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CHINA
เซี่ยงไฮ้ ไหว้พระ ชมซากุระ ช้อปปิ้ง
โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)
5 วัน 3 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ ไหว้พระ ชมซากุระ ช้อปปิ้ง
 ชมดอกซากุระบานสะพรั่ง ณ สวน Yuantouzhu
 ล่องเรือชมทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบซีหู...ที่ล้อมรอบด้วยภูเขา
 นมัสการพระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ พระพุทธรูปปางห้ามญาติใหญ่ที่สุดในจีน
 ชมร้าน Starbucks Reserve Roastery สาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
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วัน
1

รายละเอียดการเดินทาง
โปรแกรมการเดินทาง
เช้า เที่ยง
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

เย็น

โรงแรมที่พัก

✈

เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – ศูนย์ผลิตภัณฑ์
HANGZHOU LIAN AN
2
ยางพารา– ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้าน
�
�
�
หรือเทียบเท่า 4 *
ใบชา – ถนนโบราณเหอฝังเจีย
หังโจว – ร้านผ้าไหม– พระใหญ่หลิงซาน
VEEGLE SINCERA
3
(รวมรถราง) + ศาลาฝานกง – ศูนย์
HOTEL หรือเทียบเท่า
�
�
�
ผลิตภัณฑ์ไข่มก
ุ – ชมสวนซากุระ
4*
เซี่ยงไฮ้ – ศูนย์การแพทย์จน
ี แผนโบราณ
PUJIANG BERKESY
4
– หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ –ถนน
RESIDENCE หรือ
�
�
�
นานกิง– Starbucks Reserve Roastery
เทียบเท่า 4 *
เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอน
✈
5
เมือง)
หมายเหตุ : ยังไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบ (เดี่ยว) ท่านละ 1,500 บาท **
กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 200 หยวน /ท่าน/ทริป **เด็กเก็บ
เท่าผู้ใหญ่**
กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน เก็บทิปเพิ่ม 50 หยวน รวมเป็น 250 หยวน/
ท่าน/ทริป

A330 – 300
ที่นั่งแบบ 3 – 3 – 3

เครื่องแอร์บัส

ไม่มีบริการอาหาร

-

ทั้งขาไป ขากลับ

X

น้ําหนักสัมภาระ
ขาไป - ขากลับ 20 กก.

วันแรกของการเดินทาง
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กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
21.00 คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประตู 4เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน
น.
ไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความ
สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบ
ั ทุกท่าน
วันที่สองของการเดินทาง
เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา– ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – ถนน
โบราณเหอฝังเจีย
00.15 ออกเดิน ทางสู่ ส นามบิ นนานาชาติผู่ตง เมือ งเซี่ ยงไฮ้ โดย สายการบินไทยแอร์
น.
เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ760
05.30 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผู่ตงเมืองเอกเทศเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่
น.
ยุคสามก๊ก (ปี ค.ศ.220-280) มีหมู่บ้านชาวประมงถึงสมัยราชวงศ์ซ่งได้เปลี่ยนแปลง
เป็นเซี่ยงไฮ้ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลังจากสงครามฝิ่น ค.ศ. 1848 ตัวเมือง
เซี่ยงไฮ้ถูกเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตั้งอยู่ริมแม่น้ําหวงผู่ ห่างจากปาก
แม่น้ํา แยงซีเกี ยง 17 กิ โลเมตร แบ่ง ออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตง(ใหม่ ) และเขตผู่ ซี
(เก่า) กั้นโดยแม่น้ําหวงผู่ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
เช้า
รับประทานอาหารเช้าแบบชุด KFC ระหว่างเดินทาง
นํ า ท่ า นเดิ น ทางต่ อ สู่ เ มื อ งหั ง โจว นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งหั ง โจว เป็ น เมื อ งที่ มี
ประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ปรากกฎร่องรอยในสมัยราชวงศ์ฉน
ิ มีชื่อเรียกว่าเมือง
เฉีย นถั ง สมั ยราชวงศ์ สุย เปลี่ย นเป็ นหั งโจวต่อ มาในสมัย ราชวงศ์ ซ่งได้ตั้ งหั งโจวเป็ น
เมืองหลวง หังโจวเป็นเมืองงดงามด้วยธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเลสาบ ต้นไม้ และสวนจน
ได้รับสมญานามว่า “สวรรค์บนดิน ”เนื่องจาก ซูโจว+หังโจว =ซูหัง แปลว่า “ฟากฟ้ามี
สรวงสวรรค์ บนผืนปฐพีก็มี ซู หัง นําท่านชม ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา ให้ท่านได้
เลือกซื้อสินค้าที่ผลิตมาจากยางพรารา อาทิเช่น หมอน เบาะรองนั้ง ที่นอน ฯลฯ นํา
ท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
ไปทั่วโลก มีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น้ํา
ลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงในบึงน้ําลึก
กลางวั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...ไก่เศรษฐี+หมูตงโพ
น
บ่าย
สมควรแก่ เ วลานํ า ท่ า นชม หมู่ บ้ า นใบชาหลงจิ่ ง ซึ่ ง เป็ น ชาเขี ย วที่ มี ชื่ อ ที่ สุ ด ของ
ประเทศจี น ให้ ท่ า นได้ ชิ ม ชาเพื่ อ สุ ข ภาพนํ า ท่ า นอิ ส ระช้ อ ปปิ้ ง ที่ ถนนโบราณเหอ
ฟังเจี่ย สินค้ามากมาย เป็น ให้ท่านซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึกเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า
รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ
ค่ํา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
HANGZHOU LIAN AN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 *
วันที่สามของการเดินทาง
หังโจว – ร้านผ้าไหม – พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) – ศาลาฝานกง – ศูนย์ผลิตภัณฑ์
ไข่มุก –
ชมสวนซากุระ
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เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
แวะเยี่ย มชม ร้า นผ้ าไหมจี น ผลิ ตภั ณฑ์ ที่ทํ าจากไหม ไม่ว่ าจะเป็น เสื้ อผ้ า ผ้า พัน คอ
ฯลฯ ชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร ชมการดึงใยไหมรัง
แฝด เพื่อมาทําไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซื้อของฝาก นําท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี
ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมเบา และมีฉายาว่าเมืองเซี่ยงไฮ้น้อยเดิมมีชื่อว่า ซีซานเล่ากัน
ว่าเมื่อสองพันปีก่อนมีการผลิตดีบุกในเมืองนี้และต่อมาแร่ดีบุกถูกขุดเจาะจนหมดสิ้นแต่
บังเอิญมีคนขุดพบศิลาจารึกโบราณชิ้นหนึ่งมีใจความว่า “มีอาวุธ แผ่นดินจะไม่สงบ หาก
ปราศจากอาวุธแผ่นดินจะร่มเย็นเป็นสุข ” จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า อู๋ซี แปลว่าไม่มีตะกั่ว
นําท่านนมัสการ พระใหญ่ หลิงซานต้าฝอ (พระพุทธเจ้าปางประสู ติ) จากนั้นนํ า
ท่านนั่งรถกอล์ฟสู่พระพุทธรูปขนาดสูง 88 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาด
ใหญ่ ลักษณะพระพักตร์สง่างาม เชิญท่านไหว้พระขอพรตามอัธยาศัย
กลางวั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูซีโครงหมูอู๋ซี
น
บ่าย
นํ า ท่ า นชมศู น ย์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ข่ มุ ก ให้ ท่ า นได้ เ ลื อ กซื้ อ ครี ม ที่ ทํ า มาจากไข่ มุ ก น้ํ า จื ด
จากนั้น นําท่านชม สวนย่วนโถวจู (Yuantouzhu) หรือเรียกกันในภาษาไทยว่า สวน
หัว เต่ า เนื่ อ งจาก รู ป ทรงของสวน ยื่น ออกไปในทะเลสาบไท่ หูเ หมื อนเป็ น รูป หั ว เต่ า
นั้นเอง สวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยว เพราะในช่วง
เดือนมีนาคม – เมษายน นั้นจะมีดอกซากุระหลายร้อยต้นออกดอก สะท้อนกับผิวน้ําบน
ทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่อันดับสองของประเทศจีน สวนดอกซากุระนี้มีจุดเริ่มต้นในปี
1988 โดยเจ้าหน้าที่จากประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางเพื่อมาเสริมสร้างความเข้าใจ และ
สลายคความขัดแย้งของทั้ง 2 ประเทศ จึงทําให้ชาวญี่ปุ่นและชาวจีนร่วมมือกันปลูกต้น
ซากุ ร ะขึ้ น มาอี ก กว่ า สามหมื่ น ต้ น กลายเป็ น สวนซากุ ร ะที่ ใ หญ่ที่ สุ ด ในประเทศจี น **
กรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยส่งผลให้ดอกซากุระมีปริมาณจํานวนน้อย...ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินลูกค้าไม่ว่ากรร๊ใดๆทั้งสิ้น**
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
VEEGLE SINCERA HOTEL หรือเทียบเทา 4*
วันที่สี่ของการเดินทาง
เซี่ยงไฮ้ – ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ – หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ –ถนนนานกิง–
Starbucks Reserve Roastery
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
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นําท่านเดินทางกลับสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ นํ าท่านสู่ ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ ฟั ง
เรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบน
ั การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่
มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นนําท่านสู่
บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ําหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง
4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่
โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สําคัญ
แห่ ง หนึ่ ง ของเซี่ ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ ทั น เป็น แหล่ ง รวมศิ ล ปะสถาปั ต ยกรรมที่
หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่าง
สถาปั ต ยกรรมตะวั น ออก-ตะวั น ตก เป็ น ที่ ตั้ ง ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ เช่ น กรมศุ ล กากร
โรงแรม และสํา นักงานใหญ่ของบริษัทต่ างๆ จาดนั้นนํา ท่านนั่ ง รถไฟอุโ มงเลเซอร์
ลอดอุ โ มงค์ ใ ต้ แ ม่ น้ํ า หวงผู่ ซึ่ ง เป็ น อุ โ มงค์ ส ร้ า งลึ ก ลงไปจากพื้ น แม่ น้ํ า 9 เมตร ยาว
646.7 เมตร ภายในประดับตกแต่งด้วยไฟเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ
กลางวั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา
น
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือ
ย่านออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้า
มากมายอยู่บนถนนแห่งนี้เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ จากนั้น นําท่าน
ไปยัง Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ
300 เท่า สําหรับสาขา Reserve Roastery ที่เพิ่งเปิดให้บริการในเซี่ยงไฮ้ใหม่หมาดเมื่อ
วันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมานี้ สาขานี้นอกจากความยิ่งใหญ่อลังการแล้ว ยังมีบาร์จิบกาแฟที่
ยาวที่ สุด ในโลก ถึง 88 ฟุ ต ขึ้ น แท่ นเป็ นสาขาที่ มี บาร์จิ บ กาแฟยาวที่สุ ดในโลกของ
Starbucks ลูก ค้ าสามารถมาชมการคั่ ว กาแฟสดๆ สั ม ผัส บรรยากาศของกาแฟเต็ ม
รูปแบบและเครื่องดื่มต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียว
เท่านั้น
ค่ํา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
PUJIANG BERKESY RESIDENCE หรือเทียบเท่า 4 *
วันที่หกของการเดินทาง
เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
03.00 Morning Call
รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง
สมควรแก่เวลา นําท่านออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง
06.50 ออกเดิ น ทางสู่ ก รุ ง เทพฯ โดยสายการบิ น ไทยแอร์ เอเชี ย เอ็ ก ซ์ เที่ ย วบิ น ที่
น.
XJ761
10.15 เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
น.
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรื
องเที
วบางรายการและจะต้
องมี
จํานวนผู้โดยสาร
** หากท่านที
่ตอ
้ งออกตัอ๋วทดแทนรายการท่
ภายใน (เครื่องบิ
น ,่ยรถทั
วร์, รถไฟ) กรุณ
าสอบถามที
่เจ้าหน้าที่ทก
ุ ครั้ง
จํานวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย
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เซี่ยงไฮ้ ไหว้พระ ชมซากุระ ช้อปปิง
้ 5 วัน 3 คืน
โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก

เด็กมีเตียง

ห้องละ 2 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน
วันที 12-16 เมษายน 2561

22,991.-

เด็กไม่มีมีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

22,991.-

22,991.-

3,599

“จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วหักออก 6,000 บาท”
**ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น***

ท่านละ 200 หยวน/ท่าน/ทริป

กรณีที่มีจํานวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน เก็บทิปเพิ่ม จ่ายท่านละ 250 หยวน/ทริป**

ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรมคือร้านนวดฝ่าเท้า+บัวหิมะ,ร้านชา, ไข่มุก, ร้านผ้าไหมและร้านหยกซึ่ง
จําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเพราะมีผลกับราคาทัวร์จึงต้องเรียนให้กบ
ั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าทุกร้าน
จําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละ 60-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า
เป็นหลักไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใดอยู่ในร้านไม่ถึงตามเวลาที่ร้านกําหนด...และไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่
ทางร้านจัดไว้ให้ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 400 หยวนต่อท่านต่อร้าน

เงื่อนไขการให้บริการ
1.

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
จํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2.

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.

การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง

4.

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
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4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้ง ยกเลิ กน้ อ ยกว่ า 15 วัน ก่อ นเดิ น ทางทางบริ ษั ทฯขอสงวนสิท ธิ์ เก็ บ ค้า ใช้จ่ า ย
ทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือ
ค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือ โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจ
ขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืน
เงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.

คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

2.

คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)

3.

คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราบริการนี้รวม

1.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

2.

ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

3.

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

4.

ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

5.

ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ

6.

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000
บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
สามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
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- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน,

รักษาต่อเนื่อง 2 แสน,

เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก

อุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน,

รักษาต่อเนื่อง 2 แสน,

เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก

อุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8.

รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ํามัน

9.

น้ําหนักสัมภาระท่านละ 1 ใบ ใบละ 20 กิโลกรัม เท่านั้น
ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงือ
่ นไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ//สัมภาระ
ติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้นน้ําหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม หากน้ําหนักของกระเป๋า
สัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกําหนดไว้ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามที่สายการ
บินกําหนด
อัตราบริการนี้ไม่รวม

1.

กระเป๋าเดินทาง

2.

กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน หาก
น้ําหนักเกินจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

3.

ค่าทําหนังสือเดินทาง

4.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม , ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่า
โทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

5.

ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

6.

ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

7.

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 200 หยวน/ท่าน/ทริป
กรณี กรุ๊ป ออกเดิน ทางน้อยกว่ า 15 ท่าน เก็ บทิป เพิ่ม 50 หยวน รวมเป็น 250 หยวน/
ท่าน/ทริป

8.

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเดี่ยว พาสปอร์ตไทย แบบธรรมดา 4 วันทําการ ท่านละ
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1,500 บาท

และกรณียกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้

ทุกกรณี หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ทั้งสิ้นทํา
ให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
9.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
หมายเหตุ

1.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจน
ไม่อาจแก้ไขได้

2.

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ
และอื่ น ๆที่ อ ยู่ น อกเหนื อ การควบคุ ม ของทางบริ ษั ท ฯหรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือ
จากอุบัติเหตุต่างๆ

3.

หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.

บริ ษั ท ฯ จะไม่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การห้ า มออกนอกประเทศ หรื อ ห้ า มเข้ า ประเทศ อั น
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ

5.

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้
สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตาม
รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.

ราคานี้คิด ตามราคาตั๋ว เครื่ องบิ นในปัจจุ บัน หากราคาตั๋ วเครื่อ งบิน ปรับ สูงขึ้ น บริษัท ฯ
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัท
ฯจะดํา เนิ นโดยสุ ด ความสามารถที่ จ ะจั ด บริก ารทั ว ร์ อื่น ทดแทนให้ แต่จ ะไม่ คื น เงิ น ให้
สําหรับค่าบริการนั้นๆ

8.

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
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แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9.

หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความ
ล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. เมื่ อ ท่ า นออกเดิ น ทางไปกั บ คณะแล้ ว ท่ า นงดการใช้ บ ริ ก ารรายการใดรายการหนึ่ ง
หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจํา
คืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้ งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็ บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็ น
จํานวนเงิน 400 หยวน / คน / ร้าน
11. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ
ก่อนทุก
ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสําหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
1.

หนังสือเดินทางทีม
่ ีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือนและมี
สภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด

2.

หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและ
ตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2หน้าเต็ม

3.

รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบห้ามยิ้มเห็นฟัน
ห้ามใส่แว่นตาดํา ห้ามใส่เสื้อขาว ห้ามใส่ชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดข้าราชการ และ
ต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์

4.

สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าวจะต้องทําเรื่องแจ้งเข้า -ออกหรือ Re-Entry ด้วย
ตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า

5.

สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง

6.

เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

7.

กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง , สําเนาสูติบัตรและสูติบัตร
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ของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ

ด า ว โ ห ล ด แ บ บ ฟ อ ร์ ม ไ ด้ ที่

http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
8.

ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานที่ทํางานตําแหน่งงานที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ที่ทํางาน
ญาติ ที่ ติ ด ต่ อ ได้ ใ นกรณี ฉุ ก เฉิ น หมายเลขโทรศั พ ท์ บ้ า นที่ ทํ า งานและของญาติ โ ปรด
รับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จอาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มี
ปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)

9.

เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสาร
พร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)

10. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นระเบี ย บการยื่ น เอกสาร เป็ น เอกสิ ท ธิ์ ข องสถานทู ต และ
บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้น
การทําวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า -ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจาก
บริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณา
ดูแลบัต รของท่า นเป็นอย่า งดี หากท่า นทํ าบัต รหายในระหว่ างเดิน ทาง ท่า นอาจต้อ ง
ตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
12. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
-

ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และ

มีใบอนุญาตการทํางานในประเทศ ไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
ด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้า
ประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
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ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่า
ให้ได้
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 (รับรอง
ตราประทับร้านที่แปล)

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
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น25 ประเทศ: ออสเตรีย เบล
เยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี
ลิทัวเนียลัตเวีย
ลักเซมเบิร์กมอลต้าเนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน
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สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า**
ประกาศ เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มก
ี ารปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการ
ปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตาม
ความเป็นจริง
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอก
ข้อมูลดังต่อไปนี้**
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR)
NAME.........................................SURNAME..........................................................
สถานภาพ โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคูส
่ มรส
.............................................................................
ที่อยูต
่ ามทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
............................................................................................................. รหัส
ไปรษณีย์....................................... โทรศัพท์............................. มือถือ
...............................
ที่อยูป
่ ัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
............................................................................................................................
...................................................................................รหัสไปรษณีย์ ...................
โทรศัพท์บ้าน...........................
ชื่อสถานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์
ใหญ่)……………………………………………………………..
ตําแหน่งงาน
............................................................................................................................
....
ที่อยูส
่ ถานที่ทาํ งาน/สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ
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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
ตัวพิมพ์หญ่)……………………………………………………………….
............................................................รหัสไปรษณีย์ ..........................โทร
..............................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถก
ู ต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนือ
่ งจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่ ไม่เคย
 เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่..................................เดือน.............................ปี............................. ถึง วัน
ที่..............................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 อาจทํา
ให้ท่านเกิด
ความไม่สะดวกภายหลัง ทัง้ นีเ้ พือ
่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน
่ ี้ (โปรดทํา
ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
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