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ตารางการเดินทาง
วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

เชา

เที่ยง

ค่ํา

พักที่

WISDOM HOTEL
ดอนเมือง-นานกิง-อูซี
X
X
4 ดาว หรือระดับเทียบเทา
(XW 888 : 14.00-18.50)
พระใหญหลิงซาน(รวมรถราง)-รานไขมุก
BAOLONG JUJIA HOTEL
2
อูซ-ี เซี่ยงไฮ-รานนวดเทา(บัวหิมะ)-หาดไวทาน
4 ดาว หรือระดับเทียบเทา
ถนนนานกิง
SHUNCHANG HOTEL
ลอดอุโมงคเลเซอร-รานหยก-เซี่ยงไฮ-หังโจว
3
4 ดาว หรือระดับเทียบเทา
รานผาไหม-ถนนโบราณเหอฝงเจีย
ลองเรือทะเลสาบซีหู-รานใบชา-หังโจว
4
นานกิง-ดอนเมือง(XW 887 : 20.10-23.20)
หมายเหตุ :
•ไมรวมคาวีซาจีนแบบกรุปทานละ 1,000 บาทหรือ คาวีซาจีนแบบเดี่ยว (4 วันทําการ)ทานละ 1,500 บาท
•เด็กอายุตั้งแต 2-18 ป เก็บคาทัวรเพิ่ม ทานละ 4,000 บาท
•ไมรวมคาทิปคนขับรถ, ไกดทอ งถิ่นและหัวหนาทัวรจํานวน 250 หยวน/ทริป/ทาน(เด็กชําระทิปเทาผูใหญ)
1

กําหนดการเดินทาง
วันที่ 14-17 / 16-19 / 21-24 / 23-26 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 28 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม / 30 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2561
วันที่ 05-08 / 07-10 ธันวาคม 2561
วันที่ 12-15 / 14-17 / 19-22 ธันวาคม 2561
วันที่ 21-24 / 26-29 ธันวาคม 2561
วันที่ 28-31ธันวาคม 2561
วันที่ 02-05 / 04-07 / 09-12 / 11-14 / 16-19 / 18-21 มกราคม 2562
วันที่ 23-26 / 25-28 / 30 มกราคม-02 กุมภาพันธ 2562
วันที่01-04 / 13-16 / 15-18 / 20-23 / 22-25 / 27 กุมภาพันธ-02 มีนาคม 2562
วันที่ 06-09 / 08-11 / 13-16 / 15-18 / 20-23 / 22-25 / 27-30 มีนาคม 2562
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โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
11.00 น.

ดอนเมือง-นานกิง-อูซี
พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ (Terminal 1) ชั้น 3 ประตู 5 แถวที่ 6สาย
การบิน NOK SCOOT (XW) โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน
14.00 น.
เหิรฟาสู เมืองนานกิงประเทศจีน เที่ยวบินที่ XW888
(บนเครื่องไมมีบริการอาหารและน้ําดื่มฟรี แตมีจําหนายบนเครื่อง)
18.50 น.
เดินทางถึง สนามบินนานกิง ลูโขว เมืองนานกิงประเทศจีน ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระ
เรียบรอยแลว
ค่ํา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (1)
นําทานเดินทางสูเมืองอูซี(ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)ซึ่งไดรับการขนานนามวา เซี่ยงไฮนอยเปนเมือง
เกาแกประวัติศาสตรยาวนานรวมสามพันกวาปในยุคราชวงศโจวและฉิน
พักที่
WISDOM HOTEL4 ดาว หรือระดับเทียบเทา
วันที่สองพระใหญหลิงซาน(รวมรถราง)-รานไขมุก-อูซ-ี เซี่ยงไฮ-รานนวดเทา(บัวหิมะ)
หาดไวทาน-ถนนนานกิง
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(2)
นําทานสักการะพระใหญหลิงซาน (รวมรถราง) ชมพระพุทธรูป
ปางหามญาติทองสําริดมีความสูง 88 เมตรหนัก 700 ตันประทับ
อยูบนเนินเขาหลิงซานจากนั้น นําทานเดินทางสู รานไขมุก ที่ มี
ชื่อเสียงของเมืองจีน อาทิเชน ครีมไขมุก ผงไขมุก เปนตน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
เมนูพิเศษ !! ซี่โครงหมูอูซี
บาย
นําทานเดินทางสู มหานครเซี่ยงไฮ(ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)มหานครที่ใหญที่สุดของประเทศจีน
ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําแยงซี ถูกขนานนามวา นครปารีสแหงตะวันออกนําทานเดินทางสูรานนวดเทา ชมการ
สาธิต การนวดเทา ซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งในการผอนคลายความเครียด ปรับสมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธี
ธรรมชาติ พรอมชมครีมเปาซูถังหรือที่รูจักกันดีในชื่อ บัวหิมะสรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหมผุพองและ
แมลงกัดตอยเปนยาสามัญประจําบานนําทานสูหาดไวทานตั้งอยู
บนฝงตะวันตกของแมน้ําหวงผูความยาวจากเหนือจรดใตถึง 4
กิโลเมตร ทั้งนี้ยังเคยเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรที่โดงดังเรื่อง
เจาพอเซี่ยงไฮจากนั้นนําทานเดินทางสู ถนนนานกิงศูนยกลาง
การชอปปงที่คึกคักมากที่สุดของนครเซี่ยงไฮที่ไมมีวันหลับใหลทั้ง
ยังเปนที่ตั้งหางสรรพสินคามากมายและถือเป นยานสวรรคของ
บรรดาสาวกแบรนดเนมทั้งหลาย
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ค่ํา
พักที่
วันที่สาม
เชา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (4) เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา
BAOLONG JUJIA HOTEL4 ดาว หรือระดับเทียบเทา
ลอดอุโมงคเลเซอร-รานหยก-เซี่ยงไฮ-หังโจว-รานผาไหม-ถนนโบราณเหอฝงเจีย
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(5)
นําทานลอดอุโมงคเลเซอร อุโมงคลอดแมน้ําสายแรกในประเทศจีนเพื่อขามไปยังฝงตรงขามใชเวลาประมาณ 5
นาทีภายในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอรเปนรูปตางๆจากนั้นนําทานเดินทางสูรานหยก ซึ่งเปนเครื่องประดับนํา
โชค ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากล้ําคา
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(6)เมนูพิเศษ !! ไกแดงโตะละ 2 ตัว
บาย
นําทานเดินทางสูเมืองหังโจว(ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)เมืองเอกของมณฑลเจอเจียง 1 ใน 6 นคร
โบราณของจีนศูนยกลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม แหลงเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งของ
ประเทศจีนนําทานเดินทางสู รานผาไหม ใหทานไดเลือกชม เอกซื้อสินคาและผลิตภัณฑ ที่ผลิตดวยผาไหมจากนั้น
นําทานเดินทางสู ถนนโบราณเหอฝงเจีย ถนนสายหนึ่งที่สะทอนใหเห็นประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอันเกาแก
ของเมืองหังโจวไดอยางดี ขายเสื้อผา กระเปา รวมถึงของพื้นเมือง เปนตน
ค่ํา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร(7) เมนูพิเศษ !! ไกขอทาน+หมูตงพอ
พักที่
SHUNCHANG HOTEL4 ดาว หรือระดับเทียบเทา
วันที่สี่
ลองเรือทะเลสาบซีห-ู รานใบชา-หังโจว-นานกิง-ดอนเมือง
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(8)
นําทานลองเรือทะเลสาบซีหู ไขมุกแหงเมืองหัวโจว และยังมี นัก
กวีเปรียบเปรยวา ซีหูเหมือนนางไซซีไซซีสวยทุกอริยาบทซีหู
สวยทุ ก ฤดู ก าลให ท า นได ช มวิ ว ทั ศ นี ย ภาพของทะเลสาบที่ มี
ชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลกจากนั้ นนําทานเดินทางสู รานใบชาให
ทานไดชิมชาที่มีชื่อเสียงของประเทศจีนหลากหลายชนิด
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(9)
บาย
นําทานเดินทางกลับสูเมืองนานกิง(ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
ค่ํา
บริการอาหารค่ําชุด KFC ทานละ 1 ชุด(10)
20.10 น.
กลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินNOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW887
(บนเครื่องไมมีบริการอาหารและน้ําดื่มฟรี แตมีจําหนายบนเครื่อง)
23.20 น.เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***
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ขอสําคัญควรทราบ (กรุณาอานใหละเอียดทุกขอ)
 ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
 โปรดตรวจสอบพาสปอรตของทาน จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหนากระดาษอยาง
ต่ํา 2 หนา หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 10 ทาน โดยจะแจงใหทาน
ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดิ นทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา(หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงาน
ในการเดินทางตามประสงค)
 หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟริม
เดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท และ เวลาบิน กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 โรงแรมที่พัก และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสม และคํานึงถึงผลประโยชนและความ
ปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถ
ควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตให
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทาง
ราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
 ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไป
ไดรูจักคือ รานไขมุก, รานนวดเทา(บัวหิมะ),รานหยก,รานผาไหม,รานใบชา ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย
เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใช
เวลารานละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถา
หากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษั ทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจาก
ทานเปนจํานวนเงิน 400 หยวน / ทาน / ราน
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ ทานมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจํา
 บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการจัด คูนอนใหแกลูกคาที่ไมรูจักกัน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน จะตองจายคาพักเดี่ยวเพิ่มตาม
ราคาที่ระบุไวในรายการทัวรเทานั้น
 ทานที่มีวีซาจีนและสามารถใชเดินทาง เขา-ออก ไดตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจงเจาหนาที่ใหรับทราบกอนการทําจองทัวร
 ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ
ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร
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APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยาง
นอย 2 อาทิตย
 ตั๋วเครื่องบินที่ใชเปนแบบกรุปไมสามารถเลือกที่นั่งลวงหนาได (ทานจะไดรับที่นั่งแบบสุมเทานั้น)
 หลังจากที่ทา นไดชาํ ระคามัดจําและคาทัวรสวนทีเ่ หลือเรียบรอยแลวนั้น
3 วัน กอนเดินทาง
ทานจะไดรับใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง
1 วัน กอนเดินทาง
หัวหนาทัวรจะโทรใหขอมูลเตรียมตัวเดินทางแกผเู ดินทางอีกครั้ง
 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว

กําหนดการเดินทาง
วันที่14-17 พฤศจิกายน 2561
วันที่16-19 พฤศจิกายน 2561
วันที่21-24 พฤศจิกายน 2561
วันที่23-26 พฤศจิกายน 2561
วันที่28 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2561
วันที่30 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2561
วันที่05-08ธันวาคม 2561
วันที่07-10ธันวาคม 2561
วันที่12-15ธันวาคม 2561
วันที่14-17 ธันวาคม 2561
วันที่19-22 ธันวาคม 2561
วันที่21-24 ธันวาคม 2561
วันที่26-29 ธันวาคม 2561
วันที่28-31 ธันวาคม 2561
วันที่02-05 มกราคม 2562
วันที่04-07 มกราคม 2562
วันที่09-12 มกราคม 2562
วันที่11-14 มกราคม 2562
วันที่16-19 มกราคม 2562
วันที่18-21 มกราคม 2562
วันที่23-26 มกราคม 2562
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อัตราคาบริการ
ผูใหญ
(พักหองละ 2-3 ทาน)
10,899
10,899
10,899
10,899
10,899
10,899
13,899
13,899
10,899
10,899
10,899
12,899
12,899
16,899
12,899
12,899
12,899
12,899
12,899
12,899
12,899

เด็ก 2-18 ป
14,899
14,899
14,899
14,899
14,899
14,899
17,899
17,899
14,899
14,899
14,899
16,899
16,899
20,899
16,899
16,899
16,899
16,899
16,899
16,899
16,899

พักเดี่ยว
(จายเพิ่ม)
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

ราคา
ไมรวมตั๋ว
5,899
5,899
5,899
5,899
5,899
5,899
7,899
7,899
5,899
5,899
5,899
6,899
6,899
8,899
6,899
6,899
6,899
6,899
6,899
6,899
6,899
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วันที2่ 5-28 มกราคม 2562
วันที3่ 0 มกราคม-02 กุมภาพันธ 2562
วันที่01-04 กุมภาพันธ 2562
วันที่13-16 กุมภาพันธ 2562
วันที่15-18 กุมภาพันธ 2562
วันที่20-23 กุมภาพันธ 2562
วันที่22-25 กุมภาพันธ 2562
วันที่27 กุมภาพันธ-02 มีนาคม 2562
วันที่06-09 มีนาคม 2562
วันที่08-11 มีนาคม 2562
วันที่13-16 มีนาคม 2562
วันที่15-18 มีนาคม 2562
วันที่20-23 มีนาคม 2562
วันที่22-25 มีนาคม 2562
วันที่27-30 มีนาคม 2562

12,899
12,899
12,899
12,899
12,899
12,899
12,899
12,899
12,899
12,899
12,899
12,899
12,899
12,899
12,899

16,899
16,899
16,899
16,899
16,899
16,899
16,899
16,899
16,899
16,899
16,899
16,899
16,899
16,899
16,899

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

6,899
6,899
6,899
6,899
6,899
6,899
6,899
6,899
6,899
6,899
6,899
6,899
6,899
6,899
6,899

อัตราคาบริการ *รวม*
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พรอมกรุปเทานั้น
2. ที่พักโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จัดใหพักหองละ 2-3 ทาน ตามเหมาะสม)
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทาง
บริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป **
3. คาอาหาร 10 มื้อ ตามโปรแกรม (หากทานไมทานอาหารมื้อใด จะไมสามารถคืนเงินได)คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามโปรแกรม
4. คารถโคชปรับอากาศ รับ-สง สถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
5. คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเปนอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 07กันยายน
2561 (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบินทานตองชําระเพิ่ม )
6. คาระวางน้ําหนักกระเปา โหลดใตทองเครื่อง 1 ใบ จํากัดไมเกิน 20กิโลกรัม
7. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทางในทองถิ่น คุมครองในวงเงินไมเกิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงิน
ทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม) ** คุมครองตั้งแต อายุ 16–69 ป เทานั้น **
หมายเหตุ : กรณี ผู เ ดิ น ทางมี อ ายุ
1
เดื อ น-15 ป และผู เ ดิ น ทาง อายุ 70 ป ขึ้ น ไป คุ ม ครองเพี ย ง 50%
ของวงเงินคุมครอง และ สําหรับผูเดินทาง อายุไมถึง 1 เดือน กรมธรรมไมรับคุมครองใดๆ ทั้งสิ้น **
ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได **ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่ 330 บาท ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง**
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การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บปวยทางรางกายดวยโรคประจําตัว , การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไสติ่ง, อาการที่เกี่ยวของกับการติดยา,
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ , การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายา
เสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอการ
ราย การยึดพาหนะ และ การปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม
อัตราคาบริการ *ไมรวม*
1. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
2. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%(กรณีตองการใบกํากับภาษี)
3. คาทิปคนขับรถ, ไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรจํานวน 250 หยวน/ทริป/ทาน
(เด็กชําระทิปเทาผูใหญ)
4. คาทําวีซาชาวตางชาติ ซึ่งไมไดรับการยกเวนยื่นวีซากรุป (กรณีตางชาติ จายเพิ่มจากคาทัวร 1,000หยวน และผูเดินทางเปน
ผูดําเนินการยื่นวีซาเอง)
5. คาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,000 บาทใชเพียงสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับผูถือพาสปอรตไทย
และเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทานั้น) หรือคาวีซาจีนทองเที่ยวแบบเดี่ยว (4วันทําการ)ทานละ 1,500 บาท (สําหรับผู
ถือพาสปอรตไทย)
หมายเหตุ
 หากยกเลิกเดินทาง วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางครั้งอื่นๆได รวมทั้งไมสามารถคืนเงินคาวี
ซาไดทุกกรณี
 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางที่บินลงปกกิ่ง / ปกกิ่ง+เซี่ยงไฮ (เที่ยว 2 เมือง) ตองยื่นวีซา
เดี่ยวเทานั้น
 ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทํา ใหไมสามารถยื่นวีซากรุปได หรือทานมีความ
ประสงคจะยื่นวีซาเดี่ยว ผูเ ดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ทําการ ทานละ 1,500 บาท หรือ วี
ซาดวน 2 วัน ทําการ ทานละ 2,550 บาท (อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น)
 สําหรับผูที่เคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังตอไปนี้1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.
เติรกเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหราน 10.อียิปต 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย15.ศรีลังกา
16.ลิเบีย17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแดน 24.โซมาเรีย
(ตั้งแตป 2014เปนตนมา ไมสามารถยื่นขอวีซากรุปได ตองทําวีซาเดี่ยวเทานั้น)
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เงื่อนไขการสํารองทีน่ ั่งและการชําระคาบริการ
 กรุณาชําระทั้งหมดเนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น
(ภายใน 48 ชั่วโมง หรือ 2 วันนับจากวันที่ทําการจอง)
(กรณีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือว า
ทานสละสิทธิ์)
หมายเหตุหากชําระเงินในแตละสวนแลว กรุณาสงสําเนาการโอนเงิน ใหเจาหนาที่ทุกครั้ง
 รบกวนสแกนหนาพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน สงภายใน 5 วันหลังจากการหลังจาการชําระมัดจํา
การยกเลิกการเดินทาง
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วันขึน้ ไป
คืนคาใชจายทัง้ หมด
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บคาใชจา ย ทานละ 10,000 บาท
 แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจา ยทัง้ หมด
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคนเดินทางไมครบ
ตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (10ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดิ นทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาตั๋วเครื่องบิน คาหอง
คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได
 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับ
สายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHTจะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวร
ทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ขอแนะนํากอนการเดินทาง
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมี ซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจได
อยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
 สิ่งของที่มีลักษณะคลา ยกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝาก
เจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
 หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี
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เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป(เฉพาะพาสสปอตไทยเทานัน้ )
 สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน
(ตองชัดเจนเทานั้น ลูกคาไมตองสงเลมพาสสปอตตัวจริงมา และตองถายใหติดทั้ง 2 หนา ดังตัวอยาง)
 ยกเวนเสนทางที่บินลงเทียนสิน ใชสําเนาหนังสือเดินทาง และรูปถาย 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป
ตัวอยางการถายรูปหนาพาสปอรต กรณียื่นวีซาแบบกรุปทองเที่ยว

ตองถายใหติดทั้ง 2 หนาแบบตัวอยาง
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เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีที่ทานมีความประสงคจะยื่นวีซาเดี่ยว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน สัญชาติไทย(หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น
ถาเกิดการชํารุด เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา -ออก อยางนอย2 หนาเต็ม
3. รูปถายหนาตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น ยิ้มหามเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนาและใบหูทั้งสองขาง
ชัดเจน และหามสวมเสื้อสีขาว เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู
เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา รูปถายมีอายุไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง)
5. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทางใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังนี้
5.1 เดินทางพรอมพอแม / เดินทางพรอมพอ หรือ แม
5.1.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม
5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม
5.1.4 กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทางพรอมญาติ
5.2.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม
5.2.4 กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทานั้น
6. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ ใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังนี้
6.1 ใบอนุญาติการทํางาน ตัวจริงเทานั้น ! ! ตออายุการทํางานแลวไมต่ํากวา 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต
6.3 สําเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม
6.4 สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นต่ํา 100,000 บาท
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส
หมายเหตุ :
 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทํางานในประเทศ
ไทยเทานั้น หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
 กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เนื่องจากผู
เดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา -ออก หรือ Re-Entry ดวยตนเองเทานั้นกอนการสงเอกสาร
ยื่นวีซา
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 เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 7
วันทําการ (กอนออกเดินทาง)
 โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติ(ในกรณีทที่ างบริษทั สามารถขอวีซาใหได)
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ทานละ5,060 บาท
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝายขาย)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้
 ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก
 นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช
 นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่ อยื่นทําวีซา
 นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร
(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา **
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ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางนี้!!!!
**เนือ่ งจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี้**
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..........................................................SURNAME..................................................
สถานภาพ โสด
 แตงงาน
 หมาย
 หยา
 ไมไดจดทะเบียน  จดทะเบียน ชือ่ คูสมรส............................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) ........................................................ รหัสไปรษณีย
.............................................. โทรศัพทบาน.......................................มือถือ.................................
ที่อยูปจจุบนั (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ).............................................
รหัสไปรษณีย ..........................โทรศัพทบาน.......................................................
ชื่อสถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)............................................................................
ตําแหนงงาน......................................ที่อยูสถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) ....................................
รหัสไปรษณีย .......................................โทร.............................................
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรทถี่ ูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนือ่ งจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูล
โดยตรงกับทาน)
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม  ไมเคย  เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว
เมื่อวันที่........... เดือน...................ป.................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ป........................
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม ไมเคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่........... เดือน..................ป..................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ป........................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME....................................................................SURNAME...............................................................................
RELATION......................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME....................................................................SURNAME..............................................................................
RELATION......................................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณาระบุเบอรโทรศัพท เบอรที่ทํางาน มือถือ บาน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเปนจริง เพื่อใชใน
การขอยื่นวีซา
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวก
ภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได หมายเลขโทรศัพท 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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