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อู๋ซี - พระใหญ่ หลิงซานต้ าฝอ ศาลาฝานกง - พิพธิ ภัณฑ์ กานํา้ ชา
ตลาดกลางคืนฉางอาน - หังโจว - ล่ องทะเลสาบซีหู - ถนนโบราณเหอฝั่ งเจีย
เกาะผู่ถ่อซาน - หนานไห่ กวนอิม - วัดไผ่ ม่วง - วัดเจ้ าแม่ กวนอิมไม่ ยอมไป
วัดผู่จี ้ -หนิงปอ - เซี่ยงไฮ้ - หาดไว่ ทาน - ขึน้ ตึก SWFC 94*
ถนนนานกิง - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ตลาดเถาเป่ า
อาหารพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา - ไก่ เศรษฐี - หมูตงพอ - ซี่โครงหมูอ๋ ูซี
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กําหนดการเดินทางวันที่

19 - 24 ก.พ. 58

วันแรก
23.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ … ประตู ... โดยสายการบินไชน่ าอิสเทริน์
แอร์ ไลน์ (MU) โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก

วันที่สอง

อู๋ซี - พระใหญ่ หลิงซานต้ าฝอ+ศาลาฝานกง (ไม่ รวมรถแบต) - ฟาร์ มไข่ มุก - พิพิธภัณฑ์ กานํา้ ชา ตลาดกลางคืนฉางอาน
เดินทางสู่ เมืองอู๋ซี โดย สายการบิน China Eastern Airlines (MU) เที่ยวบินที่ MU… (ไฟลท์เหมาลํา)
ถึงท่าอากาศยาน เมืองอู๋ซี หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว
บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร
นําท่านนมัสการ พระใหญ่ หลิงซานต้ าฝอ ณ วัดหลิงซาน ซึง่ เป็ นพระพุทธรูปปางห้ ามญาติขนาดใหญ่ สูง
88 เมตร ลักษณะพระพักตร์ สง่างาม เชิญท่านไหว้ พระขอพร ภายใน ศาลาฝานกง มีผลงานการแกะสลักไม้
ตุงหยางที่ละเอียด ประณีต ภาพฝาผนังด้ วยฝี มือของนักเขียนภาพถํ ้าตุนหวงที่มีชื่อเสียง เครื่ อง ประดับชิ ้น
ใหญ่ที่ทําด้ วยแก้ วคริสตัลสีเครื่ องเขินเมืองหยางโจว ที่มีฝีมือบรรจงประณีต ภาพสีนํ ้ามันขนาดดใหญ่รวมทัง้
รูปสลักนูนสูง แสดงพุทธประวัตเิ หมือนเดินเข้ าสูพ่ ิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมมรดกทางวัฒนธรรม ที่หลากหลาย
ศิลปหัตถกรรม อันลํ ้าค่าเหล่านี ้ ต่างสะท้ อนให้ เห็นถึงวัฒนธรรม ที่มีประวัตอิ นั ยาวนานอย่างมีชีวิตชีวา
แสดงให้ เห็นถึงความสง่างามน่าเกรงขามและความยิ่งใหญ่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ !!! ซี่โครงหมูอ๋ ูซี
จากนันนํ
้ าท่านชม ฟาร์ มไข่ มุก ให้ ทา่ นเลือกซื ้อไข่มกุ และผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไข่มกุ ในราคาที่ถกู แสนถูกเพื่อ
เป็ นของฝากหรื อของที่ระลึกตามอัธยาศัย แล้ วนําชม พิพธิ ภัณฑ์ กานํา้ ชา ของดีเมืองอูซ๋ ี มีคณ
ุ สมบัติ
พิเศษที่ทําจากหินและสามารถลอยนํ ้าได้ แม้ มีนํ ้าอยูภ่ ายใน ชมลวดลายต่างๆ ที่ศลิ ปิ นชื่อดัง ของจีน ได้ ทํา
การแกะสลักไว้ อย่างงดงามเป็ นสีตา่ งๆ ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อไว้ เป็ นที่ระลึก
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเที่ยวชม ตลาดกลางคืนฉางอาน ให้ ทา่ นได้ สมั ผัสกับบรรยากาศตลาดกลางคืนของ
เมืองอูซ๋ ี ให้ ทา่ นเลือกซื ้อสินค้ านานาชนิดตามอัธยาศัย ได้ เวลาอันสมควรนําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั
พักที่ JINLUN HOTEL หรือเทียบเท่ า 4 ดาว (เมืองอู๋ซี)

......น.
......น.
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

วันที่สาม
เช้ า

อู๋ซี - หังโจว - ล่ องทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่ งเจีย
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ เมือง หังโจว ซึง่ เป็ นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซึง่ มีความมัง่ คัง่ มากที่สดุ แห่ง
หนึง่ เป็ นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึง่ ของ ประเทศจีน ซึง่ ในอดีตมีคํา
เปรี ยบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “ บนฟ้ามี สวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หัง (โจว) ”
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กลางวัน
บ่ าย

คํ่า
วันที่ส่ ี
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั งดงามสองฟากถนน นําท่าน ล่ องเรื อชม ทะเลสาบซีหู ผ่านชมสะพานด้ วน (
แต่ไม่ด้วน ) ซึง่ เป็ นที่มาของตํานานเรื่ อง“นางพญางูขาว ” กับชายคนรักชื่อ “ โข้ เซียน ” ตลอดจนชม
ธรรมชาติอนั งดงามสดชื่นรอบๆ ทะเลสาบแห่ง นี ้ ที่ได้ รับสมญานามจากนักท่อง เที่ยวว่า “ พฤกษชาติใน
นครินทร์ ”
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ
้ าท่านสู่หมู่บ้านใบชาเหมยเจียอู อันลือชื่อที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน ซึง่ ท่านจะได้ ชิมนํ ้าชาที่มี
รสชาติที่แสนยอดเยี่ยมจากใบชาหลงจิ่ง ชานี ้เป็ นใบชาที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ ในประเทศจีน มีประวัติยาวนาน
กว่า 2,000 ปี มีประโยนช์มากมาย เช่น บํารุงสายตา ลดไขมันในเส้ นเลือด ลดนํ ้าหนัก ใบชาที่นี ้เป็ นใบชาที่
มีชื่อเสียงใช้ ในการต้ อนรับแขกของทางรัฐบาล พระราชินีแห่งอังกฤษ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้ าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ จากนันนํ
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ถนนโบราณเหอฝั่ งเจีย เป็ นถนนสายหนึง่ ที่
สะท้ อนให้ เห็นประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจวได้ อย่างดี ถนนสายนี ้มีความยาว 460 เมตร
กว้ าง120เมตร ในปั จจุบนั ยังคงไว้ ซงึ่ สภาพดังเดิ
้ มของสิ่งปลูกสร้ างโบราณส่วนหนึง่ แล้ ว บ้ านเรื อนทังสองข้
้
าง
ทางที่สร้ างขึ ้นใหม่ล้วนสร้ างจากไม้ และมุงหลังคาสีคราม อิสระช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัยกับสินค้ ามากมาย
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ!!! หมูตงพอ + ไก่ เศรษฐี
ที่พัก YONGHUI INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่ า 4 ดาว (เมืองหังโจว)
หังโจว - เกาะผู่ถ่อซาน - หนานไห่ กวมอิม - วัดไผ่ ม่วง - วัดเจ้ าแม่ กวนอิมไม่ ยอมไป - วัดผู่จี ้ - หนิง
ปอ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เกาะผู่โถวซาน ชมทัศนียภาพสองข้ างทางตามอัธยาศัย เดินทางถึงเกาะผูโ่ ถวซาน ซึง่ เป็ นเกาะ
แห่งความศักดิส์ ิทธิที่มีความสําคัญทางพุทธศาสนาของประเทศจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็ นตํานานทาง
ประวัติศาสตร์ แห่งพระโพธิ์สตั ว์กวนอิม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ !! อาหารเจ
นําท่านนมัสการ หนานไห่ กวนอิม เป็ นเจ้ าแม่กวนอิมปรางค์ยืนที่ใหญ่ที่สดุ บนเกาะผู่โถวซาน นําท่านสู่ วัด
ไผ่ สีม่วง พร้ อมให้ ทา่ นได้ สกั การะเจ้ าแม่กวนอิมที่ประดิษฐานอยูใ่ นวัด และภายในวัดยังเต็มไปด้ วยป่ าไผ่ ซึง่
จะมีลกั ษณะพิเศษคือมีลําต้ นสีมว่ งซึง่ สามารถปลูกได้ ที่เดียวคือบนเกาะผูโ่ ถวซานเท่านัน้ เรี ยกว่าเป็ น
UNSEEN ของเกาะก็วา่ ได้ และ จากนันนํ
้ าท่านนมัสการองค์พระโพธิสตั ว์ ณ วัดเจ้ าแม่ กวนอิมไม่ ยอมไป
ซึง่ มีเรื่ องเล่ากันว่า พระภิกษุญี่ปนุ่ เคยพยายาม อัญเชิญองค์เจ้ าแม่ข้ามเรื อไปยังญี่ปนหลายครั
ุ่
ง้ แต่เรื อต้ อง
พบกับความผิดหวังเพราะเรื ออับปางลงทุกครัง้ และองค์เจ้ าแม่ก็ลอยกลับมายังเกาะแห่งนี ้ต่อไป นําท่าน
สักการะสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ ณ วัดผู่จี ้ ซึง่ เป็ นวัดที่มีชื่อเสียงในเกาะผูโ่ ถวซาน สร้ างขึ ้นตังแต่
้ ในสมัยราชวงศ์ซง่ (
ค.ศ.1080 ) ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิง ( ค.ศ.1699 ) จักรพรรดิคงั ซี ทรงเป็ นผู้พระราชทานนามให้ ว่า วัดผูจ่ ี ้
มุง่ หน้ าไปยังท่าเรื อ เพื่อขึ ้นเรื อเร็ว นําท่านเดินทางสู่ เมือง หนิงปอ เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสองรองจาก
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คํ่า
วันที่ห้า
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

วันที่หก
เช้ า

หังโจว เป็ นเมืองเล็กที่อยู่ตดิ ทะเล เมือง หนิงปอเป็ นเมืองอุตสาหกรรมและยังเป็ นเมืองที่มีทา่ เรื อธุรกิจที่
สําคัญอีกด้ วย
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ JIALE HOTEL หรื อเทียบเท่ า 4 ดาว (เมืองหนิงปอ)
หนิงปอ - เซี่ยงไฮ้ - ศูนย์ วิจัยทางการแพทย์ - หาดไว่ ทาน - ขึน้ ตึก SWFC 94* - ร้ านผ้ าไหม ถนนนานกิง
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ได้ ชื่อว่าเป็ นมหานครยุคใหม่ของจีน และถูกขนานนามว่า “ นคร
ปารี สแห่งตะวันออก ” ตังอยู
้ ่บนฝั่ งแม่นํ ้าหวังผู่ ซึง่ มีความยาวถึง 80 กิโลเมตร ซึง่ เป็ นเส้ นเลือดหล่อเลี ้ยงนคร
แห่งนี ้ เซี่ยงไฮ้ ยงั เป็ นเมืองเศรษฐกิจและศูนย์กลางการค้ า, เมืองท่าที่สําคัญที่สดุ ของเมืองจีน โดยนัง่ รถข้ าม
สะพาน Hangzhou Bay Bridge เป็ นสะพานกลางทะเลที่ยาวที่สดุ ในโลก (36 กม.) มูลค่า 1.42 พันล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ การก่อสร้ างสะพานนี ้เป็ นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลและเอกชน โครงการนี ้ได้ เริ่มสร้ างในปี
ค.ศ. 2003 แล้ วเสร็จในปี ค.ศ. 2008 และ โดยสามารถรองรับรถยนต์ได้ ถึงวันละ 45,000 – 50,000 คัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ
้ าท่านสู่ ศูนย์ วิจัยทางการแพทย์ แผนโบราณ ฟั งเรื่ องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตังแต่
้ อดีตถึง
ปั จจุบนั การส่งเสริมการใช้ สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้ อมรับฟั งการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ
นําท่านถ่ายรูปบริเวณ หาดไว่ ทาน (หาดเจ้ าพ่อเซี่ยงไฮ้ ) ซึง่ ตังอยู
้ ร่ ิมฝั่ งตะวันตกของแม่นํ ้าหวงผู่ ชม
บรรยากาศวิวและถ่ายรูประหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่ ซึง่ ถือเป็ นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ ที่ได้
รวมการผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก นําท่าน ขึน้ ตึก SWFC (ชัน้ 94) (Shanghai
World Financial Center)เป็ นตึกสูงที่สดุ ในประเทศจีนด้ วยความสูงถึง492 เมตร มี101ชันบนพื
้
้นที่ 381,600
ตารางเมตร ในเขตผูต่ งของมหานครเซี่ยงไฮ้ เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ ที่เต็มไปด้ วยตึกรูปร่างสวยงาม
แปลกตานานา นําท่าน แวะชมโรงงาน ผ้ าไหม จีนและผ้ าแพร ที่เป็ นสินค้ าที่มีชื่อเสียงอันเป็ นเอกลักษณ์
ของเมืองจีน
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านสู่ ถนนนานกิง ถนนแห่งนี ้เปรี ยบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรื อย่านออร์ ชาร์ ด ของ
สิงคโปร์ ถนนนี ้มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ ามากมายบนถนนแห่งนี ้เป็ นย่านที่คกึ คัก
และทันสมัยที่สดุ
พักที่ RAYFONT XUHUI HOTEL หรือเทียบเท่ า 4 ดาว (เซี่ยงไฮ้ )
เซี่ยงไฮ้ - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ร้ านหยก - ตลาดเถาเป่ า - อู๋ซี - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ เฉินหวังเมี่ยว หรื อที่เรี ยกกันว่า วัดเทพเจ้ าประจําเมือง เคยตังอยู
้ ่ใจกลางเมืองเก่า ซึง่ ได้
กลายเป็ นศูนย์รวมสินค้ าและอาหารพื ้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ ซงึ่ มีการผสมผสานระหว่าง
4
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อดีตและปั จจุบนั อย่างลงตัว นําท่านสู่ ร้ านหยก ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อ กําไรหยก แหวนหยก หรื อผีเซียะสัตว์
มงคลที่มีชื่อเสียงที่มีคณ
ุ ภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ ! เสี่ยวหลงเปา
บ่ าย
จากนันนํ
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ตลาดเถาเป่ า เพื่อเลือกซื ้อสินค้ าขายส่งราคาถูก มีสินค้ าให้ เลือกซื ้อมากมาย
หลากหลายยี่ห้อในราคาย่อมเยาว์ ให้ ท่านเลือกช้ อปอย่างเต็มอิ่ม จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี ตังอยู
้ ่
ในมณฑลเจียงซู เมืองโบราณที่สร้ างขึ ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปี ก่อน ซึง่ เป็ นเมืองอุตสาหกรรมเบา และมี
ฉายาว่าเมืองเซี่ยงไฮ้ น้อย เดิมมีชื่อว่า หยิ่วซี เล่ากันว่าเมื่อสองพันปี ก่อนมีทหารผลิตตะกัว่ ในเมืองนี ้ และ
ต่อมาแร่ตะกัว่ ถูกขุดเจาะจนหมดสิ ้นแต่บงั เอิญมีคนขุดพบศิลาจารึกโบราณชิ ้นหนึง่ มีใจความว่า “มีทหาร
ตะกัว่ แผ่นดินจะไม่สงบ หากปราศจากทหารตะกัว่ แผ่นดินจะร่มเย็นเป็ นสุข “ จึงได้ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็ น อูซ๋ ี
แปลว่า “ไม่มีตะกัว่ ”
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
.......น.
เหิรฟ้ากลับกรุงเทพ ฯ โดย สายการบินไชน่ าอิสเทริน แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ MU………
.......น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ …
**********************************
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่ องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่ องเที่ยวบางรายการ
ข้ อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้ มีการประชาสัมพันธ์
สินค้ าพื ้นเมืองให้ นกั ท่องเที่ยวทัว่ ไปได้ ร้ ูจกั ในนามของร้ านรัฐบาล คือ ร้ านผ้ าไหม, นวดฝ่ าเท้ า, ร้ านบัวหิมะ, ร้ าน
ชา, ร้ านไข่ มุก, ร้ านหยก,ร้ านผีซิว ซึง่ จําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้ วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ กบั
นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้ านรัฐบาลทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื ้อหรื อไม่ซื ้อขึ ้นอยูก่ บั ความพอใจของ
ลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทังสิ
้ ้น
ในกรณีท่ ที ่ านไม่ ได้ ลงร้ านช้ อปรัฐบาลตามที่รายการกําหนดไว้ ทางบริ ษัทใคร่ ขอเก็บค่ าใช้ จ่าย
ร้ านละ 400 หยวน / คน
อัตราค่ าบริการ (สําหรั บผู้ท่ ถี ือพาสปอร์ ตไทย) วันที่ 19 - 24 ก.พ. 58

ผู้ใหญ่
พักเดี่ยวจ่ ายเพิ่ม

พักห้ องละ 2 ท่ าน

ท่ านละ
ท่ านละ

19,900.- บาท
4,000.- บาท

กรุ ณาเตรี ยมทิปไกด์ จีน และคนขับรถ 10 หยวนต่ อท่ านต่ อวัน
ราคาโปรโมชั่น!! ไม่ แจกกระเป๋า

(ชาวต่ างชาติโปรดสอบถาม)
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อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ โดยสายการบินไชน่ าอิสเทริน แอร์ ไลน์ (MU) เหมาลํา
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึง่ ห้ อง)
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
 ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 ค่าไกด์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่ เข้ าประเทศจีน 4 วันทําการ (1,000 บาท)
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทังนี
้ ้ย่อมอยู่
ในข้ อจํากัดที่มีการตกลงไว้ กบั บริษัทประกันชีวิต
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน, คนขับรถวันละ 10 หยวน ต่ อ วัน ต่ อ คน
สําหรั บหัวหน้ าทัวร์ ไทย ขึน้ อยู่กับความพอใจของท่ าน
 กระเป๋ าเดินทางในกรณีที่นํ ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่าทําหนังสือเดินทาง
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้ าว
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกํากับภาษี ) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จา่ ย 3%
การยกเลิก
กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ ามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น Extra Flight
และ Charter Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่ าทัวร์ ทงั ้ หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ )
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้ าหัวหน้ าทัวร์ )
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
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การสารองที่นั่ง 1. กรุ ณาสารองที่นั่ง+ชาระเงินมัดจาท่ านละ 10,000 บาท พร้ อมแจ้ งชื่อ+สกุล เป็ นภาษาอังกฤษ
ตาม
หนังสือเดินทาง
2. ส่ วนที่เหลือ ชาระทั้งหมดก่ อนการเดินทาง 20 วัน
หมายเหตุ
1. บริ ษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญหาย, ความ
ล่าช้ า หรื อจากอุบตั เิ หตุ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่าน
ได้ ชําระไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สํารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั
ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
6. ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บินบริ ษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ให้ บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่
คืนเงินให้ สําหรับค่าบริการนันๆ
้
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ คําสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทนบริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอํานาจของบริ ษัทฯ กํากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
11.ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัท ฯ ก่ อนทุก
ครัง้ มิเช่ นนัน้ ทางบริษัท ฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด
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2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้ าตรง รูปสี 2 นิ ้ว 2 ใบ มีพื ้นหลังสีฟ้า หรื อสีขาวเท่านัน้ อัดด้ วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านัน้ และต้ องไม่ใช่
สติก๊ เกอร์ หรื อรูปพริน้ ซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้ รูปถ่ายข้ าราชการในการยื่น
วีซา่ กรุณาเตรี ยมหนังสือรับรองต้ นสังกัดจัดมาพร้ อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. ยื่นวีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท
5. สําหรับหนังสือเดินทางของคนต่างชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถยื่นวีซา่ จีนให้ ได้ กับหนังสือเดินทางต่างชาติทกุ สัญชาติ และ
หนังสือเดินทางต่างด้ าว (เล่มเหลือง) ได้ เนื่องจากผู้เดินทางจะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
6. สําหรับนักพรต นักบวช พระภิกษุ แม่ชี และสาวประเภทสอง ทางบริษัทฯ ไม่สามารถยื่นวีซา่ จีนให้ ได้ เนื่องจากผู้เดินทาง
จะต้ องไปแสดงตนที่สถานฑูตจีน
7. สํ าหรั บผู้ที่ถือหนัง สื อเดินทางต่างด้ าว จะต้ อ งทํ าเรื่ องแจ้ ง เข้ า -ออกหรื อ Re-Entry ด้ วยตนเองเท่านัน้ ก่อ นการส่ง
เอกสารยื่นวีซา่
8. สําเนาบัตรประชาชน , สําเนาทะเบียนบ้ าน
9. กรณีเด็ก, นักเรี ยน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุระหว่าง 5 - 18 ปี บริบรู ณ์ ต้ องแนบสําเนาสูตบิ ตั ร
- กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี ต้ องแนบสูติบตั รตัวจริง
และในกรณีที่เด็กไม่ได้ เดินทางพร้ อมกับบิดา มารดา ต้ องแนบหนังสืออนุญาตให้ เดินทาง
10. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุ ณากรอกให้ ครบเพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง
11. ข้ อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศกึ ษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่อยูท่ ี่ทํางาน ญาติที่ติดต่อได้ ในกรณีฉกุ เฉิน
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ วา่ ให้ ข้อมูลเท็ จ อาจมีการ
ระงับการออกวีซา่ เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สมุ่ ตรวจทุกวัน)
12. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซา่ ดังนันกรุ
้ ณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริ ษัททัวร์ อย่างน้ อย 710 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
13. โปรดทําความเข้ าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้ บริ ษัททัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้ า
14. ผู้ที่ประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการทําวีซา่ ท่านจะต้ องรับผิดชอบ
ในการอนุญาตให้ เข้ า-ออกเมืองด้ วยตนเอง เนื่องจากบริ ษัททัวร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้ นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้
บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยูป่ ระเทศ
จีนอย่างน้ อย 2 อาทิตย์
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ ท่าน ในกรณีดังต่ อไปนี ้
1.
ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรื อแต่งหน้ าทาปาก
2.
นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
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3.
4.

นํารูปถ่ายที่มีวิวด้ านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพื่อยื่นทําวีซา่
นํารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรื อรูปที่ปริ น้ จากคอมพิวเตอร์

ประกาศ เนื่องจากสภาวะนํา้ มันโลกที่มีการปรั บราคาสูงขึน้ ทําให้ สายการบินอาจมีการปรั บราคาภาษีนาํ ้ มันขึน้
ในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ าภาษีนํา้ มันเพิ่มตามความเป็ นจริง
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสารที่ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS /MRS / MR) NAME............................................ SURNAME................................................................
สถานภาพ  โสด  แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
....................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.....................................................................................................................................................................................
..........................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ ..................................มือถือ
..............................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์ บ้าน.........................................................................................
ชื่อสถานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………..
ตําแหน่ งงาน .......................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทาํ งาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่).......................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..............................................
(สําคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ท่ ถี ูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่..................................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที่..............................เดือน
............................ปี ............................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
............................................................................................
เมื่อวันที่........................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที่..............................เดือน
.............................ปี .................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................RELATION
........................................................
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2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................
RELATION........................................................
หมายเหตุ
** กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริ ษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ ท่านเกิด
ความไม่ สะดวกภายหลัง ทัง้ นีเ้ พื่อ
ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทําตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970, 0-2245-7033
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