WONDERFUL CHINA
หังโจว - ผู่โถวซำน - เซี่ยงไฮ้
นมัสกำรองค์ เจ้ ำแม่ กวนอิม

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้ น

16,900.-

กำหนดกำรเดินทำง : พฤษภำคม - มิถุนำยน 2563

บาท/ท่ าน
ไฮไลท์
 WONDERFUL PACKAGE ชวนคุณท่ องแดนมังกรกับทริปไหว้ พระ ขอพร สั มผัสควำมเป็ นจีนครบรส
 เที่ยวเกำะผู่โถวซำน ไหว้ องค์ เจ้ ำแม่ กวนอิม ณ เกำะผู่โถวซำน นมัสกำรองค์ เจ้ ำแม่ กวนอิมไม่ ยอมไป หนำนไห่ กวนอิม วัดผู่จี้
 ล่ องเรือชมควำมงำมของทะเลสำบซีหู ณ เมืองหังโจว เมืองที่ขน
ึ้ ชื่อว่ ำสวรรค์ บนดิน
 เยือนถิ่นประวัตศิ ำสตร์ และวัฒนธรรมอันเก่ ำแก่ เมืองโบรำณเหอฝั่งเจีย
 กรำบสั กกำระ พระหยกขำวที่วิจิตรงดงำม
 ห้ ำมพลำด!!..สั ม ผัส บรรยำกำศของร้ ำ นกำแฟเต็ ม รู ปแบบ และจิ บ กำแฟ ณ บำร์ จิบ กำแฟยำวที่ สุ ด ในโลกของ

Starbucks Reserve Roastery
 ช้ อปปิ้ งจุใจทั้งของพืน้ เมือง และของฝำกได้ ทถี่ นนนำนจิงและตลำดเฉิงหวงเมี่ยว
 ลิม้ รสอำหำรเมนูพเิ ศษ... ไก่ขอทำน หมูตงโพ เสี่ ยวหลงเปำ และกุ้งมังกร
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วันแรก

สนำมบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ

23.30 น.

คณะพร้ อมกันที่ สนำมบินนำนำชำติสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคำน์ เตอร์ U สำยกำรบินแอร์ ไชน่ ำ โดยมีเจ้ ำหน้ ำที่
คอยให้ กำรต้ อนรับและอำนวยควำมสะดวกตรวจเช็คสั มภำระและเอกสำรกำรเดินทำงให้ กบั ทุกท่ ำน

วันทีส่ อง

สนำมบินหังโจว - หนิงปอ - เกำะผู่โถวซำน - วัดผู้จี้ - วัดไผ่ม่วง - วัดเจ้ ำแม่ กวนอิมไม่ ยอมไป หนำนไห่ กวนอิม - หนิงปอ
(B/L/D)

03.40 น.
08.00 น.

เหิ นฟ้ าสู่ เมืองหังโจว โดยสำยกำรบิน แอร์ ไชน่ ำ เทีย่ วบินที่ CA716 (มีอาหารบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนำมบินหังโจวเสี่ ยวซำน เมืองหังโจว เป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมายาวนาน ปราก
กฎร่ องรอยในสมัยราชวงศ์ฉิน มีชื่อเรี ยกว่าเมืองเฉี ยนถัง สมัยราชวงศ์สุยเปลี่ยนเป็ นหังโจวต่อมาในสมัย
ราชวงศ์ซ่งได้ต้ งั หังโจวเป็ นเมืองหลวง หังโจวเป็ นเมืองงดงามด้วยธรรมชาติท้ งั ภูเขา ทะเลสาบ ต้นไม้ และ
สวนจนได้รับสมญานามว่า “สวรรค์บนดิน” เนื่องจาก ซูโจว+หังโจว = ซูหงั แปลว่า ฟากฟ้ ามีสรวงสวรรค์
บนผืนปฐพี ก็มี ซูหงั จากนั้นนาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ชุด KFC หรือ MC Donald บนรถระหว่ำงกำรเดินทำง

เช้ ำ

นาท่านเดินทางสู่ เกำะผู่โถวซำน (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ4 ชม.) นาท่านสู่ ท่ ำเรื อจูเจียเจียน เพื่อโดยสาร
เรื อข้ามฟากสู่ เกาะผู่โถวซาน (ใช้เวลาในการนั่งเรื อประมาณ 15 นาที ) เป็ นเกาะ 1 ในจานวน 670 เกาะ
น้ อ ยใหญ่ ข องหมู่ เกาะตานซาน มณฑลเจ๋ อ เจี ย ง ซึ่ งถื อ เป็ นเกาะพุ ท ธคี รี 1 ใน 4 แห่ ง ของเมื อ งจี น
นอกเหนื อจาก จิ่วหัวซาน มณฑลอันฮุย ง้อไบ้ มณฑลเสฉวน และอู่ไถ่ซาน มณฑลซานซี เป็ นเกาะขนาด
เล็กมี เนื้ อที่ ป ระมาณ 11.82 ตารางกิ โลเมตร มี ส ถานที่ ท่องเที่ ยวและสถานที่ สัก การบูช าเจ้าแม่ กวนอิ ม
หลายวัด และวิหารที่สร้างขึ้นตั้งแต่ราชวงศ์ถงั และซ่งรวมอยูด่ ว้ ย

เทีย่ ง
บ่ ำย

รับประทำนรับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดิ นทางสู่ วัดผู่จี้ ซึ่ งวัดแห่ งแรกมีชื่อเสี ยงมากที่สุดในเกาะผูโ่ ถวซานสักการะเจ้าแม่กวนอิมปางนัง่
สมาธิ ที่ใหญ่ที่สุดกิ นเนื้ อที่ประมาณ 37,019 ตารางเมตร วิหารต้าเยวียนทงเป็ นวิหารที่ใหญ่ที่สุดของวัดมี
ความยาว 47 เมตรลึก 29 เมตร และสู ง 21 เมตร จะแตกต่างจากวัดพุทธทัว่ ไป เนื่ องจากมีองค์เจ้าแม่กวนอิม
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ค่ำ

วันทีส่ ำม
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

เป็ นพระประธานสู ง 8.8 เมตร นาท่ านสู่ วัดไผ่ สีม่วง วัดที่ มีตน้ ไม้ไผ่เป็ นสี ม่วง ซึ่ งโดยปกติ ไผ่ที่เราเห็ น
โดยทัว่ ไปจะเป็ นสี เขียว จากนั้นเดินทางสู่ วัดเจ้ ำแม่ กวนอิมไม่ ยอมไป เป็ นวัดขนาดเล็กที่ต้ งั อยูบ่ นโขดหิ น
ริ มทะเล ผ่านสวนไผ่ม่วงสู่ วดั ไผ่ม่วงประมาณ 200 เมตรเป็ นที่ ประดิ ษฐาน องค์เจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลัก
จากไม้ ทาทับด้วยสี ทอง เป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์แรกของเกาะผูโ่ ถวซาน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 916 ตรงกับ
สมัย ราชวงศ์ถ ัง เป็ นยุค เจริ ญ รุ่ งเรื อ งของพุ ท ธศาสนาในประเทศจี น เล่ า กัน ว่าหลวงพ่ อ ฮุ่ ย เอ้อ ซึ่ งเป็ น
พระภิกษุจากประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมาศึกษาธรรมในจีนเป็ นครั้งที่สาม ได้อญั เชิญองค์เจ้าแม่กวนอิมจากอู่
ไถ่ซาน มณฑลซานซี เพื่อนากลับไปยังประเทศญี่ ปุ่น ขณะที่ผ่านเกาะผู่โถวซานได้เกิ ดพายุฝน ได้อาศัย
บริ เวณสวนไผ่ม่วงนี้ เป็ นที่หลบฝนอยูเ่ ป็ นเวลานานเข้าใจว่าองค์เจ้าแม่กวนอิมไม่รับเชิ ญไปญี่ปุ่นดังนั้นจึง
ร่ วมกับชาวพื้นเมืองสร้ างศาลเล็กๆ ไว้ในบริ เวณดังกล่าว พร้ อมตั้งชื่ อศาลแห่ งนี้ ว่า “วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่
ยอมไป” บริ เวณนี้ สามารถชมถ้ าเฉาหยินต้ง ซึ่ งเป็ นสถานที่ปรากฏตัวของเจ้าแม่กวนอิมและหลักศิลาจารึ ก
เตื อนว่า “ห้ ามตามไปและห้ามจุ ดตะเกี ยงนิ้ ว ”พร้ อมทั้ง สามารถชมพระนอนในทะเล จากนั้นน าท่ าน
สักการะ พระโพธิ์สัตว์ กวนอิม (หนำนไห่ กวนอิม ) องค์ใหญ่ และงดงามที่ สุดในเกาะ สู งถึ ง 28 เมตร ซึ่ ง
ประดิ ษฐานอยู่ที่ตาหนักริ มทะเล อันเป็ นสถานที่ ศกั ดิ์ สิ ทธิ์ ที่ ชาวผู่ถ่อซานให้ความเคารพนับถื อมากกว่า
2,000 ปี นาท่ านเดิ นทางกลับ สู่ ท่ าเรื อจู เจี ย เจี่ ยว เพื่ อเดิ น ทางกลับ สู่ ที่ พ กั เมื องหนิ งปอ (ใช้เวลาเดิ น ทาง
ประมาณ 1 ชัว่ โมง) นาท่านเดินทางกลับสู่ ท่ ำเรื อจูเจียเจี่ยว เพื่อเดินทางกลับสู่ ที่พกั เมืองหนิงปอ (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง)
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 ทีพ
่ กั NINGBO JIALE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4*
หนิงปอ - หังโจว - ล่ องเรือทะเลสำบซีหู - หมู่บ้ำนใบชำหลงจิ่ง - ถนนโบรำณเหอฝั่งเจีย

(B/L/D)

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นออกเดิ นทางสู่ เมืองหังโจว นาท่าน ล่ องเรื อทะเลสำบซี หู เนื่ องมาจากตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ
เมื องหัง โจวทะเลสาบมี ล ัก ษณะใกล้เคี ยงกับ วงรี มี เนื้ อที่ 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15
กิโลเมตร น้ าลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร สามด้านถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและอีกหนึ่งด้านเป็ นเมืองรอบซี หู ประกอบ
ไปด้วยสถานที่สาคัญมากกว่า 30 แห่ งและสถานที่ชมทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่ ง โดยจุดสาคัญก็ได้แก่ หนึ่ ง
ภูเขา สองทางสามเกาะ ห้าทะเลสาบ และสิ บทิวทัศน์ นาท่านล่องเรื อผ่านชม สะพานขาดซึ่ งเป็ นที่มาของ
ตานานเรื่ อง“นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์ น้ าลึ กตลอดจนชมธรรมชาติอนั งดงาม
สดชื่นรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ที่ได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า “พฤกษชาติในนคริ นทร์ ”
รับประทำนรับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร --- เมนูพเิ ศษ ไก่ ขอทาน+หมูตงโพ
ออกเดินทางสู่ ศูนย์ ใบชำ ที่มีคุณภาพดี, ชาหลงจิ่ง หรื อชาบ่อมังกร ,ชาชนิ ดนี้ อยูใ่ น 10 อันดับชาที่ดีที่สุด
ของโลก มีแหล่งกาเนิ ดที่เมืองหังโจว จังหวัดซี เจียง หลักฐานที่พูดถึงชาหลงจิ่งจนเป็ นตานานปรากฎใน
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ตาหรับการปรุ งชาของวังหลวงตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 เป็ นต้นมา จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง ถนนโบรำณ
เหอฝั่งเจีย เป็ นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจวได้อย่าง
ดี ถนนสายนี้ มีความยาว 460 เมตร กว้าง120เมตร ในปั จจุบนั ยังคงไว้ซ่ ึ งสภาพดั้งเดิ มของสิ่ งปลู กสร้าง
โบราณส่ วนหนึ่ งแล้ว บ้านเรื อนทั้งสองข้างทางที่ สร้ างขึ้นใหม่ล้วนสร้ างจากไม้และมุ งหลังคาสี คราม
อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยกับสิ นค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกและของเล่นมากมาย

ค่ำ

วันทีส่ ี่

 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 ที่พกั HANGZHOU LIANG INTERNATION HOTEL หรือเทียบเท่ ำ 4*
หังโจว - เซี่ยงไฮ้ - ศูนย์ หยก - วัดพระหยกขำว - ศูนย์ ผ้ำไหม - ตลำดเฉินหวังเมี่ยว - หำดไว่ทำน
- อุโมค์ เลเซอร์

เช้ ำ

(B/L/D)

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเดิ นทางสู่ มหำนครเซี่ ยงไฮ้ เป็ นเมืองศูนย์กลางความเจริ ญในด้านต่างๆ ของภูมิภาคทั้งทางด้าน
เศรษฐกิ จ การค้า การเงิ น การลงทุ น รวมถึ ง ด้า นแฟชั่น และการท่ อ งเที่ ย ว เซี่ ย งไฮ้จึ ง นับ เป็ นความ
ภาคภูมิใจของชาวจีน โดยถื อได้ว่าเซี่ ยงไฮ้เป็ นสัญลักษณ์ ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความ
ทันสมัยเยีย่ มชม ศูนย์ หยก อัญมณี ล้ าค่า เครื่ องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่ หลายเพราะเชื่อว่าใส่ แล้วจะช่วย
ป้ องกันอันตรายได้ ให้ท่ านได้เลื อกซื้ อ ก าไรหยก แหวนหยก หรื อผีเซี ยะสั ตว์ม งคลที่ มีคุ ณภาพและมี
ชื่อเสี ยงของประเทศจีน นาท่านชม วัดพระหยกขำว ตั้งอยูบ่ นถนนอานเหยี่ยนในเขตผูถ่ อ กลางเมืองเซี่ ยง
ไฮ้ เป็ นวัดศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธใน เซี่ ยงไฮ้ และเป็ นวัดที่นกั ท่องเที่ยวเข้านมัสการเป็ นจานวนมาก
ที่สุดของเมืองเซี่ ยงไฮ้ ภายในวัดมีพระพุทธรู ปปางนัง่ ทั้ง 2 องค์ สลักจากหยกทั้งแท่ง แสงสว่างและแสง
สะท้อนของหยกขาวนั้นทาให้องค์พระพุทธรู ปมีความงดงามสว่างเจิดจ้ายิ่งขึ้น องค์พระพุทธรู ปปางนัง่ มี
ความสู ง 190 เซนติเมตร และ หุม้ ด้วยเพชรพลอย หินมโนรา และ มรกต แสดงถึงการถือศีลอดอาหารและ
ตรัสรู ้ แจ้งพระพุทธเจ้า ส่ วนพระพุทธรู ปปางไสยาสน์ มีความยาว 96 เซนติเมตร นอนเอียงด้านขวาและ
หนุ นพระเศียรด้วยพระหัตถ์ขวาและพระหัตถ์ซ้ายวางบนขาด้านซ้าย ลักษณะเช่ นนี้ เรี ยกว่า ปริ นิพพาน
ใบหน้านิ่ งสงบแสดงถึง สันติสุข ของพระศากยมุนี เมื่อครั้งท่านได้จากโลกนี้ ไป ภายในวัด ยังมีพระนอน
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องค์อื่นๆ ซึ่ งมีความยาว 4 เซนติเมตร ซึ่ งถูกอัญเชิญมาจากประเทศสิ งคโปร์ โดยเจ้าอาวาสองค์ที่สิบ ในปี
ค.ศ.1989 มากกว่านี้ ยงั มีภาพวาดโบราณ และคัมภีร์พระไตรปิ ฎก จัดวางไว้อีกส่ วนของวัด ถึงแม้วา่ ประวัติ
ของพระหยกขาวจะไม่ยาวนาน ความเก่าแก่และสถาปั ตยกรรมแบบเรี ยบง่ายทาให้วดั แห่ งนี้ มีความโดด
เด่นและไม่อาจเลียนแบบได้ ในเมืองทันสมัยเช่นนี้ นาท่านเยี่ยมชม ศู นย์ ผ้ำไหม ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากไหม
ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ ชมวิธีการนาเส้นไหมออกมาผลิตเป็ นสิ นค้าทั้งใช้เครื่ องจักร ชมการดึ ง
ใยไหมรังแฝดเพื่อมาทาไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซื้ อเป็ นทั้งของฝากและใช้เอง

เทีย่ ง
บ่ ำย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่ านสู่ ตลำดเฉิ นหวังเมี่ ยว หรื อที่ เรี ยกกัน ว่า ศาลเจ้าพ่อหลัก เมื อง เคยตั้งอยู่ใจกลางเมื องเก่ า ซึ่ งได้
กลายเป็ นศูนย์รวมสิ นค้าและอาหารพื้ นเมื องที่ แสดงถึ งเอกลัก ษณ์ ข องชาวเซี่ ยงไฮ้ซ่ ึ งมี ก ารผสมผสาน
ระหว่างอดี ตและปั จจุบนั ได้อย่างลงตัว ซึ่ งเป็ นย่านสิ นค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่ งของนครเซี่ ยงไฮ้ ให้
ท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย นาท่านสู่ บริ เวณ หำดไว่ ทำน ตั้งอยูบ่ นฝั่งตะวันตกของแม่น้ าหวงผูม่ ีความ
ยาวจากเหนื อจรดใต้ถึ ง 4กิ โลเมตรเป็ นเขตสถาปั ต ยกรรมที่ ไ ด้ชื่ อ ว่า “พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ น านาชาติ ” ถื อ เป็ น
สัญลักษณ์ ที่โดดเด่นของนครเซี่ ยงไฮ้ อี กทั้งถื อเป็ นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สาคัญ แห่ ง
หนึ่ งของเซี่ ย งไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ ท ัน เป็ นแหล่ ง รวมศิ ล ปะสถาปั ต ยกรรมที่ ห ลากหลาย เช่ น
สถาปั ตยกรรมแบบโรมัน โกธิ ค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก
เป็ นที่ต้ งั ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสานักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติ เป็ นต้น
นาท่ านนั่ง รถไฟอุโมงเลเซอร์ ลอดอุ โมงค์ใต้แม่น้ าหวังผู่ ซึ่ งเป็ นอุ โมงค์สร้ างลึ กลงไปจากพื้นแม่ น้ า 9
เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายในประดับตกแต่งด้วยไฟเลเซอร์ เป็ นรู ปต่างๆ
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ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร --- เมนูพเิ ศษ กุ้งมังกร
 ที่พกั HOLIDAY INN EXPRESS HONGQIAO HOTEL หรือเทียบเท่ ำ 4*

วันที่ห้ำ

ศูนย์ สมุนไพรจีน - ศูนย์ ผลิตภัณฑ์ ยำงพำรำ - ถนนนำนกิง - Starbucks Roastery
- สนำมบินเซี่ยงไฮ้ - กรุ งเทพฯ
(B/L/-)
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นชมศู นย์ สมุนไพรและค้ นคว้ ำยำแผนจีนโบรำณ เป่ าซู หลิง หรื อในชื่ อว่า ยาบัวหิ มะ ยาประจาบ้าน
ที่มีชื่อเสี ยง ชมวีดีทศั น์และฟั งพรรยายสรรพคุณของยาสมุนไพรจีนแต่ละชนิ ด และนาท่านเข้าชม ศู นย์

เช้ ำ

ผลิตภัณฑ์ ยำงพำรำ สิ นค้าแปรรู ปที่ได้รับความนิยมในปัจจุบนั
เทีย่ ง
บ่ ำย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร --- เมนูพเิ ศษ เสี่ ยวหลงเปา
จากนั้นนาท่านสู่ ถนนนำนจิง หรื อ นานจิงลู่ ( Nanjing Lu) เป็ นถนนที่เก่าแก่ของเซี่ ยงไฮ้สร้างขึ้นตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1851 ถือว่าเป็ น walking street หรื อ ถนนคนเดิน มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พื้นถนนปูดว้ ยหิ น
อ่อน และมีลวดลายเซรามิ กสวยงาม 2 ฝากฝั่ งของนานจิ งลู่ เป็ นที่ ต้ งั ของร้ านค้ามากมาย มีท้ งั ร้ านขาย
เสื้ อผ้าแฟชัน่ ร้ านขายของที่ ระลึ ก ร้ านอาหาร ภัตตาคารหรู ร้ านจิวเวลรี่ ชื่อดัง ทั้งร้ านที่ เป็ นของคนจี น
ท้อ งถิ่ น และของต่ า งชาติ ร้ า นฟาสต์ ฟู้ ด มี ต้ ัง แต่ ร้ า น KFC, McDonald, SUBWAY Pizza Hut
ร้านไอศกรี ม ท่านยังสามารถเดินไปยัง Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซี่ ยงไฮ้ ใหญ่กว่า

ค่ำ

สาขาปกติ 300 เท่า สาหรับสาขา Reserve Roastery ที่เพิ่งเปิ ดให้บริ การในเซี่ ยงไฮ้ใหม่หมาดเมื่อวันที่ 6
ธ.ค.ที่ผา่ นมานี้ สาขานี้ นอกจากความยิง่ ใหญ่อลังการแล้ว ยังมีบาร์ จิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลก ถึง 88 ฟุต
ขึ้นแท่นเป็ นสาขาที่มีบาร์ จิบกาแฟยาวที่สุดในโลกของ Starbucks ลูกค้าสามารถมาชมการคัว่ กาแฟสดๆ
สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรู ปแบบและเครื่ องดื่มต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทั้งเครื่ องดื่มที่มีเฉพาะสาขา
นี้แห่งเดียวเท่านั้น
อิสระอาหารตามอัธยาศัย
***สมควรแก่ เวลำนำท่ ำนเดินทำงสู่ สนำมบิน***
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21.40 น.
01.20 น.

นำท่ ำนเหินฟ้ำสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบิน แอร์ ไชน่ ำ เทีย่ วบินที่ CA805 (มีอาหารบนเครื่ อง)
เดินทำงถึง สนำมบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภำพ
******************ขอบคุณทุกท่ ำนที่ใช้ บริกำร******************
http://www.wonderfulpackage.com/

ข้ อควรทรำบ :
 ร้ ำนที่ระบุในโปรแกรมคือ ร้ ำนนวดฝ่ ำเท้ ำ+ผลิตภัณฑ์ บัวหิมะ,ศูนย์ ชำจีน,ผลิตภัณฑ์ ยำงพำรำ และศูนย์ หยก ซึ่ง
จำเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วยเพรำะมีผลกับรำคำทัวร์ จงึ ต้ องเรียนให้ กบั นักท่ องเที่ยวทุกท่ ำนทรำบว่ ำทุกร้ ำน
จำเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ ำนแวะชมซึ่งจะใช้ เวลำร้ ำนละ 60 – 90 นำที ซื้อหรือไม่ ซื้อขึน้ อยู่กบั ควำมพอใจของลูกค้ ำเป็ น
หลักไม่ มกี ำรบังคับใดๆ ทั้งสิ้น (หำกท่ ำนใดอยู่ในร้ ำนไม่ ถึงตำมเวลำที่ร้ำนกำหนด...และไม่ เข้ ำร่ วมกิจกรรมที่ทำงร้ ำนจัด
ไว้ ให้ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ ำใช้ จ่ำยเพิม่ ท่ ำนละ 400 หยวน/ท่ ำน/ร้ ำน
 สำหรับท่ ำนที่ต้องออกตัว๋ ภำยในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณำสอบถำมเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำยก่ อนทำกำรออก
ตัว๋ เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลีย่ นไฟล์ หรือเวลำบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ

กำหนดวันเดินทำง
กำหนดกำรเดินทำง

ผู้ใหญ่
(พักห้ องละ 2-3 ท่ ำน)

เด็กอำยุต่ำกว่ ำ12ปี
มีเตียงและไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว
จ่ ำยเพิม่

07-11 พฤษภำคม 2563

17,900

17,900

4,000

21-25 พฤษภำคม 2563

17,900

17,900

4,000

28 พฤษภำคม – 01 มิถุนำยน 2563

17,900

17,900

4,000

18-22 มิถุนำยน 2563

16,900

16,900

4,000

25-29 มิถุนำยน 2563

16,900

16,900

4,000

้ าหร ับลูกค้าทีถ
“ราคานีส
่ อ
ื พาสปอร์ตไทยเท่านน”
ั้
**ราคาท ัวร์ขา้ งต้นย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ และไกด์ทอ
้ งถิน
่ **

ท่านละ 250 หยวน/ท่าน/ทริป
่ จีน(แบบกรุป
**ย ังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซา
๊ ) ท่านละ 1,500 บาท**
** โปรแกรมอาจจะมีการปร ับเปลีย
่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

กรณีคณะออกเดินทำงได้
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์ )
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2. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์ )
3. คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตรำนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 น้ าหนักสัมภาระท่านละ 1 ใบ 23 กิโลกรัมเท่านั้น สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ท่านละ 1 ชิ้นน้ าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
 ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็ นเงินได้ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ต้องจองและซื้ อตัว๋ ล่วงหน้า)
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิด
อุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตรำนีไ้ ม่ รวม
ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด ส่ วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม กรณี ให้ส่งขึ้นห้องพัก
ค่ ำทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถท่ ำนละ 250 หยวน/ท่ ำน/ทริป
ค่ ำธรรมเนียมกำรยืน่ วีซ่ำเข้ ำประเทศจีน (แบบกรุ๊ ป) 1,500 บำท
วีซ่าแบบหมู่คณะ สาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ ตไทยและต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น (ใช้สาเนาหน้าพาสปอร์ ตแบบ
เต็ม 2 หน้ามองเห็นข้อมูลชัดเจน และรู ปถ่ายสแกน1 รู ป และต้องส่ งเอกสารล่วงหน้า 14 วันก่อนเดินทาง)
หมำยเหตุ หากทางเมืองจี นมีการประกาศยกเลิกหรื อระงับการทาวีซ่ากรุ๊ ป ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้ น ทาให้ไม่สามารถยื่นวีซ่า
กรุ๊ ปได้ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท พร้อมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อทาการยืน่ คาขอวีซ่าเดี่ยวผ่านศูนย์
รับยืน่
โปรดทรำบ ที่มีความประสงค์ ยื่นคาขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ ป) ที่เคยเดินทางไปในประเทศ ดังต่อไปนี้ ต้ งั แต่ ปี 2014 เป็ น
ต้นมา ไม่สามารถยืน่ วีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ ป) ได้ตอ้ งยืน่ วีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่านั้น และใช้เวลามากกว่ากาหนดการเดิม 4 วันทาการ
1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่ าน 10.อียปิ ต์
11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซี เรี ย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรี ลงั กา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรี ย 19.ไนจีเรี ย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.
โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเลีย
กรณี ที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการออกเอกสารวีซ่าเรี ยบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนาไปใช้กบั การเดินทาง
ครั้งอื่นๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
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เงือ่ นไขกำรเดินทำง
กรุ ณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริ ษทั ฯ
และเมื่อท่านชาระเงินค่าจอง และหรื อ ค่าทัวร์แล้ว ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขของบริ ษทั แล้ว
 ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั ท่านได้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
 ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่สามารถแก้ไขได้
 ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ
และอื่น ๆ ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางผูจ้ ดั หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย
การถูกทาร้าย การสูญหายความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติม
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
 หากมีการถอนตัวหรื อไม่ได้ใช้บริ การตามที่จองระบุเอาไว้หรื อก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ผูจ้ ดั ถือว่าผูท้ ่องเที่ยวสละ
สิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ได้ชาระไว้ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กบั ผูจ้ ดั เป็ นการ
ชาระแบบยืนยันการใช้บริ การแบบผูจ้ ดั เป็ นตัวแทนนายหน้า ผูจ้ ดั ได้ชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผใู ้ ห้บริ การในแต่ละแห่ง
แบบชาระเต็มมีเงื่อนไข
 กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษทั ขนส่ ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ ผูจ้ ดั จะดาเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่
ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริ การนั้น ๆ
 การประกันภัย ที่บริ ษทั ได้ทาไว้สาหรับความคุม้ ครองผูเ้ ดินทาง เป็ นการการประกันอุบตั ิเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว
เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุ ขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริ ษทั ได้ และทางบริ ษทั ถือ
ว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้ อประกันสุ ขภาพในระหว่างการเดินทางได้
จากบริ ษทั ประกันทัว่ ไป)
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
 ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่น ๆ
 กรณี ผเู ้ ดินทางไม่เดินทางตามรายการทัวร์ที่กาหนด อาจมีการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มตามความจริ ง และกรณี ไม่ลงร้านสิ นค้า
พื้นเมืองของรัฐบาลตามรายการทัวร์ บริ ษทั ฯ เรี ยกเก็บเงินเพิ่มร้านละ 400 หยวน / ท่าน
กำรสำรองที่นั่งและชำระเงิน
 ยืนยันกำรสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสำเนำหนังสือเดินทำง

 ชาระเงินมัดจาภายใน 24 ชัว่ โมง นับจากเวลาที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
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1. ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ ท่านละ 30,000 บาท
2. ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรี ลงั กา อินเดีย อินโดนีเซี ย ท่านละ 20,000 บาท
3. จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิ งคโปร์ ท่านละ 10,000 บาท
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง หรื อในกรณี ที่กรุ๊ ปคอนเฟิ ร์มออกเดินทาง อาจมีการเรี ยกเก็บ
เงินเร็ วกว่าที่กาหนด
 หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
 หลังจากสารองที่นงั่ เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสื อเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดาเนินการยื่นขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)
กำรยกเลิกและคืนค่ ำทัวร์ หลังจำกมีกำรจ่ ำยเงินมัดจำ
 แจ้งยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
 คืนเงินมัดจาทั้งหมด
 แจ้งยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วัน
 หักเงินมัดจา 50 %
 แจ้งยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29 - 16 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50 %
 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
 ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ
Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 กรณี ยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่สามารถทา Refund ได้ ผูเ้ ดินทางต้องรอเงินค่า
Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) ทางสายการบินจะมีการเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ง จานวนเงินขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทันตามกาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ตอ้ งไม่อยู่
ในเงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่ องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่ งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้
ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น
 หากเป็ นกรุ๊ ปราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นราคาแบบซื้ อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น เมื่อ
ท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมดแล้ว ขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิกการเดินทาง หรื อ เลื่อนการ
เดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อม
คณะไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
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ตัว๋ เครื่องบิน
 ในการเดินทางที่ใช้ตวั๋ กรุ๊ ป หรื อ ตัว๋ หมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทาง
กลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู ้
กาหนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ฯ ได้ ดาเนินการออก
ตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น การยกเลิกตัว๋ เครื่ องบินทางสายการบิน
จะมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ง จานวนเงินขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของแต่ละสายการบิน และหากท่านไม่แน่ใจ
ในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยัน ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถ ทา REFUND ได้หรื อไม่
ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
 ในการเดินทางที่ใช้ตวั๋ เครื่ องแบบตัว๋ เดี่ยว ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับตามวันเดินทางที่ระบุ หากต้องการเลื่อนวัน
เดินทางกลับ หรื อเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของ
ตัว๋ เดี่ยว เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด หากต้องการเป็ นผูร้ ะบุที่นงั่ เอง ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการ
บินเรี ยกเก็บ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น การยกเลิกตัว๋ เครื่ องบินทางสายการบินจะมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการ
ยกเลิกทุกครั้ง จานวนเงินขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของแต่ละสายการบิน และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณา
ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยัน ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถ ทา REFUND ได้หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์
ส่ วนที่เหลือ
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยก
เก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยูก่ บั การวางรู ปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
 โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่ม
เตียงเสริ มให้ (Extra Bed)
 หากโรงแรมไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว และต้อง
ชาระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิ ดใช้เครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากเป็ นประเทศที่อยูใ่ นแถบอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศจะเปิ ด
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคา
ต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
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กระเป๋ ำและสั มภำระเดินทำง
 น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละไม่เกิน 1 ใบ น้ าหนักรวมไม่เกิน 23 กิโลกรัม
(สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มได้
 กระเป๋ าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่
เกิน ไม่เกิน 7.5x13.5x21.5 นิ้ว
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
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เอกสำรประกอบกำรยืน่ วีซ่ำท่ องเที่ยวประเทศจีน
วีซ่าประเภทปกติ ใช้เวลาดาเนินการ 5-7 วันทาการ
1.ใบกรอกข้ อมูลส่ วนตัว
2.หนังสื อเดินทำง ที่มอี ำยุเหลือมำกกว่ ำ 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชารุ ด มีหน้าว่างสาหรับติดหน้าวีซ่าและประทับตรา
เข้า-ออก อย่างน้อย 3 หน้าเต็ม หากมีหนังสื อเดินทางเล่มเก่าที่มีวีซ่าจีน ให้แนบมาด้วย
3.กฎกำรใช้ รูปถ่ ำยสำหรับยืน่ ขอวีซ่ำประเทศจีน
ตามประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจา
ประเทศไทย ผูท้ ี่ยื่นคาร้องขอวีซ่าจีนจะต้องใช้รูปทาการยื่นคาร้อง1 ใบ โดยรู ป
ที่ใช้จะต้องสอดคล้องตามกฎระเบียบดังต่อไปนี้
3.1รู ปสี พื้นหลังสี ขาว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
3.2 ขนาดของรู ปถ่าย:48มม.x33มม.,ความกว้างส่ วนศีรษะ:15มม.
ถึง22มม.ความสูงส่ วนศีรษะ:28มม. ถึง33มม.ดังรู ปตัวอย่าง
3.3รู ปถ่ายจะต้องบ่งบอกรู ปพรรณสันฐานของผูย้ ื่นคาร้องได้อย่างชัดเจน ขณะ
ถ่ายภาพ ต้องหน้าตรง เปิ ดหู ไม่สวมใส่ เครื่ องประดับ ไม่หลับตา ไม่อา้ ปาก
หรื อยิม้ เห็นฟัน ห้ามทาท่าทาง หรื อมีสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้ น ศีรษะเอียงซ้ายหรื อขวาได้ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 20 องศา และ
แหงนหน้าขึ้นลงได้ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 25 องศา
3.4รู ปถ่ายต้องเห็นลักษณะหน้าตาได้อย่างชัดเจน โดยที่ศีรษะต้องอยูต่ รงกลางภาพ สามารถสวมแว่นตาได้ ยกเว้น แว่นตา
ที่มีกรอบหนา เลนส์สะท้อนแสง หรื อแว่นตากันแดด สามารถสวมเครื่ องประดับที่ศีรษะ ด้วยเหตุผลทางศาสนาเท่านั้น
3.5รู ปถ่ายจะต้องไม่ข่นุ มัว ไม่ชารุ ด ไม่มีเงาหรื อแสงแทรกบดบังใบหน้า สี ของภาพต้องเป็ นสี ธรรมชาติ ไม่สว่าง หรื อมืด
จนเกินไป ต้องไม่มีจุดสี แดงในดวงตา และรู ปต้องไม่บิดเบี้ยว หรื อผิดปกติ
3.6พื้นหลังต้องเป็ นสี ขาว และไม่มีขอบเท่านั้น
3.7 รู ปถ่ายจะต้องพิมพ์ลงบนกระดาษสาหรับรู ปถ่ายเท่านั้น และจะต้องไม่มีสิ่งสกปรก หรื อรอยขีดข่วนใดๆทั้งสื้ น
ศูนย์บริ การยื่นขอวีซ่าจีน ประจากรุ งเทพฯ
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
4.หลักฐำนส่ วนตัว – สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน, สาเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรื อใบมรณะบัตร (กรณี คู่
สมรสเสี ยชีวิต), สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
5.กรณีเป็ นเด็ก อายุ 6-18 ปี ใช้ สู ตบิ ัตร (สำเนำ) และสาเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาอายุต่ากว่า 6 ปี ใช้ สู ตบิ ัตร
(สำเนำ) และแปลเป็ นภำษำอังกฤษ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/ และสาเนาบัตร
ประชาชนของบิดามารดา
6.เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 18 ปี ไม่ ได้ เดินทำงพร้ อมบิดำมำรดำหรือคนใดคนหนึ่ง ต้องทาหนังสื อยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ
จากอาเภอหรื อเขตที่ท่านอยู่

7.กรณีทำงำนเกีย่ วกับสื่ อต่ ำงๆเช่น สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ สื่ อโฆษณาต่างๆ ท่านต้องเตรี ยมหนังสื อรับรองการทางาน
โดยระบุ ชื่อ ตาแหน่ง เงินเดือน และระบุเนื้อหาว่าท่านจะไปท่องเที่ยวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่ สื่อ
หรื อโฆษณาต่างๆ โดยท่านจะทาตามกฎอย่างเคร่ งครัด เป็ นภาษาอังกฤษ
8.กรณีเป็ นสำวประเภทสอง (ลักษณะการแต่งกายเป็ นสตรี ) ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางาน และสมุดบัญชีเงินฝากตัว
จริ ง เท่านั้น และอยูใ่ นประเทศจีนได้ไม่เกิน 7 วัน ท่านต้องไปโชว์ตวั ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าด้วยตนเอง
9.กรณีเป็ น พระภิกษุ ไม่ รับยืน่ วีซ่ำ
10.ผู้ที่ประสงค์ ใช้ หนังสื อเดินทำงรำชกำร หรือใช้ บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้ งทาทาวีซ่าจีน แต่ท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการขออนุญาตเข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง
11.บริษทั ฯ รับยืน่ วีซ่ำให้ ชำวต่ ำงชำติที่ทำงำนในประเทศไทยเท่ ำนั้น (ลูกค้ ำต้ องโชว์ ตวั ที่สถำนทูต) โดยคิดค่าบริ การเพิ่ม
500-800 บาท เอกสารที่ตอ้ งใช้ยื่น ดังนี้ สมุดบัญชี ธนาคารประเภทออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 6 เดือน มีเงินขั้นต่า 50,000 บาท
12.บริษทั ฯ ไม่ รับยืน่ วีซ่ำให้ หนังสื อเดินทำงต่ ำงด้ ำว (เล่ มสี เหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย
ตนเองที่สถานฑูต
13.กรณียนื่ วีซ่ำด่ วน (ใช้ เวลำดำเนินกำร 2 วันทำกำร) มีค่ำใช้ จ่ำยเพิม่ ท่ ำนละ 1,125 บำท
หมำยเหตุ
ผูย้ ื่นขอวีซ่าต้องให้ขอ้ มูลเท็จจริ งกับสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ) การบิดเบือนข้อมูลประการใดก็ตาม
อาจถูกระงับการออกวีซ่า และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหาก
ต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่ งสถานฑูตได้พิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่า
ท่านต้องยกเลิกการเดินทางโดยปริ ยาย และจะถูกหักเงินตามเงื่อนไขการยกเลิกด้านบน

แผนกวีซ่ำไม่ รับยืน่ วีซ่ำประเภทอืน่ นอกจำกเข้ ำออก 1 ครั้ง เท่ ำนั้น ยกเว้ นกรณีที่ลูกค้ ำมีทริปเดินทำงต่ อกับทำง
บริษทั ฯจึงจะทำกำรยืน่ วีซ่ำประเภทอืน่ ให้

โปรดทำควำมเข้ ำใจว่ ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ ำงจัดระเบียบกำรยืน่ วีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิม่ เติมหรือ
เปลีย่ นระเบียบกำรยืน่ เอกสำร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถำนทูต ซึ่งบำงครั้งบริษทั ทัวร์ ไม่ ทรำบล่ วงหน้ ำ
สถานทูตจะรั บพิจารณาเฉพาะท่ านที่ มีเอกสารพร้ อม และมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ ยวยังประเทศที่ ระบุเท่ านั้น
การปฏิ เสธวีซ่า อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ ในการยื่นขอวีซ่าท่ องเที่ ยว
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคื นเงิน
หนังสื อเดินทำงต่ ำงชำติ
- หนังสื อเดินทางต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 800 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน/อเมริ กนั ) พาสปอร์ต+รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป+รายละเอียดที่
อยู่ +ใบอนุญาตทางาน (ถ้ามี)
- ผูถ้ ือหนังสื อเดินทางต่างด้าวจะต้องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองก่อนการส่ งเอกสารยื่นวีซ่า
- หนังสื อเดินทางไต้หวัน (กรอกเอกสารเป็ นภาษาจีน) รายละเอียดที่อยู+่ ใบอนุญาตทางาน
- หนังสื อเดินทางอเมริ กนั จ่ายเพิ่ม 5,500 บาท

สถำนทูตจีนไม่ รับยื่นวีซ่ำ ในกรณี ดังนี้
- ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
- รู ปถ่ายอายุเกิน 6 เดือน หรื อเป็ นรู ปที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้ถ่ายจากร้าน ยืนเอียง
หมำยเหตุ ตั้งแต่ วันที่ 25 กันยำยน 2558 เป็ นต้ นไป ทำงสถำนทุตจีน ได้ มกี ำรปรับเปลีย่ นระบบกำรยืน่ วีซ่ำโดยสำมำรถยื่น
เอกสำรขอวีซ่ำผ่ ำนตัวแทน Chiness Visa Application Service Center และได้ มกี ำรปรับเปลีย่ น ค่ ำวีซ่ำและค่ ำบริกำร ทั้งนี้
สำมำรถดูข้อมุลเพิม่ เติมได้ ที่ http://www.visaforchina.org/BKK_TH/

ข้ อมูลและรำยละเอียดสำหรับกำรยืน่ ขอวีซ่ำประเทศจีน
** กรุณำกรอกข้ อมูลทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ในกำรขอวีซ่ำ **
กรุ ณำกรอกด้ วยภำษำอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่ )
ชื่อ-นำมสกุล (สะกดตรงกับหนังสื อเดินทาง)
MR./MRS./MS./MSTR.) ..........................................................................................................................................................
สถำนะภำพ

□ โสด □ แต่ งงำนจดทะเบียนสมรส □ แต่ งงำนไม่ ได้ จดทะเบียนสมรส □ หม้ ำย

□ หย่ ำ

ระบุชื่อบิดา.................................................................................. ชื่อมารดา...............................................................................
ระบุชื่อคู่สมรส ..........................................................................................................................................................................
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำนENG........................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์ บ้ำน......................................................มือถือ........................................................
ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่ อได้ ENG (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน)....................................................................................................
รหัสไปรษณีย์................................ เบอร์ โทรศัพท์ .............................................. เบอร์ มอื ถือ.....................................................
ชื่อสถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ ENG........................................................................ตำแหน่ งงำน.............................................
ที่อยู่สถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ ENG......................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์ ................................................................
(กรุ ณำแจ้ งเบอร์ ที่สำมำรถติดต่ อได้ โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ ำน)
ใครเป็ นผู้ออกค่ ำใช้ จ่ำยในกำรเดินทำงให้ ท่ำน
□ ออกค่าใช้จ่ายเอง

□ ผูป้ กครองออกค่าใช้จ่ายให้

ท่ ำนมีประกันสุ ขภำพครอบคลุมในกำรไปจีนหรือไม่ □ มี

□ อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................................
□ ไม่มี

ถ้ามี กรุ ณาระบุชื่อบริ ษทั ประกัน ...............................................................................................................................................
ท่ ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนมำก่ อนหรือไม่

□ เคย

□ ไม่เคย

ถ้าเคย กรุ ณาระบุวนั ที่ ..................................................สถานที่...........................................วัตถุประสงค์..................................
ภำยใน 1 ปี ท่ ำนเคยเดินทำงไปประเทศอืน่ หรือไม่

□ เคย

□ ไม่เคย

ถ้าเคย กรุ ณาระบุวนั ที่ ................................................ประเทศ.............................................วัตถุประสงค์..................................
รำยชื่อสมำชิกในครอบครัว พร้ อมระบุควำมสั มพันธ์ :
 ชื่อ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพันธ์ ................................
 ชื่อ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพันธ์ ...............................
 ชื่อ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพันธ์ ................................
ชื่อผูต้ ิดต่อ (กรณี ฉุกเฉิ น) .......................................................................... เบอร์โทรศัพท์...................................................

