วันที่

กำหนดกำร

เช้ ำ เทีย่ ง เย็น

โรงแรม

1

กรุ งเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ (CA806 : 04.20-09.20)
เมืองโบรำณจูเจียเจี่ยว+ล่ องเรื อ-ร้ านผ้ าไหม
หังโจว-ถนนโบรำณเหอฝั่งเจีย

X





SHUNCHANG HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

2

ล่ องเรื อทะเลสำบซีหู (เรื อเหมำ)-หมู่บ้านใบชาเซี่ยงไฮ้ -ร้ านหมอนยางพารา-ย่ำนซินเทียนตี้







BAOLONG HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

3

ลอดอุโมงค์ เลเซอร์ -หำดไว่ทำน-ร้ านนวดเท้า
(บัวหิมะ)-GLOBAL HARBOR-ร้ านหยกเซี่ยงไฮ้ -กรุ งเทพฯ (CA805 : 23.50-03.20)







รำคำทัวร์ ข้ำงต้ น ยังไม่ รวม
 ค่ำทิปไกด์ ท้องถิน่ และคนขับรถ ท่ ำนละ 1,200 บำท /ทริป/ต่ อท่ ำน ทั้งนีใ้ นส่ วนค่ำ
ทิปหัวหน้ ำทัวร์ ขึน้ อยู่กบั ควำมพึงพอใจของท่ ำน (เด็กเก็บเท่ ำผู้ใหญ่ )
 ค่ำวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ปท่ องเที่ยว รำคำ 1,000 บำท (สำหรับพำสปอร์ ตไทยเท่ ำนั้น)

 กำหนดกำรเดินทำง วันที่ 2-4 / 3-5 / 7-9 พฤศจิกำยน 2560
วันแรก
01.30 น.
04.20 น.
09.20 น.

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ
วันทีส่ อง
เช้ ำ

กรุ งเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ -เมืองโบรำณจูเจียเจี่ยว+ล่ องเรื อ-ร้ านผ้ าไหม-หังโจว-ถนนโบรำณเหอฝั่งเจีย
 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ ำงประเทศ ) ชั้ น 4
ประตู 9 บริ เวณ ISLAND-U สำยกำรบิน AIR CHINA ( CA ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั ฯ คอย
ต้อนรับและอานวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
เหิ รฟ้าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน AIR CHINA ( CA ) เทีย่ วบินที่ CA806 
เดินทางถึง ท่ ำอำกำศยำนผู่ตง มหำนครเซี่ ยงไฮ้ “ นครปารี สแห่ งตะวันออก ” ปั จจุบนั เซี่ ยงไฮ้เป็ น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของจีน แบ่งออกเป็ น 2 เขต คือ เขตผูต่ งใหม่ และเขตผูซ่ ี เมืองเก่า
กั้นโดยแม่น้ าหวงผู่ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นาท่านเดินทางสู่ เมืองโบรำณจูเจียเจี่ยว (ใช้
เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชั่ วโมง) นาท่าน ล่องเรื อชมเมืองจูเจียเจี่ยว ซึ่ งเป็ นเมืองที่มีสิ่งก่อสร้างทาง
วัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงอยูม่ ากมาย
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านแวะ ร้ ำนผ้ ำไหม ที่ข้ ึนชื่ อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าที่ทาจากผ้าไหม เช่น
ผ้าห่ม เสื้ อผ้า รองเท้า เป็ นต้น นาท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง) ซึ่ ง
เป็ นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋ อเจียง มีความมัง่ คัง่ มากที่สุดแห่งหนึ่งเป็ นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและ
สถาบันศิลปะที่มีชื่อเสี ยงแห่ งหนึ่ งของประเทศจีน ซึ่ งในอดีตมีคาเปรี ยบเปรยถึงความสวยงามของ
เมืองหังโจวและซู โจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู (โจว) หัง(โจว)” จากนั้นนาท่านอิสระช้อปปิ้ ง
ที่ ถนนโบรำณเหอฝั่งเจี่ย ให้ท่านได้เลือกซื้ อของฝาก เช่น เสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า เป็ นต้น
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ไก่ ขอทาน, หมูตงปอ
พักที่ SHUNCHANG HOTEL หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
ล่ องเรื อทะเลสำบซีหู (เรื อเหมำ)-หมู่บ้านใบชา-เซี่ยงไฮ้ -ร้ านหมอนยางพารา-ย่ำนซินเทียนตี้
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่าน ล่ องเรื อทะเลสำบซี หู (เรื อเหมำ) ชมทัศนี ยภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสี ยงโด่งดัง
ไปทัว่ โลก มีเนื้ อที่ 5.66 ตารางกิ โลเมตร ความยาวโดยประมาณ 15 กิโลเมตร น้ าลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร
ชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงในบึงน้ าลึก (หมายเหตุ :หากกรุ๊ปออกเดินทางไม่ ถงึ 15 ท่าน ล่ องทะเลสาบ

เทีย่ ง
บ่ ำย
ค่ำ

วันทีส่ ำม
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ
23.50 น.
03.20 น.

ซี หู ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ ใช้ เรื อเหมา) นาท่านชม หมู่บ้ำนใบชำ ซึ่ งเป็ นชาเขียวที่มีชื่อที่สุด
ของประเทศจีน ให้ท่านได้ชิมชา
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซี่ ยงไฮ้ (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชั่ วโมง) เมืองที่เต็มไปด้วยอาคาร
สถาปั ตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จน ได้รับขนานนามว่าเป็ น “ นครปารี สแห่งตะวันออก ”
จากนั้นนาท่านแวะ ร้ ำนหมอนยำงพำรำ ให้ท่านได้เลือกซื้ อมาฝากคนทางบ้าน
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา
นาท่านเดินทางสู่ ย่ำนซินเทียนตี้ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งคนเดิน ร้านอาหารและแหล่งความบันทึกที่ครบ
ครัน ซิ นเทียนตี้ถือเป็ นปลายทางที่น่าสนใจสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการสัมผัสประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
ของเมืองเก่าในบรรยากาศที่ทนั สมัย
พักที่ BAOLONG HOTEL หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
ลอดอุโมงค์ เลเซอร์ -หำดไว่ทำน-ร้ านนวดเท้า(บัวหิมะ)-GLOBAL HARBOR-ร้ านหยก-เซี่ยงไฮ้ กรุ งเทพฯ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่าน ลอดอุโมงค์ เลเซอร์ ใต้แม่น้ าหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็ นรู ป
ต่าง ๆ ตื่นตาตื่นใจ จากนั้นนาท่านสู่ บริ เวณ หำดไว่ทำน ตั้งอยูบ่ นฝั่งตะวันตกของแม่น้ าหวงผูม่ ีความ
ยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตรเป็ นเขตสถาปั ตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปี
แห่ งชาติจีน” ถือ เป็ นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ ยงไฮ้ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ร้ ำนนวดเท้ ำ
เพื่อสุ ขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสู ตรเดี ยวไม่ซ้ าใคร พร้ อมชมครี มเป่ าซู่
ถัง หรื อที่รู้จกั กันดี ในชื่ อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็ นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลง
กัดต่อย เป็ นยาสามัญประจาบ้าน
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ… ไก่แดง โต๊ ะละ 2 ตัว
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ GLOBAL HARBOR เป็ น SHOPPING MALL ในเมื อ งที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโลก
ก่อสร้ างแบบสถาปั ตยกรรมสไตล์ยุโรป เป็ นหนึ่ งเดี ยวในประเทศจีน ให้คุณได้ความรู ้สึกเหมือน
ช้อปปิ้ งอยูย่ ุโรปโดยไม่ตอ้ งเดินทางไกล ภายในนั้นมีสินค้ามากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ชั้นสองเน้นสิ นค้าที่ ออกแบบโดยนักออกแบบชื่ อดัง ให้ท่านได้เพลิ ดเพลิ น กับการช้อปปิ้ งและ
ถ่ายรู ป จากนั้นนาท่านชม ร้ ำนหยก ซึ่ งเป็ นเครื่ องประดับนาโชค ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากล้ า
ค่า
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ… กุ้งมังกร โต๊ ะละ 1 ตัว
เหิ รฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA ( CA ) เทีย่ วบินที่ CA805 
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...........    
**********ขอบคุณทุกท่ ำนทีใ่ ช้ บริกำร**********
    ซื่ อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริกำร คืองำนของเรำ    
(*** กรุ๊ ปออกเดินทำงได้ ต้ งั แต่ 10 ท่ำนขึน้ ไป ***)

หมำยเหตุ :

ตำมนโยบำยร่ ว มกับ กำรท่ อ งเที่ ยวแห่ ง เมื อ งจี น ทุ ก เมื อ งก ำหนดให้ มี ก ำรประชำสั ม พัน ธ์ สิ นค้ ำ
พื้นเมื องให้ นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ ู จัก คื อ หมู่บ้านใบชา , ร้ านผ้ าไหม, ร้ านนวดฝ่ าเท้ า(บัวหิมะ) ,
ร้ านหยก , ร้ านหมอนยางพารา ซึ่ งจำเป็ นต้ องบรรจุ ในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์
จึงเรี ยนให้ กับนักท่ องเที่ยวทุกท่ ำนทรำบว่ ำ ร้ ำนทุกร้ ำนจำเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ ำนแวะชมซึ่ งจะใช้
เวลำร้ ำนละประมำณ 45-90 นำที ซื้อหรื อไม่ ซื้อขึน้ อยู่กบั ควำมพอใจของลูกค้ ำเป็ นหลัก ไม่ มีกำรบังคับใดๆ
ทั้งสิ้น

ข้ อควรระวัง!!! ท่ ำนใดที่ต้องออกตัว๋ ภำยในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณำ
สอบถำมที่เจ้ ำหน้ ำที่ก่อนทุกครั้ง
**ก่อนทำกำรจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำกทำง
บริษทั ฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมทีข่ ำยเป็ นหลัก**

Shanghai ไฮไลท์ เตอร์ 3 วัน 2 คืน (CA)
(รำคำเฉพำะคนไทยเท่ ำนั้น)
รำคำผู้ใหญ่

รำคำ เด็กอำยุ
ตำ่ กว่ ำ 18 ปี

พักเดีย่ ว
จ่ ำยเพิม่

วันที่ 2-4 พฤศจิกำยน 2560

9,999 บำท

12,999 บำท

3,000 บำท

วันที่ 3-5 / 7-9 พฤศจิกำยน 2560

10,999 บำท

13,999 บำท

3,000 บำท

กำหนดกำรเดินทำง

รำคำพิเศษไม่ รับจอยแลนด์
หมำยเหตุ :

รำคำทัวร์ นี้ ไม่ แจกกระเป๋ำ/มีรำคำเด็ก ซึ่ งรำคำทัวร์ ดังกล่ ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่ องจำกสภำวะ
นำ้ มันโลกทีม่ ีกำรปรั บรำคำสู งขึน้ ทำให้ สำยกำรบินอำจมีกำรปรั บรำคำภำษีน้ำมันขึน้ ในอนำคต ซึ่ ง
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ ำภำษีนำ้ มันเพิม่ ตำมควำมเป็ นจริง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั การเปลี่ ยนแปลง
ของสายการบิ น สภาพทางการเมื อง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและ
ยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะค่าเงิ นบาทที่ไม่คงที่และกรณี ที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่าน้ ามัน
เพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว้)

อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวรวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
3. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. นำ้ หนักสั มภำระท่ ำนละไม่ เกิน 23 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ าหนักต้อง
ไม่เกิน 7 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
หมำยเหตุ : ประกำศ ณ วันที่ 14 ก.ย. 2554 สำยกำรบิน AIR CHINA มีประกำศเปลี่ยนแปลงนำ้ หนัก และขนำด
กระเป๋ำสั มภำระ โดยให้ กระเป๋ำสั มภำระที่โหลดใต้ ท้องเครื่ องได้ ท่ำนละ 1 ใบ มีนำ้ หนักไม่ เกิน 23 กิโลกรัม และขนำด
ของกระเป๋ำต้ องมีขนำดโดยรอบของกระเป๋ำรวมแล้ วไม่ เกิน 158 เซนติเมตร (กว้ ำง X ยำว X สู ง) สั มภำระติดตัวขึน้
เครื่ องได้ ท่ำนละ 1 ชิ้น น้ำหนักต้ องไม่ เกิน 7 กิโลกรัม ถ้ ำน้ำหนักและขนำดของกระเป๋ำสั มภำระเกินกว่ ำที่สำยกำรบิน
กำหนดไว้ จะต้ องเสี ยส่ วนทีเ่ กินเป็ นจำนวนเงิน 200 USD หรื อ 1,300 หยวนต่ อใบ
5. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครอง
ผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูงกว่า 70 ปี
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้
ย่อมอยู่ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชี วิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ ำท่ ำนใดสนใจ ซื้ อ ประกันกำรเดิ นทำงเพื่ อให้ ค ลอบคลุ มในเรื่ อ งของสุ ขภำพ ท่ ำ น
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ ำหน้ ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเริ่ มต้ นที่ 330 บำท
ขึน้ อยู่กบั ระยะเวลำกำรเดินทำง
กำรประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณี ที่เสี ยชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับ
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยูภ่ ายใต้
อานาจของสุ รายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล,
นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตาม
เงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวไม่ รวม
1. ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่ ำวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ ปท่ องเที่ยว รำคำ 1,000 บำท (ใช้ สำเนำหนังสื อเดินทำง) (ซึ่งต้ องเดินทำงไปและกลับพร้ อม

หมู่คณะเท่ ำนั้น) หรื อ หำกต้ องกำรยื่นวีซ่ำแบบเดีย่ ว ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำเดีย่ ว รำคำ 1,500 บำท
หมำยเหตุ : อัตรำค่ำวีซ่ำดังกล่ำว สำหรับผู้ถือพำสปอร์ ตไทยเท่ ำนั้น

หมำยเหตุ :
 กรณีที่ไม่ สำมำรถยื่นวีซ่ำกรุ๊ ปท่ องเที่ยวได้ หรื อท่ ำนมีควำมประสงค์ จะยื่นวีซ่ำเดี่ยว บริ ษัท ฯ ขอเก็บหนังสื อ
เดินทำงตัวจริง , รู ปถ่ ำยรู ปถ่ ำยหน้ ำตรง รู ปสี ขนำด 1.5 X 2 นิว้ พืน้ หลังสี ขำวเท่ำนั้น จำนวน 2 รุ ป และเอกสำร
ทีใ่ ห้ กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ พร้ อมชำระค่ ำส่ วนต่ ำงเพิม่ ยื่นธรรมดา 4 วันทาการ ชาระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม 700
บาท / ยื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม 1,750 บาท (อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น สาหรั บผู้ถือหนั งสื อ
เดินทางไทยเท่านั้น)
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)

5. ค่ ำทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่ ำนละ 1,200 บำท /ทริ ป/ต่ อท่ ำน ในส่ วนค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ขึน้ อยู่กับ
ควำมพึงพอใจของท่ ำน (เด็กเก็บเท่ ำผู้ใหญ่ )***
6. ค่ำทัวร์ ชำวต่ ำงชำติเก็บเพิม่ 600 หยวน/ท่ ำน/ทริป
7. ค่ ำ VAT 7 % หักภำษี ณ ทีจ่ ่ ำย 3 % ในกรณีทลี่ ูกค้ ำต้ องกำรใบเสร็จรับเงินทีถ่ ูกต้ อง จะต้ องบวกค่ ำภำษีมูลค่ ำ
เพิม่ และหัก ณ ทีจ่ ่ ำย จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำนั้น และโปรดแจ้ งทำงบริษัทฯ จะออกให้ ภำยหลังขอสงวน
สิ ทธิ์ออกใบเสร็จทีถ่ ูกให้ กบั บริษัททัวร์ เท่ ำนั้น
เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
1. ชำระยอดเต็มจำนวน ภำยใน 2 วันหลังกำรจอง พร้ อมส่ งสำเนำหน้ ำพำสปอร์ ตให้ กบั ทำงบริษัทฯ
2. เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดิ นทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถ
ยกเลิก หรื อเปลี่ ยนแปลงการเดิ นทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
3. คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ

4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทำงบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่ ำใช้ จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จำกท่ำนเป็ นจำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. กำรยกเลิกและคืนค่ ำทัวร์ หลังจำกมีกำรจ่ ำยเงินมัดจำ
6.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน
คืนค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
6.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน
เก็บค่ ำใช้ จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท
6.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
6.4 ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทำงช่ วงวันหยุดหรื อเทศกำลที่ต้องกำรั นตีมัดจำกับสำยกำรบินหรื อค่ ำมัดจำที่พักโดยตรง
หรื อโดยกำรผ่ ำนตัวแทนในประเทศหรื อต่ ำงประเทศและไม่ อำจขอคื นเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น
Extra Flight และ Charter Flightจะไม่ มีกำรคืนเงินมัดจำ หรื อค่ ำทัวร์ ท้งั หมดเนื่องจำกค่ ำตั๋วเป็ นกำรเหมำ
จ่ ำยในเทีย่ วบินนั้นๆ
หมำยเหตุ
1. จานวนผูเ้ ดินทางขั้นต่าผูใ้ หญ่ 10 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิ ดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิ วตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนื อ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิ ดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่ น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย,
การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถู กปฏิ เสธ การเข้าหรื อออกเมื องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสื อเดิ นทางต้องมี อายุเหลื อใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดื อน และบริ ษทั ฯ รั บเฉพาะผูม้ ี จุดประสงค์เดิ นทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ดอุบตั ิเหตุที่เกิ ด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้

12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
เอกสำรในกำรทำวีซ่ำจีนสำหรับหนังสื อเดินทำงไทย (กรณีทที่ ่ำนมีควำมประสงค์ จะยื่นวีซ่ำเดี่ยว)
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน สั ญชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสื อเดินทำงต้ องไม่ มีกำร ชำรุ ด
ใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ ำเกิดกำรชำรุ ด เจ้ ำหน้ ำทีต่ รวจคนเข้ ำ-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้ )
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ ำยหน้ ำตรง ถ่ ำยจำกร้ ำนถ่ ำยรู ป 2 ใบ ขนำด 33 มม. X 48 มม. พื้นหลังสี ขำวเท่ ำนั้น ห้ ำมแม็ครู ป , ห้ ำมรู ป
เป็ นรอย , ห้ ำมเปื้ อน , ห้ ำมยิม้ , ถ่ ำยหน้ ำตรง , ห้ ำมใส่ เสื้ อสี อ่อนและสี ขำว (แนะนำให้ ใส่ เสื้ อสี เข้ ม) , ห้ ำมใส่ เสื้ อ
คอกว้ ำง แขนกุด ซี ทรู ลูกไม้ สำยเดี่ยว ชุ ดรำชกำร ชุ ดนักเรี ยน นักศึกษำ , ต้ องเห็นคิว้ และใบหูท้ งั 2 ข้ ำงชั ดเจน,
ห้ ำมผมปิ ดหน้ ำ,ห้ ำมใส่ แวนตำสี ดำหรื อกรอบแว่ นสี ดำ,ห้ ำมสวมใส่ เครื่ องประดับทุกชนิด เช่ น ต่ ำงหู,สร้ อย,กิ๊ปติด
ผม,คำดผม เป็ นต้ น อั ด ด้ ว ยกระดำษสี โ กดั ก หรื อ ฟู จิ เ ท่ ำ นั้ น และต้ อ งไม่ ใ ช่ สติ๊ ก เกอร์ หรื อ รู ป พริ้ น ซ์ จำก
คอมพิวเตอร์ **รู ปใหม่ ถ่ำยมำไม่ เกิน 6 เดื อน และ ห้ ำมถ่ ำยรู ปเองและปริ้ นเอง ห้ ำมใส่ เสื้ อแขนกุด ห้ ำมใส่ ชุด
รำชกำรและยูนิฟอร์ มชุ ดทำงำน ** ท่ ำนที่ประสงค์ ใช้ รูปถ่ ำ ยข้ ำรำชกำรในกำรยื่ นวีซ่ำ กรุ ณำเตรี ยมหนั งสื อ
รับรองต้ นสั งกัดจัดมำพร้ อมกับกำรส่ งหนังสื อเดินทำง
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 18 ปี เดินทำง ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
5.1 เดินทำงพร้ อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้ อมพ่อ หรื อ แม่
5.1.1 สาเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.1.4 กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทำงพร้ อมญำติ
5.2.1 สาเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.2.4 กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรื ออาเภอเท่านั้น
6. กรณีหนังสื อเดินทำงชำวต่ ำงชำติ เดินทำง ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
6.1 ใบอนุญาติการทางาน ตัวจริ งเท่านั้น ! ! ต่ออายุการทางานแล้วไม่ต่ากว่า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสื อรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3 สาเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม
6.4 สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
6.5 กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
ค่ ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสื อเดินทำงคนต่ ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษัทสำมำรถขอวีซ่ำให้ ได้

 หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั
ท่านละ 5,060 บาท
 หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุ ณำสอบถำมรำยละเอียดได้ ทเี่ จ้ ำหน้ ำทีฝ่ ่ ำยขำย)
หมำยเหตุ : ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ ได้ เฉพำะชำวต่ ำงชำติทที่ ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำติกำรทำงำน
ในประเทศไทยเท่ำนั้น หำกไม่ ได้ ทำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้ องไปดำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีนด้ วยตนเอง
7. กรณี หนังสื อเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
8. สาหรับผูท้ ี่ถือหนังสื อเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ ง
เอกสารยืน่ วีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง
น้อย 7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อ
เปลี่ยนระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ทปี่ ระสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทำงรำชกำร หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่ รับทำวีซ่ำให้ พำสปอร์ ตของท่ ำน ในกรณีดังต่ อไปนี้
 ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
 นารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 นารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทาวีซ่า
 นารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่ ำงชำติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปทีเ่ ข้ ำกลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ ม สำธำรณรัฐเช็ก
เดนมำร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์ แลนด์ อิตำลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ ำ
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์ เอสโทเนีย
ไม่ สำมำรถขอวีซ่ำด่ วนได้ )
**กำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลีย่ นกฎเกณฑ์ กำรยื่นวีซ่ำโดยไม่ แจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ**
พำสปอร์ ต ควรมีอำยุใช้ งำนเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ ำนตรวจคนเข้ ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน

ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ ำนล่ำงนี!้ !!!
**เนื่องจำกสถำนทูตจีนมีกำรเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์ มกำรขอวีซ่ำเข้ ำจีน กรุ ณำกรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *

เอกสำรทีใ่ ช้ ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง**

ชื่ อ-นำมสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..........................................................SURNAME....................................................
สถำนภำพ  โสด  แต่ งงำน
 หม้ ำย
 หย่ำ
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส........................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
............................ รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้ำน.......................................มือถือ...............................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
............................................................ รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้ำน..................................................
ชื่ อสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..........................................................................................
ตำแหน่ งงำน....................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) .....................................................................................
................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร...................................
(สำคัญมำก กรุ ณำแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สำมำรถติดต่ อท่ ำนได้ โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูล
โดยตรงกับท่ ำน)

ท่ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที.่ .......... เดือน.........................ปี ...................... ถึง วันที.่ ......................เดือน........................ปี ........................
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ ำงประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที.่ ......... เดือน.........................ปี ..................... ถึง วันที.่ ......................เดือน.........................ปี ........................
รำยชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ ำน พร้ อมระบุควำมสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME....................................................................SURNAME...................................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME....................................................................SURNAME..................................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
หมำยเหตุ
กรุณำระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ทที่ ำงำน มือถือ บ้ ำน และกรอกรำยละเอียดแบบสอบถำมตำมควำมเป็ นจริง เพื่อใช้ ในกำรขอยื่นวีซ่ำ
** ถ้ ำเอกสำรส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิม่ เติม อำจทำให้ ท่ำนเกิดควำมไม่ สะดวกภำยหลัง ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ทีน่ ี้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ ำงเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถำนทูตจีน สำมำรถสอบถำมได้ หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

