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บินตรงเซี่ยงไฮ้ พระใหญ่หลิงซาน
ซูโจว หังโจว 5 วัน 3 คืน (FM/MU)

โดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์น/เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์

กําหนดการเดินทาง
วันที่ 13 – 16 /27 – 30 ก.ค.60 /24 – 28 ส.ค.60

22,900.-

วันที่ 09 – 13 ส.ค.60 (วันแม่แห่งชาติ)
19 – 23 ต.ค.60 (วันปิยะมหาราชฯ)

23,900.-

วันที่ 14 – 18 / 21 – 25 ก.ย.60

21,900.-

วันที่ 11 – 15 / 27 – 31 ต.ค.60

22,900.โรงแรมที่พัก

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า เที่ยง

ค่ํา

1

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ (MU548/01.55-06.55)

2

เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-ศาลาฝานกง-ร้านไข่มุก –
ซูโจว – จัตุรัสหยวนหยง (SUZHOU HARMONY TIME SQUARE)

O

O

O

3

หังโจว – ร้านผ้าไหม – ล่องทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) – หมู่บ้านใบชา –
ถนนโบราณเหอฝังเจีย

O

O

O

4

หังโจว – เซี่ยงไฮ้ – ร้านนวดฝ่าเท้า + บัวหิมะ – หาดไว่ทาน –อุโมงค์
เลเซอร์ – ตลาดก๊อปปี้ TAOBAOCHENG –
ชมกายกรรม ERA SHOW

O

O

O

(GO) SHA-FM002 เซี่ยงไฮ้ พระใหญ่หลิงซาน ซูโจว หังโจว 5 วัน 3 คืน (FMMU)

✈
NANYA HOTEL
หรือเทียบเท่า 4*
HANGZHOU BEST
WESTERN HOTEL หรือ
เทียบเท่า 4 *
EXPRESS BY
HOLIDAY INN HOTEL
หรือเทียบเท่า 4*
1
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วัดพระหยกขาว – ร้านหยก – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว – บุฟเฟต์Golden
jaguar – เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ(FM853/18.30-22.25)

5

O

O

✈

**ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 100 หยวน/ทริป**
วันแรก
23.00 น.
วันที่สอง
02.30น.
07.10 น.

เช้า

กลางวัน

พักที่
วันที่สาม
เช้า

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกประตู 10 เคาน์เตอร์U โดย
สายการบินไชน่าอิสเทิร์น/เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ (FM/MU) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
และอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
เซี่ยงไฮ้-อู๋ซ-ี พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-ร้านไข่มุก-ซูโจว-จัตุรัสหยวนหยง (SUZHOU HARMONY TIME
SQUARE)
ออกเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ MU548
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผู่ตงเมืองเอกเทศเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่ยุคสาม
ก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็นหมู่บ้านชาวประมงจนถึงสมัยราชวงศ์ซ่งได้เปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยง
ไฮ้ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลังจากสงครามฝิ่น ค.ศ. 1848 ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ถูกเปิด
เป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตั้งอยู่ริมแม่น้ําหวงผู่ ห่างจากปากแม่น้ําแยงซีเกียง 17
กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซี(เก่า) กั้นโดยแม่น้ําหวงผู่ นํา
ท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
บริการอาหารเช้า แบบชุด KFC ระหว่างเดินทาง
เดินทางสู่ เมืองอู๋ซี ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมเบา และมีฉายาว่า เมืองเซี่ยงไฮ้น้อย เดิมมีชื่อ
ว่า ซีซานเล่ากันว่าเมื่อสองพันปีก่อนมีการผลิตดีบุกในเมืองนี้และต่อมาแร่ดีบุกถูกขุดเจาะ
จนหมดสิ้น แต่บังเอิญมีคนขุดพบศิลาจารึกโบราณชิ้นหนึ่งมีใจความว่า “มีอาวุธ แผ่นดิน
ใช้เวลา
จะไม่สงบ หากปราศจากอาวุธแผ่นดินจะร่มเย็นเป็นสุข” จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าอู๋ซี แปลว่า
เดินทาง
ไม่มีตะกั่ว นําท่านสู่วัดพระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) นมัสการ พระใหญ่หลินซานต้าฝอ ประมาณ
(พระพุทธเจ้าปางประสูติ) ชมการแสดงสรงน้ําพระ (เก้ามังกร) จากนั้นนั่งรถกอล์ฟ สู่ 2.30 ชั่วโมง
พระพุทธรูปขนาดใหญ่ สูง 88 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ลักษณะพระพักตร์สง่า
งาม เชิญท่านไหว้พระขอพรตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ซี่โครงหมูอู๋ซี
จากนั้นแวะชม ร้านไข่มุก สินค้าที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของเมืองจีน มีสินค้าให้เลือกซื้อ
เลือกชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ เช่น สร้อยคอสร้อยข้อมือ แหวน กําไล หรือจะ
เป็นเครื่องสําอาง เช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นต้น จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว ซึ่ง
มีประวัติ 2,500 ปีมาแล้ว เดิมมีชื่อว่า “เมืองกู้ซู” ซึ่งเป็นเมืองที่จัดต้นแบบของการจัดสวน
ใช้เวลา
จีนที่สวยงาม เป็นอันดับหนึ่งในลุ่มแม่น้ําแยงซีเกียงตอนใต้และได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสาว
เดินทาง
งามอีกทั้งเป็นเมืองที่งดงามมากจนได้รับฉายาว่า “เมืองสวรรค์ในโลกมนุษย์” พร้อมเมือง ประมาณ
หังโจวนําท่านชม จัตุรัสหยวนหยง(Suzhou Harmony Time Square) เป็นจัตุรัสแห่งใหม่ 2 ชั่วโมง
ที่ชาวต่างชาติมาลงทุนในเมืองซูโจว สร้างได้อย่างสวยงาม เป็นสถาปัตยกรรมแบบใหม่
พร้อมชมจอยักษ์ลอยฟ้าความยาวกว่า 500 เมตร
SUZHOU NANYA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ซูโจว
หังโจว-ร้านผ้าไหม-ล่องทะเลสาบซีหู(เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝังเจีย
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุด ใช้เวลา
เดินทาง
แห่งหนึ่งเป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ประมาณ
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กลางวัน
บ่าย

ค่ํา
ที่พัก
วันที่สี่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่ํา

ซึ่งในอดีตมีคําเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บน 3.30 ชั่วโมง
ดินมี ซู(โจว) หัง(โจว)” เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามสองฟากถนน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูแนะนํา ไก่ขอทาน+หมูตงโพ
นําทุกท่าน ล่องทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)เนื่องมาจากตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองหังโจ
วทะเลสาบมีลักษณะใกล้เคียงกับวงรี มีเนื้อที่ 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15
ใช้เวลา
กิโลเมตร น้ําลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร สามด้านถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและอีกหนึ่งด้านเป็นเมือง
เดินทาง
รอบซีหู ประกอบไปด้วยสถานที่สําคัญมากกว่า 30 แห่งและสถานที่ชมทิวทัศน์มากกว่า 40 ประมาณ
แห่ง โดยจุดสําคัญก็ได้แก่ หนึ่งภูเขา สองทางสามเกาะ ห้ าทะเลสาบ และสิบทิวทัศน์ นํา 3 ชั่วโมง
ท่านล่องเรือผ่านชม สะพานขาดซึ่งเป็นที่มาของตํานานเรื่อง“นางพญางูขาว” และชมโคม
ไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์น้ําลึกตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบๆ ทะเลสาบแห่ง
นี้ที่ได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า “พฤกษชาติในนครินทร์”จากนั้นนําท่านสู่ หมู่บ้าน
เหมยเจียอู (ไร่ชาหลงจิ่ง) แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ขึ้นชื่อของจีน ให้ท่านได้ชิมชาขึ้นชื่อ โดย
กล่าวกันว่า “ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน”
**หมายเหตุ : หากกรุ๊ปออกเดินทาง จํานวนลูกค้าไม่ถึง 15 ท่าน ล่องทะเลสาบซีหู ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ใช้เรือเหมา**
ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ร้านค้าต่างๆ ตกแต่งแบบจีนโบราณ มีสิ้นค้า
พื้นเมือง และของที่ระลึกให้ท่านเลือกซื้อไปเป็นของฝากตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
HANGZHOU BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 *
หังโจว
หังโจว-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดฝ่าเท้า+บัวหิมะ – หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ – ตลาดก๊อปปี้TAOBAOCHENG –
ชมกายกรรม ERA
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาค
ใช้เวลา
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทุน รวมถึง ด้านแฟชั่น และการท่องเที่ยว เซี่ยง
เดินทาง
ไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีน โดยถือได้ว่าเซี่ยงไฮ้เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ ประมาณ
ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย นําท่านสู่ร้านนวดฝ่าเท้าและยาบัวหิมะ พร้อมฟัง 3 ชั่วโมง
การบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน เป็นยาแก้น้ําร้อนลวกเป่าฟู่หลิง ยาประจําบ้านที่มี
ชื่อเสียงและให้ท่านได้นวดฝ่าเท้าผ่อนคลายกับยาสูตรพิเศษ หมายเหตุ : ขอความร่วมมือ
ลูกค้า...กรุณาแช่เท้า และนวดฝ่าเท้าทุกท่าน (หากท่านใดมีความประสงค์จะไม่แช่เท้าและ
นวดฝ่าเท้า ...กรุณาจ่ายเพิ่มท่านละ 300 หยวน )
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ําหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรด
ใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสัญลักษณ์
ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สําคัญ
แห่ ง หนึ่ ง ของเซี่ ย งไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทั น เป็ น แหล่ งรวมศิ ล ปะสถาปั ตยกรรมที่
หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่าง
สถาปั ต ยกรรมตะวั นออก-ตะวัน ตก เป็นที่ตั้ งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุ ล กากร
โรงแรม และสํานักงานใหญ่ของ นําท่านนั่ง รถไฟอุโมงเลเซอร์ ลอดอุโมงค์ใต้แม่น้ําหวังผู่
ซึ่งเป็นอุโมงค์สร้างลึกลงไปจากพื้นแม่น้ํา 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายในประดับตกแต่ง
ด้วยไฟเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งจุใจกับตลาดก๊อปปี้ TAOBAOCHENG
มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายหลากหลายยี่ห้อในราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า ให้
ท่านเลือกช้อปอย่างเต็มอิ่ม
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่าน ชมกายกรรม ERA INTERSECTION OF TIMEเป็นกายกรรมที่ดีที่สุดใน
ปัจจุบันงบประมาณกว่า 100 ล้านหยวน ทุกฉากตื้นเต้นเร้าใจ
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พักที่
วันที่ห้า
เช้า

กลางวัน
บ่าย

18.30 น.
21.55 น.

HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เซี่ยงไฮ้
วัดพระหยกขาว – ร้านหยก – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว – บุฟเฟต์ Golden jaguar - เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นํา ท่ า นชม วั ด พระหยกขาว เป็ น ศู น ย์ ร วมจิ ตใจของชาวพุ ท ธในเซี่ ย งไฮ้ แ ละเป็ นวั ด ที่
ใช้เวลา
นักท่องเที่ยวเข้านมัสการเป็นจํานวนมากที่สุดของเซี่ยงไฮ้ จากนั้นแวะชม อัญมณีล้ําค่า ประมาณ
หยก เป็ น เครื่อ งประดั บ ที่ นิ ย มกั นอย่ า งแพร่ห ลายเพราะเชื่ อว่ า ใส่ แล้ วจะช่ ว ยป้ องกั น
2.30
อันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อ กําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีคุณภาพและ
ชั่วโมง
มีชื่อเสียงของประเทศจีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เมนูพิเศษ
อาหารบุฟเฟต์นานาชาติ GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 200
บุฟเฟต์
ชนิด อาทิ หูฉ ลามรัง นกหอยนางรม ปลาดิบ สเต๊ก เนื้อ เป็ด ไก่งวงแพะย่ าง กุ้งทอด ติ่ม นานาชาติ
ซํา รวมถึงเค้กหลากหลายชนิด พิเศษ!!!!! เครื่องดื่มไม่อั้น เช่น ชาเขียวหลงจิ่ง ชาอวู่หลง GOLDEN
น้ําผลไม้ เบียร์ท้องถิ่น ไวน์แดงท้องถิ่น และไอศครีมรสเลิศ
JAGUAR
นําท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่า วัดเทพเจ้าประจําเมือง เคยตั้งอยู่ใจ
กลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้า และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของ
ชาวเซี่ยงไฮ้มีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคา
ถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FM853
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ……
*****************************
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจํานวนผู้โดยสาร
จํานวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย
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อัตราค่าบริการ
ราคาผู้ใหญ่

ไม่มีราคาเด็ก

วันที่ 12 - 16 ก.ค.60

22,900

ไม่มีราคาเด็ก

พักเดี่ยว
เพิ่ม
4,000

วันที่ 27 – 30 ก.ค.60

22,900

ไม่มีราคาเด็ก

4,000

วันที่ 09 – 13 ส.ค.60 วันแม่แห่งชาติ

23,900

ไม่มีราคาเด็ก

4,500

วันที่ 24 – 28 ส.ค.60

22,900

ไม่มีราคาเด็ก

4,000

วันที่ 14 – 18 ก.ย.60

21,900

ไม่มีราคาเด็ก

4,000

วันที่ 21 – 25 ก.ย.60

21,900

ไม่มีราคาเด็ก

4,000

วันที่ 11 – 15 ต.ค.60

22,900

ไม่มีราคาเด็ก

4,000

วันที่ 19 – 23 ต.ค.60 วันปิยะมหาราชฯ

23,900

ไม่มีราคาเด็ก

4,500

วันที่ 27 – 31 ต.ค.60

22,900

ไม่มีราคาเด็ก

4,000

กําหนดการเดินทาง

** จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋ว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ **
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น***
ท่านละ 100 หยวน /ท่าน/ทริป
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและการจาจร **
ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรม คือ ร้านนวดฝ่าเท้า+บัวหิมะ,ร้านชา, ไข่มุก, ร้านผ้าไหมและร้านหยก ซึ่งจําเป็นต้องบรรจุ
ในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงต้องเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่าน
แวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
(หากท่านใดอยู่ในร้านไม่ถึง ตามเวลาที่ร้านกําหนด...และไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางร้านจัดไว้ให้ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ท่านละ 300 หยวน ต่อท่าน ต่อร้าน
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เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000. – บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มี
การคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2.ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4.ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบวีซ่ากรุ๊ป
**เป็นวีซ่ากรุ๊ปต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ปหากยกเลิกเดินทางวีซ่าจะถูกยกเลิกทันทีไม่สามารถนําไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆได้
และกรณียกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณีกรณีเก็บค่าวีซ่าจีนท่านละ 1,000 บาท / กรณีต้องการยื่นเป็นวีซ่าเดี่ยว
สําหรับคนไทยเก็บค่าวีซา 1500 บาท //สําหรับต่างชาติเก็บเพิ่ม 1600 บาท //ยกเว้นพาสอเมริกา เก็บ 5,060 บาท** ดังนั้นกรณี
(GO) SHA-FM002 เซี่ยงไฮ้ พระใหญ่หลิงซาน ซูโจว หังโจว 5 วัน 3 คืน (FMMU)

6
http://www.chinaprotour.com/

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
ลูกค้ามีวีซ่าแล้วกรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8.รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ํามัน
9.น้ําหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 2ใบ ใบละ 23กิโลกรัมรวมเป็น 46 กิโลกรัม /ท่านค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของ
แต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ1ชิ้นน้ําหนักต้องไม่เกิน7กิโลกรัมถ้าน้ําหนักของกระเป๋า
สัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกําหนดไว้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามที่สายการบินกําหนด
10.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทาง
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน หากน้ําหนักเกินจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 100 หยวน/ท่าน/ทริป
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หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า
หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่าน
ได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็น
จํานวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
11.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุก
ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสําหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
**วีซ่าเดี่ยว**
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือนและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ ห้ามยิ้มเห็นฟัน ห้ามใส่แว่นตาดํา ห้ามใส่เสื้อขาว
ห้ามใส่ชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดข้าราชการ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างรูปถ่ายที่ถูกต้อง
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4.
5.
6.
7.

สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าวจะต้องทําเรื่องแจ้งเข้า-ออกหรือRe-Entryด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ
ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
8. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานที่ทํางานตําแหน่งงานที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ที่ทํางานญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ทํางานและของญาติโปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จอาจมีการระงับ
การออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7
วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ
ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร
APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่าง
น้อย 2อาทิตย์
12.กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้
เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม3,560บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย2หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
(GO) SHA-FM002 เซี่ยงไฮ้ พระใหญ่หลิงซาน ซูโจว หังโจว 5 วัน 3 คืน (FMMU)
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2. นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า
4. นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
 ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลีลิทัวเนียลัตเวีย
ลักเซมเบิร์กมอลต้าเนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
ประกาศ

เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้**
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME..........................................................
สถานภาพ โสด
 แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
....................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.............................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์
.......................... โทรศัพท์............................. มือถือ...............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................................
.......รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน............................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………..
ตําแหน่งงาน .......................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทํางาน/สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)
........................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..........................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับ
ท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่ ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที.่ .................................เดือน.............................ปี............................. ถึง วันที่..............................เดือน............................
ปี............................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
............................................................................................
เมื่อวันที.่ .......................เดือน.............................ปี............................. ถึง วันที่..............................เดือน.............................ปี
.................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME.....................................................
RELATION........................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME....................................................................
RELATION........................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ท่านเกิด
ความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
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