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HEAVEN OF SHANGHAI 5D3N BY XJ
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้ จากชั้น118 ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์
ล่องเรือทะเลสาบซีหู ไข่มุกแห่งเมืองหังโจว “ตัวอยูซ่ ีหู เสมือนนั ่งอยูบ่ นสวรรค์”
นมัสการพระใหญ่หลิงซาน พระพุทธรูปปางห้ามญาติสมั ฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในจีน
นั ่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตืน่ ตา ตืน่ ใจกับแสง สี เสียง
ช้อปปิ้ งจุใจถนนโบราณเห่อฟางเจีย่ ถนนนานกิง และตลาดเก่าเฉินหวังเมี่ยว

เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา-ไก่แดง-ไก่ขอทาน-หมูพนั ปี -ซี่โครงหมูอูซี
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วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้
21.30 น.
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตูหมายเลข 1 เคาน์เตอร์ 2 สายการบิน AIR ASIA
X (XJ) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ ครือ
่ ง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ทีน
่ ง่ ั
จ ัดทีน
่ ง่ ั แบบ 3-3-3 มีบริการ SNACK BOX ทงขาไปและขากล
ั้
ับ
้ า่ ย)
ื้ นา้ หน ักเพิม
ี ค่าใชจ
(นา้ หน ักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซอ
่ ต้องเสย

วันที่สอง
00.15 น.

เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-หมู่บา้ นชาหลงจีง่ -ถนนโบราณเห่อฟางเจีย่
นาทุ ก ท่ านเหิ นฟ้ า สู่ มหานครเซี่ ย งไฮ้ ประเทศจีน โดยเที่ ย วบิ นที่ XJ760 ระหว่ างเดิ น ทางมี บ ริก าร
SNACK BOX

05.30 น.

เช้า

เที่ยง

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน นาท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
รับกระเป๋าสัมภาระ ... จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน
ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ าแยงซี เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่
6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ เมื องหังโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง 1
ใน 6 นครโบราณของจีน เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม แหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มี
ชื่อเสียงแห่งหนึ่ งของประเทศจีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ซึ่งกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยว่า “ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุก
อริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเนื้ อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบวัดได้ 15 กม.
น้ าลึ ก เฉลี่ ย 1.5 เมตร ล่ องเข้าสู่เขตทะเลสาบซี หูใหม่ ลอด 3 สะพานดังเข้าสู่ เขตทะเลสาบซี หูเก่ า ชม
ทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ซึ่งได้แก่ ต้วนฉานเสียน ซานถาน อิ้ นเหยิน และหนานผิงอ่วนจง ให้ท่านได้
ดื่มดา่ กับบรรยากาศของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
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คา่
พักที่
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

นาท่านชม หมู่บา้ นชาหลงจิง่ แหล่งผลิตใบชาที่ขนชื
ึ้ ่อของหังโจว ใบชา “หลงจิ่ง” ซึ่งแปลว่า ชาบ่อมังกร ของ
ทะเลสาบซีหูน้ัน เป็ นใบชาที่มีชื่อเสียงที่สุดชนิ ดหนึ่ งของประเทศจีน กล่าวกันว่า “ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ
ปากจะหอมตลอดวัน” นอกจากจะมีไร่ชาอันกว้างใหญ่ให้ชมแล้ว ยังจะได้ชมกระบวนการผลิตใบชาแห้งและ
ชิมชาด้วย
นาท่ านสู่ ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย ตั้งอยู่เชิงเขาอู๋ซันของเมืองหังโจว เป็ นถนนสายหนึ่ งที่ สะท้อนให้เห็ น
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหางโจได้อย่างดี ถนนสายนี้ มีความยาว 460 เมตร กว้าง 120
เมตร ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปี ก่อน ขณะที่ เมืองหังโจวเป็ นราชธานี อยู่น้ัน ถนนเหอฝั ่งเจีย
เป็ นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้าในสมัยนั้น ในปั จจุบนั ยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูก
สร้างโบราณส่วนหนึ่ งแล้ว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้ นใหม่ลว้ นสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม มี
ลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนนสายนี้ ส่วนใหญ่เป็ นร้านค้าทัว่ ไป
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูไก่ขอทาน และหมูพนั ปี
RELAX HOTEL SHITAN เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน
ร้านผ้าไหม-หังโจว-อูซ๋ ี-พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-ร้านไข่มุก-อูซ๋ ี-เซี่ยงไฮ้
- ขึ้ นตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอูซ๋ ี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) ซึ่งได้รบั การขนานนามว่า
“ เซี่ยงไฮ้นอ้ ย ” เนื่ องจากเป็ นเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไท่หลู อ้ มรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็ น 1 ใน 5 แห่ง
ทะเลสาบน้ าจืดที่มีขนาดใหญ่ของจีน เป็ นเมืองเก่าแก่ประวัติศาสตร์ยาวนานร่วมสามพันกว่าปี ในยุคราชวงศ์
โจวและฉิน ระหว่างทางนาท่านแวะ ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าที่ทา
จากผ้าไหม เช่นผ้าห่ม เสื้ อผ้า รองเท้า เป็ นต้น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูซี่โครงหมูอซู๋ ี
นาท่านสักการะ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถราง) นาท่านชมพระพุทธรูปปางห้ามญาติทองสาริดองค์
ใหญ่ที่เขาหลิงซาน ซึ่งมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ประทับอยูบ่ นเนิ นเขาหลิงซาน หันพระพักตร์ออก
สู่ทะเลสาบไท่หู เป็ นพระพุทธรูปที่มีพระพักตร์งดงาม ที่เมื่อเดินไปทางใด ก็เหมือนว่าองค์พระกาลังมองตาม
เราอยู่ ทุกวันวัดหลิงซานยังมีจุดแสดงรูปปั้ นจาลองพระพุทธเจ้ากาเนิ ดในดอกบัว โดยกลีบดอกบัวค่อยๆบาน
ออก จนกระทัง่ กาเนิ ดพระพุทธเจ้าขึ้ น เป็ นการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจ เพราะเป็ นการแสดงประกอบกับน้ าพุ
ดนตรี พาท่านชมหอพระพุทธ ซึ่ งสร้างขึ้ นใหม่ได้อย่างสวยงาม ชมศาลาฝานกง ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูที่
กว้างใหญ่ ซึ่งใช้เป็ นสถานที่จดั การประชุมพุทธศาสนาโลก ครั้งที่ 2 เป็ นกลุ่มสถาปั ตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการ
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) ระหว่างทางนาท่านแวะชม ร้าน
ไข่มุก เลือกซื้ อครีมไข่มุกบารุงผิ ว ที่สกัดมาจากไข่มุกน้ าจืด ที่เพาะเลี้ ยงในทะเลสาบ
จากนั้ นนาท่านขึ้ นตึ ก SHANGHAI TOWER (ชั้น 118) ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการชมวิวมหานครเซี่ ยงไฮ้
จากมุมสูง ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาว์นเวอร์ถูกสร้างขึ้ นเคียงคู่กบั ตึกระฟ้ าที่เคยสูงที่สุดในจีนมาก่อน อย่างตึก จินเม่า
ทาวเวอร์ และ ตึกเซี่ยงไฮ้ เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ (ตึกSWFC) ซึ่งปั จจุบนั ครองตาแหน่ งตึกที่สูงที่สุดใน
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จีน และสูงเป็ นอัน ดับ 2 ของโลก การก่ อสร้างอาคารเริ่มในเดื อนพฤศจิก ายน พ.ศ. 2551 โดยจะสร้าง
อาคารสู ง ประมาณ 632 เมตร (2,073 ฟุ ต ) และมี 121 ชั้น ด้ว ยพื้ นที่ 380,000 ตารางเมตร
(4,090,000 ตารางฟุต) นอกจากนี้ ยังมีปล่องลิฟต์ยาวที่สุดในโลกอีกด้วย
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูเสี่ยวหลงเปา
NEW YANGTE HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน

ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ตลาด 100 ปี
เฉินหวังเมี่ยว-ร้านหยก
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านลอดผ่าน อุโมงค์เลเซอร์ เป็ นอุโมงค์ลอดแม่น้ าสายแรกในประเทศจีน เพื่อข้ามไปยังฝั ่งตรงข้ามใช้
เวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็ นรูปต่างๆ ตื่นตาตื่นใจ แสง สี เสียง ภายใน
อุโมงค์เปลี่ยนแปลงตลอดระยะทาง บางช่วงทาให้รูส้ ึกเหมือนเดิ นทางอยู่ในห้วงอวกาศเลยที เดี ยว อุโมงค์
เลเซอร์มีความลึกลงไปจากพื้ นแม่น้ า 9 เมตร ความยาว 646.70 เมตร สร้างเสร็จ เมื่อปี ค.ศ. 2000 ถือว่า
เป็ น 1 ใน 5 อย่างที่นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนเซี่ยงไฮ้ตอ้ งห้ามพลาด
จากนั้นนาท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ซึ่งไม่ได้เป็ นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็ นย่านถนนริมแม่น้ าที่
มีความยาว 1.5 กิ โลเมตร ไปตามริมแม่น้ าหวงผู่ฝั่งตะวันตกซึ่ งอยู่ในย่านเมืองเก่ า หาดไว่ทันยังเคยเป็ น
สถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่อง “เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้” ซึ่งถ่ายทอด เรื่องราวของเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ที่เกิดขึ้ นใน
ยุคที่เมืองเซี่ยงไฮ้เต็มไปด้วยเจ้าพ่อหลายแก๊ง แย่งชิงอานาจกันให้วุ่นวายไปหมด หาดไว่ทนั จึงมีชื่อที่รูจ้ กั ใน
หมูน่ ักท่องเที่ยวชาวไทยว่า "หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้" นัน่ เอง และหาดไว่ทนั นี้ ยังอยูใ่ กล้ ถนนนานกิง ถนนคนเดิน
ที่เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมและสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมของคนไทยอีกแห่งหนึ่ ง นอกจากนี้ ที่หาดไว่
ทันยังสามารถมองเห็น "หอไข่มุก " ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ ยงไฮ้ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย ใครมาเยือน
เซี่ยงไฮ้ จึงต้องไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด์” จึงเรียกได้ว่ามาถึงเซี่ยงไฮ้จริงๆ หลังจาก
ชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้จนเต็มแล้ว นาท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินนานกิง
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เที่ยง

คา่
พักที่
วันที่หา้
03.00 น.
เช้า
06.50 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูไก่แดง
นาท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้า
ใคร พร้อมชมครีมเป่ าซู่ถัง หรือที่ รูจ้ กั กันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็ นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุ
พอง และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจาบ้าน
จากนั้ นน าท่ านสู่ “ตลาดเฉิ น หวังเมี่ ยว” หรือตลาดร้อยปี เซี่ ย งไฮ้ เป็ นตลาดเก่ าของผู่ต ง เมืองเซี่ ย งไฮ้
อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้ เป็ นสถาปั ตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง แต่ทาเป็ นร้านขายของมีท้งั ของ
พื้ นเมื องโบราณ ของที่ ระลึ ก และสิ นค้าสมัย ใหม่อย่างรองเท้ากี ฬา กระเป๋า อีก ทั้งยังมี รา้ นขายขนมและ
อาหารพื้ นเมืองอีกมากมาย ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็ นเครื่องประดับนาโชค ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากอันล้าค่าแก่คนที่
ท่านรัก
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
NEW YANGTE HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน
เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผ่ตู ง
บริการอาหารเช้าแบบกล่อง
นาทุ กท่านเหิ นฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ X761 ระหว่างเดินทางมี
บริการ SNACK BOX

10.15 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...
******************************************************
*** ถ้ารูจ้ กั ...แล้วคุณจะรักอนันต์ดา ***

** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

คณะยืนยันการเดินทางที่ 20 ท่านมีหวั หน้าทัวร์
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
01-05 มีนาคม 2560
03-07 มีนาคม 2560
08-12 มีนาคม 2560
10-14 มีนาคม 2560
15-19 มีนาคม 2560
17-21 มีนาคม 2560
22-26 มีนาคม 2560
24-28 มีนาคม 2560
29 มี.ค.–02 เม.ย.2560
31 มี.ค.-04 เม.ย.2560
05-09 เมษายน 2560
06-10 เมษายน 2560
07-11 เมษายน 2560
08-12 เมษายน 2560
09-13 เมษายน 2560
10-14 เมษายน 2560
11-15 เมษายน 2560
12-16 เมษายน 2560
13-17 เมษายน 2560
14-18 เมษายน 2560
19-23 เมษายน 2560
21-25 เมษายน 2560

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
10,777
10,777
10,777
10,777
10,777
10,777
10,777
10,777
10,777
11,777
11,777
11,777
11,777
11,777
11,777
13,777
15,777
15,777
15,777
13,777
11,777
11,777

ราคา
เด็ก
พักเดี่ยวเพิ่ม ไม่รวม
อายุต ่ากว่า 18 ปี
ตั ๋ว
12,777
3,500
12,777
3,500
12,777
3,500
12,777
3,500
12,777
3,500
12,777
3,500
12,777
3,500
12,777
3,500
12,777
3,500
13,777
3,500
13,777
3,500
13,777
3,500
13,777
3,500
13,777
3,500
13,777
3,500
15,777
3,500
17,777
4,000
17,777
4,000
17,777
4,000
15,777
3,500
13,777
3,500
13,777
3,500
-
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26-30 เมษายน 2560
28 เม.ย.-02 พ.ค.2560
03-07 พฤษภาคม 2560
05-09 พฤษภาคม 2560
09-13 พฤษภาคม 2560
10-14 พฤษภาคม 2560
12-16 พฤษภาคม 2560
17-20 พฤษภาคม 2560
19-23 พฤษภาคม 2560
24-28 พฤษภาคม 2560
26-30 พฤษภาคม 2560
07-11 มิถุนายน 2560
09-13 มิถุนายน 2560
14-18 มิถุนายน 2560
16-20 มิถุนายน 2560
21-25 มิถุนายน 2560
23-27 มิถุนายน 2560
28 มิ.ย.-02 ก.ค.2560

11,777
12,777
12,777
12,777
10,777
10,777
10,777
10,777
10,777
10,777
10,777
10,777
10,777
10,777
10,777
10,777
10,777
10,777

13,777
14,777
14,777
14,777
12,777
12,777
12,777
12,777
12,777
12,777
12,777
12,777
12,777
12,777
12,777
12,777
12,777
12,777

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

-

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน เพื่อร่วมโปรโมทสินค้าพื้ นเมื อง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา, หยก, บัว
หิมะ, ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม, ร้านไข่มุก ซึ่งจาเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึง
อยากเรียนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุ กร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุ กท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ ซื้อขึ้ นอยู่กับความ
พอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลูกค้าไม่ มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมื อง
หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจากท่านเป็ น
จานวนเงิน 900 หยวน /ท่าน
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 โรงแรมที่พกั ที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ลกู ค้าเป็ นหลัก
 ณ สถานที่ ท่องเที่ ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจาหน่ ายในวันสุดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้ อได้
แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ท้งั สิ้ น แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 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 (สาหรับท่านที่เดินทางไปและกลับพร้อมห
คณะเท่านั้น)
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ ท่องเที่ยว
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท**
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ต้องชาระเงินค่าบริการเต็มจานวน ภายใน 3 วันหลังจากทาการยืนยันการจอง
2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด
นักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
3. คณะทัวร์ครบ 20 ท่านออกเดินทาง มีหวั หน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
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1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ ี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดิ นทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ บริษั ทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่ อทาเรื่องขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
**เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่องบินต้องเดิ นทางตามวันที่ ที่ ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้ น จึงไม่ สามารถ
ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมดให้กบั ท่านทุกกรณี**
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด
นักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมด
หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่าง
น้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนั กท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่ม
จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการ
ต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ผิ ดชอบค่าเสียหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คานาหน้าชื่อ เลขที่
หนั งสื อเดิ น ทาง และอื่น ๆ เพื่ อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิ น ในกรณี ที่ นัก ท่ องเที่ ย วหรือเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนั งสื อ
เดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภู มิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เดิ น ทางจริ ง ของประเทศที่ เดิ น ทาง ทั้ งนี้ บริ ษั ท จะค านึ งถึ ง ความปลอดภั ย ของ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพิ่มขึ้ นของนั กท่องเที่ ยวที่ มิได้เกิ ด
จากความผิ ดของทางบริษัท เช่ น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ดงาน การปฏิวตั ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย
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ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ น
ต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่า
ตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และ
รวมกันทุ กชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิ ลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติ ก ใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนาออกมาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบิ นเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่ องจากรัฐบาลท้ องถิ่นต้องการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและลดการทิ้ งขยะ จึงไม่มีบริการที่โรงแรม
4. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรี่สารองขึ้ นไปบนเครื่องบินดังนี้
แบตเตอรี่สารองสามารถนาใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด ได้แก่
4.1 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุ ไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้ นเครื่องได้ไม่มีการ
จากัดจานวน
4.2 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาขึ้ นเครื่องได้ไม่เกินคน
ละ 2 ก้อน
4.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้ นเครื่องในทุกกรณี
5. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี

*****************************************
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เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวประเทศจีน
 หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชารุด มีหน้าว่างสาหรับติดหน้าวีซ่าและ
ประทับตราเข้า-ออก อย่างน้อย 3 หน้าเต็ม หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่มีวีซ่าจีน ให้แนบมาด้วย
 รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จานวน 2 รูป ตัวอย่างรูปถ่ายที่ได้มาตรฐานสถานทูต
สถานทูตปฏิเสธไม่รบั รูปถ่ายโพลารอย / รูปถ่ายสติ๊กเกอร์ /
รูปชุดครุยรับปริญญา/รูปชุดราชการ /ห้ามใส่เสื้ อแขนกุด
และห้ามใส่เสื้ อสีขาว ทุกชนิ ด(เนื่ องจากฉากหลังต้องเป็ นสีขาว)
 หลักฐานส่วนตัว สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน,
สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าประเทศจีน ที่กรอกรายละเอียด
ชัดเจนและถูกต้อง

เงื่อนไขเอกสารเพิ่มเติมการยื่นวีซ่าประเภทต่างๆ
 เอกสารเพิ่มเติมกรณีผเู ้ ยาว์
อายุ 6-18 ปี บริบรู ณ์ ใช้
สาเนาสูตบิ ตั ร
พร้อมสาเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
อายุตา่ กว่า 6 ปี บริบรู ณ์ ใช้
สูตบิ ตั ร (ฉบับจริง) พร้อมสาเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
 กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง ต้องให้บิดาและมารดาทาหนังสือ
ยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จากอาเภอหรือเขตที่ท่านอยู่
 กรณีบิดาหรือมารดาของเด็ก มีสถานะหย่าหรือหม้าย ต้องแนบใบปกครองบุตรหรือใบสลักหลังท้ายใบหย่ามา
ด้วย เพื่อยืนยันการปกครองบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 กรณีเป็ นสาวประเภทสอง (ลักษณะการแต่งกายเป็ นสตรี) ต้องยื่นหนังสือรับรองการทางาน, จดหมายชี้ แจงตนเอง
และสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงพร้อมสาเนาย้อนหลัง 6 เดือน (ในบางกรณีอาจต้องไปแสดงตัวที่สถานทูต) และ
สามารถพานักอยู่ในประเทศจีนได้ไม่เกิน 7 วันเท่านั้น
 กรณีชาวต่างชาติที่ทางานหรือพักอาศัยในประเทศไทย ต้องยื่น ใบอนุ ญาตทางาน (ถ้ามี), จดหมายชี้ แจงตนเอง
พร้อมรายละเอียดที่อยูท่ ี่ชดั เจน สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงพร้อมสาเนาย้อนหลัง 6 เดือน (ในบางกรณีอาจต้องไป
แสดงตัวที่สถานทูต) โดยมีค่าบริการเพิ่ม 500-1000 บาท
 ผูถ้ ือหนังสือเดินทางต่างชาติจะต้องทา Re-Entry Permit ด้วยตนเองก่อนส่งเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รบั ยื่นวีซ่ากรณีดงั นี้
หนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มสีเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเองที่สถานทูตจีน
โดยตรง / กรณีเป็ น พระภิกษุ /สามเณร
 ผูท้ ี่ประสงค์ใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรือใช้บตั ร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้ งทาวีซ่าจีน แต่ท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการขออนุ ญาตเข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง
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อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า (เพิ่มเติม) ในกรณียื่นด่วน และสาหรับชาวต่างชาติ
1. กรณียนื่ วีซ่าด่วน (ใช้เวลาดาเนินการ 2-3 วันทาการ)
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านละ 1,100 บาท (สาหรับพาสปอร์ตไทยและพาสปอร์ตต่างชาติ)
2. กรณียนื่ วีซ่าด่วนพิเศษ (ใช้เวลาดาเนินการ 1 วันทาการ)
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านละ 1,700 บาท (สาหรับพาสปอร์ตไทยและพาสปอร์ตต่างชาติ)
3. พาสปอร์ตอเมริกา จ่ายเพิ่มค่าวีซ่าประมาณ 3,600 บาท

หมายเหตุ
 ผูย้ ื่นขอวีซ่าต้องให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องกับสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ) การบิดเบือนข้อมูลประการใดก็
ตาม อาจถูกระงับการออกวีซ่า และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่มีนโยบายคืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระ
ไปแล้ว
 ทางบริษัทฯ บริการยื่นวีซ่าประเภทท่องเที่ยวแบบเข้าออก 1 ครั้ง ให้แก่ท่านซึ่งดาเนิ นการยื่นเป็ นหมูค่ ณะและเป็ น
การยื่นแบบปรกติ 4 วันทาการเท่านั้น
 การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ซึ่งบางครั้งบริษัททัวร์ไม่
ทราบล่วงหน้าและอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์พร้อมของเอกสาร
 การปฏิเสธวีซ่า อันเนื่ องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
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