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วันแรก
23.00 น.

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เซี่ยงไฮ้
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสาร ชั้น 4 ประตูหมายเลข 7 เคาน์เตอร์ N
สายการบิน JUNEYAO AIRLINE (HO) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวย
ความสะดวกในการเช็คอิน (สายการบิน JUNEYAO AIRLINE นา้ หน ักกระเป๋า 23 กก./ท่าน)

วันที่สอง

เซี่ ยงไฮ้ – อู ซี – พระใหญ่ ห ลิ ง ซาน(รวมรถราง) – ศาลาฝานกง – ร้า นไข่ มุ ก - ถนน
โบราณชิงหมิงเฉียว
นาทุกท่านเหินฟ้ าสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ HO1318
(สายการบิน JUNEYAO AIRLINE มีบริการอาหารร้อนระหว่างการเดินทางขาไป)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน นาท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคน
เข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ
บริการอาหารเช้า แบบเซ็ต KFC เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองอูซ๋ ี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) ซึ่งได้รบั การขนานนาม
ว่า “ เซี่ยงไฮ้น้อย ” เนื่ องจากเป็ นเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไท่หูลอ้ มรอบ ทะเลสาบไท่หู
เป็ น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน้ าจืดที่มีขนาดใหญ่ของจีน เป็ นเมืองเก่าแก่ประวัติศาสตร์ยาวนาน
ร่วมสามพันกว่าปี ในยุคราชวงศ์โจวและฉิน
น าท่ า นสัก การะ พระใหญ่ ห ลิ ง ซานต้า ฝอ (รวมรถ
แบตเตอรี่ ) น าท่ านชมพระพุ ท ธรูป ปางห้ามญาติ ทอง
สาริ ดองค์ใหญ่ ที่ เขาหลิ งซาน ซึ่ งมี ค วามสู ง 88 เมตร
หนั ก 700 ตัน ประทับอยู่บนเนิ นเขาหลิงซาน หันพระ
พัก ตร์อ อกสู่ ท ะเลสาบไท่ หู เป็ นพระพุ ท ธรู ป ที่ มี พ ระ
พักตร์งดงาม ที่เมื่อเดินไปทางใด ก็เหมือนว่าองค์พระ
กาลังมองตามเราอยู่ ทุกวันวัดหลิงซานยังมีจุดแสดงรูปปั้ นจาลองพระพุทธเจ้ากาเนิ ดในดอกบัว
โดยกลีบดอกบัวค่อยๆบานออก ผสานกับการแสดงน้ าพุดนตรี จนกระทัง่ กาเนิ ดพระพุทธเจ้าขึ้ น
เป็ นการแสดงที่ น่าตื่นตาตื่นใจ จากนั้ น เชิญท่านไหว้พระขอพร ภายใน ศาลาฝานกง วัดหลิง
ซาน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่ อยูเ่ ชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็ นกลุ่มสถาปั ตยกรรมที่
ยิ่งใหญ่อลังการ สะท้อนให้เห็นถึ งวัฒนธรรมที่ มีประวัติอนั ยาวนานและความยิ่งใหญ่ของพุทธ
ศาสนา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูซี่โครงหมูอซู๋ ี

02.00 น.
07.20 น.
เช้า

เที่ยง
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น าท่ านชม ร้านไข่มุ ก เลื อ กซื้ อครี ม ไข่มุ กบ ารุ งผิ ว ที่ สกัดมาจากไข่มุ ก น้ าจืด ที่ เพาะเลี้ ยงใน
ทะเลสาบ รวมถึงเครื่องประดับต่างๆจากไข่มุก
นาท่านสู่ ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว เล่ากันว่าเริ่มสร้างสมัย
ราชวงศ์หมิง หรือ ประมาณ 3,000 ปี มาแล้ว ถนนโบราณ
แห่งนี้ สามารถสะท้อนให้เห็นถึ งประวัติศาสตร์ของเมืองอู๋ซี
ซึ่ งมี ม าอย่างยาวนาน ตลอดจนขนบประเพณี วิถี ชี วิต และ
บ้า นเรื อ นของเมื อ งอู๋ ซี รวมไปถึ ง สามารถใช้เ ป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อีกทางหนึ่ ง อีกทั้งท่านจะได้เที่ยว
ชมและเลือกซื้ อสินค้าพื้ นเมืองไว้เป็ นของฝากหรือของที่ระลึก
อีกด้วย
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูไก่ขอทาน และเมนูหมูพนั ปี
VEEGLE SINCERE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
อูซ๋ ี - หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู –หมู่บา้ นใบชา - ถนนโบราณเห่อฟางเจีย่
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม. 30 นาที ) เมืองเอก
ของมณฑลเจ้อเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม แหล่งเภสัช
อุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ งของประเทศจีน
นาท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ซึ่งกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยว่า “ซีหเู หมือนนางไซซี ไซซีสวย
ทุกอริยาบท ซีหสู วยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเนื้ อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบ
วัด ได้ 15 กม. น้ าลึ ก เฉลี่ ย 1.5 เมตร ล่ อ งเข้า สู่ เขต
ทะเลสาบซีหใู หม่ ลอด 3 สะพานดังเข้าสู่เขตทะเลสาบซี
หูเก่า ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ซึ่งได้แก่ ต้วน
ฉานเสียน ซานถาน อิ้ นเหยิน และหนานผิ งอ่วนจง ให้
ท่านได้ดื่มดา่ กับบรรยากาศของความงามในทะเลสาบ
ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ านแวะชิม ชาที่ หมู่ บ า้ นใบชา ให้ท่ านได้ล องชิ ม
“ชาผู่ เอ่ อ ร์” ชาที่ มี ชื่ อ เสี ย งของมณฑลยู น าน ชมการ
สาธิตขั้นตอนการชงชาผู่เอ่อร์ ใบชาที่ได้ชื่อว่า เป็ นใบชา
เพื่อสุขภาพและความงาม
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย ตั้งอยู่เชิงเขาอู๋ซันของเมืองหังโจว เป็ นถนน
สายหนึ่ งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหางโจได้อย่างดี ถนนสายนี้
มีความยาว 460 เมตร กว้าง 120 เมตร ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปี ก่อน ขณะที่
เมื องหังโจวเป็ นราชธานี อ ยู่น้ั น ถนนเหอฝั ่งเจียเป็ นศูนย์กลางทางวัฒ นธรรม เศรษฐกิ จและ
การค้าในสมัยนั้ น ในปั จจุ บัน ยังคงไว้ซึ่ งสภาพดั้งเดิ ม ของสิ่ งปลูก สร้างโบราณส่ ว นหนึ่ งแล้ว
บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้ นใหม่ลว้ นสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม มีลกั ษณะเรียบง่าย
แบบโบราณ สองข้างถนนสายนี้ ส่วนใหญ่เป็ นร้านค้าทัว่ ไป
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูไก่แดง
MUCHEN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
หังโจว - ร้านผ้าไหม –ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – เซี่ยงไฮ้ – ร้าน STARBUCKS RESERVE
ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก – ถนนนานกิง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชม ร้านผ้าไหม ที่ ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าที่ ทาจากผ้าไหม
เช่นผ้าห่ม เสื้ อผ้า รองเท้า เป็ นต้น จากนั้นนาท่านสู ้ ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ให้ท่านได้เลือก
ชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิ ดต่างๆ นาท่านเดินทางกลับสู่ มหานครเซี่ยง
ไฮ้ (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 2 ช.ม. 30 นาที ) มหานครที่ ใหญ่ ที่ สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่
บริเวณปากแม่น้ าแยงซี เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ มี
พื้ นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน เป็ นเมืองท่าพาณิ ชย์ขนาดใหญ่แห่ง
ทะเลจีนใต้ ที่ได้รบั การพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก”
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านสู่ รา้ น STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ที่ นครเซี่ ยงไฮ้ มาพร้อมกับความ
ยิ่งใหญ่อลังการ ครองตาแหน่ งสตาร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก ซึ่งได้ทาการเปิ ดตัวไปเมื่อ
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีเนื้ อที่ใหญ่โตถึง 2,787 ตารางเมตร ด้านบนของร้านตกแต่งด้วยแผ่น
ไม้รูปหกเหลี่ยมซึ่งเป็ นงานแฮนด์เมดจานวน 10,000 แผ่น และที่ต้งั ตระหง่านอยู่กลางร้านคือ
ถังคัว่ กาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเท่าตึก 2 ชั้น ประดับประดาด้วยแผ่นตราประทับแบบ
จีนโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความเป็ นมาของสตาร์บคั ส์ กาแฟที่ควั ่ ในถัง
ทองเหลืองนี้ จะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลืองด้านบน ซึ่งจะทาให้เกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี มี
เคาน์ เตอร์ที่ยาวที่สุด ซึ่งมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตาแหน่ งเคาน์ เตอร์ของสตาร์บัคส์ที่มี
ความยาวที่ สุดในโลก มี เครื่องดื่ มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิ ด รวมทั้งเครื่องดื่มที่ มีเฉพาะ
สาขานี้ เพียงแห่งเดียว
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จากนั้ นนาท่ านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมและ
สถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมของคนไทยอีกแห่งหนึ่ ง นอกจากนี้ ที่หาดไว่ทันยังสามารถมองเห็น "หอ
ไข่มุก" ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย ใครมาเยือนเซี่ยงไฮ้ จึงต้องไป
แวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด์” จึงเรียกได้ว่ามาถึงเซี่ยงไฮ้จริงๆ หลังจากชมวิว
เมืองเซี่ยงไฮ้จนเต็มแล้ว นาท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินนานกิง
อิสระอาหารค ่า ณ ถนนนานกิง ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ งของท่าน
JAMES JOYCE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
หาดไว่ ทาน – ชมวิ วบนตึก SWFC ชั้น100 - ร้านยาบัวหิมะ - ร้านหยก - ตลาดเถ่าเปา
เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ซึ่งไม่ได้เป็ นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็ นย่านถนนริม
แม่น้ าที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแม่น้ าหวงผู่ฝัง่ ตะวันตกซึ่งอยูใ่ นย่านเมืองเก่า หาด
ไว่ทนั ยังเคยเป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่อง “เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้” ซึ่งถ่ายทอด เรื่องราว
ของเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ที่เกิดขึ้ นในยุคที่เมืองเซี่ยงไฮ้เต็มไปด้วยเจ้าพ่อหลายแก๊ง แย่งชิงอานาจกันให้
วุน่ วายไปหมด หาดไว่ทนั จึงมีชื่อที่รจู ้ กั ในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยว่า "หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้" นัน่ เอง
และหาดไว่ทนั นี้ ยังอยูใ่ กล้ จากนั้นนาทุกท่านชมทิวทัศน์ของมหานครเซี่ยงไฮ้บนตึก SWFC ชั้นที่
100 (Shanghai World Financial Center) ตั้งอยูใ่ นเขตผู่ตง ทางตะวันออกของแม่น้ าหวงผู่ มี
ความสูง 492 เมตรเป็ นตึกที่สูงเป็ นอันดับ 9 ของโลก (2017) ตึก SWFC ได้รบั การกล่าวถึงใน
สถาปั ตยกรรมที่โดดเด่นแปลกตา นัน่ คือส่วนบนสุดของตึกจะมีรู เป็ นดีไซน์ที่ชว่ ยลดแรงปะทะ
ของกระแสลม ในตอนแรกออกแบบเป็ นรูวงกลม แต่มีคนจีนแย้งว่าดูแล้วทาให้นึกถึงภาพพระ
อาทิตย์บนธงชาติญี่ปุ่น ก็เลยเปลี่ยนจากรูวงกลมเป็ นช่องสี่เหลี่ยมแทน ด้วยรูปลักษณ์นี้ทาให้คน
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นิ ยมเรียกตึก SWFC ว่าตึกที่เปิ ดฝาขวด ตึก SWFC มีจุดชมวิวเปิ ดสาหรับนักท่องเที่ยว 3 ชั้น
ได้แก่ ชั้น 94, 97 และ 100 ซึ่งชั้น 100 อยูท่ ี่ความสูง 474 เมตรเป็ นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในโลก
เทียบกับบรรดาตึกระฟ้ าด้วยกัน (ตึก Burj Khalifa ในเมืองดูไบที่สูงที่สุดในโลกมีจุดชมวิวที่ความ
สูงแค่ 452 เมตร)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูเสีย่ วหลงเปา
นาท่านเดินทางสู่ ร้านยาบัวหิมะ ชมครีมเป่ าซู่ถงั หรือที่รจู ้ กั กันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็ น
เลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุ พอง และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจาบ้าน จากนั้ นนา
ท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็ นเครื่องประดับนาโชค ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากอันล้าค่าแก่คนที่
ท่านรัก
จากนั้นนาท่านสู่ “ตลาดเถาเป่ า เพื่อเลือกซื้ อสินค้าขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผ้าไหม , ถุ งเท้า ,
รองเท้า , นาฬิกา เป็ นต้น เพื่อความจุใจในการช้อปปิ้ งสินค้าราคาถูก ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งตาม
อัธยาศัย
คา่
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
21.55 น. น าทุ ก ท่ า นเหิ น ฟ้ า กลับ สู่ ป ระเทศไทย โดยสายการบิ น JUNEYAO AIRLINE โดยเที่ ย วบิ น ที่
HO1317 (สายการบิน JUNEYAO AIRLINE มีบริการ snackbox ระหว่างการเดินทางขากลับ)
01.10 น.(+1)เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...
**************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยูก่ บั ความเหมาะสม และคานึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก**
**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
26 - 30 พฤษภาคม 2561
02 - 06 มิถุนายน 2561
13 - 17 มิถุนายน 2561
25 - 29 กรกฎาคม 2561
26 - 30 กรกฎาคม 2561
09 - 13 สิงหาคม 2561
10 - 14 สิงหาคม 2561
07 - 11 กันยายน 2561
14 - 18 กันยายน 2561
21 - 25 กันยายน 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
13,900
12,900
12,900
18,900
18,900
18,900
18,900
14,900
14,900
14,900

เด็ก
อายุต ่ากว่า
18 ปี
16,900
15,900
15,900
21,900
21,900
21,900
21,900
17,900
17,900
17,900

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา
ไม่รวมตั ๋ว

3,500
3,500
3,500
4,500
4,500
4,500
4,500
3,500
3,500
3,500

6,900
6,900
6,900
7,900
7,900
7,900
7,900
6,900
6,900
6,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสินค้าพื้ นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา,
หยก, บัวหิมะ, ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม, ร้านไข่มุก ซึ่งจาเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับ
ราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่าน
แวะชม ซื้ อหรือไม่ ซื้อขึ้ นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหาก
ลูกค้าไม่ มีค วามประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุ กเมื อง หรือหากท่ านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 300 หยวน/ร้าน/ท่าน
• ณ สถานที่ ท่องเที่ ยวต่างๆ จะมี ช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจาหน่ ายในวันสุ ดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ
สามารถซื้ อได้ แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ท้งั สิ้ น แต่เป็ นการบอกกล่าว
ล่วงหน้า
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก. จานวน 1 ชิ้ น
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าวีซ่าแบบกรุป๊ ท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท
(สาหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ ท่องเที่ยว
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวต้องชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่ ภายใน 1 วัน
2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทาง
บริษัท
3. คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหวั หน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว(ผูม้ ีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้ง
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2.

3.

4.

5.

ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่
ว่ากรณีใดๆ
กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์
อี เมล์ หรือ เดิ นทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับ เงิน คื น ที่ บ ริษั ท อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่ อทาเรื่อ งขอรับ เงิ น
ค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระ
เงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินค่าบริการดังนี้
**เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึง ไม่
สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมดให้กบั ท่านทุกกรณี**
การเดิ นทางที่ ตอ้ งการันตี มัดจาหรื อซื้ อขาดแบบมี เงื่อนไข หรือเที่ ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุ ดทาการของทาง
บริษัท
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน

เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า
และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนั กท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่
จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่ มีนักท่ องเที่ ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่าที่ ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะ
เดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่ หนั งสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิ น ในกรณี ที่นักท่ องเที่ ยวมิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยว
ที่ มิ ได้เกิ ด จากความผิ ด ของทางบริ ษั ท เช่น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ดงาน การปฏิ วัติ
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ หายหรือเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษั ทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิน ตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ อ งบิ น ค่ าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะน าติ ด ตัว ขึ้ นเครื่ อ งบิ น ต้อ งมี ข นาดบรรจุ ภัณ ฑ์ไม่ เกิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุ กชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิ ลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ
1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่ กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. กรุ ณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่ องจากรัฐบาล
ท้องถิ่นต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการทิ้ งขยะ จึงไม่มีบริการที่โรงแรม
4. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรีส่ ารองขึ้ นไปบนเครือ่ งบินดังนี้
แบตเตอรี่สารองสามารถนาใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด ได้แก่
4.1 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้ นเครื่อง
ได้ไม่มีการจากัดจานวน
4.2 แบตเตอรี่ สารองที่ มีความจุ ไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาขึ้ น
เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
4.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้ นเครื่องในทุกกรณี
5. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
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*****************************************

เอกสารประกอบการยื่ นวีซ่าท่ องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป เฉพาะพาสสปอต์ ไทยเท่ านั้น!!
• สาเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
• สาเนาสูตบิ ตั ร เฉพาะผูเ้ ดินทางอายุต ่ากว่า 18 ปี

การทาวีซ่ากรุ๊ปท่องเทีย่ วนัน่ ใช้แค่เพียงสาเนาพาสสปอต์ทชี่ ัดเจนเท่านัน้ !!
ลูกค้าไม่ตอ้ งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา
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ต้องถ่ายให้ตดิ ทั้ง 2 หน้าแบบตัวอย่าง
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