






ถงลี่
อูซี
ซูโจว
หังโจว
นานกิง
เซี่ยงไฮ

ตลาดน้ําถงลี่ ตลาดน้ําโบราณที่ไดเปนมรดกโลกแหงเดียวในโลก (รวมรถราง+เรือแจว)
พระใหญหลิงซานตาฝอ พระพุทธรูปปรางคประทานพรที่สูงที่สุดในประเทศจีน
วัดซีหยวน จัตุรัสหยวนหยง + จอยักษ SU SHOW
เหมาเรือ ลองทะเลสาบซีหูใหม+ซีหูเกา
ชอปปงตลาดโบราณฟูจื่อเมี่ยว
หาดไหวธาน หอไขมุก อุโมงคเลเซอร ตลาดโบราณ (ตลาดรอยป) ตลาดเถาเปา
ชมโชวกายกรรม อันดับ 1 ของเซี่ยงไฮ ERA SHOW

พิเศษ...บุฟเฟตสดุ หรู GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว
กําหนดการเดินทาง
วันแรก
23.30น.

วันที่สอง
03.00 น.
07.40 น.

วันที่ 19-24 , 20-25 กุมภาพันธ 2558

( 6 วัน 4 คืน )

สนามบินสุวรรณภูมิ
คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคานเตอร U สายการบินไชนาอีสเทิรน แอรไลน (MU) โดยมีเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
กรุงเทพฯ-นานกิง-อูซี-วัดหลิงซาน-ฟารมไขมุก-ซูโจว-จตุรัสหยวนหยง
เหินฟาสูเมืองนานกิง โดย สายการบิน ไชนาอีสเทิรน แอรไลน เที่ยวบินที่ MU……….. (ไฟลเหมาลํา)
ถึง ทาอากาศยานเมืองนานกิง หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว บริการอาหารเชา ณ 4 ภัตตาคาร หลังอาหารนําทาน
เดินทางสู เมืองอูซี ชมเมืองโบราณที่สรางขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปกอน เดิมชื่อ “โหยวซี” มีความหมายวา “มีดีบุก” ตอมาเมื่อ
ราชวงศฮั่นขุดใชดีบุกจนหมดแลว ชื่อเมืองจึงเปลี่ยนมาเปน “อูซ”ี แปลวา “ไมมีดีบุก”
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 บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําทานชม วัดหลิงซาน เปนวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปรางคประทานพร
ที่สูงที่สุดในประเทศจีน โดยมีความสูงถึง 88 เมตร มีน้ําหนัก 700 ตัน ฐานพระพุทธรูปมีหองสามารถเดินขึ้นถึงพระบาทได
และวัดนี้มีอายุยาวนานกวา 1,000 ป และเปนวัดที่สวยงามรมรื่นมีเขาลอมรอบอยู ถึงสามดาน มีทะเลสาบขนาดใหญอยูเบื้อง
หนา จากนั้นชม ผลิตภัณฑจากไขมุกน้ําจืด ไมวาจะเปนครีมไขมุก หรือเครื่องประดับตางๆ นําทานเดินทางสู เมืองซูโจว เปน
เมืองที่มีความสวยงามไมนอยกวาเมืองหังโจว ดวยสวนและคลองสายนอยใหญที่มีความงดงามอยางมีเอกลักษณแหงหนึ่งที่มี
ประวัติความเปนมายาวนานกวา 2,500 ป และไดรับสมญานามวา “ เมืองแหงสาวงาม ” ในอดีตฮองเตหลายพระองคของ
ราชวงศหมิงและชิง ชอบเดินทางจากเมืองหลวงที่ปกกิ่งมาทองเที่ยว ซึ่งอดีตในแถบนี้ไดชื่อวา “ เจียงหนาน ” อุดมไปดวยพืช
พรรณธัญญาหารและสาวเจียงหนานที่มีความสวยงามเปนเลิศ มเหสีและนางสนมในสมัยนั้น สวนใหญจะมาจากแถบเจียง
หนานนี้
 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานชมแสง สี ยามค่ําคืนที่ จัตุรัสไทมแสควร ของเมืองซูโจว พรอมชมความ
อลังการของจอยักษ เทียนมู จากนั้นนําทานเขาสูที่พักโรงแรม  LION VILLA HOTEL 4* หรือเทียบเทา
ซูโจว-วัดซีหยวน-เซี่ยงไฮ-อุโมงคเลเซอร-หอไขมุก-รานหยก-ตลาดเถาเปา-รานไหม-บุฟเฟตโกลเดนท จากัวร
 บริการอาหารเชา ณ ที่พัก หลังอาหารนําทานเดินทางสู วัดซีหยวน ตั้งอยูใจกลางเมืองซูโจว เดิมเปนสวนหนึ่งของสวนหลิว
หยวน ซึ่งเปนสวนโบราณในสมัยราชวงศหมิง ตอมาลูกของเจาของสวน ไดยกที่ดินสวนหนึ่งของสวนใหวัด จึงไดเห็นวัดที่
สวยงามและยิ่งใหญ เปนวัดที่สําคัญของเมืองซูโจว ภายในวัดมีวิหารจตุโลกบาล วิหารใหญ และมีวิหารพระอรหันต 500 องค
ซึ่งเปนจุดเดนของวัด ภายในวิหาร 500 อรหันต และยังมี "เจาแมกวนอิมพันมือพันตา" ที่งดงามมาก รวมทั้ง "พระจี้กง" ที่
แกะสลักไดอยางอัศจรรย เพราะใบหนาแสดงถึง 3 อารมณ คือ ยิ้ม, หัวเราะ และรองไห นําทานเดินทางสู เมืองเซี่ยงไฮ เมืองที่
เจริญที่สุดในประเทศจีน และยังเปนศูนยกลางทางการเงินการธนาคารและยังเปนแหลงที่นักลงทุนตางชาติเขามาลงทุน มีพื้นที่
ประมาณ 69 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 18 ลานคน
 บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทาน ลอดอุโมงคเลเซอร ใตแมน้ําหวงผู ลงไป 50 เมตร ภายในอุโมงค
ตกแตงดวยเเสงเลเซอร เปนรูปตางๆ ตื่นตาตื่นใจ นําทาน ชมวิวเมืองเซี่ยงไฮบนหอไขมุก ซึ่งเปนหอสงโทรทัศนที่สูงที่สุดใน
เอเชียและสูงเปนอันดับ 3 รองจากแคนนาดาและรัสเซีย สูง 468 เมตร หนัก 120,000 ตัน ภายในเปนเสาปลองกลวงมีลิฟท
ความเร็ว 7 เมตร/ 1 วินาที นําทานชมอัญมณีล้ําคา หยก เปนเครื่องประดับที่นิยมกันอยางแพรหลายเพราะเชื่อวาใสแลวจะชวย
ปองกันอันตรายได นําทานสนุกสนานกับการชอปปงสินคามากมายที่ ตลาดเถาเปา เปนตลาดที่จําหนายสินคาประเภท เสื้อผา
รองเท า กระเปา ปากกา ฯลฯ นํา ทา นชม โรงงานผลิ ตผ า ไหมของจีน ชมวิธีการนํา เส นไหมออกมาผลิต เป นสิ นค า ทั้ งใช
เครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแตจริง ) เพื่อมาทําไสนวมผาหมไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเปนทั้งของ
ฝากและใชเอง
 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร GOLDEN JAGUAR บุฟเฟตนานาชาติสุดหรู มีเมนูใหเลือกชิมกวา 400 อยาง อาทิ เปาฮื้อ หู
ฉลาม เปดปกกิ่ง ไวนแดง ไอศครีม Haagen Dazsฯลฯ หลังอาหารนําทานกลับที่พัก PATTAYA HOLIDAY HOTEL

เซี่ยงไฮ-ตลาดรอยป-รานชากอน-หาดไหวธาน-ถนนนานกิง-บัวหิมะ+นวดฝาเทา-ERA SHOW
 บริการอาหารเชา ณ ที่พัก หลังอาหารนําทานสู ตลาดรอยป หรือตลาดเฉินหวังเมี่ยว ซึ่งเปนตลาดเกาแก ที่ชาวเซี่ยงไฮนิยม
มาจับจายซื้อของกันที่นี่ ใหทานไดชอปปงสินคาพื้นเมือง ของฝาก จากนั้นเยี่ยมชม รานชากอน พรอมชมวิธีการชงชาแบบจีน
โบราณ ชิมชาหลายรสชาดและสรรพคุณ พรอมซื้อเปนของฝากคนทางบาน จากนั้นนําทานสู หาดเจาพอเซี่ยงไฮ (หาดไหวธาน)
ตนกําเนิดอันลือชื่อของตํานานเจาพอเซี่ยงไฮ เปนถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ ผานชมเขตเชาของประเทศตางๆ
ในสมัยอาณานิคม พรอมชมอาคารสูงตระหงาน ซึ่งเปนศิลปกรรมสไตลยุโรป
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารจากนั้นอิสระชอปปงตามอัธยาศัยที่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียง
ของเมืองเซี่ยงไฮ สองขางทางจะมีรานคาจําหนายสินคาตางๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม. นําทานเยี่ยมชม ศูนย
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สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามัญประจําบานที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน ฟงบรรยายสรรพคุณสมุนไพร จีนที่มีชื่อเสียงมากวาพันป
พรอมรับบริการนวดเทาคลายความเมื่อยลา ฟรีไมมีคาใชจาย (เขาบัวหิมะแตไมนวดรบกวนชําระเพิ่มทานละ 100 หยวน)
 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานชม โชวกายกรรมอีรา โชวที่ดีที่สุด และลงทุนสรางสรรคสูงที่สุดในมหา
นครเซี่ยงไฮ ตระการตากับจินตลีลาส ผสมผสานกายกรรมลือชื่อ และความทันสมัยเขาดวยกันไวอยางลงตัว จบการแสดง นํา
ทานกลับที่พัก PATTAYA HOLIDAY HOTEL

เซี่ยงไฮ-เมืองโบราณถงลี่ (ลองเรือ)-หังโจว-ถนนโบราณเหอฝง
 บริการอาหารเชา ณ ที่พัก หลังอาหารนําทานเดินทางสู เมือง 同里 ถงลี่ เมืองเล็ก นั่งรถจาก
เซี่ยงไฮเพียง 80 กม. หรือจะไปซูโจว เพียง 18 กม. เทานั้น ถงลี่ เปนเมืองที่มีคูคลองเล็กๆ เต็มไป
หมด ฉายา “เวนิสยอสวนของจีน” นําทานชมตลาดน้ําโบราณ มรดกโลกแหงเดียวในโลก ชมสวน
เกาแก บริเวณสวนมีศาลาแบบจีน สระน้ํา ภูเขาหินจําลอง ต นไมดอกไม สวนสวยๆ และ
พิพิธภัณฑพื้นบานที่จัดแสดงชีวิตความเปนอยูของคนทองถิ่นสมัยโบราณ จากนั้นลองเรือชมความ
งามของบานเรือนแบบเกาที่อนุรักษไวเปนอยางดี
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานเดินทางสู เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจอเจียง 1 ใน 6 นคร
โบราณของจีน นํ า ทา นสู ถนนโบราณเหอฝ งเจี ย ตั้ ง อยู เ ชิ งเขาอูซั นของเมื องหั งโจว เปนถนนสายหนึ่งที่ ส ะท อ นใหเ ห็ น
ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมอันเกาแกของหางโจไดอยางดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กวาง 120 เมตร ในสมัยราชวงศ
ซงของจีนเมื่อ 880 กวาปกอน ขณะที่เมืองหังโจวเปนราชธานีอยูนั้น ถนนเหอฝงเจียเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและ
การคาในสมัยนั้น ในปจจุบันยังคงไวซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสรางโบราณสวนหนึ่งแลว บานเรือนทั้งสองขางทางที่สรางขึ้น
ใหมลวนสรางจากไมและมุงหลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบงายแบบโบราณ สองขางถนนสายนี้สวนใหญเปนรานคาทั่วไป
 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานเขาที่พัก SHUNCHANG HOTEL
หังโจว-ลองทะเลสาบซีหู-หมูบานใบชา-นานกิง-ตลาดฟูจื่อเหมี่ยว-กรุงเทพฯ
 บริการอาหารเชา ณ ที่พัก หลังอาหาร นําทานสู เรือเหมาลองทะเลสาบซีหู เนื่องมาจากตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเมือง
หังโจว ทะเลสาบมีลักษณะใกลเคียงกับวงรี สามดานถูกลอมรอบดวยภูเขา และอีกหนึ่งดานเปนเมืองรอบซีหู ประกอบไปดวย
สถานที่สําคัญมากกวา 30 แหง และสถานที่ชมทิวทัศนมากกวา 40 แหง โดยจุดสําคัญก็ไดแก หนึ่งภูเขา สองทาง สามเกาะ หา
ทะเลสาบ และ สิบทิวทัศน ลองเรือผานชม สะพานดวน (แตไมดวน) ซึ่งเปนที่มาของตํานานเรื่อง“นางพญางูขาว” และชมโคม
ไฟ 3 ดวง ทับ แสงจันทร น้ํา ลึ ก ตลอดจนชมธรรมชาติ อันงดงามสดชื่ นรอบๆ ทะเลสาบแหงนี้ ที่ไ ด รั บ สมญานามจาก
นักทองเที่ยววา “พฤกษชาติในนครินทร” พรอมชมทะเลสาบเกาและใหม ชมเจดีย 3 องคสะทอนแสงจันทร จากนั้นนําทานชิม
ชาเขียว “บอน้ํามังกร” ใหทานไดชมการสาธิตการเด็ดยอดชา การคั่วใบชา การชงชา ใหทานไดชิมชาเขียวที่ชงสดๆ
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานเดินทางกลับสู เมืองนานกิง ชมตัวเมือง (หนานจิง) เมืองเอกของ
มณฑลเจียงซู อดีตราชธานีเกา ประวัติการตั้งเมืองยอยยุคไปถึงสมัยชุนชิว (473 ป กอนคริสตกาล) ตั้งชื่อเมืองวา “จินหลิน”
ตอมาเมื่อป ค.ศ. 212 ซุนกวนแหง 3 กกก็ไดตั้งนานกิงเปนราชธานี สรางเมืองใหมีปราการมั่นคงดวยกอนหินขนาดมหึมา เมือง
นี้จึงมีชื่อเรียกวา “สือโถวเฉิง” ซึ่งแปลวาเมืองหิน นครนานกิงกลับมาคึกคักอีกเมื่อจูหยวนจางชาวฮั่นขับๆไลชาวมองโกลแลว
ตั้งราชธานีที่นานกิงใชชื่อวา “ยิ่งเทียน” ภายหลังเกิดไฟไหมพระราชวัง จักรพรรดิเฉิงจูโปรดใหยายราชธานีไปที่นครปกกิ่ง
นานกิงยังเคยเปนที่ตั้งรัฐบาลของพรรคกกมินตั๋งอยูหลายป จนกระทั่งรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสตมีอํานาจเบ็ดเสร็จ กกมินตั๋งจึง
อพยพไปอยูเกาะไตหวัน
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานเดินทางสูสนามบิน
นําทานเหินฟากลับกรุงเทพฯ โดย เที่ยวบินที่ MU………. (ไฟลเหมาลํา)
(วันรุงขึ้น) เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

อ ัตราค่าบริการ
** ไม่แจกกระเป๋า **
กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่ (ราคาพิเศษไม่มรี าคาเด็ก)

พ ักเดียว

15,999.-

2,900.-

ว ันที 19-24 , 20-25 กุมภาพ ันธ์ 2558

ิ ค ้าพืนเมือง
หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเทียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให ้มีการประชาสัมพันธ์สน
ให ้นักท่องเทียวทัวไปได ้รู ้จักในนามของร ้านรัฐบาล คือ ร ้านชาก ้อน,ชาหลงจิง,หยก,บัวหิมะ,ไข่มก
ุ , ผ ้าไหม ทีต ้องเข ้า เพือเป็ น
การแลกเปลียนความรู ้ ในด ้านของการค ้าขาย แนะนํ าสินค ้าหลักของประเทศจีน
ึ
เนืองจากเป็นราคาพิเศษ เมือท่านเดินทางไปก ับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ทา
่ นตามคณะท่องเทียวตามรายการ ซง
อาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการทีจะไม่ทอ
่ งเทียวตามรายการในแต่ละว ัน ทางบริษท
ั ฯ
ี
ขอความกรุณ าให้ท ่า นชํา ระเงินเพิม 2,000 บาท ต่อ ว น
ั ต่อ ท่า น เนืองจากราคาท วั ร์ เป็ นราคาพิเ ศษซ งได้
รบ
ั การ
สน ับสนุนจากการท่องเทียวและร้านค้าต่างๆ

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

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

*** คาน้ําหนักกระเปา ทานละ 20 กิโลกรัม/ ทาน กรณีที่น้ําหนักเกิน 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
- ชําระคาใชจายสวนที่เหลือกอนการเดินทาง อยางนอย 20 วัน

การยกเลิก
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 35 วัน คืนหรือหักคาใชจายบางสวนสําหรับกรุปที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคามัด
จําที่พัก ไมวาโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งไมอาจขอคืนเงินได
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป
เก็บคาใชจาย 10,000 บาท
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-20 วัน
เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-19 วัน
เก็บคาบริการทั้งหมด 100%
5.ยกเวน กรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํา กับสายการบินหรือกรุปที่มกี ารการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการ
ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ เมื่อมัดจําแลวทานสามารถหาผูเดินทางมาเปลี่ยน
แทนในชวงเวลาที่ทันกําหนดสายการบินออกตั๋ว หรือยื่นวีซาไดเทานั้น

@ @ เอกสารสําหรับยื่นวีซาจีน @ @

สําหรับผูเดินทางพาสปอรตไทย
1.
2.

ใช พาสปอรตตัวจริง + รูปถายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
กรอกฟอรมเอกสารเบื้องตน (ตามที่แนบทายรายการ)

สําหรับผูเดินทางที่เปนเด็กอายุต่ํากวา 15 ป
1.
ใช พาสปอรตตัวจริง + รูปถายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2.
สําเนาสูติบัตร (สําหรับเด็กที่อายุต่ํากวา 6 ป ใชฉบับจริง)
3.
กรอกฟอรมเอกสารเบื้องตน (ตามที่แนบทายรายการ)
4. กรณีหนังสือเดินทางคนตางชาติ
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแลวแตสถานฑูตจีนกําหนด **
4.1.หนังสือเดินทางของคนตางชาติ จายเพิ่ม 500 บาท (ยกเวน ไตหวัน/อเมริกัน) เอกสารพาสปอรต + รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2
ใบ + ที่อยูที่เมืองไทย และที่อยูที่ประเทศเกิด + ใบอนุญาตการทํางาน (WORK PERMIT)
4.2 สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง
4.3 คัดทะเบียนสมรสตัวจริงเปนฉบับภาษาอังกฤษ (ถามี)
4.4. หนังสือเดินทางคนไตหวัน (ตองกรอกเอกสารเปนภาษาจีน รายละเอียดที่อยู ใบอนุญาตการทํางาน)
4.5.หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 3,600 บาท
หมายเหตุ : สถานฑูตจีน มีการเปลี่ยนแปลงการยื่นวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติดังนี้
1. ชาวตางชาติพมา กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว ฟลิปปนส เวียดนาม ที่มีใบอนุญาตทํางาน(WORK PERMIT) ลูกคาตองเดินทางไปยื่นวีซา
เอง เนื่องจากบริษัททัวรไมสามารถยื่นวีซาแทนใหลูกคาได และกรณีที่ลูกคาเปนนักทองเที่ยวไมมีใบอนุญาตทํางาน(WORK PERMIT) ลูกคาตอง
เดินทางกลับไปยื่นวีซาที่สถานฑูตจีนประจําประเทศของตัวเองเทานั้น
2. ชาวตางชาติยุโรป ที่มีใบอนุญาตทํางาน(WORK PERMIT) บริษัททัวรสามารถยื่นวีซาแทนใหลูกคาไดคะ(แตวีซาจะผานหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับ
สถานทูตพิจารณา) กรณีถาลูกคาเปนนักทองเที่ยวที่ไมมีใบอนุญาตทํางาน(WORK PERMIT) ลูกคาตองเดินทางกลับไปยื่น วีซาที่สถานฑูตจีน
ประจําประเทศของตัวเองเทานั้น
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
หมายเหตุ

-เนื่องจากเปนไฟลทเหมาลํา เมื่อออกตั๋วแลวไมสามารถนํามาคืนเงินได และไมมีราคาตั๋วเด็ก
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กําหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน หรือเกิดปญหาทาง
การเมืองจนไมสามารถออกเดินทางได
-กรุณาอยานําสิ่งของมีคาติดตัวหรือนําใสกระเปาเดินทาง มากเกินความจําเปน หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหวางการเดินทาง กรณี
กระเปาสัมภาระของทานไดรับความเสียหายระหวางโดยสารเครื่องบิน การเรียกรองคาชดเชยตางๆ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสายการบินที่จะ
รับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบตอความสูญเสียนั้นๆ

-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทําใหมิสามารถเดินทางได
รวมถึงกรณียื่นวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนคาใชจายเปนกรณีตามที่เห็นสมควร
-หากผูเดินทางถูกปฏิเสธ เขา-ออกเมือง ของเจาหนาที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไมถูกตองหรือการถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
-เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียก
คาบริการ
คําเตือน  สนามบินสุวรรณภูมิ “ไมมีการประกาศเรียกลูกคาขึ้นเครื่อง” หากทานตกเครื่อง ไมสามารถเดินทางได ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์หรือเรียกรองคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

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

เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีความแปรปรวน ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต
ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 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______________________

