริง ดาราจีนระดับแนวหนา เหลียง
เฉาเหวย จางมานยี่ว จางซิยี่ กงลี่ เจ็ทลี ฯลฯ และภาพยนตรสะทานวงการ “THE HERO” “ คนมาบิน” และอีกกวา 50
เรื่อง ลว นสัมผัส “เหิงเตี้ย น” มาแล ว นําทานชม พระราชวังจํา ลองของกษัตริย จิ๋นซี ที่ยิ่ งใหญสร างเทาของจริงใน
อัตราสวน 1: 1
 บริการอาหารค่ํา ที่ ภัตตาคาร ในโรงเตี้ยมริมน้ํา ในโรงถายฯ ** อาหารพื้นเมือง
ชม โชว Dream Taijai เปนการแสดงที่ใชมัลติมีเดียเครื่องจักรเวทีเตนรํากายกรรม, การแสดงมายากลและวิธีการที่
ทันสมัยอื่น ๆ ผาน "ไทชิ, หาองคประกอบ นําเสอนเรื่องราวที่ตื่นเตน เราใจ
จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองอี้อู นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม  JIHENG HOTEL4* หรือเทียบเทา

10.25 น.
15.40 น.

เที่ยง

ค่ํา
19.30 น.

วันที่สาม

ศูนยคาสงอี้อู – ตงหยาง พิพิธภัณฑไมแกะสลัก – ซูโจว – จัตุรัสไทมแสควร

เชา

 บริการอาหารเชา ที่ โรงแรม หลังอาหารนําทานสู ศูนยคาสงเมืองอี้อู ตั้งอยูตอนกลางของมณฑลเจอเจียง มีเนื้อที่
1,105 ตร.กม. มีประชากรประมาณ หนึ่งลานหาแสนคน เปนเมืองคาสงที่ใหญที่สุดในโลก ภายในบริเวณมีเนื้อที่ สอง
ลานหกแสนตารางเมตร มีรานคากวา 5 หมื่นรานคา มีสินคากวา สามแสนสองหมื่นชนิด ใหทานไดเลือกซื้อสินคาตางๆ
มากมาย จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองตงหยาง เมืองศูนยการคาสงแหงใหมของประเทศจีนนําทานชม พิพิธภัณฑไม
แกะสลัก ที่รวบรวมไมแกะสลักจากหลายๆที่ของประเทศจีน มาไวที่นี่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานเดินทางสู เมืองซูโจว เปนเมืองที่มีความสวยงามไมนอยกวา
เมืองหังโจว ดวยสวนและคลองสายนอยใหญที่มีความงดงามอยางมีเอกลักษณแหงหนึ่งที่มีประวัติความเปนมายาวนาน
กวา 2,500 ป และไดรับสมญานามวา “ เมืองแหงสาวงาม ” ในอดีตฮองเตหลายพระองคของราชวงศหมิงและชิง ชอบ
เดินทางจากเมืองหลวงที่ปกกิ่งมาทองเที่ยว ซึ่งอดีตในแถบนี้ไดชื่อวา “ เจียงหนาน ” อุดมไปดวยพืชพรรณธัญญาหาร
และสาวเจียงหนานที่มีความสวยงามเปนเลิศ มเหสีและนางสนมในสมัยนั้น สวนใหญจะมาจากแถบเจียงหนานนี้
 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานชมแสง สี ยามค่ําคืนที่ จัตุรัสไทมแสควร ของเมืองซูโจว พรอมชม
ความอลังการของจอยักษ เทียนมู จากนั้นนําทานเขาสูที่พักโรงแรม  FX MILAN HOTEL 4* หรือเทียบเทา

เที่ยง

ค่ํา

วันที่สี่

วัดฉงหยวน – ซูโจว – อูซี – วัดหลิงซานตาฝอ – ศาลาฝานกง – ฟารมไขมุก – เซี่ยงไฮ

เชา

 บริการอาหารเชา ที่ โรงแรม หลังอาหารนําทานชม วัดฉงหยวน โดยนั่งรถกอลฟ เปนวัดที่มีสรางขึ้นใหม อยูในเขต
เมืองใหมซูโจว ภายในวัดมีเนื้อที่กวางใหญมาก มีตําหนักและสิ่งกอสรางตางๆ มากมาย อุโบสถที่ใหญที่สุดในประเทศ
จีนในปจจุบัน ใหทานไดนมัสการองคเจาแมกวนอิม ปดทอง มีความสูงถึง 33 เมตร ถือวาเปนองคเจาแมกวนอิมทรงยืน
ที่อยูในตําหนักที่สูงทีสุดในจีน จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองอูซี เมืองโบราณที่สรางขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปกอน เดิม
ชื่อ “โหยวซี” มีความหมายวา “มีดีบุก” ตอมาเมื่อราชวงศฮั่นขุดใชดีบุกจนหมดแลว ชื่อเมืองจึงเปลี่ยนมาเปน “อูซี”
แปลวา “ไมมีดีบุก”
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานไปชมพระพุทธรูปปางหามญาติทองสําริดองคใหญที่ เขาหลิง
ซาน “หลิงซานตาฝอ” ซึ่งมีความสูง 88 เมตร ผานชมทะเลสาบไทหู ทะเลสาบกวางใหญที่มีพื้นที่ติดตอกับหลายเมือง มี
การเพาะเลี้ยงไขมุกน้ําจืดที่ขึ้นชื่อในประเทศจีน ทานสามารถหาเลือกซื้อไขมุกและ ผลิตภัณฑที่ทําจากไขมุก ในราคาถูก
แสนถูก จากนั้นนําทานเดินทางกลับสู มหานครเซี่ยงไฮ ชมเซี่ยงไฮมหานครที่ใหญที่สุดของประเทศจีน ที่ไดรับการ
พัฒนาจนถูกขนานนามวา “ปารีส ตะวันออก” เปนศูนยกลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต มี
พื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14 ลานคน เปนเมืองทาพาณิชยขนาดใหญแหงทะเลจีนใตนําทานสู โรงงานผา
ไหม ชมการผลิตผานวมจากรังไหม และผลิตภัณฑที่ทําจากผาไหม ไมวาจะเปนเสื้อผา ผาพันคอ ฯลฯ
 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร GOLDEN JAGUAR บุฟเฟตนานาชาติสุดหรู มีเมนูใหเลือกชิมกวา 400 อยาง อาทิ
เปาฮื้อ หูฉลาม เปดปกกิ่ง ไวนแดง ไอศครีม Haagen Dazsฯลฯ หลังอาหารนําทานเขาที่พัก
โรงแรม PATTAYA HOLIDAYS HOTEL หรือเทียบเทา

เที่ยง

ค่ํา

วันที่หา

หอไขมุก – อุโมงคเลเซอร – หาดไหวธาน – ชอปปงถนนนานกิง – บัวหิมะ – กายกรรมอีรา

เชา

 บริการอาหารเชา ที่ โรงแรม หลังอาหารนําทานขึ้น หอไขมุก ชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ หอไขมุกเปนหอสงโทรทัศนที่สูง
ที่สุดในเอเชียและสูงเปนอันดับ 3 รองจากแคนนาดาและรัสเซีย สูง 468 เมตร หนัก 120,000 ตัน ภายในเปนเสาปลอง
กลวงมีลิฟทความเร็ว 7 เมตร/ 1 วินาที จากนั้นชม พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง ที่เลาประวัติความเปนมาของเมืองเซี่ยงไฮ ตั้งยุค
รอยปที่ผานมาจนถึงยุคสงคราม ฝน เรื่อยมาจนถึงเซี่ยงไฮยุคใหม ที่มีแตความเจริญกาวหนา จากนั้นนําทานลอดอุโมงค
เลเซอรที่ประดับประดาดวยแสง สี จากเลเซอร เปนอุโ มงคขามสูฝงผูตงและผูซี โดยอุโมงคแหงนี้สรางขึ้นสําหรับ
นักทองเที่ยวโดยเฉพาะเปนอุโมงคเลเซอรแหงแรกของจีนดวย นําทานสู หาดเจาพอเซี่ยงไฮ (หาดไหวธาน) ซึ่งเปนตน
กําเนิดอันลือชื่อของตํานานเจาพอเซี่ยงไฮ เปนถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ ระหวางทางผานเขตเชาของ
ประเทศตางๆในสมัยอาณานิคมพรอมชมอาคารสูงตระหงานซึ่งเปนศิลปกรรมสไตลยุโรปรวมทั้งตึกธนาคาร กรุงเทพที่
ปกธงไทยปลิวไสวเดนสงา
 บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระชอปปงตามอัธยาศัยที่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของ
เมืองเซี่ยงไฮ สองขางทางจะมีรานคาจําหนายสินคาตางๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม. จากนั้นนําทานเยี่ยมชม
ศูนยสมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามัญประจําบานที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน ฟงบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงมา
กวาพันป พรอมรับบริการนวดเทาคลายความเมื่อยลา ฟรีไมมีคาใชจาย
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานชม โชวกายกรรมอีรา โชวที่ดีที่สุด และลงทุนสรางสรรคสูง
ที่สุดในมหานครเซี่ยงไฮ ตระการตากับจินตลีลาส ผสมผสานกายกรรมลือชื่อ และความทันสมัยเขาดวยกันไวอยางลงตัว
จบการแสดง นําทานกลับที่พัก PATTAYA HOLIDAYS HOTEL หรือเทียบเทา

เที่ยง

ค่ํา

วันที่หก

ตลาดเถาเปา – รานชากอน – หยก – เซี่ยงไฮ – กรุงเทพฯ

เชา

 บริการอาหารเชา ที่ โรงแรม หลังอาหารนําทานเยี่ยมชม พิพิธภัณฑเซี่ยงไฮ ที่กอตั้งมาตั้งแต ป ค.ศ. 1952 และมา
สรางใหมอีกครั้งในป ค.ศ. 1994 ดวยงบประมาณถึง 700 เหรียญสหรัฐ เพื่อเก็บรวบรวมเรื่องราวของจีน ตลอดจนทรัพย
สมบัติอันประเมินคามิได ที่ยังหลงเหลืออยูใหชมเปนบุญตาพิพิธภัณฑนี้แบงออกเปน 11 หองแสดงศิลปะ และ 3 หองจัด
นิทรรศการ ในแตะละหองศิลปะจะจัดแสดงศิลปะหลักๆของจีน ไดแก เครื่องทองเหลืองโบราณ เครื่องเซรามิกโบราณ

เที่ยง

19.00 น.
22.25 น.

งานวาด งานเขียนลายมือ งานแกะสลักโบราณ เครื่องหยกโบราณ เหรียญ เครื่องแตงบานที่ใชในสมัยราชวงศหมิง และ
ชิง ตราประทับ รวมถึงศิลปะโบราณของชนชาติตางๆที่อาศัยในจีน จากนั้นเยี่ยมชมรานชากอน พรอมชมวิธีการชงชา
แบบจีนโบราณ ชิมชาหลายรสชาดและสรรพคุณ พรอมซื้อเปนของฝากคนทางบาน
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานชอปปงสินคายี่หอดังมากมายที่ ตลาดเถาเปา ใหทานตอรอง
ราคาไดเทาที่ทานพอใจ จากนั้นนําทานแวะชมโรงงานหยกจีน เครื่องประดับนําโชคที่คนจีนนิยม สมควรแกเวลานําทาน
เดินทางสูสนามบิน
นําทานเหินฟากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FM 853
เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

อัตราคาบริการ

*** อาจมีการเปลี่ยนแปลง ไฟล บินไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ***

กําหนดการเดินทาง
8-13 , 16-21 , 17-22 ต.ค. // 29 ต.ค.-3 พ.ย. 57
5-10, 12-17, 19-24 พ.ย. // 26 พ.ย.-1 ธ.ค.57
17-22 ธ.ค. 57
24-29 ธ.ค.57
27 ธ.ค.57 - 1 ม.ค.58, 29 ธ.ค.57 - 3ม.ค.58

ทัวรราคาพิเศษไมมีราคาเด็ก
22,999
20,999
21,999
22,999
25,999

พักเดีย่ ว
4,900
3,900
3,900
3,900
3,900

**รายการนี้จะเขารานรัฐบาลจีน เพื่อโปรโมทการทองเที่ยว แตละรานใชเวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที -1 ชั่วโมง**
เนื่องจากเปนราคาพิเศษ เมื่อทานเดินทางไปกับคณะแลว ขอความกรุณาใหทานตามคณะทองเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากทานตองการทีจ่ ะไมทองเที่ยวตามรายการในแตละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาใหทานชําระ
เงินเพิ่ม 2,000 บาท ตอวันตอทาน เนื่องจากราคาทัวร เปนราคาพิเศษซี่งไดรับการสนับสนุนจากการทองเที่ยวจีนและรานคาตางๆ

อัตราคาบริการนี้รวม
- คาตั๋วเครื่องบินระหวางประเทศ (ชาเตอรไฟล) ชั้นประหยัด
- คาโรงแรมที่พัก
- คาอาหารตามรายการ
- คาประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

- คาภาษีสนามบิน
- คาธรรมเนียมวีซาจีน 4 วันทําการปกติ (หนังสือเดินทางไทย)
- คาเขาชมสถานที่ทุกแหงตามที่ระบุไวในรายการ
- คารถโคชปรับอากาศตามที่ระบุไวในรายการ

*** คาน้ําหนักกระเปา ทานละ 20 กิโลกรัม/ ทาน กรณีทนี่ ้ําหนักเกิน กรุณาชําระคาใชจายสวนน้ําหนักที่เกินเอง ***
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
- คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
-คาหนังสือเดินทาง และเอกสารตางดาวตางๆ
- คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน เครื่องดื่ม, คาอาหาร, คาโทรศัพท, วีดีโอ
- ทิปเด็กยกกระเปาประมาณ 5 หยวนตอหอง
- คาทิปไกดวันละ 10 หยวนตอวันตอคน, คาทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนตอวันตอคน, หัวหนาทัวรไทย วันละ 10 หยวนตอวันตอคน

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
- การจอง มัดจําทานละ 10,000 บาท พรอมสงรายชื่อสมาชิกผูเดินทางใหกับทางบริษัทฯ

- เตรียมเอกสารใหพรอม เพื่อยื่นขอวีซาเขาประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระคาใชจายสวนที่เหลือกอนการเดินทาง อยางนอย 15 วัน

@ @ เอกสารสําหรับยื่นวีซาจีน @ @

สําหรับผูเดินทาง ที่มีหนาวีซาจีนเกามีอายุไมเกิน 2 ป ในเลม
1. ใช พาสปอรตตัวจริง + รูปถายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. สําเนาวีซาจีนเกา (กรณีวีซาจีนเกาอยูในพาสปอรตเลมเกา กรุณาถายสําเนาหนาพาสปอรตเกาแนบมาดวย)

สําหรับผูเดินทาง ที่ไมมีวีซาจีนเกาในเลม
1. ใช พาสปอรตตัวจริง + รูปถายสี 2 นิว้ 2 ใบ
2. สําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพยยอนหลัง 3 เดือน มีเงินขั้นต่ํา 50,000 บาท

สําหรับผูเดินทางที่เปนเด็กอายุต่ํากวา 20 ป
1.
2.
3.
4.
5.

ใช พาสปอรตตัวจริง + รูปถายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
สูติบัตร
สําเนาสมุดบัตรประชาชน หรือสําเนาหนาพาสปอรตของบิดา หรือมารดา
สําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพยยอนหลัง 3 เดือน มีเงินขั้นต่ํา 100,000 บาท ของบิดา หรือมารดา
บัตรประจําตัวนักเรียน หรือนักศึกษา

หมายเหตุ : โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่น
เอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่ม ทานละ 800 บาท

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไมรับเลมของทานวีซาในกรณีดังนี้คือ
1.
2.
3.
4.

ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง ไวผมยาว แตงหนา ทาปาก
นํารูปเกาที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช
นํารูปถายเลนๆ มีวิวดานหลัง ยืนเอียงขาง ฯลฯ มาตัดใช เพื่อยื่นวีซา
นํารูปที่เปนกระดาษสติกเกอร หรือ รูปที่ใชกระดาษพรินซจากคอมพิวเตอร

การยกเลิก
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน
คืนหรือหักคาใชจายบางสวนสําหรับกรุปที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคามัด
จําที่พัก ไมวาโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งไมอาจขอคืนเงินได
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย 10,000 บาท
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-6 วัน
เก็บคาบริการทั้งหมด 100%
5.ยกเวน กรุปทีเ่ ดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํา กับสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการ
ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมี
การคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
-เนื่องจากเปนไฟลทเหมาลํา เมื่อออกตั๋วแลวไมสามารถนํามาคืนเงินได และไมมีราคาตั๋วเด็ก
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กําหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน หรือเกิดปญหาทาง
การเมืองจนไมสามารถออกเดินทางได

-กรุณาอยานําสิ่งของมีคาติดตัวหรือนําใสกระเปาเดินทาง มากเกินความจําเปน หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหวางการเดินทาง กรณีกระเปา
สัมภาระของทานไดรับความเสียหายระหวางโดยสารเครื่องบิน การเรียกรองคาชดเชยตางๆ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบตอความสูญเสียนั้นๆ
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทําใหมิสามารถเดินทางได
รวมถึงกรณียื่นวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนคาใชจายเปนกรณีตามที่เห็นสมควร
-หากผูเดินทางถูกปฏิเสธ เขา-ออกเมือง ของเจาหนาที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไมถูกตองหรือการถูกปฏิเสธ
ในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
-เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียก
คาบริการ
คําเตือน  สนามบินสุวรรณภูมิ “ไมมีการประกาศเรียกลูกคาขึ้นเครื่อง” หากทานตกเครื่อง ไมสามารถเดินทางได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
หรือเรียกรองคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

พาสปอรตควรมีอายุใชงานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน
 หามนําของเหลวและครีมทุกชนิดที่มีปริมาตรเกินกวา 1000 มิลลิลติ รตอทาน นําติดตัวขึ้นเครื่องและขนาดของ
บรรจุภัณฑแตละชิ้นหามเกินกวา 100 มิลลิลิตรตอบรรจุภัณฑ
 สําหรับทานที่ตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศจากกรุงเทพฯเพื่อเดินทางกลับสูตางจังหวัด
กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได
ทั้งนี้เพื่อปองกันปญหาเที่ยวบินลาชาทําใหตองซื้อบัตรโดยสารเพื่อเดินทางใบใหม

เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีความแปรปรวน ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต
ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิม่ ตามความเปนจริง โดยจะแจงใหทานทราบกอนออกตั๋ว

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุทานละๆ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงเพื่อความสะดวกสําหรับยื่นวีซา จีน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง)_______________________________________________________

เพศ □ หญิง □ ชาย หนังสือเดินทางเลขที่ ____________ วันที่ออก_________ วันหมดอายุ_____________
สถานภาพ □ โสด □ แตงงานจดทะเบียน □ แตงงานไมจดทะเบียน □ หมาย □ หยาราง
สัญชาติ_______________________________________________________________________________________
วัน/เดือน/ปเกิด_________________________________________________________________________________
หมายเลขบัตรประชาชน _________________________________________________________________________
ที่อยูปจจุบัน ___________________________________________________________________________________
เบอรโทรบาน__________________ เบอรมือถือ___________________ E MAIL ____________________________
ชื่อที่ทํางาน หรือ สถานศึกษา _____________________________________________________________________
ที่อยูที่ทํางาน หรือ สถานศึกษา ____________________________________________________________________
เบอรโทรศัพทที่ทํางาน หรือ สถานศึกษา ____________________________________________________________
สมาชิกในครอบครัว ชื่อบิดา-มารดา
12.1 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ_______________
12.2 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ_______________
12.3 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ_______________
12.4 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ_______________
12.5 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ_______________
13. บุคคลที่สามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน__________________________ เบอรติดตอ_________________________
14. ในระยะเวลา 1 ป คุณเคยเดินทางไปประเทศไหนมาบาง ถาไปใหระบุชื่อประเทศ และระบุวันที่เดินทางเขา /ออกดวย
14.1 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเขา/ออก __________________จุดประสงค______________________
14.2 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเขา/ออก __________________จุดประสงค______________________
14.3 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเขา/ออก __________________จุดประสงค______________________
14.4 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเขา/ออก __________________จุดประสงค______________________
14.5 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเขา/ออก __________________จุดประสงค______________________

