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เซีย่ งไฮ้ หังโจว พัก 5 ดาว บุฟเฟ่ ต์ซฟ
ี ้ ดู กุ้งมังกร 4 วัน 2 คืน
เดินทาง มกราคม - มีนาคม 63
ล่องเรือคลองขุดต้าหยุนเหอ | ถ่ายรูปด้านล่างตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ |เจดียห์ ลักเมืองเฉิงหวางเก๋อ
STARBUCK RESERVE ROASTERY | พักโรงแรม 5 ดาว | บุฟเฟ่ ต์ซีฟดู้ พร้อมกุง้ มังกรไม่อนั้

ราคาเริ่มต้นเพียง

7,999.-

รหัสทัวร์ : THG1-CZ-CN-17JAN-22MAR20
เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) CZ8464 : 02.00-07.20 น.
วันที่ 2. เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผตู่ ง) – หังโจว-ล่องเรือคลองโบราณต้าหยุนเหอ-หมูบ่ า้ นใบชาหลงจิ่ง -ขึน้ เจดียห์ ลักเมืองเฉิงหวางเก๋อ +พร้อม
ชิมขนมรากบัว-ช้อปปิ ้ง HANGZHOU OUTLET
วันที่ 3. หังโจว-เซี่ยงไฮ้- ศูนย์นวดเท้า(ยาบัวหิมะ) – ถ่ายรูปด้านล่างตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์-หาดไว่ทาน-ศูนย์ผา้ ไหม-ถนนนานกิง – STARBUCK
RESERVE ROASTERY
วันที่ 4. ศูนย์หยก – วัดหลงหัว – ตลาดร้อยปี เฉินหวงเมี่ยว – ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง – เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผ่ตู ง) – กรุงเทพฯ (สนามบิน
สุวรรณภูมิ) CZ8463 : 21.15-00.50 น.

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ CZ8320 : 02.00-07.20 น.
23.00 น.

วันที่ 2
02.00 น.
07.20 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าเซาท์เทิรน์
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน

เซีย่ งไฮ้ (สนามบินเซีย่ งไฮ้ผู่ตง) –หังโจว-ล่องเรือคลองโบราณต้าหยุนเหอ-หมู่บ้าน
ใบชาหลงจิ่ง -ขึ้น เจดีย ห์ ลั ก เมือ งเฉิ ง หวางเก๋ อ +พร้ อ มชิ ม ขนมรากบั ว -ช้ อ ปปิ้ ง
HANGZHOU OUTLET
ออกเดินทางสู่ มหานครเซีย่ งไฮ้ สนามบินเซีย่ งไฮ้ผู่ตง โดย สายการบินไชน่าเซาท์เทิรน์ เที่ยวบินที่ CZ8320
(มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง)
เดินทางถึง มหานครเซี่ยงไฮ้ สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง เมืองเอกเทศเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือเป็ นชุมชนเก่าตัง้ แต่ยคุ สามก๊ก (ปี ค.ศ.220280) เป็ นหมู่บา้ นชาวประมงจนถึงสมัยราชวงศ์ซ่งได้เปลี่ยนแปลงเป็ นเซี่ยงไฮ้ซ่งึ ขณะนัน้ เป็ นเพียงชุมชนเล็กๆหลังจากสงคราม
ฝิ่ น ค.ศ. 1848 ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ถกู เปิ ดเป็ นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตัง้ อยู่รมิ แม่นา้ หวงผู่ ห่างจากปากแม่นา้ แยงซีเกียง
17 กิโลเมตร แบ่งออกเป็ น 2 เขต คือ เขตผูต่ ง(ใหม่) และเขตผูซ่ ี(เก่า) กัน้ โดยแม่นา้ หวงผู่ นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองหั ง โจว ซึ่ง เป็ นเมื องหลวงของมณฑลเจ้อเจี ยง ซึ่งมี ค วามมั่ง คั่งมากที่ สุดแห่งหนึ่งเป็ นแหล่งเภสัช
อุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคาเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจว
และซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว)” เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั งดงามสองฟากถนน จากนัน้ นาท่าน ล่องเรือ
คลองโบราณต้ายุ่นเหอ ซึ่งมีประวัติความเป็ นมากว่า 2,500 ปี โดยคลองแห่งนีม้ ีความยาวทัง้ หมดประมาณ1,794 กิโลเมตร
และคลองขุดนีใ้ ช้แรงงานของคน ที่โบราณที่สดุ และเป็ นคลองที่ยาวที่สดุ ซึ่งไหลผ่านปั กกิ่ง , เทียนสิน, เหอเป่ ย, ซานตง, เจียงซู
และเจ้อเจียง ช่วงที่อยูเ่ มืองหางโจวจะมีความยาว 39 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่ยงั คงถูกรักษาแบบโบราณ
ไว้
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิ ศษ ไก่ขอทาน+หมูตงโพ)
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเหมยเจียอู (ไร่ชาหลงจิ่ง) แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ขนึ ้ ชื่อของจีน ให้ท่านได้ชิมชาขึน้ ชื่อ โดยกล่าวกัน
ว่า “ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน” นาท่าน ขึน้ ชมวิวบนเจดียห์ ลักเมืองเฉิงหวางเก๋อ ลักษณะเป็ นอาคาร
โบราณสูงเจ็ดชัน้ มีลกั ษณะสถาปั ตยกรรมของราชวงศ์ซ่งผสมราชวงศ์หยวน สูง 41.6 เมตร ประตูทางเข้าทาจากหินขัด เป็ น
สัญลักษณ์ของประวัติศาสตร์อนั ยาวนานของเมืองหางโจว หากมองขึน้ ไปบนชัน้ สองของ "หอหลักเมือง" จะเห็นแผ่นจารึกเขียน
โดยนายเฉิน ช่างภาพชาวจีนผูโ้ ด่งดัง ศาลหลักเมืองนีต้ งั้ ขนาบทัง้ สองด้านด้วย "ทะเลสาบและภูเขาแปดร้อยไมล์ โดยชัน้ แรกและ
ชัน้ สองจะมีลานแสดงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และประเพณี พืน้ บ้านที่มีลกั ษณะเฉพาะ ชัน้ ที่สามและห้าเป็ นห้องชาและลาน
แสดงศิลปะดนตรีจากสาวเมืองหังโจว (ให้ท่านชิมขนมรากบัวคนละหนึ่งถ้วยและชมการแสดงดนตรี) และชัน้ สี่เหมาะแก่การชม
วิวรอบๆ ทะเลสาบซีหู เป็ นอันหนึ่งสถานที่ ที่นอ้ ยคนจะได้ยลความงามในมุมสูง

นาท่านสู่ HANGZHOU OUTLET สถานที่ชอ้ ปปิ ้งสุดฮิตของชาวหังโจว ที่เต็มไปด้วยสินค้าเสือ้ ผ้า แฟชั่น กระเป๋ า รองเท้า และ
อื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ทา่ นเลือกช้อปปิ ้งสินค้าตามอัธยาศัย
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วันที่ 3
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม HANGZHOU LILY HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว (ท้องถิน่ )

หังโจว-เซีย่ งไฮ้-ศูนย์นวดเท้า(ยาบัวหิมะ) – ถ่ายรู ปด้านล่างตึกเซีย่ งไฮ้ทาวเวอร์หาดไว่ทาน-ศูนย์ผ้าไหม-ถนนนานกิง–STARBUCK RESERVE ROASTERY
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือเป็ นชุมชนเก่าตัง้ แต่ยคุ สามก๊ก (ปี ค.ศ.220-280) เป็ นหมู่บา้ นชาวประมงจนถึงสมัย
ราชวงศ์ซง่ ได้เปลี่ยนแปลงเป็ นเซี่ยงไฮ้ซง่ึ ขณะนัน้ เป็ นเพียงชุมชนเล็กๆหลังจากสงครามฝิ่ น ค.ศ. 1848 ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ถกู เปิ ดเป็ น
เมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตัง้ อยูร่ มิ แม่นา้ หวงผู่ ห่างจากปากแม่นา้ แยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบ่งออกเป็ น 2 เขต คือ เขตผู่
ตง(ใหม่) และเขตผูซ่ ี(เก่า) กัน้ โดยแม่นา้ หวงผู่ นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นาท่านสู่ ศูนย์นวดเท้า(ยาบัวหิมะ) พร้อม
ฟั งบรรยายเกี่ยวกับการแพทย์โบราณจีน อดีตถึงปั จจุบนั การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี รับฟั งการวินิจฉัยโรค
โดยแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญ พร้อมผ่อนคลายนวดฝ่ าเท้า
หมายเหตุ : ขอความร่วมมือ กรุณาแช่เท้าทุกท่าน (ไม่มีคา่ ใช้จ่าย)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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จากนัน้ นาท่าน ถ่ายรู ปด้านล้างตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าตั๋วขึน้ ชมวิว) เป็ นตึกที่สร้างขึน้ ใหม่ล่าสุดและมีความสูง
ที่สดุ ในเซี่ยงไฮ้ ตึกนีม้ ีความสูงถึง 632 เมตร มีการออกแบบตึกภายนอกที่แปลกตาด้วยรู ปร่างตึกที่โค้งมนแลดูคล้ายเกลียวที่
กาลังบิดทะยานขึน้ สู่ทอ้ งฟ้า เพื่อสื่อให้เห็นถึงความทันสมัยและเอือ้ ประโยชน์ในการเก็บพลังงานลมมาใช้งาน ภายในสาหรับ
รองรับบริษัทชัน้ นาต่าง ๆ ของจีนพร้อมการตกแต่งที่จะมีการปรับเปลี่ยนชัน้ ต่าง ๆ 121 ชัน้ ให้มีทงั้ ห้องประชุม โรงแรม สวนลอย
ฟ้า ลิฟต์ท่ีเร็วที่สดุ ในโลก พร้อมด้วยเทคโนโลยีสดุ ลา้ อีกมากมาย และระบบสาหรับดึงพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ อาทิ กังหัน
ลมและระบบกักเก็บนา้ ฝน อิสระให้ทา่ นถ่ายรูปคูต่ กึ ตามอัธยาศัย

น าท่ า นสู่บ ริ เ วณ หาดไว่ ท าน ตั้ง อยู่บ นฝั่ งตะวัน ตกของแม่ น า้ หวงผู่มี ค วามยาวจากเหนื อ จรดใต้ถึ ง 4กิ โ ลเมตรเป็ น เขต
สถาปั ตยกรรมที่ได้ช่ือว่า “พิพิธภัณฑ์นานาชาติง” ถือเป็ นสัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทัง้ ถือเป็ นศูนย์กลางทางด้าน
การเงินการธนาคารที่สาคัญ แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทนั เป็ นแหล่งรวมศิลปะสถาปั ตยกรรมที่หลากหลาย เช่น
สถาปั ตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทัง้ การผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็ นที่ตงั้ ของหน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสานักงานใหญ่ของบริษัทต่างๆ นาท่านเยี่ยมชม ศูนย์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ท่ีทาจากไหม ไม่
ว่าจะเป็ นเสือ้ ผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ ชมวิธีการนาเส้นไหมออกมาผลิตเป็ นสินค้าทัง้ ใช้เครื่องจักร ชมการดึงใยไหมรังแฝดเพื่อมาทาไส้
นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซือ้ เป็ นทัง้ ของฝากและใช้เอง นาท่านสู่ ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู่ ( NANJING LU) เป็ น
ถนนที่เก่าแก่ของเซี่ยงไฮ้สร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1851 ถือว่าเป็ น WALKING STREET หรือ ถนนคนเดิน มีความยาวถึง 5.5
กิโลเมตร พืน้ ถนนปูดว้ ยหินอ่อน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 ฝากฝั่ งของนานจิงลู่ เป็ นที่ตงั้ ของร้านค้ามากมาย มีทงั้ ร้าน
ขายเสือ้ ผ้าแฟชั่น ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ภัตตาคารหรู ร้านจิวเวลรี่ช่ือดัง ทัง้ ร้านที่เป็ นของคนจีนท้องถิ่น
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กลางวัน

นาท่านเดินทางไปยัง STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า สาหรับสาขา
RESERVE ROASTERY ที่เพิ่งเปิ ดให้บริการในเซี่ยงไฮ้ใหม่หมาดเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมานี ้ สาขานีน้ อกจากความยิ่งใหญ่
อลัง การแล้ว ยัง มี บ าร์จิ บ กาแฟที่ ย าวที่ สุด ในโลก ถึ ง 88 ฟุ ต ขึ น้ แท่ น เป็ น สาขาที่ มี บ าร์จิ บ กาแฟยาวที่ สุด ในโลกของ
STARBUCKS ลูกค้าสามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื่องดื่มต่างๆ กว่า 100 เมนู
รวมทัง้ เครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานีแ้ ห่งเดียวเท่านัน้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิ ศษ เสีย่ วหลงเปา)
โรงแรม SHANGHAI XIDI HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว (ท้องถิน่ )

ศูนย์หยก – วัดหลงหัว –ตลาดเฉินหวงเมี่ยว- ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง – เซี่ยงไฮ้ (สนามบิน
เซีย่ งไฮ้ผู่ตง) – กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) CZ8319 : 21.15-00.50 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
แวะชม อัญมณีลา้ ค่า หยก เป็ นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่ แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ ให้ท่านได้
เลือกซือ้ กาไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีคณ
ุ ภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน

นาท่านเดินทางสู่ วัดหลงหัว วัดเก่าแก่ค่บู า้ นคู่เมืองเซี่ยงไฮ้ ที่มีอายุกว่า 1,500 ปี วัดแห่งนีถ้ กู สร้างขึน้ ในยุคสามก๊ก ด้วยความ
ตัง้ ใจของซุนกวนที่ตอ้ งการอุทิศให้แก่มารดาผูล้ ่วงลับ และได้ใช้ช่ือวัดว่า ‘เซียนซื่อ เป็ นชื่อแรก ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ช่ือ ‘หลงหัว
จนถึงปั จจุบัน ภายในวัดมีวิหารเจ็ดหลังตัง้ อยู่บนพืน้ ที่กว้างขวางที่สุดในบรรดาวัดของนครเซี่ยงไฮ้ วิหารแต่ละหลังมีรูปปั้ น
พระพุทธรู ปและเทพผูพ้ ิทกั ษ์ประดิษฐานอยู่ให้ผูค้ นได้เข้ามากราบไหว้ขอพรอาทิ ในวิหารใหญ่มีพระศรีศากยมุณี วิหารพระ
เมตไตรย หรือ วิหารเจ้าแม่กวนอิมที่มีองค์เจ้าแม่กวนอิมพันกรรายล้อมด้วยพระพุทธรูปสีทอง 500 องค์ ด้านตรงข้ามวัดมีเจดีย ์
หลงหัว (LONGHUA PAGODA) เจดียแ์ ปดเหลี่ยมโบราณ 6 ชัน้ สูง 44 เมตร เป็ นเจดียท์ ่ีถกู สร้างขึน้ มาใหม่ในปี 922 แทนเจดีย ์
องค์เดิมแต่ไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร ( เมนูพเิ ศษ บุฟเฟ่ ต์อาหารซีฟ้ ูด... ท่านจะเต็มอิ่มจุใจกับการทานอาหารทะเล
หอย ปู กุ้งมังกร แบบไม่อั้น นอกจากนี้ยังมีอาหารอื่นๆ อาทิเช่น ขนมหวาน ผลไม้
ไอศครีม และเครื่องดื่ม
นา้ อัดลม เบียร์ เหล้า ไวน์ ฯลฯ)
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นาท่านสู่ ตลาดเฉินหวังเมีย่ ว หรือที่เรียกกันว่า ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เคยตัง้ อยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็ นศูนย์รวมสินค้า
และอาหารพืน้ เมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซ่งึ มีการผสมผสานระหว่างอดีตและปั จจุบนั ได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็ นย่าน
สินค้าราคาถูกที่มีช่ืออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ทา่ นอิสระช้อปปิ ้งตามอัธยาศัย จากนัน้ นาท่านชม ย่านศิลปะถนนเทียนจื่
อฝาง เป็ นเขตอยู่อาศัยของชาวบ้านในยุค ค.ศ.1920 – 1930 ประกอบไปด้วยบ้านทรงยุโรปสลับกับบ้านแบบจีน ถนนแห่งนีเ้ ริ่ม
มีช่ือเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปิ นแบบติดดิน หรือที่ปัจจุบนั เรียกว่า แนวสตรีท ภายในเต็ม
ไปด้วยคาเฟ่ และร้านขายของที่ระลึก และงานแสดงของศิลปิ นทัง้ ในและต่างประเทศ

23.15 น.
00.50+1 น.

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานาท่านสู่ สนามบินเซีย่ งไฮ้ผู่ตง
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ โดยสายการบินไชน่าเซาท์เทิรน์ เที่ยวบินที่ CZ8319
(มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง)
เดินทางถึง กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ : เซีย่ งไฮ้ หังโจว พัก 5 ดาว บุฟเฟ่ ต์ซฟ
ี ้ ดู กุ้งมังกร 4 วัน 2 คืน โดยไชน่าอิสเทิรน์
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดีย่ ว
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
ท่านละ

วันที่ 17-20 ม.ค.63

9,999.-

9,999.-

9,999.-

3,500.-

4,900.-

วันที่ 31ม.ค.-03 ก.พ.63

9,999.-

9,999.-

9,999.-

3,500.-

4,900.-

วันที่16-19 ก.พ.63

7,999.-

7,999.-

7,999.-

3,500.-

4,900.-

วันที่ 28ก.พ.-02 มี.ค.63

8,999.-

8,999.-

8,999.-

3,500.-

4,900.-

วันที่06-09 มี.ค.63

9,999.-

9,999.-

9,999.-

3,500.-

4,900.-

วันที่ 08-11 มี.ค.63

9,999.-

9,999.-

9,999.-

3,500.-

4,900.-

วันที่ 13-16มี.ค.63

10,999.-

10,999.-

10,999.-

3,500.-

4,900.-

วันที่ 20-23 มี.ค.63

10,999.-

10,999.-

10,999.-

3,500.-

4,900.-

วันที่ 22-25 มี.ค.63

10,999.-

10,999.-

10,999.-

3,500.-

4,900.-

รหัสทัวร์ : THG1-CZ-CN-17JAN-22MAR20
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 4,900.ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน (ไม่รวมวีซ่า)

ราคานีไ้ ม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท /วีซ่าเดีย่ ว 1,800 บาท
ราคานีไ้ ม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ รวม 300 หยวน/ท่าน/ทริป
**เด็กเก็บทริปเท่าผู้ใหญ่**
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทถ่ี อื หนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุ ณาเช็คราคาอีกครัง้

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.

3.

4.

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน 10 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีท่ีลกู ค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่ อ
เช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทัง้ ไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บริษัทไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 5,000.- บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจา
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้ หมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมัดจากับสายการบินหรือค่ามัดจาที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ทงั้ หมดเนื่องจากค่า
ตั๋วเป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์)
คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึน้ ไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์)
คณะจองไม่ถงึ จานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ า ประกัน อุบัติ เ หตุคุ้ม ครองในระหว่ า งการเดิ น ทาง คุ้ม ครองในวงเงิ น ท่ า นละ 1,000,000 บาท ค่ า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
รวมภาษี สนามบินทุกแห่ง + ภาษี นา้ มัน
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

กระเป๋ าเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่ จีนวีซา่ กรุป๊ 1,500 บาท หรือวีซา่ เดี่ยว พาสปอร์ตไทย ท่านละ 1,800 บาท

วีซ่าแบบหมู่คณะ สาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ ๊ปเท่านัน้ (ใช้
สาเนาหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้ามองเห็นข้อมูลชัดเจน และรู ปถ่ายสแกน1 รูป และต้อง
ส่งเอกสารล่วงหน้า 14 วันก่อนเดินทาง)
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทาวีซ่ากรุป๊ ไม่ว่าด้วยสาเหตุ
ใดๆทัง้ สิน้ ทาให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ ๊ปได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ
1,650 บาท พร้อมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อทาการยื่นคาขอวีซา่ เดี่ยวผ่านศูนย์รบั ยื่น
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โปรดทราบ ที่มีความประสงค์ ยื่นคาขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ ๊ป) ที่เคยเดินทางไปใน
ประเทศ. ดังต่อไปนีต้ งั้ แต่ ปี 2014 เป็ นต้นมา ไม่สามารถยื่นวีซา่ แบบหมู่คณะ (กรุป๊ ) ได้ตอ้ ง
ยื่นวีซา่ จีนแบบเดี่ยวเท่านัน้ และใช้เวลามากกว่ากาหนดการเดิม 4 วันทาการ
1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรก์ เมนิสถาน 7.
คาซัคสถาน 8.อิรกั 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย
15.ศรีลงั กา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.
จอร์แดน 24.โซมาเลีย
กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ดาเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะ
ถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนาไปใช้กับการเดินทางครัง้ อื่นๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่
สามารถคืนเงินค่าวีซา่ ได้ทกุ กรณี
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณี ท่ีนา้ หนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 1
ส่วนเกินนา้ หนักตามสายการบินกาหนด
ค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม , ค่าอาหารที่ส่งั เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด
ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทริป

หมายเหตุ
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

บริษัทฯ มีสทิ ธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบ
ทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ความเจ็บป่ วย, ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้น
หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้ สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิดชอบ
ค่าบริการที่ทา่ นได้ชาระไว้แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
บริษั ทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมี สิ่งผิ ด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ
รายการนีเ้ ป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองที่น่ งั บนเครื่อง
และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
ราคานีค้ ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับ
ราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่
จะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนัน้ ๆ
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มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิน้ แต่ทัง้ นี ท้ างบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยว
สถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานีโ้ ดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณี ท่ี ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้

สาหรับผู้ทม่ี คี วามประสงค์ต้องการขอยืน่ วีซ่าเดีย่ ว
เอกสารในการยืน่ วีซ่าจีนสาหรับผู้ทถี่ อื พาสสปอร์ตไทย
**ยื่นวีซา่ เดี่ยวค่าบริการดังนี ้ **
- ยื่นธรรมดา 4 วันทาการ 1,800 บาท
- ยื่นด่วน 2 วันทาการ 2,925 บาท
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชารุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้ หลังขาวเท่านัน้ **
และต้องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรือรูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสือ้ สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ ยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยมิ ้ เห็นฟั น มองเห็นทัง้ ใบหน้ารวมถึงใบหูทงั้ 2 ข้าง
- ไม่สว่ มเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3. สาหรับผูท้ ่ีถือหนังสือเดินทางต่า งด้าว จะต้องทาเรื่องแจ้ง เข้า -ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านัน้
ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซา่
4. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ ต้องแนบสูติบตั รตัวจริง , สาเนาสูติบตั รและสูติบตั รของเด็กฉบับแปล
(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี HTTP://WWW.CONSULAR.GO.TH/)
- กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทางาน ตาแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ท่ีทางาน ญาติท่ีติดต่อได้
ในกรณีฉกุ เฉิง หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ที่ทางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้
ว่าให้ขอ้ มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา่ เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สมุ่ ตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนัน้ กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์
อย่างน้อย 5-7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้ บริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
ผูท้ ่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่าท่าน
จะต้องรับผิดชอบ
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ในการอนุญาตให้เข้า -ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่ องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
รายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวี ซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีทางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ
ทางานในประเทศไทยเท่านัน้
- หากไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซา่ เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีทที่ างบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,550 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม 1,900 บาท
ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้ )
- เอกสารที่ตอ้ งเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า -ออก
อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้ หลังขาวเท่านัน้ ]
และต้องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรือรูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสือ้ สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ ยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยมิ ้ เห็นฟั น มองเห็นทัง้ ใบหน้ารวมถึงใบหูทงั้ 2ข้าง
- ไม่สว่ มเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3. ใบอนุญาตการทางาน
4. หนังสือว่าจ้างในการทางาน
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับร้านที่
แปล
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทาวีซา่
4. นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
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อัตราค่าวีซ่าด่วน ทีต่ ้องจ่ายเพิม่ ให้สถานฑูตจีน เมือ่ ท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ยื่นวีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,125 บาท
[ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปทีเ่ ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ ม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้]

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยืน่ วีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนา้ มันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
นา้ มันขึน้ ในอนาคต ซึง่ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีนา้ มันเพิ่มตามความเป็ นจริง

