ผูถอซาน : จุใจนมัสการเจาแมกวนอิม วัดผูจ ี๋ เจาแมกวนอิมไมยอมไป หนานไหกวนอิม
เซี่ยงไฮ : หาดไหวทาน ถนนนานกิง อุโมงคเลเซอร หอไขมุก
อลังการโชวที่สวยที่สดุ ในประเทศจีน อีรา โชว ครบรส ลีลาออนชอย ตืน่ เตนเราใจ
หังโจว : เหมาเรือลองทะเลสาบซีหูเกาใหม ถนนโบราณเหอฝงเจีย
นานกิง : ชมกําแพงเมืองโบราณ ชอปปงตลาดฟูจอื่ เมี่ยว

พิเศษ !!! อลังการบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารโกลเดนท์จากัวร์
กําหนดการเดินทาง
วันแรก
23.30น.

วันทีสอง
03.00 น.
07.40 น.

เที่ยง

วันที 19-24, 20-25 กุมภาพันธ์ 2558

6 วัน 4 คืน

ท่ าอากาศยานดอนเมือง * นานกิง
คณะพร้อมกันที สนามบิ นสุ วรรณภูมิ ชัน 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่ าอีสเทิร์น แอร์ ไลน์ (MU) โดยมี
เจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก

กรุ งเทพฯ * นานกิง * หังโจว * ล่ องทะเลสาบซี หู * ถนนโบราณ
เหินฟาสูเมืองนานกิง โดย สายการบิน ไชนาอีสเทิรน แอรไลน เที่ยวบินที่ MU……….. (ไฟลเหมาลํา)
ถึง ทาอากาศยานเมืองนานกิง หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทาง
สู เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจอเจียง1 ใน 6 นครโบราณของจีน เปนศูนยกลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม มาตั้งแตสมัย
ราชวงศซง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานสู เรือเหมาลองทะเลสาบซีหู
เนื่องมาจากตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเมืองหังโจว ทะเลสาบมีลักษณะใกลเคียงกับวงรี
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สามดานถูกลอมรอบดวยภูเขา และอีกหนึ่งดานเปนเมืองรอบซีหู ประกอบไปดวยสถานที่สําคัญมากกวา 30 แหง และ
สถานที่ชมทิวทัศนมากกวา 40 แหง โดยจุดสําคัญก็
ไดแก หนึ่งภูเขา สองทาง สามเกาะ หาทะเลสาบ และ สิบทิวทัศน ลองเรือผานชม สะพานดวน (แตไมดวน) ซึ่งเปนที่มา
ของตํานานเรื่อง“นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทรน้ําลึก ตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบๆ
ทะเลสาบแหงนี้ ที่ไดรับสมญานามจากนักทองเที่ยววา “พฤกษชาติในนครินทร” พรอมชมทะเลสาบเกาและใหม ชม
เจดีย 3 องคสะทอนแสงจันทร จากนั้นนําทานชิม ชาเขียว “บอน้ํามังกร” ใหทานไดชมการสาธิตการเด็ดยอดชา การคั่วใบ
ชา การชงชา ใหทานไดชิมชาเขียวที่ชงสดๆ ซึ่งปจจุบันเปนที่นิยมอยางแพรหลาย
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานสู ถนนเหอฝงเจีย เปนศูนยกลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการคา
ในสมัยนั้น ในปจจุบันยังคงไวซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสรางโบราณสวนหนึ่งแลว บานเรือนทั้งสองขางทางที่สรางขึ้น
ใหมลวนสรางจากไมและมุงหลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบงายแบบโบราณ สองขางถนนสายนี้สวนใหญเปนรานคาทั่วไป
จ จบการแสดงกลับที่พัก SHUNCHANG HOTEL หรือเทียบเทา
หังโจว * ผู่ถ่อซาน * เจ้ าแม่ กวนอิมไม่ ยอมไป * หนานไห่ กวนอิม * วัดผู่จี * วัดไผ่ ม่วง * หนิงปอ
บริการอาหารเชา ณ ที่พัก หลังอาหารนําทานเดินทางสู เมืองหนิงปอ เปนเมืองทาที่สําคัญ เมืองหนึ่งของมณฑลเจอเจียง
และยังเปนเมืองอุตสาหกรรมทอผาและแปรรูปอาหารสําเร็จรูป เดินทางสูเกาะผูถอซานโดยผาน สะพานหังโจววาน
สะพานขามทะเลที่ยาวทีสุดในโลก มีความยาว 36 กม. สามารถรับน้ําหนักรถไดถึง 1,430 ตัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานเดินทางสูทาเรือจูเจียเจียน ขามเรือสู เกาะผูถอซาน (ใชเวลานั่งเรือ
ประมาณ 15 นาที) นําทานสู วัดผูจี๋ ซึ่งเปนวัดที่มีชื่อเสียงและใหญที่สุดในเกาะผูถอซานสักการะเจาแมกวนอิมปางนั่งที่มี
ลักษณะรูปรางเปนผูชาย ที่ใหญที่สุดในเกาะมีประวัติความเปนมา 900 ป นําทานกราบขอพร องคหนานไหกวนอิม เพื่อ
ความเปนสิริมงคล จากนั้นนมัสการองคพระโพธิสัตว เจาแมกวนอิมไมยอมไป ซี่งเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวผูถอซาน
ใหความเคารพนับถื อมากกวา 2,000 ป ประดิษฐานอยูที่ ตําหนัก ริม ทะเล ไหวพ ระที่ วัด ไผมวง ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูปหยกขาว ซึ่งอยูดานหนาของตําหนักเจาแมกวนอิมไมยอมไปบริเวณรอบวัดจะปลูกตนไผซึ่งมีลักษณะพิเศษ
คือมีลําตนเปนสีมวงซึ่งสามารถปลูกไดที่เดียวคืนบนเกาะผูถอซานเทานั้น สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู เมืองหนิงปอ
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานเขาสูที่พัก HUAGANG HOTEL หรือเทียบเทา
หนิงปอ * เซียงไฮ้ * หาดไหว้ธาน * ถนนนานกิง * ร้ านผ้าไหม * กายกรรมอีร่า
บริการอาหารเชา ณ ที่พัก หลังอาหารนําทานเดินทางสู เมืองเซี่ยงไฮ ซึ่งถือเปนชุมชนเกาตั้งแตยุคสามกก (475-221 ป
กอนคริสตกาล) เดิมชื่อวา เซิน (Shen) ตามชื่อเจาเมือง ตอมาเปลี่ยนเปน หู แปลวาไซดัก
ปลา เพราะเมื่อ 5,000 ปกอน แถบนี้เคยเปนทะเลมากอน และมีหมูบานชาวประมง ถึง
สมั ย ราชวงศ ซ ง ได เ ปลี่ ย นแปลงเป น เซี่ ย งไฮ ซึ่ ง ขณะนั้ น เป น เพี ย งตํ า บลเล็ ก ๆ
คริสตศตวรรษที่ 17-18 เซี่ยงไฮกลายเปนเมืองทาหนาดาน เพราะมีลําคลองและทะเลสาบ
เชื่อมถึงแหลงผาไหมและเกษตรกรรม มีคลองใหญ หรือ คลองจักรพรรดิที่ขุดขึ้นในสมัย
โบราณเชื่อมถึงกรุงปกกิ่ง ซึ่งอยูทางเหนือ หลังจากสงครามฝน ค.ศ. 1848 ชาวตางชาติเริ่มเขามาเชาเขตพื้นที่หลายแหง
เซี่ยงไฮจึงกลายเปนเมือง ทาการคานานาชาตินับแตนั้นมา ผลจากการแบงเขตพื้นที่ใหชาวตางชาติเชา ทําใหใจกลางเซี่ยง
ไฮจึงเต็มไปดวยอาคารสถาปตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนไดรับขนานนามวาเปน “ นครปารีส
แหงตะวันออก ” ปจจุบันเซี่ยงไฮเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมที่ใหญที่สุดของจีน มีชาวตางชาติเขามาลงทุนทําธุรกิจ
มากมาย ตัวเมืองเซี่ยงไฮตั้งอยูริมแมน้ําหวงผู หางจากปากแมน้ําแยงซีเกียง 17 ไมล แบงออกเปน 2 เขต คือ เขตผูตงใหม
และเขต ผูซีเมืองเกา กั้นโดยแมน้ําหวงผู
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานชม โรงงานผลิตผาไหมของจีน ชมวิธีการนําเสนไหมออกมาผลิต
เปนสินคาทั้งใชเครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทําไสนวมผาหมไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเปน
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ทั้งของฝากและใชเอง นําทานชม หาดเจาพอเซี่ยงไฮโฉมใหม (หาดไหวธาน) ตนกําเนิดอันลือชื่อของตํานานเจาพอเซี่ยง
ไฮ เปนถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ ระหวางทางผานเขตเชาของประเทศตางๆในสมัยอาณานิคมพรอมชม
อาคารสูงตระหงาน ซึ่งเปนศิลปกรรมสไตลยุโรป จากนั้นอิสระชอปปงตามอัธยาศัยที่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่มี
ชื่อเสียงของเมืองเซี่ยงไฮ สองขางทางจะมีรานคาจําหนายสินคาตางๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม.
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานชม กายกรรมอีราโชว นําสมัยใหมลาสุด ทุมทุนสรางกวา รอยลาน
หยวนปจจุบันนี้ถือวาเปนโชวที่ดีที่สุดของมหานครเซี่ยงไฮ ชมความงดงามออนชอย ผสมผสานความตื่นเตนเราใจตลอด
การแสดง นําทานเขาสูที่พัก PATTAYA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเทา
เซียงไฮ้ * บัวหิมะ * อุโมงค์ เลเซอร์ * หอไข่ มุก * ตลาดเถาเป่ า * บุฟเฟ่ ต์โกลเดนท์ จากัวร์
บริการอาหารเชา ณ ที่พัก หลังอาหารนําทานสู ศูนยสมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ ใหทานไดรับฟงการบรรยายถึงสรรพคุณ
ของสมุนไพรจีน รับการบริการ นวดฝาเทา โดยไมมีคาใชจาย เพื่อเปนการผอนคลาย จากนั้นนําทาน ลอดอุโมงคเลเซอร
ใตแมน้ําหวงผู ลงไป 50 เมตร ภายในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอร เปนรูปตางๆ ตื่นตาตื่นใจนําทาน ขึ้นหอไขมุก ชม
ทัศนียภาพของสองความแตกตางที่ลงตัว ระหวาง “ผูตง” เมืองใหมที่มีตึกสูงทันสมัยระฟากับฝง “ผูซี” เมืองเกาที่ยังคง
อนุรักษตึกเกาแกแตทรงคุณคา จากนั้นนําทานชมพิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้งเลาเรื่องราวประวัติศาสตรของมหานครเซี่ยงไฮใน
อดีต
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระใหทาน ชอปปงสินคายี่หอดังราคาถูกที่ ตลาดเถาเปา ใหทานได
สนุกสนานกับเทคนิคการตอราคาและเลือกซื้อของฝากมากมายไดที่นี่ นําท่านชมอัญมณี ลาค่
ํ า หยก เป็ นเครื องประดับที
นิยมกันอย่างแพร่ หลายเพราะเชือว่าใส่แล้วจะช่วยป้ องกันอันตรายได้
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารหรู GOLDEN JAGUAR RESTAURANT มหึม าภัตตาคาร ความจุ 6,000 ที่นั่ง
www.goldenjaguar.com/food_bh.aspx ลองลิ้มอาหารกวา 400 เมนู อาหารทะเลสด อาหารจีน เกาหลี ญี่ปุน อิตาเลี่ยน ไทย
ฝรั่ง ฯลฯ ชิมกามปูหิมะ รังนก หูฉลาม หอยแมลงภูนิวซีแลนด หอยเชลล ตับหาน กุงสดๆ ปลาแซลมอน ขาแกะ ติ๋มซ้ํา
ฯลฯ ฟรีไวน เครื่องดื่ม เติมไดตลอด นําทานเขาสูที่พัก PATTAYA HOLIDAY HOTELหรือเทียบเทา
เซียงไฮ้ * นานกิง * กําแพงเมืองโบราณ * ตลาดฟูจือเหมียว * กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ทีพัก หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองนานกิง ชมตัวเมือง (หนานจิง) เมืองเอกของมณฑลเจี ยง
ซู อดีตราชธานีเก่า ประวัติการตังเมืองย้อยยุคไปถึงสมัยชุนชิว (473 ปี ก่อนคริ สตกาล) ตังชือเมืองว่า “จินหลิน” ต่อมาเมือ
ปี ค.ศ. 212 ซุนกวนแห่ ง 3 ก๊กก็ได้ตงนานกิ
ั
งเป็ นราชธานี สร้างเมืองให้มีปราการมันคงด้วยก้อนหิ นขนาดมหึ มา เมืองนีจึง
มีชือเรี ยกว่า “สื อโถวเฉิ ง” ซึ งแปลว่าเมืองหิ น นครนานกิงกลับมาคึกคักอีกเมือจูหยวนจางชาวฮันขับๆไล่ชาวมองโกล
แล้วตังราชธานี ทีนานกิงใช้ชือว่า “ยิงเทียน” ภายหลังเกิดไฟไหม้พระราชวัง จักรพรรดิเฉิ งจู่โปรดให้ยา้ ยราชธานี ไปที
นครปั กกิง นานกิ งยังเคยเป็ นทีตังรัฐบาลของพรรคก๊กมินตังอยู่หลายปี จนกระทังรัฐบาลพรรคคอมมิ วนิ สต์มีอาํ นาจ
เบ็ดเสร็ จ ก๊กมินตังจึงอพยพไปอยูเ่ กาะไต้หวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชม กําแพงเมืองนานจิง (City Wall of Nanjing) กําแพงเมือง
โบราณทียาวทีสุ ดในโลกรวมความยาวกว่า 30 กิโลเมตร กําแพงเมืองนานกิงหรื อเรี ยกว่ากําแพงเมืองหมิ ง (Ming City
Wall) ออกแบบโดยจู หยวนจางหลังจากท่านสถาปนาราชวง์หมิงขึนปกครองแผ่นดินจีน การก่อสร้างต้องใช้เวลานาน
กว่า 20 ปี อิฐแต่ละก้อนทีนํามาใช้สร้างกําแพงนันจะมีการสลักชื อของแรงงานเอาไว้เพือทีว่าในกรณี ทีมีกอ้ นใดเสี ยหาย
จะได้ลงโทษถูกคนอันแสดงถึงการปกครองทีเด็ดขาดของจูหยวนจาง จากนันนําท่านช้อปปิ งที ตลาดฟู่ จือเมียว เป็ นตลาด
จําหน่ายสิ นค้าพืนเมือง สําหรับนักท่องเทียวทีเดินทางมาถึงนานกิง
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานเดินทางสูสนามบิน
นําท่านเหิ นฟ้ ากลับเชียงใหม่ โดย เทียวบินที MU……. (ไฟล์เหมาลํา)
(วันรุ่ งขึน) เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ

อัตราคาบริการ

** เนื่องจากเปนราคาพิเศษขอสงวนสิทธิ์ไมมีราคาเด็ก และไมมีแจกกระเปา **

วันเดินทาง

ผูใหญ

*ราคาทัวรพิเศษไมมีราคาเด็ก*

19-24, 20-25 กุมภาพันธ 2558

19,999.-

พักเดี่ยว
เพิ่มทานละ

3,500.-

ิ ค ้า
หมายเหตุ: ตามนโยบายของรั ฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเทียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กํา หนดให ้มีการประชาสัมพั นธ์สน
พืนเมืองให ้นักท่องเทียวทัวไปได ้รู ้จักในนามของร ้านรัฐบาล คือ ร ้านชาก ้อน,ชาหลงจิง,หยก,บัวหิมะ,ไข่มุก, ผ ้าไหม ทีต ้อง
เข ้า เพือเป็ นการแลกเปลียนความรู ้ ในด ้านของการค ้าขาย แนะนํ าสินค ้าหลักของประเทศจีน
เนืองจากเป็นราคาพิเศษ เมือท่านเดินทางไปก ับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ทา
่ นตามคณะท่องเทียวตามรายการ
ึ
ซงอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการทีจะไม่ทอ
่ งเทียวตามรายการในแต่ละว ัน ทาง
ี
บริษท
ั ฯ ขอความกรุณาให้ทา
่ นชําระเงินเพิม 2,000 บาท ต่อว ันต่อท่าน เนืองจากราคาท ัวร์ เป็นราคาพิเศษซง
ได้ร ับการสน ับสนุนจากการท่องเทียวและร้านค้าต่างๆ

อัตราค่ าบริการนีรวม
- ค่าตัวเครื องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชันประหยัด - ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมทีพัก
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 4 วันทําการปกติ (หนังสื อเดินทางไทย)
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานทีทุกแห่งตามทีระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามทีระบุไว้ในรายการ

*** ค่านําหนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน กรณีทีนําหนักเกิน กรุ ณาชําระค่าใช้ จ่ายส่ วนนําหนักทีเกินเอง ***
อัตราค่ าบริการนีไม่รวม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3%
-ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื องดืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
- ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง
- ค่ าทิปไกด์ วนั ละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, ค่ าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่อวันต่ อคน, หัวหน้ าทัวร์ ไทย วันละ 10 หยวนต่อวันต่ อคน

เงือนไขการสารองทีนัง
- การจอง มัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายชือสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนทีเหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วัน
การยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วัน คืนหรื อหักค่าใช้จ่ายบางส่ วนสําหรับกรุ๊ ปทีต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปทีมีการการันตีค่า
มัดจําทีพัก ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ ซึ งไม่อาจขอคืนเงินได้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึนไป เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-20 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-19 วัน
เก็บค่าบริ การทังหมด 100%
5.ยกเว้น กรุ๊ปทีเดินทางช่ วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต้ องการั นตีมัดจํา กับสายการบินหรือกรุ๊ ปทีมีการการั นตีค่ามัดจําทีพักโดยตรงหรือ
โดยการผ่ า นตัว แทนในประเทศหรื อต่ า งประเทศและไม่ อ าจขอคืนเงินได้ รวมถึง เทียวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ

CHARTER FLIGHT จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ ทังหมดเนืองจากค่ าตัวเป็ นการเหมาจ่ ายในเทียวบินนันๆ เมือมัดจําแล้ วท่ าน
สามารถหาผู้เดินทางมาเปลียนแทนในช่ วงเวลาทีทันกําหนดสายการบินออกตัว หรือยืนวีซ่าได้ เท่ านัน

@ @ เอกสารสําหรับยืนวีซ่าจีน @ @

สําหรับผู้เดินทางพาสปอร์ ตไทย
1. ใช้ พาสปอร์ ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิว 2 ใบ
2. กรอกฟอร์มเอกสารเบืองต้น (ตามทีแนบท้ายรายการ)

สําหรับผู้เดินทางทีเป็ นเด็กอายุตํากว่า 15 ปี
1. ใช้ พาสปอร์ ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิว 2 ใบ
2. สําเนาสูติบตั ร (สํ าหรับเด็กทีอายุตากว่
ํ า 6 ปี ใช้ ฉบับจริง)
3. กรอกฟอร์ มเอกสารเบืองต้ น (ตามทีแนบท้ ายรายการ)
4. กรณีหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติ **อาจจะมีการเปลียนแปลงแล้ วแต่สถานฑูตจีนกําหนด **
4.1.หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิม 500 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน/อเมริ กนั ) เอกสารพาสปอร์ ต + รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิว
จํานวน 2 ใบ + ทีอยูท่ ีเมืองไทย และทีอยูท่ ีประเทศเกิด + ใบอนุญาตการทํางาน (WORK PERMIT)
4.2 สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริ ง
4.3 คัดทะเบียนสมรสตัวจริ งเป็ นฉบับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
4.4. หนังสื อเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็ นภาษาจีน รายละเอียดทีอยู่ ใบอนุญาตการทํางาน)
4.5.หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิม 3,600 บาท
หมายเหตุ : สถานฑูตจีน มีการเปลียนแปลงการยืนวีซ่าจีนสํ าหรับชาวต่างชาติดงั นี
1. ชาวต่ างชาติพม่ า กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว ฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนาม ทีมีใบอนุญาตทํางาน(WORK PERMIT) ลูกค้ าต้ อง
เดินทางไปยืนวีซ่าเอง เนืองจากบริ ษัททัวร์ ไม่ สามารถยืนวีซ่าแทนให้ ลูกค้ าได้ และกรณีทีลู กค้ าเป็ นนักท่ องเทียวไม่ มีใบอนุญาต
ทํางาน(WORK PERMIT) ลูกค้ าต้องเดินทางกลับไปยืนวีซ่าทีสถานฑูตจีนประจําประเทศของตัวเองเท่ านัน
2. ชาวต่ างชาติยุโรป ทีมีใบอนุญาตทํางาน(WORK PERMIT) บริษทั ทัวร์ สามารถยืนวีซ่าแทนให้ ลูกค้ าได้ ค่ะ(แต่ วซี ่ าจะผ่ านหรือไม่
นัน ขึนอยู่กับสถานทูตพิจารณา) กรณีถ้าลูกค้ าเป็ นนักท่ องเทียวทีไม่มีใบอนุญาตทํางาน(WORK PERMIT) ลูกค้ าต้ องเดินทาง
กลับไปยืน วีซ่าทีสถานฑูตจีนประจําประเทศของตัวเองเท่ านัน
อัตราค่าวีซ่าด่ วน ทีต้ องจ่ ายเพิมให้ สถานฑูตจีน เมือท่ านส่ งหนังสือเดินทางล่ าช้ า
ยืนวีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิม ท่านละ 800 บาท
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไมรับเลมของทานวีซาในกรณีดังนี้คือ
1.
2.
3.
4.
5.

ชือเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายทีดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
นํารู ปเก่าทีถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
นํารู ปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพือยืนวีซ่า
นํารู ปทีเป็ นกระดาษสติกเกอร์ หรื อ รู ปทีใช้กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ
-เนื่องจากเปนไฟลทเหมาลํา เมื่อออกตั๋วแลวไมสามารถนํามาคืนเงินได และไมมีราคาตั๋วเด็ก
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการทีกําหนด อาจมีการเปลียนแปลงได้ขนอยู
ึ ่ กบั อัตราแลกเปลียนเงินตราและสายการบินกําหนด

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน หรือเกิด
ปญหาทางการเมืองจนไมสามารถออกเดินทางได
-กรุ ณาอย่านําสิ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย //สู ญหาย ระหว่างการเดินทาง กรณี
กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของสายการบินที
จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิในการไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยนันๆ
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทําใหมิสามารถเดินทาง
ได รวมถึงกรณียื่นวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนคาใชจายเปนกรณีตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที ต.ม. อันเนืองมาจากมีสิงผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อการ
ถูกปฏิเสธในกรณี อืนๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน
-เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถื อว่าท่านสละสิ ทธิ ไม่
อาจเรี ยกค่าบริ การ
คําเตือน  สนามบินสุวรรณภูมิ “ไม่ มกี ารประกาศเรียกลูกค้าขึนเครื อง” หากท่านตกเครื อง ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ หรื อเรี ยกร้องคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสิน 

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

เนืองจากสภาวะนํามันโลกทีมีความแปรปรวน ทําให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํามันขึนในอนาคต
ซึงทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่ าภาษีนํามันเพิมตามความเป็ นจริง โดยจะแจ้งให้ ท่านทราบก่อนออกตัว

บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

กรุณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริงเพือความสะดวกสําหรับยืนวีซ่าจีน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนังสื อเดินทาง)_______________________________________________________
เพศ □ หญิง □ ชาย หนังสื อเดินทางเลขที ____________ วันทีออก_________ วันหมดอายุ_____________
สถานภาพ □ โสด □ แต่ งงานจดทะเบียน □ แต่ งงานไม่ จดทะเบียน □ หม้าย □ หย่ าร้ าง
สัญชาติ_______________________________________________________________________________________
วัน/เดือน/ปี เกิด_________________________________________________________________________________
หมายเลขบัตรประชาชน _________________________________________________________________________
ทีอยูป่ ัจจุบนั ___________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรบ้าน__________________ เบอร์มือถือ___________________ E MAIL ____________________________
ชือทีทํางาน หรื อ สถานศึกษา _____________________________________________________________________
ทีอยูท่ ีทํางาน หรื อ สถานศึกษา ____________________________________________________________________

11. เบอร์ โทรศัพท์ทีทํางาน หรื อ สถานศึกษา ____________________________________________________________
12. สมาชิกในครอบครัว ชือบิดา-มารดา
12.1 ชือ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.2 ชือ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.3 ชือ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.4 ชือ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.5 ชือ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
13. บุคคลทีสามารถติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น__________________________ เบอร์ ติดต่อ_________________________
14. ในระยะเวลา 1 ปี คุณเคยเดินทางไปประเทศไหนมาบ้าง ถ้าไปให้ระบุชือประเทศ และระบุวนั ทีเดินทางเข้า /ออกด้วย
14.1 ประเทศ______________ วันทีเดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________
14.2 ประเทศ______________ วันทีเดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________
14.3 ประเทศ______________ วันทีเดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________
14.4 ประเทศ______________ วันทีเดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________
14.5 ประเทศ______________ วันทีเดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________

