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CHINA
เซี่ยงไฮ้ หังโจว ล่องเรือยามราตรี อู๋ซี
โดยสายการบิน เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์ (FM)
5 วัน 4 คืน
ไฮไลท์ทัวร์
 ล่องเรือชมทิวทัศน์ บนทะเลสาบซีหู ดั่งบทกวีที่ว่า ซีหูเหมือนนางไซซี ซีหูสวยทุกฤดูกาล
 ร้าน Starbucks Reserve Roastery สาขาเซี่ยงไฮ้ ใหญ่ที่สุดในโลก
 ชมหาดไว่ทาน ช้อปปิ้ง ถนนนานกิงและ ตลาดร้อยปี เฉิงหวังเมี่ยว
 ล่องเรือยามราตรี คลองขุดโบราณอู๋ซี
 เมนูพิเศษ...ไก่แดง, ไก่ขอทาน ,หมูพันปี, ซีโครงหมูอู๋ซี

http://www.chinaprotour.com/ (TB) GT-PVG FM02 เซี่ยงไฮ้ หังโจว ล่องเรือยามราตรี อู๋ซี 5 วัน 4 คืน (FM)
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รายละเอียดการเดินทาง

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า เที่ยง

เย็น

โรงแรมที่พัก

1

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – เซี่ยงไฮ้
(FM856/19.05 – 00.20 +1)

x

x

✈

QILIN HOTEL
หรือเทียบเท่า 4*

2

เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ไร่ชา
หลงจิ่ง – ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย

�

�

�

LIANG AN INTERNATIONAL
HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

3

หังโจว – เมืองจําลองสามก๊ก – ศูนย์ไข่มุก – ชิม
พิพิธพันธ์กาน้าํ ดินทราย – ล่องเรือยามราตรีแม่น้ําอู๋ซี

�

�

�

VEEGLE SINCERA HOTEL
หรือเทียบเทา 4*
PUJIANG BERKESEY
RESIDENCE HOTEL หรือ
เทียบเท่า 4*

อู๋ซี – เซี่ยงไฮ้ – ศูนย์ยาสมุนไพรจีน – ขึ้นตึก จินเม่า
ทาวเวอร์ – หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ – ถนนนาน
กิง – Starbucks Reserve Roastery
วัดหลงหัว – ร้านหยก – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – เซี่ยง
ไฮ้ – กรุงเทพฯ (FM841/22.30 – 01.55+1)

4
5

�

�

�

�

�

✈

-

หมายเหตุ : ยังไม่รวมค่าวีซ่าจีน (แบบเดี่ยว) ท่านละ 1,500 บาท **
กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 250 หยวน /ท่าน/ทริป **เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่**
กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน เก็บทิปเพิ่ม 50 หยวน รวมเป็น 300 หยวน/ท่าน/ทริป

เครื่อง
ที่นั่งแบบ 3-3

บริการอาหารร้อน
บนเครื่อง

-

ทั้งขาไป ขากลับ

น้ําหนักสัมภาระ
ขาไป - ขากลับ 23 กก.

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – เซี่ยงไฮ้
16.30 น.
19.05 น.
00.20 น.

พักที่

คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินเซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่
คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ FM856
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผู่ตงเมืองเอกเทศเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็น
หมู่บ้านชาวประมงจนถึงสมัยราชวงศ์ซ่งได้เปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮ้ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลังจากสงครามฝิ่น
ค.ศ. 1848 ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ถูกเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตั้งอยู่ริมแม่น้ําหวงผู่ ห่างจากปากแม่น้ําแยงซี
เกียง 17 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซี(เก่า) กั้นโดยแม่น้ําหวงผู่ นําท่านผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมือง

QILIN HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
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เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ไร่ชาหลงจิ่ง – ถนน
โบราณเหอฟังเจี่ย
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โณงแรม

นําท่านเดินทางสู่เมืองหังโจว เมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ปรากกฎร่องรอยในสมัยราชวงศ์ฉิน มี
ชื่อเรียกว่าเมืองเฉียนถัง สมัยราชวงศ์สุยเปลี่ยนเป็นหังโจวต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งได้ตั้งหังโจวเป็นเมืองหลวง
หังโจวเป็นเมืองงดงามด้วยธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเลสาบ ต้นไม้ และสวนจนได้รับสมญานามว่า “สวรรค์บนดิน”
เนื่องจาก ซูโจว+หังโจว = ซูหัง แปลว่า “บนฟ้ามีสรวงสวรรค์ บนผืนแผ่นดินก็มี ซูหัง ”เปรียบดังความงามของ
เมืองหังโจวและซูโจวนั้นสวยงามดังสรวงสวรรค์ เข้าชมผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ผลิตมาจาก ยางพารา เป็นใน
ลักษณะสินค้าที่แปรรูป เช่น หมอน ที่นอน และสินค้าเพื่อสุขภาพพร้อมวิทยากรบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์
กลางวัน

เย็น
พักที่

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... ไก่เศรษฐี+หมูตงโพ
นําทุกท่าน ล่องทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)เนื่องมาจากตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองหังโจวทะเลสาบมีลักษณะใกล้เคียง
กับวงรี มีเนื้อที่ 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น้ําลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร สามด้านถูกล้อมรอบด้วยภูเขา
และอีกหนึ่งด้านเป็นเมืองรอบซีหู ประกอบไปด้วยสถานที่สําคัญมากกว่า 30 แห่งและสถานที่ชมทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่ง
โดยจุดสําคัญก็ได้แก่ หนึ่งภูเขา สองทางสามเกาะ ห้าทะเลสาบ และสิบทิวทัศน์ นําท่านล่องเรือผ่านชม สะพานขาดซึ่งเป็น
ที่มาของตํานานเรื่อง“นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์น้ําลึกตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่น
รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ที่ได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า “พฤกษชาติในนครินทร์” **หมายเหตุ : หาก จํานวนลูกค้า
ไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ใช้เรือเหมาในการล่องเรือบนทะเลสาบซีหู ** จากนั้นนําท่านสู่ หมู่บ้าน
เหมยเจียอู (ไร่ชาหลงจิ่ง) แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ขึ้นชื่อของจีน ให้ท่านได้ชิมชาขึ้นชื่อ โดยกล่าวกันว่า “ดื่มชาหลงจิ่ง
เพี ย ง 1 จิ บ ปากจะหอมตลอดวั น ” ให้ ท่ า นอิ ส ระช้ อ ปปิ้ ง ถนนโบราณเหอฝั่ ง เจี ย เป็ น ถนนสายหนึ่ ง ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจวได้อย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง120เมตร ในปัจจุบันยัง
คงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ่งแล้ว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ล้ วนสร้างจากไม้และมุง
หลังคาสีคราม อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยกับสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกและของเล่นมากมาย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

LIANG AN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

วันที่สามของการเดินทาง

หังโจว – เมืองจําลองสามก๊ก – ศูนย์ไข่มุก – พิพิธพันธ์กาน้ําดินทราย – ล่องเรือยามราตรี แม่น้ําอู๋ซี
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมเบา และมีฉายาว่า เมืองเซี่ยงไฮ้น้อย เดิมมีชื่อว่า ซีซานเล่ากันว่า
เมื่อสองพันปีก่อนมีการผลิตดีบุกในเมืองนี้และต่อมาแร่ดีบุกถูกขุดเจาะจนหมดสิ้น แต่บังเอิญมีคนขุดพบศิลาจารึกโบราณ
ชิ้นหนึ่งมีใจความว่า “มีอาวุธ แผ่นดินจะไม่สงบ หากปราศจากอาวุธแผ่นดินจะร่มเย็นเป็นสุข ” จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าอู๋ซี
แปลว่า ไม่มีตะกั่ว นําท่านเข้าชม "โรงถ่ายภาพยนตร์สามก๊ก" สถานที่ถ่ายทําหนังของสถานี CCTV ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ
ไท่วู่ เนื่องจากเรื่องสามก๊กนี้เป็นเรื่องราวที่ประพันธ์ผสมกับเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ในช่วงปลายราชวงศ์ฮั่น จนกลายมา
เป็น นิยายคลาสสิ คของจี นที่ช าวไทยก็รู้จั กดี เรื่อ งราวของสามก๊ กนั้น เต็ มไปด้วยรายละเอีย ดและฉากหลายสถานที่ ทาง
สถานีโทรทัศน์ CCTV จึงได้สร้างฉากขึ้นแบบถาวร และเมื่อถ่ายทําเสร็จแล้วจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในเมืองอู๋ซี

กลางวัน
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ
แวะชม ร้ า นไข่ มุ ก สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพและมี ชื่ อ เสี ย งของเมื อ งจี น มี สิ น ค้ า ให้ เ ลื อ กซื้ อ เลื อ กชมมากมาย ไม่ ว่ า จะเป็ น
เครื่องประดับ เช่น สร้อยคอสร้อยข้อมือ แหวน กําไล หรือจะเป็นเครื่องสําอาง เช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็ นต้น นําท่าน
เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กาน้ําชาดินทราย เป็น พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวม ศิลปะ เครื่องปั้นดินเผา ในรูปแบบกาน้ําชาจากทั่วทุก
สารทิศของแผ่นดินจีน แสดงถึงความมั่งคั่งของวัฒนธรรมการดื่มชาที่ยาวนานในอดีต ตั้งแต่พบุรุษจนถึงปัจจุบัน มากกว่า
4,000 ปี
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่าน ล่องเรือยามราตรีเมืองอู๋ซี เสน่ห์ของการล่องเรือเมืองอู๋ซียามค่ําคืนนั้นคือความสวยงามแสงสีของดวงไฟ คือฟัง
เสียงน้ําไหลยามค่ําคืน ที่มีเงาตึกรามบ้านช่องที่สะท้อนอยู่ในน้ํา ความสวยงามเปรียบดั่งความงามดั่งความฝันหรือภาพวาด
ที่สวยงาม คลองขุดโบราณแห่งนี้เป็นที่นิยมสําหรับคู่บ่าวสาวสําหรับพรีเวดดิ้งและเป็นสถานที่ยอดนิยมของเหล่านักทําหนัง
ซึ่งผลิตผลงานทางโทรทัศน์ออกมาหลายเรื่อง นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศกําลังให้ความสนใจสถานที่ สุดแสนโรแมนติ
กแห่งนี้

ค่ํา

ที่พัก
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วันที่สี่ของการเดินทาง

อู๋ซี – เซี่ยงไฮ้ – ศูนย์ยาสมุนไพรจีน – ขึ้นตึกจินเม่าทาวเวอร์ – หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ –ถนนนาน
กิง – Starbucks Reserve Roastery
เช้า

กลางวัน
พักที่

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่ านเดิน ทางกลั บสู่ มหานครเซี่ ยงไฮ้ อีกครั้ง เมื องศูนย์ กลางความเจริญของภู มิภ าค ทั้ง ทางด้านเศรษฐกิจ การค้ า
การเงิน การลงทุน รวมถึง ด้านแฟชั่น และการท่องเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีน โดยถือได้ว่าเซี่ยง
ไฮ้เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย จากนั้น ชมศูนย์สมุนไพรและค้นคว้า ยาแผนจีน
โบราณ เป่าซูหลิง หรือในชื่อว่า ยาบัวหิมะ ยาประจําบ้านที่มีชื่อเสียง ชมวีดีทัศน์และฟังพรรยายสรรพคุณของยาสมุนไพร
จีนแต่ละชนิด
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร….

PUJIANG BERKESY RESIDENCE หรือเทียบเท่า 4 *

วันที่ห้าของการเดินทาง

วัดหลงหัวซื่อ – ศูนย์หยก –ร้านผ้าไหม- ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ
เช้า

กลางวัน
บ่าย

22.30 น.
01.55 น.

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านเข้าชมและสักการะเจ้าแม่กวนอิม วัดหลงหัวซื่อ วัดที่เก่าแก่ที่สุดตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมหานครเซี่ยงไฮ้ ประวัติของ
วัดและความเป็นมาของวัดต้องเล่าย้อนกลับไปในสมัยสามก๊ก เมื่อปี 242 ซุนกวนต้องการสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเพื่ออุทิศให้กับ
มารดาผู้ล่วงลับจึงเกิดเป็นวัดขึ้นครั้งแรกโดยในตอนนั้นใช้ชื่อวัดว่า “วัดเซียนซื่อ” แต่ต่อมาได้จึงได้เปลี่ยนเป็นหลงหัวซื่อ
ภายในวัดมีวิหารเจ็ดหลังตั้งอยู่บนพื้นที่กว้างขวางที่สุดในบรรดาวัดของนครเซี่ยงไฮ้ วิหารแต่ละหลังมีรูปปั้นพระพุทธรูปและ
เทพผู้พิทักษ์ประดิษฐานอยู่ให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้ขอพรอาทิ ในวิหารใหญ่มีพระศรีศากยมุณี วิหารพระเมตไตรย หรือ
วิหารเจ้าแม่กวนอิมที่มีองค์เจ้าแม่กวนอิมพันกรรายล้อมด้วยพระพุทธรูปสีทอง 500 องค์ ด้านตรงข้ามวัดมีเจดีย์หลงหัว
(Longhua Pagoda) เจดีย์แปดเหลี่ยมโบราณ 6 ชั้น สูง 44 เมตร เป็นเจดีย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในปี 922 แทนเจดีย์องค์
เดิมแต่ไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน จากนั้นแวะชม อัญมณีล้ําค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อ
ว่า ใส่ แล้ว จะช่ว ยป้ องกัน อัน ตรายได้ ให้ท่านได้ เลื อกซื้อ กํา ไรหยก แหวนหยก หรื อผี เซี ยะสัต ว์ม งคลที่ มีคุ ณภาพและมี
ชื่อเสียงของประเทศจีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํา ท่ า นเข้ า ชม โรงงานผ้า ไหม ให้ ท่า นได้เ ลื อ กซื้อ สิ น ค้า ที่ ทําจากผ้า ไหม เป็ น ของฝากคนทางบ้ า น นํ า ท่า นเดิน ทางสู่
ตลาดเฉิ งหวงเมี่ย ว หรือ ที่เรีย กกัน ว่า วั ดเทพเจ้า ประจํา เมื อง เคยตั้ งอยู่ ใจกลางเมื อ งเก่า ซึ่ ง ได้ กลายเป็น ศูน ย์ร วม
สินค้า และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้มีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ซึ่ง
เป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FM841
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ……

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจํานวนผู้โดยสาร
จํ
า
นวน
15
ท่อ
้นไปจึง๋วออกเดิ
ํานวนผู
ถึงณ15าสอบถามที
ท่านไม่มีหัวหน้
ทัวร์าไที
ทย
** หากท่านที่ต
้ านขึ
งออกตั
ภายในนทางในกรณี
(เครื่องบินที่ม, ีจรถทั
วร์,้โดยสารไม่
รถไฟ) กรุ
่เจ้าาหน้
่ทก
ุ ครั้ง

เซี่ยงไฮ้ หังโจว ล่องเรือยามราตรี อู๋ซี 5วัน 4คืน
โดยสายการบิน เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก

เด็กมีเตียง

ห้องละ 2 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน

เด็กไม่มีมีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

วันที่ 04 – 08 เม.ย. 2561

18,991.-

18,991.-

18,991.-

3,499

วันที่ 11 – 15 เม.ย. 2561

22,991.-

22,991.-

22,991.-

4,499

วันที่ 04 – 08 พ.ค. 2561

17,991.-

17,991.-

17,991.-

3,499

http://www.chinaprotour.com/ (TB) GT-PVG FM02 เซี่ยงไฮ้ หังโจว ล่องเรือยามราตรี อู๋ซี 5 วัน 4 คืน (FM)
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วันที่ 11 – 15 พ.ค. 2561

16,991.-

16,991.-

16,991.-

3,499

“จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋ว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย”

“ราคานี้สําหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น”
**ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น***
ท่านละ 250 หยวน/ท่าน/ทริป
กรณีที่มีจํานวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน เก็บทิปเพิ่ม จ่ายท่านละ 300 หยวน/ท่าน/ทริป
**ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าจีน (แบบเดี่ยว) ท่านละ 1,500 บาท**
ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรมคือร้านนวดฝ่าเท้า+บัวหิมะ,ร้านชา, ไข่มุก, ร้านผ้าไหม,ร้านยางพาราและ
ร้านหยกซึ่งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเพราะมีผลกับราคาทัวร์จึงต้องเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่าน
ทราบว่าทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละ 60 – 90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความ
พอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น (หากท่านใดอยู่ในร้านไม่ถึงตามเวลาที่ร้านกําหนด...และไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมที่ทางร้านจัดไว้ให้ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 300 หยวนต่อท่านต่อร้าน

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 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรื อโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter
Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.

คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

2.

คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
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3.

คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราบริการนี้รวม
1.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

2.

ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

3.

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

4.

ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

5.

ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ

6.

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่ านละ 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.

น้ําหนักสัมภาระท่านละ 1 ใบ ใบละ 23 กิโลกรัม เท่านั้น
ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้น
น้ําหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม หากน้ําหนักของกระเป๋าสัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกําหนดไว้ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนที่
เกินตามที่สายการบินกําหนด

อัตราบริการนี้ไม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

กระเป๋าเดินทาง
กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน หากน้ําหนักเกินจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม
ค่าทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 250 หยวน/ ท่าน /ทริป
กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน เก็บทิปเพิ่ม 50 หยวน รวมเป็น 300 หยวน/ท่าน/ทริป
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน (แบบเดี่ยว ธรรมดา 4 วันทําการ) 1,500 บาท
กรณีที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนําไปใช้
กับการเดินทางครั้งอื่นๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
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หมายเหตุ
1.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความ
ล่าช้า 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 การบริการจากสายการ
บินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะ
ไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ

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 และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
ท่านเป็นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

11.

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุก
ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสําหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
1.

หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือนและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด

2.

หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า -ออก อย่างน้อย
2หน้าเต็ม

3.

รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบห้ามยิ้ม
เห็นฟัน ห้ามใส่แว่นตาดํา ห้ามใส่เสื้อขาว ห้ามใส่ชุดนักเรีย น นักศึกษา หรือชุ ด
ข้าราชการ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์

4.

สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าวจะต้องทําเรื่องแจ้งเข้า-ออกหรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า

5.

สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง

6.

เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

7.

กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
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-

กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง , สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ
ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)

8.

กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง

ข้ อ มู ล จริ ง เกี่ ย วกั บ สถานที่ ศึ ก ษาสถานที่ ทํา งานตํ า แหน่ ง งานที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น ที่ อ ยู่ ที่ ทํา งานญาติ ที่ติ ด ต่ อ ได้ ใ นกรณี ฉุก เฉิ น
หมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ทํางานและของญาติโปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จอาจมีการระงับการ
ออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)

9.

เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5 -7
วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)

10.

โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า

11.

ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบใน
การอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร
APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่าง
น้อย 2 อาทิตย์

12.

กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
-

ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศ
ไทยเท่านั้น

-

หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง

-

กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้
เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1.
2.

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารที่ต้องเตรียม

1.

พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน 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

2.

นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้

3.

นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า

4.

นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่ปริ้นจากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท
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สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลีลิทัวเนียลัตเวีย
ลักเซมเบิร์กมอลต้าเนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

ประกาศ เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามัน
ขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้**
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชือ
่ -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................โทรศัพท์.............................. มือถือ............................................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ………………………………………………………………………………..
ตําแหน่งงาน .................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...................................................................................................................................................................
..................................รหัสไปรษณีย์................โทรศัพท์.............................. มือถือ............................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทถ
ี่ ูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่
ไม่เคย
เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่......... เดือน...........................ปี.................. ถึง วันที่........ เดือน...........................ปี..............................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ.....................................................
เมื่อวันที่......... 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 อาจทําให้ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)

http://www.chinaprotour.com/ (TB) GT-PVG FM02 เซี่ยงไฮ้ หังโจว ล่องเรือยามราตรี อู๋ซี 5 วัน 4 คืน (FM)
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