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เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว อู่ซิ โจวจวง

ไหว้พระวัดจี้กง พระใหญ่หลิงซาน วัดซีหยวน วัดพระหยก
ล่องเรือทะเลสาบซีหู(หังโจว) ....ล่องเรือชมหมู่บา้ นกลางน้ าแห่งเจี ยงหนาน(โจวจวง)
เมืองจาลองซ่ง+โชว์ราชวงศ์ซ่ง ขึ้นหอไข่มกุ หุ่นขี้ผ้งึ
ช็อปปิ้ ง ตลาดเฉียนหวังเมีย่ ว ตลาดเถาเป่ า
นั่งรถไฟแม่เหล็กความเร็วถึง 450 กิโลเมตร / ชั่วโมง

อาหารพิเศษ ซี่โครงหมูอ๋ ซู ิ +หมูพนั ปี ,ไก่ขอทาน+เสี่ ยวหลงเปา+ไก่แดงเซี่ยงไฮ้
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วันแรก :

สนามบินสุวรรณภูมิ-เซี่ยงไฮ้-หาดไหว่ทาน–นานกิงลู่

01.30 น.

คณะพร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 เคาน์เตอร์ U สายการบิน AIR CHINA
โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ รอต้ อนรับและอานวยความสะดวก
เหินฟ้ าสู่นครเซี่ยงไฮ้ สายการบิน AIR CHINA โดยเที่ยวบินที่ CA 806
ถึงสนามบินนานาชาติผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ ได้ รับขนานนามว่าเป็ น “นครปารีสแห่งตะวันออก” ปัจจุบันเซี่ยงไฮ้
เป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ท่สี ดุ ของจีน มีชาวต่างชาติเข้ ามาลงทุนทาธุรกิจมากมาย ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ ต้งั อยู่
ริมแม่นา้ หวงผู่ ห่างจากปากแม่นา้ แยงซีเกียง 17 ไมล์ แบ่งออกเป็ น 2 เขต คือ เขตผู่ตงใหม่ และเขตผู่ซีเมืองเก่า
กั้นโดยแม่นา้ หวงผู่ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เขตไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่นา้ หวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ ถึง 4 กิโลเมตร
เป็ นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ ช่ ือว่า พิพิธภัณฑ์นานาชาติ ถือเป็ นสัญลักษณ์ท่โี ดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งถือเป็ น
ศูนย์กลางทางด้ านการเงินการธนาคารที่สาคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทานเป็ นแหล่งรวมศิลปะ
สถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่าง
สถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็ นที่ต้งั ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสานักงานใหญ่
ของธนาคารต่างชาติ เป็ นต้ น บริเวณหาดไว่ทานแห่งนี้ทา่ นจะสามารถมองเห็นหอไข่มุก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่าน ช้ อปปิ้ งย่าน ถนนนานกิง ถนนที่มีช่ ือเสียงและคึกครื้น
ที่สดุ ของนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็ นแหล่งศูนย์กลางสาหรับการช้ อปปิ้ งที่คึกคักมากที่สดุ ของนครเชี่ยงไฮ้ รวมทั้ง
ห้ างสรรพสินค้ าใหญ่ช่ ือดังกว่า 10 ห้ าง ร้ านค้ าต่าง ๆ, ร้ านอาหารและศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย ที่จะสร้ าง
สีสนั และความบันเทิงให้ กบั ผู้ท่มี าจับจ่ายบนถนนนานกิง
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านสู่ท่พี ัก Shanghai Express by holiday Inn หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

04.00 น.
09.40 น.

เที่ยง

ค่า
วันทีส่ อง :
เช้ า

เที่ยง

เซี่ยงไฮ้-หังโจว - ล่องทะเลสาบซีหู -วัดจี้ กง - สวนชาหลงจิ่ง -โชว์เมืองจาลองซ่ ง(พร้อมดูโชว์)
บริการอาหารเช้ า ณ. ที่พัก จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ ของมณฑลเจ้ อเจียง
ทางตะวันออกของจีน ที่ได้ รับการพัฒนาอย่างสูงสุดแล้ ว เป็ นที่ร้ ูจักกันเป็ นอย่างดีว่า เป็ นเมืองที่มีความสาคัญทาง
เศรษฐกิจ มีวัฒนธรรม รวมทั้งมั่งคั่งไปด้ วยเภสัชอุตสาหกรรมมากมาย
นาท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู (เรือเหมา )ชมทัศนียภาพอันงดงามและวิจิตรตระการตาของทะเลสาบซีหู ชม
ทิวทัศน์สบิ แห่งของทะเลสาบซีหู พร้ อมฟั งเรื่องราวซึ่งเป็ นที่มาของตานานรัก “นางพญางูขาว” กับชายคนรักชื่อ
“โข้ วเซียน” ชมธรรมชาติอันงดงามรอบๆทะเลสาบ จนได้ รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า “พฤกษชาติใน
นครินทร์”
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม วัดจี้ กง วัดจิ้งฉือตั้งอยู่บนภูเขาน่านผิงทางทิศใต้ ของทะเลสาบซีหู แห่งเมืองหังโจว เป็ นวัดเก่าแก่
สร้ างขึ้นในสมัยราชวงศ์โจว ถูกบูรณะซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ซ่ง เนื่องจากไฟไหม้ และได้ เปลี่ยนชื่อมาเป็ นวัดจิ้ง
ฉือในปัจจุบัน ซึ่งแปลว่า สะอาด บริสทุ ธิ์ ในสมัยราชวงศ์หมิง (1985) ได้ มีการบูรณะซ่อมแซมอีกครั้ง ภายในมี
พระโพธิสตั ย์กวนอิมพันกร รูปปั้นพระจี้กง และมีหอระฆังที่บรรจุระฆังทองแดงหนัก 40 ตัน ที่ชาวญี่ปุ่นมอบให้
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ในปี 1986 วัดจี้กงมีระฆังดีท่ไี ด้ รับยกย่องว่าเป็ นหนึ่งในสิบของดีแห่งซีหู ระฆังเทพเก้ ามังกรของวัดจะถูกเคาะวัน
ละ 108 ครั้ง และทุกวันสิ้นปี จะมีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมาฟังเสียงระฆังเที่ยงคืนเพื่อต้ อนรับปี ใหม่
วัดจิ้งฉือ เป็ นวัดที่จ้ ีกงเคยจาพรรษาอยู่และสาเร็จเป็ นพระอรหันต์ท่นี ่ี วัดนี้เป็ นวัดที่จ้ ีกงสร้ างขึ้นจากนา้ พักนา้ แรง
ของจี้กงเอง ภายในวัดมีบ่อนา้ ที่มีตานานเล่าว่า พระจี้กงเรียกท่อนซุงออกมาจากบ่อนา้ แห่งนี้ เพื่อนามาสร้ างวัด
พระจี้กงได้ ช่วยเหลือชาวหังโจวอย่างมาก เป็ นเหตุให้ ชาวบ้ านนับถือท่านอย่างมาก
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ไร่ชาหลงจิ่งฉา (ชาบ่อมังกร) ของทะเลสาบซีหู เป็ นใบชาที่มีช่ ือเสียงที่สดุ ของเมือง
หังโจว ให้ ทา่ นชิมชาและช้ อปปิ้ งของฝากกันตามสบาย
จากนั้นนาท่านชม เมืองจาลองราชวงศ์ซ่ง เป็ นเมืองจาลองที่ทางรัฐบาลจีนได้ สร้ างขึ้น เพื่อเป็ นการอนุรักษ์ และ
ฟื้ นฟูศิลปะวัฒนธรรม และสิ่งก่อสร้ างในสมัยราชวงศ์ ซ่ง โดยได้ ออกแบบและสร้ างให้ เป็ นเมืองหังโจวโบราณ
ภายในได้ จัดสร้ างเมืองจาลอง ซึ่งมีท้งั กาแพงเมือง บ้ าน ตลาด โรงเตี๊ยม และชุมชนโบราณ อยู่ด้านใน นาท่าน
สัมผัสบรรยากาศและสัมผัสวิถีชีวิตสมัยราชวงศ์ซ่ง ไม่ว่าจะเป็ นสถาปัตยกรรม การดาเนินชีวิต การแต่งกาย
วัฒนธรรม ประเพณี ที่จาลองให้ เราเห็นภายในเมืองจาลองนี้ จากนั้นนาท่านชมโชว์ราชวงศ์ซ่ง การแสดงโชว์ย้อน
ยุคที่สวยงามและสุดยอดด้ วยเทคนิคซึ่งตระการตาทั้ง รูปแบบการโชว์ เทคนิค แสง สี เสียง จนไม่อาจละสายตา
และสมกับคาที่ว่า "เที่ยวเมืองซ่งหนึ่งวัน เหมือนย้ อนกลับไปหนึ่งพันปี "
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านสู่ทีพ่ กั Hangzhou Best western Premier Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันทีส่ าม :

หังโจว-ร้านผ้าไหม-เมืองอู๋ซี- พระใหญ่หลิงซานต้าโฝ ( รถราง )- ร้านไข่มุก –ซู โจว-ชมวัดซีหยวน

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ. ที่พัก
จากนั้นนาท่านเยี่ยมชม ร้านผ้าไหมจี น ผลิตภัณฑ์ท่ที าจากไหม ไม่ว่าจะเป็ นเสื้อผ้ า ผ้ าพันคอ ฯลฯ ชมวิธกี ารนา
เส้ นไหมออกมาผลิตเป็ นสินค้ าทั้งใช้ เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง) เพื่อมา
ทาไส้ นวมผ้ าห่มไหม เหมาะกับการซื้อเป็ นทั้งของฝากและใช้ เอง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี ซึ่งเป็ นเมือง อุตสาหกรรมเบา และมีฉายาว่า เมืองเซี่ยงไฮ้ น้อยเดิมมีช่ือว่า หยิ่วซี เล่า
กันว่าเมื่อสองพันปี ก่อนมีการผลิตตะกั่วในเมืองนี้ และต่อมาแร่ ตะกั่วถูกขุดเจาะจนหมดสิ้นแต่บังเอิญมีคนขุดพบ
ศิลาจารึกโบราณชิ้นหนึ่งมีใจความว่า "มีทหารตะกั่ว แผ่นดินจะไม่สงบ หากปราศจากทหารตะกั่วแผ่นดินจะร่มเย็น
เป็ นสุข"จึงได้ เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า อูซ๋ ี แปลว่าไม่มีตะกั่ว
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านนมัสการ พระใหญ่หลินซานต้าฝอ วัดหลิงซาน (รวมรถราง) ซึ่งเป็ นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ สูง 88 เมตร
เป็ นพระพุทธรูปปางห้ ามญาติขนาดใหญ่ ลักษณะพระพักตร์สง่างาม เชิญท่านไหว้ พระขอพรตามอัธยาศัย จากนั้น
นาท่านชม ศาลาฝานกงวัดหลิงซาน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูท่กี ว้ างใหญ่ อยู่เชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็ นกลุ่ม
สถาปัตยกรรมที่ย่ิงใหญ่อลังการ ด้ านข้ าง ๆของศาลาฯ เป็ นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางห้ ามญาติทองสาริดที่เขาหลิง
ซาน หรือตามภาษาจีนเรียกว่า "หลิงซานต้ าฝอ" ซึ่งมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ปางห้ ามญาติ และมีพระ
พักตร์สง่างา
จากนั้นนาท่านแวะชม ร้านไข่มุก สินค้ าที่มีคุณภาพ และมีช่ ือเสียงของเมืองจีน มีสนิ ค้ าให้ เลือกซื้อ เลือกชม
มากมาย เช่น สร้ อยคอ สร้ อยข้ อมือ แหวน กาไร ครีมไขมุกเป็ นต้ น

เที่ยง
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นาท่านเดินทางสู่ เมืองซู โจว ซึ่งมีประวัติ 2,500 ปี มาแล้ ว เดิมมีช่ือว่า "เมืองกู่ซู" ซึ่งเป็ นเมืองที่มีสวนต่าง ๆ
มาก เป็ นอันดับหนึ่งในลุ่มแม่นา้ แยงซีเกียงตอนใต้ และได้ ช่ ือว่าเป็ นเมืองแห่งสาวงามอีกทั้งเป็ นเมืองที่งดงามมาก
จนได้ รับฉายาว่า "เมืองสวรรค์ในโลกมนุษย์" พร้ อมเมืองหังโจว
นาท่านชม วัดซีหยวน นมัสการพระอรหันต์ไม้ แกะสลัก 500 องค์ เจ้ าแม่กวนอิม 1,000 มือ 1,000 ตา และพระ
จี้กงที่แกะสลักอย่างประหลาดที่สดุ เพราะใบหน้ าแสดงได้ ถึง 3 อารมณ์ วัดนี้ยังเป็ นวัดที่สมเด็จพระเทพ ฯ เคย
เสด็จและได้ ถ่ายรูป ณ ลานวัดหน้ าโบสถ์ ซึ่งมีต้นแปะก้ วยเก่าแก่ปลูกไว้ อย่างสวยงาม
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านสู่ทีพ่ กั Suzhou Jincheng Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันทีส่ ี่ :

ซู โจว-โจวจวง(นังเรื
่ อ) –เซี่ยงไฮ้ – ร้านบัวหิมะ(นวดเท้า)- ขึ้ นหอไข่มุก+หุ่นขี้ ผึ้ ง

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ. ที่พัก
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโจวจวง เป็ นหมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งได้ รับฉายาว่า "ยอดหมู่บ้านกลางนา้ แห่งเจียงหนาน" ตั้งอยู่
ทางตอนใต้ ของมณฑลเจียงซู ในเขตเมืองคุนซาน เสน่ห์อันบริสทุ ธิ์ของโจวจวง ที่คงทนอยู่มานานหลายร้ อยปี โดย
มากกว่าร้ อยละ 60 ของบ้ านในโจวจวงนั้นสร้ างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ.1368-1644) และ ราชวงศ์ชิง
(ค.ศ.1644-1911) อันประกอบด้ วยอาคารและบ้ านทรงจีนราว 100 หลัง และ สะพานหินราว 60 หลัง ซึ่งถูก
อนุรักษ์ไว้ จนถึงปัจจุบันให้ ท่านได้ ล่องเรือชมความงดงาม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่นา้ หวังผู่เส้ นเลือดที่หล่อเลี้ยงมหานครเมืองนี้และมีความ
ยาวถึง 80 กม. เป็ นเมืองศูนย์กลาง เมืองท่าและเป็ นเมืองขนาดใหญ่ท่สี ดุ ของจีน เนื่องจากเป็ นเมืองศูนย์กลาง
ความเจริญในด้ านต่างๆ ของภูมิภาค ทั้งทางด้ านเศรษฐกิจการค้ า การเงิน การลงทุน รวมถึงด้ านแฟชั่น และการ
ท่องเที่ยว เซี่ยงไฮ้ จึงนับเป็ นความภาคภูมิใจของชาวจีนโดยถือได้ ว่าเซี่ยงไฮ้ เป็ นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้ าน
ความก้ าวหน้ าและความทันสมัย
ท่านชมศูนย์สมุนไพรและค้ นคว้ า ยาแผนโบราณหรือเป่ าซูถัง พร้ อมฟังการบรรยายสรรพคุณของ สมุนไพรจีน
หรือในชื่อว่า ยาบัวหิมะ ซื้อยาแก้ นา้ ร้ อนลวกเป่ าฟู่ หลิง " ยาบัวหิมะ " ยาประจาบ้ านที่มีช่ ือเสียง ให้ ทุกท่านได้
คลายเมื่อยด้ วยการนวดเท้า
นาท่าน ขึ้ นหอไข่มุกหอไข่มุกเป็ นหอส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ ความสูงของหอคอยนี้ สูงถึง 468 เมตร ถือเป็ น
หอคอยที่มีความสูงที่สุดในเอเชีย และสูงเป็ นอันดับ 5 ของโลก ลักษณะภายนอกเหมือนไข่มุกต่อเรียงกัน 11 ลูก
มีเสาคา้ ทั้งหมด 3 เสา ใจกลางประกอบด้ วยลิฟท์ความเร็วสูง 6 ตัว แต่ละตัวมีความเร็วในการขนส่งผู้โดยสารได้
ถึง 7 เมตรต่อ 1 วินาที นาท่านชมวิว และที่พิเศษสุดๆ คือที่พ้ ืนของชั้นนี้น้ันจะมีส่วนที่เป็ นกระจกให้ ซึ่งสามารถ
มองลงมาข้ างล่างได้ จากนั้นนาท่านชมพิพธิ ภัณฑ์ห่ นุ ขี้ ผึ้ งที่แสดงถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของนครเซี่ยงไฮ้
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านสู่ทีพ่ กั Shanghai Express by holiday Inn หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เที่ยง

ค่า
วันทีห่ า้ :

ร้านหยก- วัดพระหยก- ตลาดเฉินหวงเมีย่ ว- ตลาดของก๊อปปี้ - นังรถไฟแม่
่
เหล็ก

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ. ที่พัก
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เที่ยง

เย็น
23.50 น.
03.20 น.

นาท่านชม อัญมณีลา้ ค่า หยก เป็ นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้ วจะช่วยป้ องกัน
อันตรายได้ ให้ ทา่ นได้ เลือกซื้อ กาไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีช่ ือเสียง ที่มีคุณภาพและมีช่ ือเสียง
ของประเทศจีน จากนั้นนาท่านชม วัดพระหยก ที่อญ
ั เชิญมาจากพม่าอยู่ถึงสององค์ องค์แรกเป็ นพระพุทธรูป
ปางนั่งมีความสูง 190 เซนติเมตร และองค์ท่สี องเป็ นปางไสยาสน์ (ปางนอน) มีความ ยาว 96 เซนติเมตร ทั้ง
สององค์เปล่งประกายด้ วยเนื้อหยกสีขาวนวล สีหน้ างดงามและเปี่ ยมด้ วยเมตตา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช้ อปปิ้ งย่าน ตลาดเฉิงหวังเมีย่ ว หรือที่เรียกกันว่า วัดเทพเจ้ าประจาเมือง เคยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้
กลายเป็ นศูนย์รวมสินค้ า และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ ซ่ึงมีการผสมผสานระหว่างอดีต
และปัจจุบันได้ อย่างลงตัว ซึ่งเป็ นย่านสินค้ าราคาถูกที่มีช่ ือ อีกย่านหนึ่งของ นครเซี่ยงไฮ้ นาท่านช้ อปปิ้ งจุใจกับ
ตลาดก๊อปปี้ เถาเป่ าเฉิง มีสินค้ าให้ เลือกซื้อมากมายหลากหลายยี่ห้อ ในราคาย่อมเยาว์ ให้ ทา่ นเลือกช้ อปอย่าง
เต็มอิ่ม สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน โดยให้ ทา่ น นังรถไฟฟ้
่
าแม่เหล็ก ซึ่งสามารถทาความเร็วได้
ถึง 450 กิโลเมตร / ชั่วโมง เพลิดเพลินกับจอมอนิเตอร์และสัมผัสความทันสมัยภายในรถไฟ
บริการอาหาร ค่า ณ. ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 805
เดินทางถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ( ในวันรุ่งขึ้น)

กำหนดกำรเดินทำง

อัตรำค่ ำบริกำร

(พักห้ องคู่ )

พักเดี่ยว
(เพิ่ม)

ช่ วงเดือนพฤษภำคม 2561

23,900

4,500.-

ช่ วงเดือนมิถุนำยน-กรกฎำคม 2561

21,900

4,500.-

ช่ วงเดือนสิงหำคม –กันยำยน 2561

23,900

4,500.-

ช่ วงเดือนตุลำคม 2561

25,900

5,000.-

เซี่ยงไฮ้ – หังโจว –ซูโจว-อู่ซ-ิ โจวจวง ( 5 วัน 4 คืน)
( CA 806 04.20-09.20 //

CA805 23.50 – 03.20 + )

รำคำผู้ใหญ่ และเด็กท่ ำนละ

**โปรแกรมนี ้ไม่มีราคาเด็กและขอสงวนสิทธ์ออกเดินทาง 15 ท่าน ขึ ้นไป**
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หมายเหตุ: เข้าร้านช็อปจี น : บัวหิมะ(พร้อมนวดเท้า) + ผ้าไหม+ ใบชาหลงจิ่ง +หยก + ไข่มุก
ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า
ร้ านทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 1 ชั่วโมง
ซื้อหรือไม่ซ้ ือขึ้นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
กรณี ที่ทา่ นไม่สะดวกเข้ าร้ านช้ อปจีนดังกล่าว ท่านจะต้ องจ่ายเงินเพิ่มตามอัตราร้ านช้ อปแต่ละร้ านกาหนดไว้
( เนื่องจากอัตราค่าบริการทัวร์เป็ นราคาเข้ าร้ านช้ อป )

ข้ อควรระวัง!!! ท่ านใดทีต่ ้ องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีก่ ่อนทุกครั้ง
หมายเหตุ : ราคาทัวร์ ดงั กล่าวอาจเปลีย่ นแปลงได้ เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ ้น
ทาให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี น ้ามันขึ ้นในอนาคต ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษี น ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การเปลีย่ นแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทาง
ธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ (ราคาดังกล่าวข้ างต้ นสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตาม
ความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่าน ้ามันเพิม่ เติมจากราคาทีก่ าหนดไว้ )









อัตราค่ าบริการดังกล่ าวรวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่ ง ตามที่กาหนดไว้ในรายการ
ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน), อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
น้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ตามข้อตกลงระหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ประกัน)
ทั้งนี้ ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวไม่ รวม






ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนื อจากรายการระบุ อาทิ เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
ค่ า VAT 7 % หักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย 3 % ในกรณีทลี่ กู ค้ าต้ องการใบเสร็จรับเงินทีถ่ กู ต้ อง จะต้ องบวกค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ และหัก ณ ทีจ่ ่ าย
จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่ านั้น และโปรดแจ้ งทางบริษทั ฯ จะออกให้ ภายหลัง ขอสงวนสิ ทธิ์ออกใบเสร็จทีถ่ ูกให้ กบั บริษทั ทัวร์ เท่ านั้น

 ค่ าทิปคนขับรถท้ องถิน่ อัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิน่
อัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์
อัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
WT
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เงือ่ นไขการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่ งเมื่อจองและจ่ายมัดจาแล้ว ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มี
การคืนค่ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณี ที่ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรื อขอเลื่อนการเดินทาง ผูจ้ องจะไม่สามารถทาเรื่ องขอคืน
ค่าตัว๋ หรื อขอคืนค่าทัวร์ท้งั หมด
3. คณะทัวร์ ครบ 15 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของ
สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 18 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ /ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 12 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรง หรื อโดยการผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรื อต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง
***เที่ยวบินพิเศษ เช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา
หรื อค่าทัวร์ท้งั หมด เนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ***

หมายเหตุ
1. จานวนผูเ้ ดินทางขั้นต่าผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ
หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่าน
ถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มี
การคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์
ดังกล่าว
8. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
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10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่ องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะ ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบิน
ไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
แล้วทั้งหมด
13. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
เอกสารในการทาวีซา่ จีนสาหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน (หมายเหตุ: หนังสือเดินทางต้ องไม่มีการชารุดใดๆ ทังสิ
้ ้น ถ้ าเกิดการชารุดเจ้ าหน้ าที่ตรวจ
คนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้ )
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รูปถ่ายสีขนาด 1.8x2 นิ ้ว จานวน 2 ใบ ใช้ กระดาษฟูจิหรื อโกดัก พื ้นหลังสีขาว ไม่ยิ ้ม หน้ าตรง เห็นใบหู ไม่ใส่เครื่ องประดับ ไม่ใส่เสื ้อสีขาว และ
ต้ องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรูปพริ น้ จากคอมพิวเตอร์ * รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน * ท่านที่ประสงค์ใช้ รูปถ่ายข้ าราชการในการยื่นวีซา่ กรุณาเตรี ยมหนังสือ
รับรองต้ นสังกัดจัดมาพร้ อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประชาชนของผู้เดินทาง อัตราค่าวีซา่ ด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้ า
(ต่างชาติฝรั่งเศสไม่สามารถขอวีซา่ ด่วนได้ )
พาสปอร์ต ควรมีอาย ุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนัน้ บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบกรณี
ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
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