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 เซี่ยงไฮ้ หาดว่ายทัน, ถนนนานกิง, ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว
 หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซี ห ู บ้านเศรษฐีหเู ซียเหยี ยน ถนนโบราณเหอฝางเจีย
 อู๋ซี นมัสการพระใหญ่หลินซานต้าฝอ ศาลาฟานกง
 ซูโจว ชมสวนหลิวหยวน สวนสวยงามแห่งซูโจว, ชมถนนโบราณซานถังเจีย
 เมนูพเิ ศษ ปลากุ้ยหยู, ซี่โครงหมูอู๋ซี, ไก่แดง, ไก่ขอทาน, หมูตงโป
 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
กาหนดการเดิ นทาง
วันแรก
15.30 น.

11-15, 19-23 ตุลาคม 2561

กรุงเทพฯ (สนามบิ นสุวรรณภูมิ) – หังโจว
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 แถว E
เคาน์เตอร์ XIAMEN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าทีต่ ้อนรับและอํานวย
ความสะดวกด้านสัมภาระ ** XIAMEN AIRLINES ให้บริการการ
เดินทางด้วย AIR CRAFT BOING 737-800 ***
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18.10 น.
23.00 น.

ออกเดินทางโดยเทีย่ วบินที่ MF 8674 บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
เดินทางถึงสนามบิน หังโจว (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง)
่
ผ่านพิธกี ารศุลกากรและรับ
กระเป๋ าสัมภาระแล้ว
นําท่านเดินทางเข้าทีพ่ กั RAMADA HANGZHOU RIVERSIDE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง
เช้า

หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีห ู – หมู่บ้านใบชา –ซูโจว –สวนหลิ วหยวน –ถนนโบราณซานถังเจีย
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (1) นํ าท่านเที่ยวชม
บรรยากาศของหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียงเป็ นเมืองที่
งดงามด้วยธรรมชาติ ทะเลสาบ ต้นไม้และสวนสวย ซึง่ ในอดีตมี
คําเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและ ซูโจวว่า “
บนฟ้ ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว) นํ าท่านล่องเรือชม
ทะเลสาบซี หู ผ่านชม สะพานด้วน(แต่ไม่ด้วน) ซึง่ เป็ นทีม่ าของ
ตํานานเรื่อง“นางพญางูขาว”กับชายคนรักชื่อ“โข้เซียน” และชม โคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์น้ํ าลึก
ตลอดจนชมธรรมชาติอนั งดงามสดชื่นรอบๆทะเลสาบแห่งนี้ท่ไี ด้รบั สมญานามจากนักท่อ งเที่ยวว่า
“พฤกษชาติในนครินทร์” จากนัน้ นําท่านสู่ หมู่บ้านใบชาเหมยเจียอู แหล่งผลิตใบชาเขียวทีข่ น้ึ ชื่อของ
จีน หลงจิ่ งฉา เลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์จากชาเขียว จากแหล่งกําเนิดโดยตรง เช่น ใบชา หมอนใบชา ลูกอม
ชาเขียวชม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นําท่านสู่ เมืองซูโจว (ใช้เวลาประมาณ 2 ชัวโมง
่
30 นาที) เมืองซูโจวเป็ นเมืองแห่งสวนสวยและ มี
ประวัตคิ วามเป็ นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รบั สมญานามว่า เมืองแห่งสาวงาม จนได้รบั ฉายาว่า
“เมืองสวรรค์ในโลกมนุ ษย์” เมืองซูโจวได้ขน้ึ เป็ นมรดกโลกเมื่อปี
พ.ศ.2540 นํ าท่านเที่ยวชม สวนหลิ วหยวน เป็ นสวนขนาด
20,000 ตารางเมตร เป็ นสวนที่ใหญ่เป็ นอันดับต้นๆ ของซูโจว
สร้างขึน้ ครัง้ แรกในสมัยราชวงศ์หมิง แบ่งออกเป็ น 4 ส่วนคือ
ส่ ว นกลาง ส่ ว นตะวัน ออก ส่ ว นตะวัน ตก และส่ ว นเหนื อ โดย
ส่วนกลางเป็ นเนินเขาตัดกับสระนํ้า ส่วนตะวันออกเป็ นทีพ่ กั อาศัย
และสวนหิน ส่วนตะวันตกเป็ นส่วนเนินเขากับป่ ารกและส่วนเหนือเป็ นทิวทัศน์ ท้องนาในแบบชนบท
จุดเด่นของการออกแบบสวนแห่งนี้ คือ การผสมผสานเอาหินแห่งไท่หู เข้ามาจัดเป็ นสวนได้อย่างลงตัว
ไม่ว่าจะเป็ นการนํามาจัดแต่งเป็ น โต๊ะหิน เก้าอี้หนิ ขัน้ บันไดหิน อันเป็ นเอกลักษณ์ของจีน โดยมีหนิ มี
ชื่อเสียงทีส่ ุดของ สวนแห่งนี้กค็ อื หินก้วนหยุนเฟิ ง มีความสูงกว่า 6.5 เมตร .....นําท่านเดินชม ถนน
โบราณซานถังเจีย ตรอกโบราณทีเ่ ก่าแก่ท่สี ุดในซูโจวตรอก"ซานถังเจีย" มีประวัติ ความเป็ นมากว่า
1,000 ปี
ตัง้ อยู่ใ นเขตเมือ งเก่ าทางทิศ ตะวันตกเฉี ยงเหนื อ ของเมือ งซูโจวในมณฑลเจีย งซู สร้างขึ้นในสมัย

กลางวัน
บ่าย
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ราชวงศ์ถงั เป็ นย่านการค้าและวัฒนธรรมทีม่ คี วามเจริญและคึกคักมากในช่วงราชวงศ์หมิงและชิง *****
ให้ท่านได้ลม้ิ รสชาจีนคนละแก้ว และ ชมการแสดง ****
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (3)
นําท่านเข้าทีพ่ กั LIVER POOL HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
ซูโจว – อู๋ซี – พระใหญ่หลิ นซาน – เซี่ยงไฮ้ – หาดว่ายทัน – ถนนนานกิ ง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (4) นําท่านเดินทางไปยัง
อู๋ซี (ใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมง
่ 30 นาที) เมืองอุตสาหกรรมเก่าใน
มณฑลเจียงซู มีทะเลสาบไท่หพู าดผ่านแบ่งเมืองออกเป็ นสองส่วน
ผังเมืองเป็ นวงกลมและภายในเมืองมีคลองสายเก่าตัดไขว้กนั ซึ่ง
ยังใช้เป็ นทางสัญจรของเรือขนาดใหญ่ ได้รบั การพัฒนาเมืองจน
เจริญและถูกขนานนามว่า เซี่ยงไฮ้น้อย .....นํ าท่านนมัสการ พระ
ใหญ่หลิ นซานต้ าฝอ ณ. วัดหลินซาน (รวมรถเล็ก) ซึง่ เป็ นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ สูง 88 เมตร หนัก
700 ตัน เป็ นพระพุ ทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่ ลักษณะพระพักตร์ส ง่างาม หรือ ตามภาษาจีน
เรียกว่า หลิงซานต้าฝอ เชิญท่านไหว้พระขอพรตามอัธยาศัย , ชม ศาลาฝานกง วัดหลิ นซาน ตัง้ อยู่
ริมทะเลสาบไท่หูทก่ี ว้างใหญ่ เชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็ นกลุ่มสถาปั ตยกรรมทีย่ งิ่ ใหญ่อลังการ มี
พืน้ ทีก่ ว่า 7 หมื่นตารางเมตร มีทางเดินเชื่อมระหว่างตําหนักกับอาคารต่างๆ บนหลังคาเป็ นพระเจดีย์
5 องค์ ภายในศาลาฝานกงฯ มีผลงานการแกะสลักไม้ท่ลี ะเอียดประณีต ภาพฝาผนังด้วยฝีมอื ของ
นักเขียนภาพถํ้าตุนหวงทีม่ ชี ่อื เสียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
นําท่านออกเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ซึง่ ได้รบั การขนานนามว่า นครปารีสแห่งตะวันออก ตัง้ อยู่
บนฝั ง่ แม่น้ําหวังผู่เส้นเลือดทีห่ ล่อเลีย้ งมหานครเมืองนี้และมีความ
ยาวถึง 80
ก.ม.เป็ นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ
ของภูม ิภ าคทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทุ น
รวมถึง ด้า นแฟชัน่ และการท่ อ งเที่ย วเซี่ย งไฮ้จ ึง นั บ เป็ น ความ
ภาคภูมใิ จของชาวจีนเซีย่ งไฮ้เป็ นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้าน
ความก้าวหน้าและความทันสมัย ยังเป็ น ศูนย์กลางการค้า, เมือง
ท่า และเป็ นเมืองขนาดใหญ่ทส่ี ุดของจีน.....ร้านอาหารและศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย..... นําท่าน
ชมการสาธิตการรักษาแผล จากไฟไหม้ของโรงงานเป่ าฝู่ ถงั ผลิตยา “บัวหิมะ” ทีข่ น้ึ ชื่อทีส่ ุดของเมืองจีน
.....จากนัน้ นําท่านชม หาดว่ายทัน ตัง้ อยู่บนฝั ง่ ตะวันตกของแม่น้ําหวงผู่มคี วามยาวจากเหนือจรดใต้
ถึง 4 กิโลเมตร เป็ นเขตสถาปั ตยกรรม ทีไ่ ด้ช่อื ว่าพิ พิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปี แห่ งชาติ จีน เป็ น
ศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารทีส่ ําคัญแห่งหนึ่งของเซีย่ งไฮ้และเป็ นแหล่งรวมศิลปะ
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สถาปั ต ยกรรมที่ห ลากหลายผสมผสานระหว่ า งสถาปั ต ยกรรม
ตะวันออก-ตะวันตกเป็ นที่ตงั ้ ของหน่ วยงานภาครัฐ …..นํ าท่านชม
และช้อ ปปิ้ ง ถนนนานกิ ง ย่านช้อ ปปิ้ งซึ่งมีค วามยาวถึง 5 กม.
ศูนย์ก ลางการช้อ ปปิ้ งที่ค ึก คักมากที่สุ ดของนครเชี่ยงไฮ้ รวมทัง้
ห้างสรรพสินค้าใหญ่ช่อื ดังกว่า 10 ห้าง ร้านค้าต่างๆ….
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (6)
นําท่านเข้าทีพ่ กั REGAL SHANGHAI EAST ASIA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
เซี่ยงไฮ้ – ตลาดเฉิ งหวังเมี่ยว – หังโจว – ถนนโบราณเหอฝังเจี่ย
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (7) นําท่านแวะเทีย่ วชมร้าน
จําหน่ าย หยกและผลิตภัณฑ์จากหยกอันมีช่อื เสียงของประเทศจีน
.....นําท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉิ นหวังเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปี เป็ น
ตลาดเก่ า ของผู่ ต ง เมือ งเซี่ย งไฮ้ อาคารบ้า นเรือ นบริเ วณนี้ เ ป็ น
สถาปั ต ยกรรมโบราณสมัย ราชวงศ์ ห มิง และชิ ง ตกแต่ ง สไตล์
สถาปั ตยกรรมแบบโบราณจีน และเก่ากว่าร้อยปี ทีย่ งั คงความงดงาม
ทัง้ ร้านขายอาหาร ร้านขนมพืน้ เมืองอาหารขึน้ ชื่อของทีน่ ่คี อื เสีย่ วหลงเปา อันลือชื่อ และยังมีขายของที่
ระลึกต่างๆมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
นํ าท่านเดินทางกลับหังโจว (ใช้เวลาประมาณ 3 ชัวโมง)
่
แวะชม ร้านผ้าไหมจี น ชมวิธกี ารนํ าเส้น
ไหมออกมาผลิตเป็ นสินค้าทัง้ ใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทําไส้นวม
ผ้าห่มไหม เหมาะกับการซือ้ เป็ น ทัง้ ของฝากและใช้เอง เป็ นสินค้าทีม่ ชี ่อื เสียงอันเป็ นเอกลักษณ์ของจีน
จากนัน้ นําท่านเทีย่ วชม ถนนโบราณเหอฝางเจีย เป็ นถนนคนเดิน มีสแ่ี ยกทีแ่ ต่ละแยกมีความยาว 1
กิโลเมตรครึง่ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งของนักท่องเที่ยวของชาวจีนและต่างชาติ เป็ นถนนอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรม
ของเมืองหังโจว
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (9)
นําท่านเดินทางเข้าทีพ่ กั RAMADA HANGZHOU RIVERSIDE HOTEL หรือเทียบเท่า
หังโจว – คฤหาสน์เศรษฐีหเู ซี่ยเหยียน – กรุงเทพฯ
รับ ประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่ พ ั ก (10) นํ า ท่ า นชม
คฤหาสน์ เศรษฐี หเู ซี่ ยเหยียน คหบดีผมู้ อี ทิ ธิพลต่อรัฐบาลจีน
สมัยปลายราชวงศ์ชงิ เด็กยากจนถือกําเนิดเมื่อปี ค.ศ.18223
จากเมืองจีซ้ ี มณฑลอันฮุย ทีต่ ่อสูช้ วี ติ จนประสบความสําเร็จ
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ก้าวหน้าเป็ นเศรษฐีอยูท่ ห่ี งั โจว .....ได้เวลาอันสมควรนําท่านไปยังสนามบิน
ออกเดินทางกลับโดยเทีย่ วบินที่ MF8673 บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมกิ รุงเทพฯโดยสวัสดิ ์ภาพ
************************************************************************

อัตราค่าบริ การ (บาทต่ อท่าน)
วันเดิ นทาง

11-15 ตุลาคม 2561
19-23 ตุลาคม

ตุลาคม 2561
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่าน มีเตียง
23,999
23,999
23,999
23,999

เด็กอายุ 2-11 ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่าน ไม่มีเตียง
22,999
22,999

พักเดี่ยว
เพิ่ ม
4,000
4,000

อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – เซีย่ งไฮ้ –กรุงเทพฯ โดยสายการบิน XIAMEN AIRLINE
2.
ค่าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว 4 คืน (ห้องละ 2- 3ท่าน)
3.
ค่าอาหาร 10 มือ้ ตามรายการ
4.
ค่ารถนําเทีย่ วตามรายการ
5.
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
6.
ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทําการ (พาสปอร์ตไทย)
7.
ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชือ้ เพลิง
8.
ค่าประกันภัยอุบตั เิ หตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท
*** ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***
อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีก่ ําหนด
2.
ค่านํ้าหนักเกิน 20 ก.ก.
3.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิตบิ ุคคล)
4.
ค่าภาษีนกั ท่องเทีย่ ว (ถ้ามี)
5.
ค่าทิปคนขับรถ,ไกด์ทอ้ งถิน่ คนละ100หยวนต่อท่านตลอดทริปและหัวหน้าทัวร์250บาทต่อท่านตลอดทริป)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางมีอายุนบั จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
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หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่ านัน้ ,หน้ าตรง,
เห็นใบหู, ห้ ามยิ้ ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,ไม่สวมแว่ นตาดา
และไม่สวมเสื้ อสี ขาว , คนมุสลิ มต้ องเปิ ดให้ เห็นใบหน้ า***ห้ ามใช้ คลิ ป หรือ
ลวดเย็บติ ดกับรูป หรือทาให้ รปู ถ่ายเป็ นรอยสถานฑูตจะปฎิ เสธไม่รบั ยื่นวีซ่า
โดยเด็ดขาด***
4. สําหรับผู้ท่เี คยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสําเนาหน้ าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครัง้ ล่าสุ ด
(กรณีวซี ่าจีนอยูใ่ นหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสําเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้
ล่าสุดแนบมาด้วย)
5. สําหรับผูท้ ถ่ี อื หนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรือ่ งแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านัน้ ก่อนการ
ส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
ด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนทีส่ ถานทูตจีน
6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตาม
ความเป็ นจริงเกีย่ วกับ สถานทีศ่ กึ ษา สถานทีทาํ งาน ตําแหน่ งงาน ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีอ่ ยู่ทท่ี ํางาน ญาติทต่ี ดิ ต่อได้ใน
กรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ท่ที ํางาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ
หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่ มีปัญหา (สถานทูตมีการ
โทรศัพท์ส่มุ ตรวจทุกวัน)
7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ( อายุต่าํ กว่า 20 ปี ) ต้องแนบสําเนาสูตบิ ตั ร
8. กรณีท่เี ด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุ ญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มบี ดิ า
มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็ นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ท่ี เขต หรือ อําเภอ ทีท่ ่านอาศัยอยู่
9. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติ มหรือ
เปลีย่ นระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิทธิ ์ของสถานทูต และ บางครัง้ บริษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
10. ผูท้ ป่ี ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุ ญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่า
ในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างการเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
11. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติทท่ี ํางานในประเทศไทย
และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน้ หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการ
ขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เอกสารทีต่ อ้ งเตรียมสําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
พาสปอร์ตตัวจริง ทีม่ อี ายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
ใบอนุญาตการทํางาน
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12.
-

หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รบั ทําวีซ่าให้ท่านในกรณีดงั ต้องไปนี้
ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีด่ เู ป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
นํารูปถ่ายเก่า ทีถ่ ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
นํารูปถ่าย ทีม่ วี วิ ด้วยหลัง ทีถ่ ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า รูปถ่ายทีเ่ ป็ นกระดาษสติกเกอร์
หรือ รูปทีพ่ ริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
13. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึง่ เป็ นการขอปกติ 4 วันทําการ หากท่านใดยื่นขอวีซ่า
ล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิม่ 1,000 บาท หากกรณีด่วนทีส่ ุด 1 วัน 1,400
บาทต่อท่าน
14. กรณี วี ซ่า ไม่ ผ่า นการพิ จ ารณาจากทางสถานฑู ต ไม่ ว่ ากรณี ใดๆทัง้ สิ้ น ต้ อ งช าระค่ า ธรรมเนี ย มการ
ดาเนิ นการเล่มละ 500 บาท สาหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สาหรับการยื่นด่วน ให้ กบั ศูนย์บริ การยื่น
ขอวีซ่าของสถานทูตจีน
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท / 15,000 (ช่วงเทศกาล)
2.
หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 -514 9207
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 21 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 15 ท่าน มีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
หากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่านขึน้ ไปมีหวั หน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเที่ยวยังคงเดิมโดย
ไกด์ทอ้ งถิน่ ดูแลคณะ
หมายเหตุ
1. รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยู่กบั ประกาศเปลีย่ น
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แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
เมือ่ ท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน)
รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปั ญหาอัน
เนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
ค่าบริก ารที่ท่านชําระเป็ นการชําระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชําระให้กับตัว แทนแต่ ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้ าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิ้น
ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจําคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคื น
เงิน ค่ า เสีย หายให้ก ับ ผู้จ องทัว ร์ไ ด้โ ดยไม่ค ิด ค่ า เสีย หายที่ร ะบุ ไ ว้ข้า งต้น และบริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิใ์ นการ
เปลีย่ นแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก่อน
สําหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่ น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้ง
บริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดย
ไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิก บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
 ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชําระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งั ่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการ
บิน เป็ น ผู้กํ า หนด ซึ่ง ทางบริษัท ฯ ไม่ส ามารถเข้า ไปแทรกแซงได้ และในกรณี ย กเลิก การเดิน ทาง และได้
ดําเนินการ ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการ
บินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
2. กรณีท่ีต้อ งการ REQUEST ชนิ ด ของห้อ งพัก เป็ น พิเ ศษ .....บริษัทฯ จะแจ้งให้ท างบริษัทตัว แทนใน
ต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามทีร่ อ้ งขอหรือไม่
3. กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักอาจเต็ม
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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การเดิ นทางเป็ นครอบครัว
 หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัว ใหญ่ หรือ เดินทางพร้อ มสมาชิกในครอบครัว ที่ต้อ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเ ศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้ก ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัว หน้ าทัว ร์มคี ว าม
จําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
ความรับผิดชอบ บริษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทีย่ ว สายการบิน และตัวแทนการท่องเทีย่ วในต่างประเทศซึง่ ไม่
อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึน้ ทัง้ ทางตรง
หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่างๆ ฯลฯ หรือต่อการตอบ
ปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือเอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ

