วันแรก สุวรรณภูมิ – กรุงเทพ – เซี่ยงไฮ – หาดวายทาน – อุโมงคเลเซอร - หอไขมุก
05.30 น. คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผูโ ดยสารขาออก ประตู 9 เคานเตอร S 18 สายการบิน
ศรีลังกันแอรไลน (UL) เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับดูแลดานเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง
07.25 น. ออกเดินทางสูเ มืองเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินศรีลังกัน แอรไลน เทีย่ วบินที่ UL888
(บริการอาหาร และเครื่องดื่ม บนเครื่อง)
12.45 น. ถึงสนามบินเซี่ยงไฮ นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว จากนั้นนําทานชม หาดวายทัน ใน
สมัยกอนเรียกวาหาดเจาพอเซี่ยงไฮ ชมวิวทิวทัศน และทัศนียภาพของ แมน้ําหวงผู ในอดีตเปนที่เชาของบรรดา
ประเทศนักลาอาณานิคม
สิ่งปลูกสรางจึงเปนสถาปตยกรรมแบบตะวันตกและฝงเมืองใหมเปนสิ่งกอสรางที่
ทันสมัยที่สุดของจีนซึง่ มีตึกที่สูงที่สดุ ของเมืองจีนจากนั้นนําทานขึน้ รถไฟลอดอุโมงคเลเซอร ซึ่งในระหวาง
เสนทางทานะจะไดชมแสงเลเซอรที่ยิ่งออกมาเปนรูป ตางๆหลากสีสันสรางความเพลิดเพลินในระหวางการเดินทาง
ลอดแมน้ําหวังผู นําทานขึ้นชม หอไขมุก ชมวิวทิวทัศนของแมน้ําหวงผู ซึ่งในอดีตเปนที่เชาของบรรดาประเทศนัก
กลาอาณานิคมสิ่งปลูกสรางจึง
เปนสถาปตยกรรมแบบตะวันตก และฝงเมืองใหมเปนสิ่งกอสรางทีท่ นั สมัย
ที่สุดของจีนซึง่ มีตึกที่สูงที่สดุ ของเมืองจีน ชมบรรยากาศพรอมถายรูปบนหอคอย TV สูงถึงระดับที่สามของโลกเรา
กับตึกที่สูงที่สดุ ในเมืองจีนสูงถึง88ชั้นหลังจากนั้นนําทานไปผอนคลายความเมื่อยลาดวยการ นวดฝาเทา เปนการ
แชเทาดวยยาสมุนไพรจีน และนวดผอนคลายที่ ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ ฟงเรื่องราวเกี่ยวกับ

การแพทยโบราณตัง้ แตอดีตถึงปจจุบันการสงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปพรอมรับฟงกาวินิจฉัยโรค
โดยแพทยผูเชี่ยวชาญ
ค่ํา

Æ รับประทานอาหารค่ํา
Åพักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเทา zzzz

วันที่สอง เซี่ยงไฮ - หังโจว –วัดจี้กง - ลองเรือซีหู – หมูบานใบชามังกร – โชวไนทออฟซีหู
เชา
Æ รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง หังโจว โดยใชรถโคชปรับอากาศ หังโจ
วตั้งอยูทางเหนือของมณฑล เปนเมืองทีม่ ีประวัติศาสตรความเปนมายาวนาน ปรากกฎรองรอยยอนหลังไปไดถึง
7,000 ป ในสมัยราชวงศฉิน มีชื่อเรียกวาเมืองเฉียนถัง สมัยราชวงศสยุ เปลี่ยนเปนหังโจว ตอมาในสมัยราชวงศซง
ใตไดตั้งหางโจวเปนเมืองหลวง หังโจวเปนเมือง งดงามดวยธรรมชาติ ทัง้ ภูเขา ทะเลสาบ ตนไม และสวนจนไดรับ
สมญานามวา “สวรรคบนดิน” … จากนั้นนําทานสู วัดจิง้ ซือ รูจกั กันในชื่อวัดจี้กง เปนวัด โบราณที่มีชื่อเสียง
ของ ชาวจีนวัดหนึง่ ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวหังโจวเปนอยางยิ่ง วัดนี้สรางใน ป คศ. 954 เดิมชื่อ หุยยื่อ หยงห
มิงหยวน ตอมาคศ .1139 ใน รัชสมัย ซงใต และมีการสรางใหม ในป คศ .1960 ชมรูปของทานจี้กง และบอน้ําเกา
ใหทานรับฟงเรื่องราว ปาฎิหารยของทานจี้กง สมัยที่มีจําพรรษา และ บวชอยูที่วัดแหงนี้ วัดแหงนีย้ ังมีระฆังดี ชาว
จีนมีสํานวนหนึ่งระบุวา “วัดชั้นยอดมิอาจขาดระฆังชั้นเยี่ยม”ระฆังถูกเคาะวันละสองครัง้ เชาและเย็น ระฆัง
(ใบแรกมีชื่อวา เทพเกามังกร) ที่วัดจือฉือ จะถูกเคาะคราวละ 108 ครั้ง เลาขานกันวาดวยเนินเขาทิศใตอัน
ตระหงานเปนกําแพงอยูดานหลังวัดนั้น จะมีถ้ําเล็กโพรงนอยอยูมากมายเมื่อเคาะระฆังจะเกิดการสั่นสะเทือนทํา
ใหเสียงไพเราะกังวานไปทั่วทั้งบริเวณรอบๆ ทะเลสาบซีหูจนไดชื่อวา “ระฆังยามสายยัญที่เนินหนานผิง” นําทาน
ชม หยกแท ทีเ่ ปนเครื่องรางศักดิ์สทิ ธิท์ ี่คนจีนนิยมมีไวตดิ ตัว ใหทานเลือกซื้อและชมตามอัธยาศัย
เที่ยง
Æ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร....จากนั้นนําทานลองเรือชม ทะเลสาบซีหู อันสวยงาม วิจิตร
ตระการตา ชมทิวทัศนสิบแหงของทะเลสาบซีหูไดแก ตวนฉานเสียน, ชานถานอิ้นเหยียน และหนานผิง อวนจง เปน
ตน ทะเลสาบแหงนี้มีพื้นที่ 5.6 ตารางกิโลเมตร ลอมรอบดวยภูเขาสามดาน อีกดานติดกับเมือง ในทะเลสาบมีเกาะ
นอยใหญ มีสงิ่ กอสรางทีน่ าแวะชม เชน โคมหินสะทอนเงาจันทร สวนทาดอกไม จากนั้นจากนั้น ชมหมูบานใบชา
บอมังกร อันลือชื่อที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน ซึง่ ทานจะไดชิมน้ําชาที่มรี สชาติที่แสนยอดเยี่ยมจากใบชาหลงจิ่ง ชานี้
เปนใบชาที่มีชอื่ เสียงมากที่สุดในประเทศจีน มีประวัติยาวนานกวา 2,000 ป มีประโยนชมากมายเชน บํารุงสายตา
ลดไขมันในเสนเลือด ลดน้ําหนัก ใบชาที่นี้เปนใบชาที่มีชื่อเสียงใชในการตอนรับแขกของทางรัฐบาล พระราชินี
แหงอังกฤษ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟาหญิงจุฬาภรณ วลัยลักษณ
ค่ํา

Æ รับประทานอาหารค่ํา ***หลังอาหาร นําทานชม “NIGHT OF XIHU” ที่มคี วามสวยงามตระการตา ชม
การแสดงแสงสีเสียงอันยิ่งใหญ นักแสดงกวารอยชีวิต ที่จะมาบอกเลาเรื่องราวประวัติความเปนมาของ แมน้ําซีหู
และเมืองหังโจว
Åพักที่ DAY JOY HOTEL หรือเทียบเทา zzzz

วันที่สาม อูซิ – พระใหญหลิงซานตาฝอ – ไขมุข – ซูโจว – สวนหลิวหยวน – ไทมสแควรซูโจว
เชา

เที่ยง

Æ รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองอูซิจากนั้นนําทานชม พระใหญหลิงซานตาฝอ
ชมพระพุทธรูปปรางคยืนองคใหญตั้งอยูกลางแจงมีความสูงถึง 88 เมตร อิสระใหทานกราบไหวเพื่อเปนสิริมงคล
จากนั้นนําทานชม ศาลาฝานกงวัดหลิงซาน ตั้งอยูริมทะเลสาบไทหูที่กวางใหญ อยูเชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เปน
กลุมสถาปตยกรรมที่ยิ่งใหญอลังการ ศาลาฯ มีเสนผาศูนยกลางจากทิศใตถึงทิศเหนือ แบงกลุมสถาปตยกรรมเปนฝง
ตะวันออกและตะวันตก มีพื้นที่กวา 7 หมื่นตารางเมตร มีทางเดินเชื่อมระหวางตําหนักกับอาคารตางๆ บนหลังคา
เปนพระเจดีย 5 องค ดานหลังเปนแทนเซนไหวบูชา รูปแบบสถาปตยกรรมตางกับวัดวาอารามทั่วไปของจีน โดยใช
หินกอนใหญทําเปนระเบียงยาว เสาค้าํ หลักและเสาโคงยาว การสรางหลังคาโคงสูงและหองโถงที่กวางใหญ ไม
เพียงแตสะทอนใหเห็นความยิ่งใหญ ลึกซึ้งและสูงสงของพุทธศาสนาเทานั้น หากยังนําเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมมา
ผสมผสานกับปจจัยแวดลอมในปจจุบัน นับไดวา เปนสถาปตยกรรมทางพุทธศาสนาที่ยอดเยี่ยมงดงามยิ่ง ภายใน
ศาลาฝานกงฯ มีผลงานการแกะสลักไมตุงหยางที่ละเอียดประณีต ภาพฝาผนังดวยฝมือของนักเขียนภาพถ้ําตุนหวงที่
มีชื่อเสียง เครื่องประดับชิ้นใหญที่ทําดวยแกวคริสตัลสี เครื่องเขินเมืองหยางโจวที่มฝี มือบรรจงประณีต ภาพสีน้ํามัน
ขนาดใหญ รวมทั้ง รูปสลักนูนสูง แสดงพุทธประวัติ เหมือนเดินเขาสูพิพิธภัณฑที่เก็บสะสมมรดกทางวัฒนธรรมที่
หลากหลาย ศิลปหัตถกรรมอันล้ําคาเหลานี้ตางสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมที่มีประวัติอันยาวนานอยางมีชวี ิตชีวา
แสดงใหเห็นถึงความสงางามนาเกรงขามและความยิ่งใหญของพุทธศาสนา ไขมุกน้ําจืด ที่ขึ้นชื่อในประเทศจีน และ
ที่นี่ทานสามารถหาเลือกซื้อไขมุก และผลิตภัณฑที่ทาํ จากไขมุกในราคาถูกแสนถูก
Æ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานชม สวนหลิวหยวน โบราณสถานอันเกาแก และสวยงามของ
ซูโจวที่สมบูรณแบบของจีน ชมธารน้ําเล็กๆ ศิลามหึมา สะพานโคง อารามหลวง
ขนาดยอมและรวมถึงประวัติของพระจักรพรรดิ์คังซีที่พระองคเคยเสด็จมา ณ ที่นี้เพื่ทรงหาพระแสงดาบวิเศษจนมี
คําพังเพยจากนักกวีเอก “ซูตงปอ”

ค่ํา

Æ รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร ภัตตาคาร จากนั้นนําทานสู SUZHOU HARMONY TIMES
SQUARE เปนแหลงรวมความทันสมัยแหงใหมของซูโจว อีกทั้งทานจะไดชม SKY SCREEN ยาว 500 เมตร
นับเปน LED SCREEN จอยักษบนเพดานแบบชิ้นเดียวที่ใหญที่สดุ ในเมืองจีน
Åพักที่ NANYA HOTEL หรือเทียบเทา zzzz

วันที่สี่

วัดซีหยวน – ประตูน้ําผานเหมิน – เซี่ยงไฮ – วัดพระหยก – ตลาดเฉิงหัวเมี่ยว - กายกรรมอีรา

เชา

Æ รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม ทานเดินทางสู วัดซีหยวน นมัสการพระยูไลซึ่งประดิษฐานอยูในวิหารใหญ
นมัสการเจาแมกวนอิม องค 1000 มือ 1000 ตา หรือพระจี้กงซึ่งแสดงออกสองสีหนา สองอารมณ และยังเปนที่
ประดิษฐานของพระพุทธรูปกวา 500 องค ที่มี พระพักตไมเหมือนกันเลยแมแตใบหนาเดียวนําทานชมโรงงานผา
ไหมชมความงามในการเดินแฟชั่นโชวเกี่ยวกับผาไหมโดยเฉพาะ นําทานชมประตูน้ําผานเหมิน สรางในสมัย
ราชวงศชุนชิว ป ค.ศ.514 โดยจักรพรรดิอูหวัง ไดมีคําสั่งใหแมทัพชื่อ อูจื่อซวี่ มาสรางประตูเมือง ทางดานทิศ

เที่ยง

ค่ํา

วันที่หา

ตะวันตกเฉียงใต ประตูน้ําผาเหมินแหงนี้ ซึ่งเปน 1 ใน 8 ของประตูเมือง ทั้งหมดกําแพงไดสรางเปน 2 ชั้นมี
ชั้นนอก,ชั้นใน และขุดคลองไวรอบๆ เพื่อวาถาหากศัตรตรูไดบุกผานกําแพงเมืองชั้นนอกมาไดเมื่อไหร ทหารทีอ่ ยู
ในกําแพงเมืองชั้นในสามารถที่จะยิงธนูหรือยิงหินเพื่อตานศัตรูไว บนกําแพงเมืองชั้นในยังมีปอมปนใหญอยูอีก 3
จุดและบนประตูเมืองชั้นนอกนี้สลักรูปมังกรเพื่อแสดงใหเห็นถึงเกียรติยศของจักรพรรดิอีกดวย ตอมาในป 1986
ไดมีการบูรณะขึ้นมาใหม ประตูแหงนี้ถือวาเปนประตูเมืองเพียงแหงเดียวที่เมืองซูโจวไดมีการอนุรักษไว ที่บริเวณ
ดานหนาของประตูแหงนี้ จะมีสะพานหินชื่อวา อูเหมินเฉียว เปนสะพานขนาดใหญที่สามารถใหเรือผานไปมาได ..
จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองเซี่ยงไฮ อิสะพักผอนตามอัธยาศัย ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
Æ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานนมัสการ พระหยกขาว ถูกสรางขึ้นในป 1882 เปนวัดที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแก 2 องค ซึ่งอัญเชิญมาจากพมาโดยพระภิกษุชื่อ ฮุยเก็น วัดแหงนี้ถูกทําลายในชวง
ราชวงศชิงถูกโคนลมบัลลังก แตโชคดีที่พระพุทธรูปหยกขาวไมไดถูกทําลาย จึงอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดที่สราง
ขึ้นใหมในป 1928 และใหชอื่ วัดแหงนี้วาวัดพระหยกขาว พระพุทธรูป 2 องค อันล้ําคา นี้ไมเพียงแตเปนพระพุทธรูป
หายากทางดานวัฒนธรรมหากแตยังเปนงานชางศิลปที่มีคายิ่ง พระพุทธรูปปางนั่งทั้ง 2 องคนี้ สลักจากหยกทั้งแทง
แสงสวางและ แสงสะทอนของหยกขาวนั้นทําใหองคพระพุทธรูปมีความงดงามสวางเจิดจายิ่งขึ้น นําทานสู ตลาด
เฉินหัวเมี่ยว ซึง่ เปนสถานที่ขายปลีกสง สินคานานาชนิด เชน เสื้อผา, สินคาอิเล็คทรอนิก, แผนซีดี, ดีวีดี หรือ
แมกระทั่งแผนบลูเรย โดยมีราคาถูก โดยทานสามารถตอรองราคาในการชอปปงไดอยางเมามัน
Æ รับประทานอาหารค่ํา หลังอาหารนําทานชม กายกรรมเซี่ยงไฮ ชุดใหมลาสุด รูปแบบใหม NEW ERA (นิวอี
รา) ประกอบสีเสียงไฮเทค ผาดโผนทันสมัย เราใจ ชมการแสดงชุด กงลอมิเลเนี่ยม มอเตอรไซดไตลูกโลก (8 คัน)
ฯลฯÅพักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเทา zzzz
ตลาดเถาเปาเฉิง – รถไฟแมเหล็ก - กรุงเทพ

Æ รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม นําทานชอปปงที่ ตลาดเถาเปา เพื่อเลือกซื้อสินคาขายสงราคาถูก อาทิ
เชน ผาไหม, ถุงเทา, รองเทา, นาฬิกา เปนตน เพื่อความจุใจในการชอปปงสินคาราคาถูก จากนั้นนําทานนัง่ รถไฟ
เลเซอร ลอดอุโมงคใตแมน้ําหวังผู ซึง่ เปนอุโมงคสรางลึกลงไปจากพื้นแมน้ํา 9 เมตร ยาว 646.7 เมตรจากนั้นทําทาน
สู สนามบิน นําทานเดินทางสูสนามบินโดย รถไฟแมเหล็ก ซึ่งเปนรถไฟลอยฟาที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก กลาวคือ 1
ชั่วโมง ใชเวลาวิ่ง 430 กม. /ชม.รถไฟแมเหล็กนี้ไมใชลอ แตใชพลังงานขับเคลื่อนจากสนามแมเหล็กเพื่อยกตัวและ
เรงความเร็ว รถไฟแมเหล็กไดเปดใชงานเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547 ในเสนทางเชื่อมจากสถานีหลงหยัง สูสนามบิน
ผูตง นครเซี่ยงไฮ ซึ่งมีระยะทาง 30 กิโลเมตร โดยใชเวลาเพียง 8 นาที
14.15 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ สายการบินศรีลังกันแอรไลน (UL) โดยเที่ยวบินที่ UL 887
17.10 น. สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
******************ขอบคุณทุกทานทีใ่ ชบริการ******************

เชา

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญ

เด็ก มีเตียง
พักกับผูใหญ 2 ทาน
20,999.-

เด็ก ไมมีเตียง
พักกับผูใหญ 2 ทาน
19,999.-

พักเดี่ยว

21,999.5,000
8 – 12 / 15 – 19 / 22 – 26 ก.ย.
29 ก.ย.– 03 ต.ค.
21,999.20,999.19,999.5,000
6 – 10 / 13 – 17 / 27 - 31 ต.ค.
22,999.21,999.20,999.5,000
20 – 24 ต.ค.
21,999.20,999.19,999.5,000
3–7/10 –14/17– 21 พ.ย.
24 – 28 พ.ย.
อัตราคาบริการรวม
คาตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-ปกกิ่ง-กรุงเทพ (ตั๋วกรุป), ภาษีสนามบินทุกแหง, คาธรรมเนียมภาษีน้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ,
คาธรรมเนียมวีซาจีน, คาทีพ่ ักระดับมาตรฐานตามรายการ, คาธรรมเนียมสถานที่ทอ งเที่ยวตามโปรแกรม, คารถโคชปรับอากาศ
เดินทางตามรายการ, คาอาหารทุกมื้อตามรายการ, คาน้ําหนักสัมภาระตามที่สายการบินกําหนดทานละ 20 กิโลกรัม, บริการ
น้ําดื่มทุกวันทองเที่ยว, ทุกที่นงั่ มีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งลานบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม), ทัวรราคาโปรโมชัน่ ไมมแี จก
กระเปา
อัตราคาบริการไมรวม
คาทิปกระเปาขึ้นหองพัก / คาทิปไกดทองถิ่น และคาทิปคนขับรถทองถิ่นคนละ 10 หยวน/วัน/คน , คาทําหนังสือเดินทาง /
คาธรรมเนียมวีซาที่ไมใชพาสปอรตไทย / คาน้ําหนักเกินพิกัดที่สายการบินกําหนด, คาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาโทรศัพท
คาอาหารที่สงั่ นอกเหนือรายการ, คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

***รบกวนทุกทานกรุณาเตรียมคาทริปไกดและคนขับรถ ทิปหัวหนาทัวร วันละ 30 หยวนตอวัน รวม
150 หยวนตลอดการเดินทาง
หมายเหตุ
บริษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสัยจนไมอาจแกไขได แตยังคงจะ
รักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิ
ตองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราตางประเทศ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติม
จากราคาที่กําหนดไว / คณะทัวรครบ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมหี ัวหนาทัวร แตมีไกดทองถิ่นพูดไทยรับ) ครบ 15 ทาน มีหัวหนา
ทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ / เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึง่
หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิน้ และทางบริษัท
จะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน

สํารองที่นั่ง * ชําระเงินมัดจํา ทานละ 10,000 บาท พรอมแจงชื่อเปนภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * สวนที่เหลือ ชําระ
ทั้งหมดกอนการเดินทาง 15 วัน
เอกสารวีซา 1. หนังสือเดินทางทีม่ ีอายุจนถึงวันเดินทางไมต่ํากวา 6 เดือน 2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวางสําหรับประทับตรา
อยางนอย 2 หนาเต็ม 3. รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ ** ถายมาไมเกิน 6 เดือน ** อัดภาพดวยกระดาษปรกติ
กรณีหนังสือเดินทางคนตางชาติ
1. หนังสือเดินทางของคนตางชาติ จายเพิ่ม 300 บาท (ยกเวน ไตหวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอรต+รูปถายสีขนาด 2
นิ้ว จํานวน 2 ใบ + ที่อยู + ใบอนุญาตการทํางาน (ถามี)
2 หนังสือเดินทางคนไตหวัน (ตองกรอกเอกสารเปนภาษาจีน รายละเอียดที่อยู ใบอนุญาตการทํางาน)
3 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 3,400 บาท
สถานทูตจีน ไมรับเลมของทานวีซาในกรณีดังนี้คือ
อัตราคาวีซาดวน เมื่อสงหนังสือเดินทางลาชา
ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง ไวผมยาว แตงหนา ทาปาก
• ยื่นวีซาดวน 1 วัน จายเพิ่มทานละ 1,200 บาท
นํารูปเกาที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช
นํารูปถายเลนๆ มีวิวดานหลัง ยืนเอียงขาง ฯลฯ มาตัดใช เพื่อยื่นวีซา • ยื่นวีซาดวน 2-3 วัน จายเพิ่มทานละ 800 บาท
นํารูปที่เปนกระดาษสติคเกอร หรือรูปที่ใชกระดาษพรินซจากคอมพิวเตอร
· เอกสารทีต่ องใช: หนังสือเดินทางทีย่ ังมีอายุใชไดจนถึงวันเดินทางตองไมต่ํากวา 6 เดือน
>> การสํารองทีน่ ั่งจะเกิดการยืนยันวาเดินทาง เมื่อทานแฟกซสําเนาการชําระคาบริการและไดรับการยืนยันจาก
พนักงานขายเทานั้น กรณีไมไดรับความสะดวก กรุณาติดตอเบอร 085-484-5374//085-484-5379
>> บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆกอนเดินทางอยางนอย 7 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้น
ไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 32 ทาน หรือเกิดสถานการณบางอยางที่ทาํ ใหไมเกิดความ
สะดวกตอการเดินทางทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทงั้ หมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการหรือนําคณะ
เดินทางโดยไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทยแตมีผูดูแลเมื่อทานเดินทางถึงแตละประเทศ
>> บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จนไม
อาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลตางๆ
>> เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินในทุกกรณี
>> ทุกทีน่ งั่ มีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ลานบาท (คารักษาพยาบาล หาแสนบาทและมีเงื่อนไขอื่นๆระบุตามกรรม
ธรรม)
>> อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวรขึ้นโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการ
เปลี่ยนแปลงจน

กระทบกับราคาทัวรหรือสายการบินปรับขึ้นคาธรรมเนียมตาง ๆเชนคาภาษีนา้ํ มัน หรือภาษีสนามบินตางๆ /
หรือรัฐบาลของประเทศตางๆประกาศปรับราคาคาบัตรผานประตูสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ
>> กรณีทที่ านชําระมัดจําหรือชําระคาทัวรแลวตองการยกเลิกการเดินทาง ตองทํากอนการเดินทางอยางนอย
45 วัน โดยนับเฉพาะวันทําการ ทางบริษัทฯจะดําเนินการตรวจเช็คและคืนคาใชจายใหตามจริง(ยกเวนคาวี
ซา), กรณียกเลิกการเดินทางเนื่องจากปวยตองนําสงใบรับรองแพทยเพื่อทําเรื่องกับสายการบินและโรงแรม
ที่พัก และตองรอฟงผลตอบรับวาสามารถทําเรื่องคืนไดหรือไม/กรณีทชี่ ําระคาใชจายเปนบัตรเครดิต และ
ตองการยกเลิกทานตองยอมรับเงื่อนไขเกีย่ วกับดอกเบี้ยและคาดําเนินการจายบัตรเครดิตที่ทางธนาคารทํา
การเรียกเก็บ/ อนึ่งตั๋วเครือ่ งบินและโรงแรมที่พักเปนราคาแบบหมูคณะหากตองการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
การเดินทาง ทานอาจมีคาใชจาย กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่อกี ครั้งกอนยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
>>การที่ทานไมเดินทางตามรายการ อาจทําใหตองมีคาใชจายเพิ่ม ( กรณีไมลงรานชอปปง เพิ่มรานละ 300 หยวน /
ทาน)
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการทองเที่ยวในตางประเทศ ซึ่งไมอาจรับผิดชอบตอความ
เสียหายตางๆ ที่อยูเหนือการควบคุมของเจาหนาที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลีย่ นแปลงกําหนดเวลาในตาราง
บิน ภัยธรรมชาติฯลฯ หรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ ทั้งทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย
ความลาชาหรือจากอุบัติเหตุตางๆ ฯลฯ ตอการตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจาหนาที่ตรวจคนเขาหรือออกเมือง อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไมถูกตอง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น

รายละเอียดการยืน่ ขอวีซา ประเทศจีน
กรุณากรอกขอความใหครบถวน ดวยภาษาอังกฤษ (พิมพใหญ)
ชื่อ-นามสกุล
...........................................................................................................................................................................
สถานะภาพ  โสด
 แตงงาน  มาย
 หยา
ที่อยูที่สามารถติดตอได
..........................................................................................................................................................
ชื่อที่ทํางาน/ โรงเรียน .......................................................................... ตําแหนง / ชัน้
...........................................................
ที่อยู
.........................................................................................................................................................................................
เบอรโทรศัพทบาน ............................................. ที่ทํางาน/โรงเรียน ........................................... มือถือ
...............................
ชื่อผูตดิ ตอ(กรณีฉุกเฉิน) ........................................................................... เบอรโทรศัพท
......................................................
(กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน
... สําคัญมาก)

รายชื่อผูที่รว มเดินทางดวย :
1. ..................................................................................อาชีพ..........................................ความสัมพันธ
................................
2. ...................................................................................อาชีพ..........................................ความสัมพันธ
...............................
3. ...................................................................................อาชีพ..........................................ความสัมพันธ
...............................
ใครเปนผูออกคาใชจา ยในการเดินทางใหทาน
 ออกคาใชจายเอง
 ผูปกครองออกคาใชจายให  อื่นๆ (โปรดระบุ)
..................................................
 ไมมี
ทานมีประกันสุขภาพครอบคลุมในการไปจีนหรือไม  มี
ถามี กรุณาระบุชื่อบริษัทประกัน
..............................................................................................................................................

ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนมากอนหรือไม

 เคย

 ไมเคย

ถาเคย กรุณาระบุวันที่...............................................สถานที่................................................วัตถุประสงค
..............................
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปประเทศอื่นหรือไม

 เคย

 ไมเคย

ถาเคย กรุณาระบุวันที่...............................................ประเทศ................................................วัตถุประสงค
.............................
เอกสารที่ตองใช
1.รูปถายสี 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังสีขาว
2.สําเนาทะเบียนบาน // สําเนาบัตรประชาชน
***รบกวนกรอกรายละเอียดใหครบเนือ่ งจากสถานฑูลจีนมีการเปลี่ยนแบบฟอรมการยื่นวีซาจึงตองมีขอมูล
เพิ่มเติม***

