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ในวันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2552 จะเกิดปรากฏการณ “สุริยุปราคาเต็มดวง” ที่ 
ดวงอาทิตยถูกดวงจันทรบดบังจนทําใหทองฟามืดลงจนสามารถมองเห็นดาวได 
เสนทางคราสเริ่มตนที่อินเดีย ผานประเทศจีน เกาะเล็กๆ ทางใตของญี่ปุนและหมูเกาะ 
ในมหาสมุทรแปซิฟก ระยะเวลาการเกิดคราสเต็มดวงนานถึง  6 นาที 39 วินาที  
ซึ่งนับวายาวนานที่สุดในศตวรรษที่ 21… 

สุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ถูกขนานนามวา “สุริยุปราคาเต็มดวงแหงศตวรรษ” 
เนื่องจากมีชวงเวลามืดเต็มดวงยาวนานที่สุดในคริสตศตวรรษที่ 21  เพราะนับจากปนี้ไป
อีก  123 ป จึงจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงยาวนานอีกครั้งหนึ่งในอเมริกากลาง… 

สมาคมดาราศาสตรไทยไดจัดกิจกรรมดาราศาสตรสัญจร เชิญชวนทานสมาชิก
และผูสนใจไปชมสุริยุปราคาเต็มดวงที่เมืองเจี่ยซิง ใกลมหานครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐ-
ประชาชนจีน ซึ่งทานจะไดสัมผัสกับปรากฏการณที่สําคัญครั้งหนึ่งในชีวิต เมื่อดวงอาทิตย
ถูกดวงจันทรบังจนมิดลงในเวลากลางวันนานเกือบ  6 นาที แสงสวางรอบตัวลดลงอยาง
เห็นไดชัด ทองฟาเปลี่ยนสีคลายเวลาใกลค่ําและอุณหภูมิรอบตัวจะเย็นลง… 

ขณะเกิดคราสทานจะไดพบปรากฏการณลูกปดของเบลียและปรากฏการณแหวนเพชร
ขณะคราสเริ่มตนและสิ้นสุดลง รวมถึงโอกาสในการสังเกตบรรยากาศของดวงอาทิตยได
ขณะที่ดวงอาทิตยถูกดวงจันทรบดบังมืดมิดทั้งดวงเทานั้นที่เรียกวา คอโรนา (corona) 
ทองฟามืดพอจะเห็นดาวเคราะหและดาวฤกษหลายดวง เชน ดาวพุธ ดาวศุกร ดาวอังคาร  
ดาวซิริอัส กลองสองตาและกลองโทรทรรศนจะชวยใหมองเห็น เปลวสุริยะ 
(prominence) เปนพวยแกสพุงออกมาใกลขอบดวงอาทิตย… 

นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังนําทานชมแหลงทองเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอด
ยาวนานและความกาวหนาของเทคโนโลยี อาทิ * พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 
ชมทิวทัศน 360 องศา ของเมืองเซี่ยงไฮยามสนธยา บนหอคอยทีวีไขมุกที่สูงสุดในเอเชีย
ถึง 468 เมตร  พรอมชมอุโมงคแคปซูลใตน้ําลึก 20 เมตร นั่งรถไฟแมเหล็กความเร็วสูง 430  
กิโลเมตรตอช่ัวโมง * ลองเรือสัมผัสบานเรือนสองฝงคลอง ชมสถาปตยกรรมโบราณ ณ 
เมืองมรดกโลกโจวจวง *ลองเรือชมทะเลสาบซีห ูสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติดั่ง
สรวงสวรรคบนปฐพี * ชมการแสดงแสง สี เสียง อลังการ “The Night of Xihu Show”  
ของผูกํากับช่ือดัง จาง อี้ โหว และรับประทานอาหารเลิศรสเปนพิเศษทุกมื้อ เชน กุงมังกร 
หมูพันปเนื้อนุม และอื่น ๆ อีกมากมาย... 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิไดที ่
สมาคมดาราศาสตรไทย โทร. 02-381-7409-10   

E-mail : thaiastro@hotmail.com     
http://thaiastro.nectec.or.th/tse2009 

หรือ เจาหนาทีส่มาคมฯ (คุณสกัุญญา) โทร. 086-889-1672 

ชมสุริยุปราคาเต็มดวงแหงศตวรรษ 

ท่ี เจ่ียซิง มหานครเซี่ยงไฮ  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
19 - 23  กรกฏาคม 2552  (5 วัน 3 คืน) 

TAS-PR-TSE2009.02 
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วันจันทรที่ 20 กรกฎาคม 2552    เซียงไฮ – ศูนยไขมุก – โจวจวง – เมืองโบราณโจวจวง  
 หังโจว – โชวไนทซีห ู
01.55 น.  ออกเดินทางโดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบนิที่  MU548 เหินฟาสูเซี่ยงไฮ      

เมืองทีถู่กขนานนามวา “ปารีสแหงโลกตะวันออก” 

07.00 น.  ถงึทาอากาศยานเมืองเซี่ยงไฮ   หลงัผานพิธกีารตรวจคนเขาเมืองและสมัภาระเรียบรอยแลว   

-  นําคณะรับประทาน  อาหารเชา ณ ภัตตาคาร   

- ชมศูนยไขมุก สินคาขึ้นชื่อที่สวยงามมีระดับ ไขมุกเปนอัญมณีมีสีหลากสี อาทิขาว เงินยวง ชมพูและ  

สีทอง   ไขมุกถือเปนอัญมณีแหงสายน้ํา เสริมสงาราศีใหกับเพศหญิงกอใหเกิดความนุมนวลออนหวาน  

ในปจจุบันนี้ประเทศจีนถือไดวาเปนประเทศที่ติดอันดับตน ๆ ของการสงไขมุกออกสูตลาดโลก  พรอม 

ชมครีมไขมุกที่ข้ึนชื่อของเมืองเซี่ยงไฮ เปนครีมบํารุงผิวสรรพคุณเลิศ อุดมดวยสารสกัดจาก ไขมุก

ธรรมชาติบริสุทธิ์  กลิ่นหอมออนๆ เหมาะสําหรับผูมีปญหาผิวพรรณเปนพิเศษ ลดการสรางเมลานินที่

เปนสาเหตุของความหมองคล้ํา กระ ฝา  อิสระเที่ยวชมและ ชอปปงตามอัธยาศัย    

- จากนั้นออกเดินทางสูเมืองโจวจวง เมืองเวนิสที่สําคัญและงดงาม เปน 1 ใน 6 เมืองโบราณที่เกาแก

เมืองหนึ่งของจีนอายุกวา 2,100 ป  เปนเมืองที่อุดมไปดวยทัศนียภาพอันสวยงาม  

เที่ยง รับประทาน อาหารเที่ยงมื้อพิเศษ “ขาหมูจานเด็ดแบบโจวจวง” ณ ภัตตาคาร   

 

สมาคมดาราศาสตรไทย 
The Thai Astronomical  Society 
เลขท่ี 928  ชัน้ 1  อาคารศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา  ถนนสุขุมวิท 
เขตคลองเตย   กรุงเทพมหานคร  10110  โทรศัพท 02 – 381 – 7409,  02 – 381 – 7410 
โทรสาร 02 – 381 – 7410   E-Mail : thaiastro@hotmail.com  เว็บไซต http://thaiastro.nectec.or.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดาราศาสตรสัญจร : ชมสุริยุปราคาเต็มดวงแหงศตวรรษ 
ที่ เจี่ยซิง  มหานครเซี่ยงไฮ  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
เซี่ยงไฮ – เมืองมรดกโลก – หังโจว – เจี่ยซิง – เซียงไฮ 

วันอาทิตยที่ 19 – วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2552   

( 5 วัน 3 คืน) 

วันอาทิตยที่ 19 กรกฎาคม 2552     ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ 
23.30 น. พรอมกันทีท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  สมทุรปราการ  ชัน้ 4  ชั้นผูโดยสารขาออก         

เคานเตอร  U9-10 สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมพีนักงานคอยใหบริการทาน        

(เขาสูอาคารทาง Gate 9 และ 10) 
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 วันจนัทรที ่20 กรกฎาคม 2552 (ตอ) 
 

บาย นําคณะเที่ยวเมืองโบราณโจวจวง ซึ่งเปนเมืองมรดกโลกอันสวยงาม  เปนหมูบานที่สะทอนใหเห็นวิถีชีวิต

ความเปนอยูของชาวชนบท และคงเอกลักษณความเปนธรรมชาติ บานเรือนแบบโบราณในสมัยราชวงศ

หยวน หมิงและชิง ยังมีคลองไหลผานตามบานเรือน ซึ่งเปนเสนทางการสัญจรไปมาโดยใชเรือเปนหลักและ

ยังมีสะพานหินโบราณ 14 แหงที่เชื่อมเสนทางในหมูบานรวมทั้ง สะพานแฝด ที่มีชื่อเสียงของโจวจวง จึงทํา

ใหโจวจวงไดรับสมญานามวาเมืองเวนิสของประเทศจีน    ลองเรือชมบานเรือนโบราณอายุกวาพันปที่ต้ังอยู

สองฟากฝงคลอง  ซึ่งยังคงสภาพดี   เสนหของโจวจวงอยูที่มีคลองหลายสายตัดผานหมูบาน สัมผัสชีวิต

ความเปนอยูวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชนชาวพื้นเมืองและตลาดน้ําที่ คึกคักตลอดทั้งวัน   พรอมชม

สถาปตยกรรมแบบโบราณที่สวยงามปลูกสรางตลอดสองขางทาง  จากนั้นออกเดินทางสูหังโจว  เมืองที่

สําคัญและมีความงดงามอันเลืองชื่อของจีน  

เย็น รับประทาน อาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร     

- จากนั้นตื่นตาตื่นใจกับโชวไนทซีหู (The Night of Xihu Show) ที่ตระการตาอันจะประทับใจทานมิรูลืม   

- เขาที่พัก โรงแรม HANG ZHOU WAN HOTEL หรือเทียบเทา 

วันอังคารที ่21 กรกฎาคม 2552     
หังโจว – ลองเรือทะเลสาบซีหู – หมูบานสวนชา – เจี่ยซิง – ทะเลสาบหนานห ู  

รวมฟงบรรยาย “สุริยุปราคาเต็มดวงแหงศตวรรษที ่21”  
07.00  น.  รับประทาน อาหารเชา ณ โรงแรม   

-  หลังรับประทานอาหารเชา    นําคณะลองเรือเที่ยวชมทะเลสาบซีหู  ต่ืนตาตื่นใจกับทิวทัศนธรรมชาติที่

งามดังภาพวาดของทะเลสาบซีหู กวีเอกในสมัยราชวงศหยวนไดกลาวในบทกวีวาถึงความงามดัง   

สรวงสวรรคบนพื้นปฐพีหลายบท ฝงตะวันตกเปนพื้นที่ซึ่งลอมรอบดวยภูเขาที่ปกคลุมดวยสายหมอก 

และปาเขียวขจี  ทะเลสาบแหงนี้มีตํานานกลาวไววา เกิดจากไขมุกซึ่งถูกไกฟาและมังกรทําหลนมาสูโลก  

- เที่ยวชมหมูบานสวนชา  ชมข้ันตอนการผลิตชาเลิศรสที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน ซึ่งเปนมรดกทาง

วัฒนธรรมที่เปรียบเสมือนลมหายใจของชาวจีน อีกทั้งยังมีประเพณีการดื่มชาจีนที่เปนเอกลักษณ

เฉพาะถิ่นอีกดวย  ต้ังแตอดีตกาลมา การรับรสของชาใหเปนไปอยางกลมกลอม จะพิถีพิถันเรื่องความ

กลมกลืนของสภาวะแวดลอมภายนอกรางกายและสภาวะทางจิตใจ  อิสระจิบชาพรอมชอปปงตาม

อัธยาศัย   

บาย  รับประทาน อาหารเที่ยงมื้อพิเศษ “หมูพันปเนื้อนิ่ม และไกขอทานเลิศรส” ณ ภัตตาคาร    

-  หลังรับประทานอาหารเที่ยงนําคณะออกเดินทางสูเมืองเจี่ยซิง เมืองสําคัญที่มีประวัติศาสตร   

อันยาวนานกวา 6,000 ป   แหลงกําเนิดของวัฒนธรรมภาคตะวันออก  

-  ชมความงามของทะเลสาบหนานหู  ซึ่งมีทัศนียภาพอันงดงาม  

เย็น  รับประทาน อาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร       

-  จากนัน้เขาสูที่พัก โรงแรม JIA XING OLYMPIC HOTEL  หรือเทียบเทา   
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วันอังคารที ่21 กรกฎาคม 2552  (ตอ)   
  

19.00 น. เขารับฟงบรรยาย “สุรยิุปราคาเต็มดวงแหงศตวรรษที่ 21“  
  - ขั้นตอนการเกิดสุรยิุปราคาเต็มดวงที่เมืองเจี่ยซิง 
  - วิธกีารดูสุรยิุปราคาทีป่ลอดภัย และการใชอุปกรณในการด ู
  - วิธกีารถายภาพสุริยุปราคาอยางงาย 
  - ขณะเกิดสรุยิุปราคา เราจะดูอะไรบาง 
  - ประสบการณที่ประทบัใจในการดูสุรยิุปราคาเตม็ดวง 
        (ระหวางการฟงบรรยาย มีบริการอาหารวางและน้ําดืม่) 
20.30 น. หากเวลาเอือ้อํานวย และทองฟาเปด รวมกิจกรรมดูดาวยามค่ําคืนตามอัธยาศยั 

วันพธุที่ 22 กรกฎาคม 2552     
เจี่ยซิง – ดูสุริยุปราคาเต็มดวงแหงศตวรรษที ่21 – เซ่ียงไฮ – พพิิธภณัฑวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

ศูนยหยกแท – หอทีวีไขมกุ – อุโมงคแสงส ี
07.00 น.  รับประทาน อาหารเชา ณ โรงแรม     
8:00 น. - 11:00 น.    ชมปรากฏการณสุริยุปราคาเต็มดวง ซ่ึงดวงจันทรเคลือ่นเขามาบังดวงอาทิตย      

จนมืดมิด  จากดวงอาทิตยที่คอย ๆ เวาแหวงจนกระทั่งดวงจันทรเกือบจะบงัมืดมิด
หมดดวง ในเสี้ยววินาทีนัน้  จะเหน็ปรากฏการณลกูปดของเบลีย่ (Baily’s beads)  
และปรากฏการณแหวนเพชร(Diamond ring)  เมื่อดวงอาทิตยถกูบังมิดหมดดวง   
จะสังเกตเหน็บรรยากาศพริ้วสีขาวนวลสบายตาของดวงอาทิตย ที่เรยีกวาโคโรนา 
(Corona) เปนเวลานานประมาณ 5 นาที 49 วินาท ีซ่ึงโคโรนาที่เราเห็นนัน้ จะมี
ความสวยงามมาก ด่ัง ดวงตาสวรรค ที่สวาง ลอยเดนอยูกลางทองฟาที่มืดมิด และ
ขณะเดียวกนัจะสังเกตเห็นดาวพุธ ดาวศกุร  ดาวอังคาร และดาวฤกษสวาง ๆ เชน
ดาวซิริอัส ขณะเกิดสุริยปุราคาเต็มดวง อากาศจะ  เย็นลงประมาณ 3-5 องศา 
สภาพบรรยากาศขณะนั้น จะคลายกับยามสนธยาที่รอบขอบฟา 

 (ระหวางการชมปรากฎการณสุริยุปราคาเต็มดวง มีอาหารวางพรอมน้าํดื่มไวบริการทาน) 

บาย  รับประทาน อาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  

 -  หลังรับประทานอาหารเที่ยงนําคณะออกเดินทางกลับสูเซี่ยงไฮ นําคณะเที่ยวชม

พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี่   ชมเร่ืองราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อวกาศ  ที่มีการพัฒนาอยางล้ํายุคของเมืองเซี่ยงไฮ  ชมทองฟาจําลอง และภาพยนตร

อวกาศใน Space Theatre ที่ต่ืนตาตื่นใจ    

 - ชมศูนยหยกแท สินคาขึ้นชื่อที่สวยงามมีระดับ หยกเปนหินล้ําคาที่คนเชื้อสายจีนนิยมซื้อ

หาเก็บไวเปนเครื่องประดับมงคล เปนสัญลักษณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค (Stone of 

Heaven) ชวยเสริม โชคลาภ ความร่ํารวย ความสงบสุขและทําใหมีสุขภาพดีอายุยืนยาว 
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วันพธุที่ 22 กรกฎาคม 2552 (ตอ)    
  

เย็น รับประทาน อาหารค่ํา เมนูพิเศษ”หมูหันไกแดงสูตรเด็ด และกุงมังกรรสเลิศ” ณ ภัตตาคาร   

-  จากนั้นนําคณะขึ้นชมหอ  ตังฮึงเมงจูปอถะ หรือหอคอยทีวีไขมุก  หอที่มีชื่อเสียงมาก และยังเปน

สัญลักษณที่สําคัญอีกแหงของนครเซี่ยงไฮ   จัดไดวาเปนหอคอยที่สูงที่สุดในเอเซีย สูงถึง 468 เมตร และสูง

เปนอันดับสามของโลกรองจากแคนาดาและรัสเซีย  เพลิดเพลินกับทิวทัศนยามค่ําคืนที่สวยงามของเซี่ยงไฮ  

หลังจากนั้นนําทานลอดอุโมงคสูใตแมน้ําหวงผู เพื่อขามมายังฝงเมืองเกา อุโมงคนี้มีความพิเศษเนื่องจากมี

การพัฒนาใหมีความทันสมัย ดึงดูดใจดวยเทคนิค แสง สี เสียง  อุโมงคนี้มีความยาว 646 เมตร ขุดลึกลงไป

ในแมน้ําราว 9 เมตร   

คํ่า เขาพัก โรงแรม EAST  CHINA  HOTEL หรือเทยีบเทา   

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2552   เซียงไฮ – เปาซูถาง – ตลาดเฉินหวังเมีย่ว - กรุงเทพมหานคร 
08.00 น.  หลังรับประทาน อาหารเชา ณ โรงแรม นําคณะนวดขาเพื่อสุขภาพ ผอนคลายความเมื่อยลากบัยา

นวดขนานพิเศษสูตรเดียวไมซ้ําใคร พรอมชมครีมเปาซูถาง หรือที่รูจักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” 

สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย  เปนยาสามัญประจําบาน

พรอมชอปปงตามอัธยาศัย  

เที่ยง นําคณะรับประทาน อาหารเที่ยงมื้อพิเศษ  “ ติมซ่ําและนกพิราบทอด ”  อันลือชือ่ตนตํารับฮองกง

แท  ณ ภัตตาคาร   

บาย เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคาของฝากอยางจุใจ ณ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว   แหลงชอปปงเซ็นเตอรที่

ข้ึนชื่อของเซี่ยงไฮ  

17.00 น. พรอมกัน ณ จุดนัดพบ   นําคณะรับประทาน อาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  จากนั้นออกเดินทางสู 

 ทาอากาศยานเซี่ยงไฮโดยรถไฟหัวจรวดสุดล้ําทันสมัย ซึ่งมีความเร็วประมาณ 430 กิโลเมตรตอ

ชั่วโมง 

21.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES   เที่ยวบินที่  MU547   

วันศกุรที่ 24 กรกฎาคม 2552         ถงึทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ    กรุงเทพมหานคร 
 
00.55 น. กลับสูทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ ชั้น 2  ชัน้ผูโดยสารขาเขา  โดยสวสัดิภาพ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 5 
กําหนดวันเดินทาง    วันอาทิตยที่ 19 – วันพฤหัสบดีที ่23 กรกฎาคม   2552                
  

1. ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทั้งไปและกลบัโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
2. ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา  

ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม 
 

อัตราคาบริการ บาท / ทานละ 

ผูใหญพักคู ทานละ (พกัหองละ 2 ทาน) 28,800 

พักเดี่ยวเพิม่เงิน 3,000 

สมาชิกสมาคมดาราศาสตรไทย (ขอสงวนสิทธิ์ใหกับสมาชิกเทานั้น) 28,500 

สมัครเปนกลุมจํานวน 5 คนขึ้นไป 28,300 

สมัครเปนกลุมจํานวน 10 คนขึ้นไป 27,800 
 

ราคาทวัรรวม 
1. คาตั๋วเครื่องบนิไป-กลับ เสนทางกรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ – กรุงเทพฯ  ชัน้ทศันาจร ไป - กลับพรอมคณะ  

2. คาวีซาแบบยืน่ปรกติเขาประเทศจนี 

3. คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบใุนรายการ 

4. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 

5. ถุงผาสุริยปุราคาเต็มดวง 22 กรกฎาคม 2552 ที่เซี่ยงไฮ 

6. คาเอกสารประกอบการดูสุริยุปราคาเต็มดวง 22 กรกฎาคม 2552  เชน แวนสุริยะ, คูมือดูสุริยุปราคาเต็มดวง,  

แผนที่ฟา 

7. คาที่พกัตามระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา 

8. คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 

9. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงทีม่ี 

10. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกนิ 20 กิโลกรัม 

11. คาหัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเทีย่วตลอดรายการในตางประเทศ 

12. ทิปไกด  คนขบัรถ ทองถิน่  

13. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม) 
ราคาทวัรไมรวม 

1. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึง

คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ  

2. คากระเปาเดินทาง 
3. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด ( 20 กิโลกรมั )  



 6 
หมายเหต ุ

1. เที่ยวบินราคาและรายการทองเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน

ของผูเดินทางเปนสําคัญ 

2. หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และสมาคมฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทาง

เพื่อทองเที่ยวเทานั้น 

3. ทางสมาคมดาราศาสตรไทยจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่

ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบ

ของสมาคมฯ 

4. ทางสมาคมดาราศาสตรไทยจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางสมาคมฯไมครบ อาทิ ไม

เที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางสมาคมฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทน

แบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 

5. ทางสมาคมฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบัุติเหตุที่

เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเทีย่วเอง 

6. ต๋ัวเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  

7. เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกบัทางสมาคมฯ  ทางสมาคมฯ  จะถือวาทานไดยอมรับใน

เงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทัง้หมด 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 2,500.- บาท ภายในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2552  หรือทั้งหมด สวน
ที่เหลือชําระภายในวันศุกรที่ 12 มิถุนายน 2552  

2. ในกรณีสมัครเขามาเปนกลุม ถามีการยกเลิกไมตรงตามเงื่อนไขของราคากลุม   ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์

คิดอัตราคาบริการตามเงื่อนไขของราคาเต็ม 

3. ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่

ระบุในรายการ สมาคมฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
การยกเลิก 1.  หากทานยกเลิกการเดินทาง สมาคมดาราศาสตรไทยสงวนสทิธิ์ไมคืนเงนิคามัดจาํ  2,500.-  บาท 

2.  หากทานยกเลิกการเดินทางหลงัวนัที ่ 3  มิถนุายน  2552  คืนเงินสวนที่เหลือจากคามัดจํา      

2,500.-  บาท 

3.  หากทานชาํระเงนิสวนทีเ่หลือมาแลวทัง้หมดหรือบางสวน แลวทานยกเลิกการเดนิทางภายใน

วันที่  12  มถินุายน  2552   คืนเงินสวนที่เหลือจากคามดัจาํ 2,500.-  บาท 

4.  หากทานยกเลกิการเดนิทางหลังในวันที่ 12 มิถนุายน 2552 สมาคมดาราศาสตรไทย เกบ็

คาใชจาย 100% ของราคาทวัร 
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เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรบัหนังสือเดินทางไทย  
1.  หนงัสือเดนิทางที่มีอายกุารใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน   

2.  หนงัสือเดนิทางตองมีหนาวาง สําหรบัประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเตม็    

3.  รูปถายหนาตรง รูปสี 2 นิ้วไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ ( อัดภาพดวยกระดาษปกต ิ)  

       4.  สําเนาบตัรประชาชน 
 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี ้
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายทีดู่เปนหญงิ เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 

2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกนิกวา 6 เดือนมาใช 

3. นํารูปถายที่มวีิวดานหลงั ทีถ่ายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยืน่ทาํวีซา 

4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติ๊กเกอร หรือรูปที่พิมพจากคอมพิวเตอร 
 

อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนงัสือเดินทางลาชา 

• ยื่นวซีาดวน 1 วัน เสียคาใชจายเพิม่ทานละ  1,200.- บาท 

• ยื่นวซีาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิม่ทานละ  800.- บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขาพเจามีความประสงคเขารวมกิจกรรมดาราศาสตรสัญจรชมสุริยุปราคาเต็มดวง 22 กรกฎาคม 2552  ณ เจี่ยซิง

มหานครเซี่ยงไฮ   ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ชื่อ - นามสกุล หมายเลขสมาชิกสมาคมฯ 

วัน / เดือน / ปเกิด อายุ ป   

ท่ีอยูเพ่ือติดตอ

เบอรโทรศัพท เบอรมือถือ      เบอรโทรสาร

E - mail 

อาชีพ สถานท่ีทํางาน

ขอมูลอ่ืนๆ เชน โรคประจําตัว, สิ่งท่ีแพ โปรดระบุ

ประเภทของอาหาร □ □ ปรกติ      มังสวิรัต    

โปรดกรอกเบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได หากเกิดกรณีฉุกเฉิน

ชําระคาลงทะเบียนโดย          

□ เงินสด   

□ เช็คเงินสด สั่งจายในนามสมาคมดาราศาสตรไทย ธนาคาร............................สาขา..............เลขที่............................ลงวันที่..............

□ ธนาณัติสั่งจาย ปณฝ.สันติสุข 10113 ในนามสมาคมดาราศาสตรไทย เลขที่........................................รหัสไปรษณียตนทาง................

□ เงินโอน ในนามสมาคมดาราศาสตรไทย บัญชีออมทรัพย ธ.กสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 57 เลขที่ 046-2-62032-2

□ ชําระคามัดจํา......................... บาท □ ชําระเงินคาสมัครกิจกรรมทั้งหมด........................................  บาท

 ตัวอักษร

ตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม.....................................................................................

ขาพเจาไดอานรายละเอียดของกิจกรรมฯและยอมรับในเงื่อนไข   ลงนามผูสมัคร...............................................วันที่..............................

สําหรับเจาหนาที่ ผูรับสมัคร..............................................................  วันที่ ......................................................

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี
     สมาคมดาราศาสตรไทย       เลขท่ี  928  ชั้น 1  อาคารศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา  ถนนสุขุมวิท  

     เขตคลองเตย    กรุงเทพฯ  10110       โทร. 02-381-7409 , 02-381-7410    โทรสาร.  02-381-7410    

     หรือท่ี E-mail: thaiastro@hotmail.com   เว็บไซต  http://thaiastro.nectec.or.th

    คุณสุกัญญา  พ่ึงผลงาม   เจาหนาที่สมาคมฯ  มือถือ 086 - 889 - 1672

ใบสมัครกิจกรรมดาราศาสตรสัญจรชมสุริยุปราคาเต็มดวงแหงศตวรรษ
วันอาทิตยท่ี 19 - วันพฤหัสบดีท่ี 23 กรกฎาคม 2552 ( 5 วัน 3 คืน)
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