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กําหนดการเดินทาง

30 เม.ย.-5 พ.ค.58

วันแรก

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – เซี่ยงไฮ้ – เมืองหังโจว

08.30 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์ เตอร์ U สายการบินเซี่ยงไฮ้ แอร์ ไลน์ (FM)
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน เซี่ยงไฮ้ แอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ FM 854
ถึง ท่าอากาศยานเมืองเซี่ยงไฮ้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑล
เจ้อเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เข้าที่พกั โรงแรม XIGANG HOTEL หรื อเทียบเท่า

10.25 น.
15.40 น.
คํา่

วันทีส่ อง

หังโจว – ล่ องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – เมืองเหิงเตีย้ น – โชว์ สู้ นํา้ ป่ า – อีอ้ ู

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ที่ โรงแรม หลังอาหารนําท่าน ล่ องเรือ (เหมา) ชมทะเลสาบซีหู (ทะเลสาบตะวันตก ) ซึ่งกวีจีน
บรรยายเปรี ยบเปรยว่า “ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริ ยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเนื้อที่ 5.66 ตาราง
กิโลเมตร ความยาวโดยรอบวัดได้ 15 กม. นํ้าลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ล่องเข้าสู่ เขตทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด 3 สะพานดังเข้าสู่
เขตทะเลสาบซีหูเก่า ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ซึ่งได้แก่ ต้วนฉานเสี ยน ซานถาน อิ้นเหยิน และหนานผิงอ่วน
จง แล้วเชิญท่านพบและลิ้มลองชิมชาที่ สวนใบชาเขียว ที่มีชื่อเสี ยงและมีสรรพคุณป้ องกันโรคมะเร็ งและลดความอ้วน
พร้อมชมวีธีการชงชาในแบบโบราณ ในอดีตชาเขียวจากไร่ ชาที่นี่จะต้องมีการคัดส่ งองค์จกั รพรรดิทุกปี
เทีย่ ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองเหิงเตีย้ น นําท่านชม เหิงเตีย้ นสตูดโิ อ
เหิงเตีย้ นเวิลด์ สตูดโิ อ (ฮอลิวู้ดเมืองจีน) โรงถ่ายภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1996 ด้วยทุน
เริ่ มต้นสองพันล้านหยวน บนพื้นที่ 164 เอเคอร์ ประกอบด้วย 2 โรงถ่ายขนาดมหึ มา สร้างฉากจําลองสถานที่สาํ คัญหลาย
ยุคสมัยของจีน เช่น พระราชวังในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง, เทศกาลชิงหมิงและ เมืองโบราณริ มนํ้าแห่งเจียงหนาน เป็ น
ต้นความละเอียดเหมือนจริ งและความยิง่ ใหญ่ของฉากที่สร้างในสัดส่ วนเท่าของจริ ง ดาราจีนระดับแนวหน้า เหลียง
เฉาเหว่ย จางม่านยีว่ ์ จางซิยี่ กงลี่ เจ็ทลี ฯลฯ และภาพยนตร์สะท้านวงการ “THE HERO” “ คนม้าบิน ” และอีกกว่า 50
เรื่ อง ล้วนสัมผัส “เหิ งเตี้ยน ” มาแล้ว นําท่านชม พระราชวังจําลองของกษัตริย์จิ๋นซี ที่ยงิ่ ใหญ่สร้างเท่าของจริ งใน
อัตราส่ วน 1: 1
คํา่
 บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร ** อาหารพืน้ เมือง
19.30 น. ชม
โชว์ Dream Taijai เป็ นการแสดงที่ ใช้มลั ติมีเดียเครื่ องจักรเวทีเต้นรํากายกรรม , การแสดงมายากลและวิธีการที่
ทันสมัยอื่น ๆ ผ่าน "ไทชิ, ห้าองค์ประกอบ นําเสอนเรื่ องราวที่ตื่นเต้น เร้าใจ
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองอี้อู นําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม  JIHENG HOTEL4* หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ าม ศูนย์ ค้าส่ งอีอ้ ู – ซูโจว – จัตุรัสไทม์ แสควร์
เช้ า

เทีย่ ง

คํา่

 บริการอาหารเช้ า ที่ โรงแรม หลังอาหารนําท่านสู่ ศูนย์ ค้าส่ งเมืองอีอ้ ู ตั้งอยูต่ อนกลางของมณฑลเจ้อเจียง มีเนื้อที่
1,105 ตร.กม. มีประชากรประมาณ หนึ่งล้านห้าแสนคน เป็ นเมืองค้าส่ งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในบริ เวณมีเนื้อที่ สอง
ล้านหกแสนตารางเมตร มีร้านค้ากว่า 5 หมื่นร้านค้า มีสินค้ากว่า สามแสนสองหมื่นชนิด ให้ท่านได้เลือกซื้อสิ นค้าต่างๆ
มากมาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว เป็ นเมืองที่มีความสวยงามไม่นอ้ ยกว่า
เมืองหังโจว ด้วยสวนและคลองสายน้อยใหญ่ที่มีความงดงามอย่างมีเอกลักษณ์แห่งหนึ่งที่มีประวัติความเป็ นมายาวนาน
กว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า “ เมืองแห่งสาวงาม ” ในอดีตฮ่องเต้หลายพระองค์ของราชวงศ์หมิงและชิง ชอบ
เดินทางจากเมืองหลวงที่ปักกิ่งมาท่องเที่ยว ซึ่งอดีตในแถบนี้ได้ชื่อว่า “ เจียงหนาน ” อุดมไปด้วยพืชพรรณธัญญาหาร
และสาวเจียงหนานที่มีความสวยงามเป็ นเลิศ มเหสี และนางสนมในสมัยนั้น ส่ วนใหญ่จะมาจากแถบเจียงหนานนี้
 บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชมแสง สี ยามคํ่าคืนที่ จัตุรัสไทม์ แสควร์ ของเมืองซูโจว พร้อมชม
ความอลังการของจอยักษ์ เทียนมู ้ จากนั้นนําท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม  FX MILAN HOTEL 4* หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่ วัดฉงหยวน
เช้ า

– ซูโจว – อู๋ซี – วัดหลิงซานต้ าฝ๋ อ – ศาลาฝานกง – ฟาร์ มไข่ มุก – เซี่ยงไฮ้

 บริการอาหารเช้ า ที่ โรงแรม หลังอาหารนําท่านชม วัดฉงหยวน เป็ นวัดที่มีสร้างขึ้นใหม่ อยูใ่ นเขตเมืองใหม่ซูโจว
ภายในวัดมีเนื้อที่กว้างใหญ่มาก มีตาํ หนักและสิ่ งก่อสร้างต่างๆ มากมาย อุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนในปัจจุบนั ให้
ท่านได้นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม ปิ ดทอง มีความสู งถึง 33 เมตร ถือว่าเป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิมทรงยืนที่อยูในตําหนักที่
สู งทีสุดในจีน จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี เมืองโบราณที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปี ก่อน เดิมชื่อ “โหย่วซี ” มี
ความหมายว่า “มีดีบุก” ต่อมาเมื่อราชวงศ์ฮน่ั ขุดใช้ดีบุกจนหมดแล้ว ชื่อเมืองจึงเปลี่ยนมาเป็ น “อู๋ซี” แปลว่า “ไม่มีดีบุก”

เทีย่ ง

คํา่

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านไปชมพระพุทธรู ปปางห้ามญาติทองสําริ ดองค์ใหญ่ที่ เขาหลิง
ซาน “หลิงซานต้ าฝอ” ซึ่งมีความสู ง 88 เมตร ผ่านชมทะเลสาบไท่หู ทะเลสาบกว้างใหญ่ที่มีพ้นื ที่ติดต่อกับหลายเมือง มี
การเพาะเลี้ยงไข่มุกนํ้าจืดที่ข้ ึนชื่อในประเทศจีน ท่านสามารถหาเลือกซื้อไข่มุกและ ผลิตภัณฑ์ ทที่ าํ จากไข่ มุก ในราคาถูก
แสนถูก จากนั้น นําท่านเดินทาง กลับสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ชมเซี่ยงไฮ้มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ที่ได้รับการ
พัฒนาจนถูกขนานนามว่า “ปารี ส ตะวันออก ” เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉี ยงใต้ มี
พื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน เป็ นเมืองท่าพาณิ ชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้ นําท่านสู่ โรงงานผ้ า
ไหม ชมการผลิตผ้านวมจากรังไหม และผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากผ้าไหม ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ
 บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร GOLDEN JAGUAR บุฟเฟต์ นานาชาติสุดหรู มีเมนูให้ เลือกชิมกว่ า 400 อย่ าง อาทิ
เป๋ าฮือ้ หูฉลาม เป็ ดปักกิง่ ไวน์ แดง ไอศครีม szaD negaaHฯลฯ หลังอาหารนําท่านเข้าที่พกั
โรงแรม PATTAYA HOLIDAYS HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า หอไข่ มุก
เช้ า

เทีย่ ง

คํา่

– อุโมงค์ เลเซอร์ – หาดไหว่ ธาน – ช้ อปปิ้ งถนนนานกิง – บัวหิมะ – กายกรรมอีร่า

 บริการอาหารเช้ า ที่ โรงแรม หลังอาหารนําท่านขึ้น หอไข่ มุก ชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้ หอไข่มุกเป็ นหอส่ งโทรทัศน์ที่สูง
ที่สุดในเอเชียและสู งเป็ นอันดับ 3 รองจากแคนนาดาและรัสเซีย สู ง 468 เมตร หนัก 120,000 ตัน ภายในเป็ นเสาปล่อง
กลวงมีลิฟท์ความเร็ ว 7 เมตร/ 1 วินาที จากนั้นชม พิพธิ ภัณฑ์ ห่ ุนขีผ้ งึ้ ที่เล่าประวัติความเป็ นมาของเมืองเซี่ยงไฮ้ ตั้งยุค
ร้อยปี ที่ผา่ นมาจนถึงยุคสงคราม ฝิ่ น เรื่ อยมาจนถึงเซี่ยงไฮ้ยคุ ใหม่ ที่มีแต่ความเจริ ญก้าวหน้า จากนั้นนําท่านลอดอุโมงค์
เลเซอร์ ที่ประดับประดาด้วยแสง สี จากเลเซอร์ เป็ นอุโมงค์ขา้ มสู่ ฝั่งผูต่ งและผูซ่ ี โดยอุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นสําหรับ
นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเป็ นอุโมงค์เลเซอร์แห่งแรกของจีนด้วย นําท่านสู่ หาดเจ้ าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไหว้ ธาน) ซึ่งเป็ นต้น
กําเนิดอันลือชื่อของตํานานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็ นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของ
ประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคมพร้อมชมอาคารสู งตระหง่านซึ่งเป็ นศิลปกรรมสไตล์ยโุ รปรวมทั้งตึกธนาคาร กรุ งเทพที่
ปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า
 บริการอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยที่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสี ยงของ
เมืองเซี่ยงไฮ้ สองข้างทางจะมีร้านค้าจําหน่ายสิ นค้าต่างๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม. จากนั้นนําท่านเยีย่ มชม
ศูนย์ สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามัญประจําบ้านที่มีชื่อเสี ยงของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสี ยงมา
กว่าพันปี พร้อมรับบริ การนวดเท้าคลายความเมื่อยล้า ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 รับประทานอาหาร คํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชม โชว์ กายกรรมอีร่า โชว์ที่ดีที่สุด และลงทุนสร้างสรรค์สูง
ที่สุดในมหานครเซี่ยงไฮ้ ตระการตากับจินตลีลาส ผสมผสานกายกรรมลือชื่อ และความทันสมัยเข้าด้วยกันไว้อย่างลงตัว
จบการแสดง นําท่านกลับที่พกั PATTAYA HOLIDAYS HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ก

ตลาดเถาเป่ า – ร้ านชาก้ อน – หยก – เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ที่ โรงแรม หลังอาหารนําท่านเยีย่ มชม พิพธิ ภัณฑ์ เซี่ยงไฮ้ ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1952 และมา
สร้างใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ. 1994 ด้วยงบประมาณถึง 700 เหรี ยญสหรัฐ เพื่อเก็บรวบรวมเรื่ องราวของจีน ตลอดจนทรัพย์
สมบัติอนั ประเมินค่ามิได้ ที่ยงั หลงเหลืออยูใ่ ห้ชมเป็ นบุญตาพิพิธภัณฑ์น้ ีแบ่งออกเป็ น 11 ห้องแสดงศิลปะ และ 3 ห้องจัด
นิทรรศการ ในแต่ะละห้องศิลปะจะจัดแสดงศิลปะหลักๆของจีน ได้แก่ เครื่ องทองเหลืองโบราณ เครื่ องเซรามิกโบราณ
งานวาด งานเขียนลายมือ งานแกะสลักโบราณ เครื่ องหยกโบราณ เหรี ยญ เครื่ องแต่งบ้านที่ใช้ในสมัยราชวงศ์หมิง และ
ชิง ตราประทับ รวมถึงศิลปะโบราณของชนชาติต่างๆที่อาศัยในจีน จากนั้น เยีย่ มชมร้ านชาก้ อน พร้อมชมวิธีการชงชา
แบบจีนโบราณ ชิมชาหลายรสชาดและสรรพคุณ พร้อมซื้อเป็ นของฝากคนทางบ้าน
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านช้อปปิ้ งสิ นค้ายีห่ อ้ ดังมากมายที่ ตลาดเถาเป่ า ให้ท่านต่อรอง
ราคาได้เท่าที่ท่านพอใจ จากนั้นนําท่านแวะชมโรงงานหยกจีน เครื่ องประดับนําโชคที่คนจีนนิยม สมควรแก่เวลา นําท่าน
เดินทางสู่ สนามบิน

เทีย่ ง

19.00 น. นําท่านเหิ นฟ้ ากลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FM 853
22.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ

*** อาจมีการเปลีย่ นแปลง ไฟล์ บินได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ***
กําหนดการเดินทาง
30 เม.ย. – 5 พ.ค. 58

ทัวร์ ราคาพิเศษไม่ มรี าคาเด็ก
22,999

พักเดีย่ ว
4,900

**รายการนีจ้ ะเข้ าร้ านรัฐบาลจีน เพือ่ โปรโมทการท่ องเทีย่ ว แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที -1 ชั่วโมง**

เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ เมื่อท่ านเดินทางไปกับคณะแล้ ว ขอความกรุณาให้ ท่านตามคณะท่ องเทีย่ วตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการ
เปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม หากท่ านต้ องการทีจ่ ะไม่ ท่องเทีย่ วตามรายการในแต่ ละวัน ทางบริษทั ฯ ขอความกรุณาให้ ท่านชําระ
เงินเพิม่ 2,000 บาท ต่ อวันต่ อท่ าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็ นราคาพิเศษซี่งได้ รับการสนับสนุนจากการท่ องเทีย่ วจีนและร้ านค้ าต่ างๆ

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 4 วันทําการปกติ (หนังสื อเดินทางไทย)
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

*** ค่ านํา้ หนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีที่นํา้ หนักเกิน กรุณาชําระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนํา้ หนักที่เกินเอง ***
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
- ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง
- ค่ าทิปไกด์ วนั ละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน, ค่ าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน, หัวหน้ าทัวร์ ไทย วันละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจอง มัดจําท่ านละ 10,000 บาท พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพื่อยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

@ @ เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีน @ @

สํ าหรับผู้เดินทาง ที่มหี น้ าวีซ่าจีนเก่ ามีอายุไม่ เกิน 2 ปี ในเล่ ม

1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. สําเนาวีซ่าจีนเก่า (กรณี วีซ่าจีนเก่าอยูใ่ นพาสปอร์ตเล่มเก่า กรุ ณาถ่ายสําเนาหน้าพาสปอร์ตเก่าแนบมาด้วย)

สํ าหรับผู้เดินทาง ที่ไม่ มวี ซี ่ าจีนเก่ าในเล่ ม

1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. สําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 3 เดือน มีเงินขั้นตํ่า 50,000 บาท

สํ าหรับผู้เดินทางที่เป็ นเด็กอายุตาํ่ กว่ า 20 ปี
1.
2.
3.
4.
5.

ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
สู ติบตั ร
สําเนาสมุดบัตรประชาชน หรื อสําเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดา หรื อมารดา
สําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 3 เดือน มีเงินขั้นตํ่า 100,000 บาท ของบิดา หรื อมารดา
บัตรประจําตัวนักเรี ยน หรื อนักศึกษา

หมายเหตุ : โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นระเบียบการยืน่
เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมือ่ ท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 800 บาท

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่ รับเล่ มของท่ านวีซ่าในกรณีดงั นีค้ อื
1.
2.
3.
4.

ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
นํารู ปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
นํารู ปถ่ายเล่นๆ มีววิ ด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยืน่ วีซ่า
นํารู ปที่เป็ นกระดาษสติกเกอร์ หรื อ รู ปที่ใช้กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์

การยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนหรื อหักค่าใช้จ่ายบางส่ วนสําหรับกรุ๊ ปที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีกา รการัน
ตีค่ามัดจําที่พกั ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-19 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน
เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100%
5.ยกเว้น กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํา กับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
-เนื่องจากเป็ นไฟล์ทเหมาลํา เมือ่ ออกตัว๋ แล้ วไม่ สามารถนํามาคืนเงินได้ และไม่ มรี าคาตัว๋ เด็ก
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการทีก่ าํ หนด อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขึน้ อยู่กบั อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิดปัญหาทาง
การเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้

-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย //สู ญหาย ระหว่างการเดินทาง กรณี กระเป๋ า
สัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาํ ให้มิสามารถเดินทางได้
รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้องหรื อการถูกปฏิเสธ
ในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยก
ค่าบริ การ
คําเตือน  สนามบินสุ วรรณภูมิ “ไม่ มกี ารประกาศเรียกลูกค้ าขึน้ เครื่อง” หากท่านตกเครื่ อง ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
หรื อเรี ยกร้องคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น 

พาสปอร์ ตควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
 ห้ามนําของเหลวและครี มทุกชนิดที่มีปริ มาตรเกินกว่า 1000 มิลลิลิตรต่อท่าน นําติดตัวขึ้นเครื่ องและขนาดของ
ั ฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์แต่ละชิ้นห้ามเกินกว่า 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภณ
 สําหรับท่านที่ตอ้ งซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศจากกรุ งเทพฯเพื่อเดินทางกลับสู่ต่างจังหวัด
กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ ามารถเลือ่ นวันและเวลาในการเดินทางได้
ทั้งนี้เพื่อป้ องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าทําให้ตอ้ งซื้อบัตรโดยสารเพื่อเดินทางใบใหม่

เนื่องจากสภาวะนํา้ มันโลกทีม่ ีความแปรปรวน ทําให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํา้ มันขึน้ ในอนาคต
ซึ่งทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าภาษีนํา้ มันเพิม่ ตามความเป็ นจริง โดยจะแจ้ งให้ ท่านทราบก่ อนออกตัว๋

บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท
ค่ ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

กรุณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริงเพือ่ ความสะดวกสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนังสื อเดินทาง)_______________________________________________________
เพศ □ หญิง □ ชาย หนังสื อเดินทางเลขที่ ____________ วันที่ออก_________ วันหมดอายุ_____________
สถานภาพ □ โสด □ แต่ งงานจดทะเบียน □ แต่ งงานไม่ จดทะเบียน □ หม้ าย □ หย่ าร้ าง
สัญชาติ_______________________________________________________________________________________
วัน/เดือน/ปี เกิด_________________________________________________________________________________
หมายเลขบัตรประชาชน _________________________________________________________________________
ที่อยูป่ ัจจุบนั ___________________________________________________________________________________
เบอร์โทรบ้าน__________________ เบอร์มือถือ___________________ E MAIL ____________________________
ชื่อที่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา _____________________________________________________________________

10. ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา ____________________________________________________________________
11. เบอร์โทรศัพท์ที่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา ____________________________________________________________
12. สมาชิกในครอบครัว ชื่อบิดา-มารดา
12.1 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.2 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.3 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.4 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
12.5 ชื่อ_________________ สัญชาติ___________อาชีพ____________________ความสัมพันธ์_______________
13. บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น__________________________ เบอร์ติดต่อ_________________________
14. ในระยะเวลา 1 ปี คุณเคยเดินทางไปประเทศไหนมาบ้าง ถ้าไปให้ระบุชื่อประเทศ และระบุวนั ที่เดินทางเข้า /ออกด้วย
14.1 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________
14.2 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________
14.3 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________
14.4 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________
14.5 ประเทศ______________ วันที่เดินทางเข้า/ออก __________________จุดประสงค์______________________

