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CHINA
เซี่ยงไฮ้ สุขสม ชมซากุระ ดิสนีย์แลนด์
โดยสารการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
6 วัน 4 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ …. เซี่ยงไฮ้ สุขสม ชมซากุระ ดิสนีย์แลนด์
 สนุกกับเครือ
่ งเล่น...สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
 ล่องเรือชมทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบซีหู...ล้อมรอบด้วยภูเขา
 นมัสการพระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ พระพุทธรูปปางห้ามญาติใหญ่ที่สุดในจีน
 เข้าชมสวนซากุระ สวนย่วนโถวจู บนทะเลสาบไท่หู
 เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา ซีโครงหมูอู๋ซี หมูตงโพ ไก่เศรษฐี และอาหาร
กวางตุ้ง
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วัน
1
2

3

4

รายละเอียดการเดินทาง
โปรแกรมการเดินทาง
เช้า เที่ยง
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

เย็น

โรงแรมที่พัก

✈

เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – ร้านผ้าไหม – ล่อง
ทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – ถนน
โบราณเหอฝังเจีย
หังโจว – ผลิตภัณฑ์ยางพารา – พระ
ใหญ่หลิงซาน (พร้อมรถราง) – ศาลาฝาน
กง – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ไข่มุก – ชมสวน
ซากุระ
อู๋ซี – เซี่ยงไฮ้ – สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
(อิสระเต็มวัน)

�

�

�

�

�

X

�

HANGZHOU LIAN AN
หรือเทียบเท่า 4

�

VEEGLE SINCERA
HOTEL หรือเทียบเท่า
4

X

PUJIANG BERKESY
RESIDENCE หรือ
เทียบเท่า 4

เซี่ยงไฮ้ – ศูนย์การแพทย์แผนจีน – หาด
PUJIANG BERKESY
ไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ – ตลาดร้อยปี
5
RESIDENCE หรือ
�
�
�
เฉินหวังเมี่ยว – Starbucks Reserve
เทียบเท่า 4
Roastery
เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ(สนามบินดอน
6
�✈
เมือง)
หมายเหตุ : ยังไม่รวมค่าวีซ่าธรรมเนียมวีซ่าจีน (เดี่ยว) 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

น้ําหนักสัมภาระ
ขาไป – ขากลับ 20 กก.

X
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วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
21.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประตู 2 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน
ไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซฺ (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความ
สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบ
ั ทุกท่าน
วันที่สองของการเดินทาง
เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – ศูนย์ผ้าไหม – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเหอ
ฝังเจีย
00.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ โดย สายการบินไทยแอร์เอ
ชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ760
05.30 น. เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น นานาชาติ ผู่ต งเมื อ งเอกเทศเซี่ ย งไฮ้ ซึ่ ง ถื อ เป็ น ชุ ม ชนเก่ า
ตั้ ง แต่ ยุ ค สามก๊ ก (ปี ค.ศ.220-280) มี ห มู่ บ้ า นชาวประมงถึ ง สมั ย ราชวงศ์ ซ่ ง ได้
เปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮ้ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลังจากสงครามฝิ่น ค.ศ.
1848 ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ถูกเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตั้งอยู่ริมแม่น้ํา
หวงผู่ ห่างจากปากแม่น้ําแยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตง
(ใหม่) และเขตผู่ซี(เก่า) กั้นโดยแม่น้ําหวงผู่ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
เช้า
รับประทานอาหารเช้าแบบชุด KFC ระหว่างเดินทาง
นําท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ปราก
กฎร่องรอยในสมัยราชวงศ์ฉิน มีชื่อเรียกว่าเมืองเฉียนถัง สมัยราชวงศ์สุยเปลี่ยนเป็น
หังโจวต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งได้ตั้งหังโจวเป็นเมืองหลวง หังโจวเป็นเมืองงดงาม
ด้วยธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเลสาบ ต้นไม้ และสวนจนได้รับสมญานามว่า “สวรรค์บน
ดิน”เนื่องจาก ซูโจว+หังโจว =ซูหัง แปลว่า “ฟากฟ้ามีสรวงสวรรค์ บนผืนปฐพีก็มี ซู
หั ง แวะเยี่ ย มชม ร้ า นผ้ า ไหมจี น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ทํ า จากไหม ไม่ ว่ า จะเป็ น เสื้ อ ผ้ า
ผ้าพันคอ ฯลฯ ชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร ชมการดึง
ใยไหมรั ง แฝด เพื่ อ มาทํ า ไส้ น วมผ้ า ห่ ม ไหม เหมาะกั บ การซื้ อ เป็ น ทั้ ง ของนํ า ท่ า น
ล่องเรือทะเลสาบซีหู ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังไป
ทั่วโลก มีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น้ํา
ลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงในบึงน้ําลึก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านชม หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง ซึ่งเป็นชาเขียวที่มีชื่อที่สุดของประเทศจีน ให้ท่าน
ได้ชิมชาเพื่อสุขภาพนําท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนโบราณเหอฝังเจีย สินค้ามากมาย
เป็น ให้ท่านซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึกเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของที่ระลึก
ต่างๆ
ค่ํา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
HANGZHOU LIAN AN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 *
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วันที่สามของการเดินทาง
หังโจว – ผลิตภัณฑ์ยางพารา – พระใหญ่หลิงซาน (พร้อมรถราง) – ศาลาฝานกง – ศูนย์
ผลิตภัณฑ์ไข่มุก – ชมสวนซากุระ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมเบา และมีฉายาว่าเมืองเซี่ยงไฮ้
น้อยเดิมมีชื่อว่า ซีซานเล่ากันว่าเมื่อสองพันปีก่อนมีการผลิตดีบุกในเมืองนี้และต่อมา
แร่ดีบุกถูกขุดเจาะจนหมดสิ้นแต่บังเอิญมีคนขุดพบศิลาจารึกโบราณชิ้นหนึ่งมีใจความ
ว่า “มีอาวุธ แผ่นดินจะไม่สงบ หากปราศจากอาวุธแผ่นดินจะร่มเย็นเป็นสุข ” จึงได้
เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า อู๋ซี แปลว่าไม่มีตะกั่วนําท่านนมัสการ พระใหญ่ หลิงซานต้าฝอ
(พระพุทธเจ้าปางประสูติ) จากนั้นนําท่านนั่งรถกอล์ฟ สู่ พระพุทธรูป ขนาดสูง 88
เมตร เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่ ลักษณะพระพักตร์สง่างาม เชิญท่าน
ไหว้พระขอพรตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นํ า ท่ า น ช ม ศู น ย์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ข่ มุ ก จ า ก นั้ น นํ า ท่ า น ช ม ส ว น ย่ ว น โ ถ ว จู
(Yuantouzhu) หรือเรียกกันในภาษาไทยว่า สวนหัวเต่า เนื่องจาก รูปทรงของสวน
ได้ยื่นออกไปในทะเลสาบไท่หู เหมือนเป็นรูปหัวเต่านั้นเอง สวนสาธารณะที่มีชื่อเสียง
และได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยว เพราะในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน นั้นจะมี
ดอกซากุ ร ะหลายร้ อ ยต้ น ออกดอก สะท้ อ นกั บ ผิ ว น้ํ า บนทะเลสาบน้ํ า จื ด ขนาดใหญ่
อันดับสองของประเทศจีน สวนดอกซากุระนี้มีจุดเริ่มต้นในปี 1988 โดยเจ้าหน้าที่จาก
ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางเพื่อมาเสริมสร้างความเข้าใจ และสลายคความขัดแย้งของ
ทั้ง 2 ประเทศ จึงทําให้ชาวญี่ปุ่นและชาวจีนร่วมมือกั นปลูกต้นซากุระขึ้นมาอีกกว่ า
ส า ม ห มื่ น ต้ น ก ล า ย เ ป็ น ส ว น ซ า กุ ร ะ ที่ ใ ห ญ่ ที่ สุ ด ใ น ป ร ะ เ ท ศ
** กรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยส่งผลให้ดอกซากุระมีปริมาณจํานวนน้อย...ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินลูกค้าไม่ว่ากรร๊ใดๆทั้งสิ้น**
ค่ํา
รับประทานอาหารค่า
ํ ณ ภัตตาคาร ... อาหารบุฟเฟต์ นานาชาติ
ที่พัก
VEEGLE SINCERA HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
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วันที่สี่ของการเดินทาง
อู๋ซี – เซี่ยงไฮ้ – อิสระเต็มวัน สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ จากนั้นเดินทางสู่ Shanghai Disneyland ซึ่ง
มีความใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ดิสนีย์แลนด์เวอร์ชั่นเซี่ยงไฮ้จะมีตัวละครในนิทาน
เรื่ อ งใหม่ ซึ่ ง ออกแบบมาโดยเฉพาะสํ า หรั บ ที่ เ ซี่ ย งไฮ้ พ รั่ ง พร้ อ มด้ ว ยสิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจ
ยิ่ ง ใหญ่ อ ลั ง การ เช่ น ทู ม อร์ โ รว์ แ ลนด์ อ่ า วขุ ม สมบั ติ ดิ น แดนแฟนตาซี ส วนแห่ ง
จินตนาการภายในบริเวณสวนสนุกแห่ งนี้ยังแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งสําหรับเป็นเมืองดิสนีย์
หรือดิสนีย์ทาวน์ ซึ่งประกอบด้วยแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และสิ่งบันเทิงนอก จากนั้น
ยังมีโรงแรมที่พัก2แห่งรวมทั้ง “วิชชิ่งสตาร์ปาร์ก“ ( Wishing Star Park) บริเวณชม
ทัศนียภาพทีส
่ วยงามตามธรรมชาติบนเนือ
้ ที่ 2,440 ไร่ และสวนโมเสกอันน่าตื่นตาเล่า
เรื่องเกี่ยวกับ 12 นักษัตรด้วยตัวละครของดิสนีย์ นอกจากนั้นเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ยัง
มีปราสาทเจ้าหญิง (The Enchanted Storybook Castle) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์
ของดิ ส นี ย์ แ ลนด์ ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด และสู ง ที่ สุ ด เท่ า ที่ ว อลต์ ดิ ส นี ย์ เ คยสร้ า งมา โดย
ประสาทแห่งนี้จะเป็นที่อยู่ของเจ้าหญิงหลายองค์อีกด้วย
***อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย ***
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พก
ั
ที่พัก
PUJIANG BERKESY RESIDENCE หรือเทียบเท่า 4 *
วันที่ห้าของการเดินทาง
เซี่ยงไฮ้ – ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ – หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ – ตลาดร้อยปี
เฉินหวังเมี่ยว – Starbucks Reserve Roastery
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นํ า ท่ า นแวะชมผลิ ตภั ณ ฑ์ ท างการแพทย์ ข องจี นแผนโบราณ จากนั้ น นํ า ท่ า นสู่
บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ําหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้
ถึ ง 4กิ โ ลเมตรเป็ น เขตสถาปั ต ยกรรมที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า “พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ น านาชาติ ”
ถื อ เป็ น
สัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการ
ธนาคารที่สําคัญ แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะ
สถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการ
ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ
เช่ น กรมศุ ล กากร โรงแรม และสํ า นั ก งานใหญ่ข องบริ ษั ท ต่ า งๆ จาดนั้ น นํ า ท่ า นนั่ ง
รถไฟอุโมงเลเซอร์ ลอดอุโมงค์ใต้แม่น้ําหวงผู่ ซึ่งเป็นอุโมงค์สร้างลึกลงไปจากพื้น
แม่น้ํา 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายในประดับตกแต่งด้วยไฟเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

จากนั้ น ท่ า นสู่ ตลาดเฉิ ง หวงเมี่ ย ว หรื อ ที่ เ รี ย กกั น ว่ า วั ด เทพเจ้ า ประจํ า เมื อ ง เคย
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้า และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึง
เอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว
ซึ่งเป็นย่า นสินค้าราคาถูกที่ มีชื่ออีกย่ านหนึ่งของนครเซี่ ยงไฮ้ ให้ท่านอิส ระช้อปปิ้ ง
ตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านไปยัง Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่
และใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้ สําหรับสาขา Reserve Roastery ที่เพิ่งเปิดให้บริการใน
เซี่ยงไฮ้ใหม่หมาดเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. ที่ ผ่านมานี้ สาขานี้นอกจากความยิ่งใหญ่อลังการ
แล้ ว ยัง มีบ าร์ จิบ กาแฟที่ ยาวที่ สุด ในโลก ถึ ง 88 ฟุต ขึ้น แท่ นเป็ นสาขาที่ มีบ าร์ จิ บ
กาแฟยาวที่สุดในโลกของ Starbucks ลูกค้าสามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ สัมผัส
บรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื่องดื่มต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทั้ งเครื่องดื่มที่
มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียวเท่านั้น
ค่ํา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
PUJIANG BERKESY RESIDENCE หรือเทียบเท่า 4 *
วันที่หกของการเดินทาง
เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
03.40
Morning Call
รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง
สมควรแก่เวลา นําท่านออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง
06.50 น. ออกเดิ น ทางสู่ ก รุ ง เทพฯ โดยสายการบิ น ไทยแอร์ เ อเชี ย เอ็ ก ซ์ เที่ ย วบิ น ที่
XJ761
10.20 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...
** หากท่
านที่ตอ
้ งออกตั
๋วภายใน
(เครื่องบิน , รถทัวร์, รถไฟ)
กรุ่ยณนแปลงรายการท่
าสอบถามที่เจ้าอหน้
าที
ุ ครั้ง
โปรแกรมการเดิ
นทางเปลี
่ยนแปลงตามความเหมาะสม
หรือเปลี
งเที
่ยว่ทก
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจํานวนผู้โดยสาร
จํานวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย

เซี่ยงไฮ้ สุขสม ชมซากุระ ดิสนีย์แลนด์ 6วัน 4คืน
โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก

เด็กมีเตียง

ห้องละ 2 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน
วันที่ 11 – 16 เมษายน 2561

23,991

เด็กไม่มีมีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

23,991

23,991

4,499

“จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋ว กรุณาติดต่อเข้าหน้าที่ฝา
่ ยขาย”
**ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น***

ท่านละ 200 หยวน/ท่าน/ทริป

กรณีที่มีจํานวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน เก็บทิปเพิ่ม จ่ายท่านละ 250 หยวน/ทริป**
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ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรมคือร้านนวดฝ่าเท้า+บัวหิมะ,ร้านชา, ไข่มุก, ร้านผ้าไหมและร้านหยกซึ่งจําเป็นต้อง
บรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเพราะมีผลกับราคาทัวร์จึงต้องเรียนให้กบ
ั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุก
ท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละ 60 – 90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดๆ
ทั้งสิ้น (หากท่านใดอยู่ในร้านไม่ถึงตามเวลาที่ร้านกําหนด...และไม่เข้าร่วมกิจกรรมทีท
่ างร้านจัดไว้ให้ขอสงวนสิทธิ์เก็บ
ค่าใช้จา่ ยเพิ่มท่านละ 400 หยวนต่อท่านต่อร้าน

เงื่อนไขการให้บริการ
1.

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู้ ดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
จํานวนดังกล่าว
ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย
่ นแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2.

ในกรณีทล
ี่ ูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษท
ั ฯ
เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนัน
้ ทางบริษัทจะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น

3.

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

4.

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่าย
ทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ
้ งการันตีมัดจํากับสายการบินหรือ
ค่ามัดจําที่พก
ั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจ
ขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืน
เงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนือ
่ งจากค่าตัว๋ เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน
้ ๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้

1.

คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์)
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2.

คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)

3.

คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราบริการนี้รวม

1.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน
้ ประหยัด

2.

ค่าโรงแรมทีพ
่ ักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึง่ ห้อง)

3.

ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ

4.

ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ตามรายการที่ระบุ

5.

ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเทีย
่ วตามรายการที่ระบุ

6.

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000
บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัตเิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
สามารถสอบถามข้อมูล
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, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

8.

รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีนา้ํ มัน

9.

น้ําหนักสัมภาระท่านละ 1 ใบ ใบละ 20 กิโลกรัม เท่านัน
้
ค่าประกันวินาศภัยเครือ
่ งบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มก
ี ารเรียกเก็บ//สัมภาระ
ติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้นน้ําหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม หากน้าํ หนักของกระเป๋า
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สัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกําหนดไว้ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามที่สายการ
บินกําหนด
อัตราบริการนี้ไม่รวม
1.

กระเป๋าเดินทาง

2.

กระเป๋าเดินทางในกรณีทน
ี่ ้ําหนักเกินกว่าทีส
่ ายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน หาก
น้ําหนักเกินจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

3.

ค่าทําหนังสือเดินทาง

4.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครือ
่ งดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่า
โทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

5.

ค่าอาหารทีไ
่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ

6.

ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

7.

ค่าทิปไกด์ทอ
้ งถิน
่ และคนขับรถท่านละ 150 หยวน/ท่าน/ทริป
กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน เก็บทิปเพิ่ม 50 หยวน รวมเป็น 200 หยวน/
ท่าน/ทริป

8.

ค่าธรรมเนียมการยืน
่ วีซ่าเดี่ยวราคา 1,500 บาท และกรณียกเลิกเดินทางไม่สามารถคืน
เงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปไม่วา่ ด้วยสาเหตุ
ใดๆ ทัง้ สิน
้ ทําให้ไม่สามารถยืน
่ วีซ่ากรุ๊ปได้ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าวีซ่าเพิ่ม
1,500 บาท/ท่าน จากราคาทัวร์ (ยื่นปกติ 4 วัน ทําการ)

9.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
หมายเหตุ

1.

บริษัทฯ มีสท
ิ ธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจน
ไม่อาจแก้ไขได้

2.

บริษัทฯ ไม่รบ
ั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ
และอื่นๆทีอ
่ ยูน
่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน
้
ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือ
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จากอุบัตเิ หตุต่างๆ
3.

หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย
่ วจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการทีท
่ ่านได้ชาํ ระไว้แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิน
้

4.

บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ

5.

รายการนีเ้ ป็นเพียงข้อเสนอที่ตอ
้ งได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึง่ หลังจากได้
สํารองทีน
่ ั่งบนเครื่อง และโรงแรมทีพ
่ ักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตาม
รายการนีอ
้ าจเปลีย
่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.

ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบน
ั หากราคาตัว๋ เครือ
่ งบินปรับสูงขึ้น บริษท
ั ฯ
สงวนสิทธิท
์ ี่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว

7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกีย
่ วข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษท
ั
ฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้
สําหรับค่าบริการนัน
้ ๆ

8.

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษท
ั ฯ ไม่มีสิทธิใ์ นการให้คําสัญญาใดๆ ทัง้ สิน
้
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษท
ั ฯ กํากับเท่านั้น

9.

หากไม่สามารถไปเทีย
่ วในสถานทีท
่ ี่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความ
ล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มก
ี ารคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทงั้ นี้ทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเทีย
่ วสถานทีอ
่ ื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานีโ้ ดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง
หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจํา
คืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น และทางบริษท
ั จะเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจากท่านเป็น
จํานวนเงิน 400 หยวน / คน / ร้าน
11. ในกรณีทล
ี่ ูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษท
ั ฯ
ก่อนทุก
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ครั้ง มิเช่นนัน
้ ทางบริษัท ฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสําหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
1.

หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือนและมี
สภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด

2.

หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและ
ตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2หน้าเต็ม

3.

รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ พืน
้ หลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบห้ามยิ้มเห็นฟัน
ห้ามใส่แว่นตาดํา ห้ามใส่เสื้อขาว ห้ามใส่ชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดข้าราชการ และ
ต้องไม่ใช่สติก
๊ เกอร์ หรือรูปปริน
้ จากคอมพิวเตอร์

4.

สําหรับผูท
้ ี่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าวจะต้องทําเรื่องแจ้งเข้า-ออกหรือ Re-Entry ด้วย
ตนเองเท่านัน
้ ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า

5.

สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง

6.

เอกสารทีใ่ ห้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์กรุณากรอกให้ครบเพือ
่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง

7.

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

ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่

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

ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานทีท
่ ํางานตําแหน่งงานทีอ
่ ยูป
่ ัจจุบน
ั ทีอ
่ ยูท
่ ี่ทาํ งาน
ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉก
ุ เฉินหมายเลขโทรศัพท์บ้านทีท
่ ํางานและของญาติโปรด
รับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จอาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มทีม
่ ี
ปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)

9.

เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสาร
พร้อมส่งให้บริษท
ั ทัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)

10. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยืน
่ วีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิม
่ เติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยืน
่ เอกสาร เป็นเอกสิทธิข
์ องสถานทูต และ
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บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้น
การทําวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจาก
บริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บัตร APEC กรุณา
ดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้อง
ตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
12. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
-

ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ ให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติทท
ี่ ํางานในประเทศไทย และ

มีใบอนุญาตการทํางานในประเทศ ไทยเท่านัน
้
- หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
ด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซา่ เข้า
ประเทศจีนด้วยตนเอง เนือ
่ งจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษท
ั สามารถขอวีซ่า
ให้ได้
1.
2.

หนังสือเดินทางของคนอเมริกน
ั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอน
ื่ ๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารทีต
่ ้องเตรียม

1.

พาสปอร์ต ที่มอ
ี ายุการใช้งานไม่ตา่ํ กว่า 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)
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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
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1.

ชื่อเป็นชาย แต่สง่ รูปถ่ายทีด
่ ูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก

2.

นํารูปถ่ายเก่า ที่ถา่ ยไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้

3.

นํารูปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า

4.

นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่ปริน
้ จากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ยื่นวีซา่ ด่วน 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
สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า**
ประกาศ เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมี
การปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษี
น้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
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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 กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*
้ *

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...........................
ชื่อสถานทีท
่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………………..
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทํางาน/สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)
.................................................................................................................................................
.......................................................รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..........................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถก
ู ต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนือ
่ งจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
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 อาจทําให้ทา่ นเกิด
ความไม่สะดวกภายหลัง ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
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