รหัสทัวร ZET1901292
ทัวรจีน เซี้ยงไฮ อูซี เจียซิน 5 วัน 3 คืน (WX)
พระใหญหลิงซานตาฝอ ศาลาฝานกง เมืองโบราณเยื่อเหอ ลองเรือทะเลสาบหนานหู
ศาลาเหยียนหยูโหลว สวน MR.IRON ยานซินเทียนตี้ อุโมงคเลเซอร หาดไวทาน

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ (ทาอากาศยาน
นานาชาติซางไหผูตง)
18.30 น.

พรอมกันที่ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตูหมายเลข 5
เคานเตอร 6 สายการบิน นกสกูต NOK SCOOT (XW) พบเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
21.20 น. ออกเดินทางสู มหานครเซี่ยงไฮ ประเทศจีน โดยสายการบิน NOK SCOOT
เที่ยวบินที่ XW858
(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง)
02.20 +1 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติซางไหผูตง มหานครเซี่ยงไฮ ประเทศจีน (เวลา
ทองถิ่นประเทศจีน เร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสูโรงแรมที่พัก
พักที่
VENUS INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา
วันที่สอง

เมืองเจียซิน

เซี่ยงไฮ - อูซี - พระใหญหลิงซาน(รวมรถไฟฟา) – ศาลาฝานกง – รานไขมุก –
ชอปปﻤงเมืองโบราณเยื่ยเหอ

เชา

เที่ยง

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารเชาของโรงแรม (1)
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองอูซี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งไดรับ
การขนานนามวา
“เซี่ยงไฮนอย” เนื่องจากเปนเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบ
ไทหูลอมรอบ ทะเลสาบไทหู เปน 1 ใน 5 แหงทะเลสาบนํ้าจืดที่มีขนาดใหญของ
จีน เปนเมืองเกาแกประวัติศาสตรยาวนานรวมสามพันกวาปในยุคราชวงศโจวและ
ฉิน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการทานดวย เมนูซี่โครงหมูอูซี
(2)
นําทานสักการะ พระใหญหลิงซานตาฝอ (รวมรถแบตเตอรี)่ นําทานชม
พระพุทธรูปปางหามญาติทองสําริดองคใหญที่เขาหลิงซาน ซึ่งมีความสูง 88 เมตร
หนัก 700 ตัน ประทับอยูบนเนินเขาหลิงซาน หันพระพักตรออกสูทะเลสาบไทหู
เปนพระพุทธรูปที่มีพระพักตรงดงาม ที่เมื่อเดินไปทางใด ก็เหมือนวาองคพระ
กําลังมองตามเราอยู ทุกวันวัดหลิงซานยังมีจุดแสดงรูปปﻤนจําลองพระพุทธเจา
กําเนิดในดอกบัว โดยกลีบดอกบัวคอยๆบานออก ผสานกับการแสดงนํ้าพุดนตรี
จนกระทั่งกําเนิดพระพุทธเจาขึ้น เปนการแสดงที่นาตื่นตาตื่นใจ

นําทานชม ศาลาฝานกง สถาปตยกรรมอันยิ่งใหญของวัดหลิงซานสรางขึ้นเมื่อวันที่
23 พฤศจิกายน ค.ศ.2008 ใชเวลากอสรางนาน 2 ป ตั้งอยูอยูบนเชิงเขาหลิง
ซานริมทะเลสาบไทหูที่กวางใหญ เปนกลุมสถาปตยกรรมที่ยิ่งใหญอลังการ
สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมที่มีประวัติอันยาวนานและความยิ่งใหญของพุทธ
ศาสนา ซึ่งศาลานี้เคยถูกใชเปนสถานที่จัดการประชุมพุทธศาสนาโลก (World
Buddhist Forum) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ.2009 ตัวศาลาแบงกลุม
สถาปตยกรรมออกเปนฝﻤงตะวันออกและตะวันตก มีทางเดินเชื่อมระหวางตําหนัก
กับอาคารตางๆ บนหลังคาเปนพระเจดีย 5 องค ดานหลังเปนแทนเซนไหวบูชา
รูปแบบสถาปตยกรรมตางกับวัดวาอารามทั่วไปของจีน โดยใชหินกอนใหญทําเปน
ระเบียงยาว เสาคํ้าหลักและเสาโคงยาว การสรางหลังคาโคงสูงและหองโถงที่กวาง
ใหญ ไมเพียงแตสะทอนใหเห็นความยิ่งใหญ ลึกซึ้งและสูงสงของพุทธศาสนา
เทานั้น หากยังเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมมาผสมผสานกับปจจัยปจจุบัน นับไดวา เปน
สถาปตยกรรมทางพุทธศาสนาที่ยอดเยี่ยมงดงามยิ่ง

คํ่า
พักที่

นําทานชม รานไขมุก เลือกซื้อครีมไขมุกบํารุงผิว ที่สกัดมาจากไขมุกนํ้าจืด ที่
เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ รวมถึงเครื่องประดับตางๆจากไขมุก
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองเจียซิง ตั้งอยูใจกลางที่ราบหังเจียหูของดินดอน
สามเหลี่ยมแมนํ้าแยงซี เปนเมืองสําคัญแหงหนึ่ง ตามพื้นที่ราบดินดอนสามเหลี่ยม
แมนํ้าแยงซี ซึ่งอยูหางจากนครเซี่ยงไฮ เมืองหังโจว ซูโจวและหูโจวไมถึง 100
กิโลเมตร เนื่องจากตั้งอยูระหวางเมืองซูโจวกับหังโจวที่เสมือนหนึ่งดินแดนสวรรค
ของมวลมนุษย จึงมีสวนไดเปรียบทางภูมิประเทศ เมืองเจียซิงมีทรัพยากรดานการ
ทองเที่ยวอุดมสมบูรณและมีทัศนียภาพที่สวยงาม จึงไดรับการคัดเลือกวา เปน
เมืองทองเที่ยวที่ยอดเยี่ยมและเมืองแบบสวนระดับชาติของจีน
จากนั้นนําทานสู เมืองโบราณเยื่อเหอ หรือ เมืองสายนํ้าพระจันทร เปนชื่อที่ถูก
ตั้งขึ้นตามระบบคลองของเมืองที่มีลักษณะโคงเหมืองพระจันทรเสี้ยว ที่แหงนี้เคย
เปนศูนยรวมการคาขาย และอุสาหกรรมเบา ปจจุบันถูกพัฒนาใหกลายมาเปน
แหลงทองเที่ยว ที่มีรานคา รานอาหาร รานขายของที่ระลึกมากมาย
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (3)
RAMADA HOTEL JIAXING ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา

วันที่สาม

ลองเรือทะเลสาบหนานหู – ศาลาเหยียนหยูโหลว – ชมสวนMR.IRON – ราน

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (4)
นําทาน ลองเรือทะเลสาบหนานหู ชมความงดงามของทะเลสาบหนานหูที่มีฉาก
หลังเปนเมืองเจียซิง มีขนาดพื้นที่ 0.54 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูใจกลางเมืองทาง
ทิศใตของเมืองเจียซิน หรือเปนที่รูจักกันในชื่อ “ทะเลสาบเปดแมนดาริน” มาจาก
รูปรางของทะเลสาบเมื่อมองจากมุมสูง ทะเลสาบแหงนี้เปนสถานที่ที่มีความสําคัญ
อยางหนึ่งทางประวัติศาสตร นั่นคือเปนสถานที่ซึ่งใชในการจัดประชุมครั้งแรกของ
พรรคคอมมิวนิสตจีน เมื่อป 1921 โดยเดิมทีการประชุมถูกจัดขึ้นที่เซี่ยงไฮ แต
เนื่องจากปญหาเรื่องความปลอดภัยจีงยายมาจัดประชุมบนเรือซึ่งแลนในทะเลสาบ
แทน พรรคคอมมิวนิสตจีนจึงเรียกไดวาถือกําเนิดขึ้นจากที่นี่เอง ดังนั้นในบริเวณ
ทะเลสาบนี้มีอนุสรณสถานที่ระลึกของการปฏิวัติอยูด
  วย

ผลิตภัณฑยางโอโซน

รานผาไหม – เซี่ยงไฮ – ยานซินเทียนตี้

จากนั้นนําทานขึ้นชม ศาลาเหยียนหยูโหลว เปนสถานทองเทียวสําคัญของเมืองเจีย
ซิงสรางในสมัยโฮวจิ้ง (ค.ศ. 936-947) ตั้งอยูบนเกาะกลางทะเลสาบหนานหู ตัว
ศาลามีสองชั้นสูงประมาณ 20 เมตร พื้นประมาณที่ 640 ตารางเมตร

เที่ยง

พาทุกทานชม สวน MR.IRON เปนศิลปะรวมสมัยที่นําเหล็กที่ไมไดใชงานแลวมา
ทําเปนงานศิลปะเพื่อรักษสิ่งแวดลอม และเปนพื้นที่แสดงออกของศิลปนรุนใหม
ทานจะไดพบกับหุนยนตรูปแบบตาง ๆ อาทิเชน หุนยนตจากภาพยนตรเรื่อง ทราน
ฟอรเมอร เปนตน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
นําทานเดินทางกลับสู มหานครเซี่ยงไฮ มหานครที่ใหญที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู
บริเวณปากแมนํ้าแยงซี เปนศูนยกลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาค
ตะวันออกเฉียงใต มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14 ลานคน เปน
เมืองทาพาณิชยขนาดใหญแหงทะเลจีนใต ที่ไดรับการพัฒนาจนถูกขนานนามวา
“นครปารีสแหงตะวันออก” ระหวางทางนําทานแวะ รานผาไหม ที่ขึ้นชื่อของ
ประเทศของจีน ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทําจากผาไหม เชนผาหม เสื้อผา
รองเทา เปนตน
จากนั้นนําทานสู รานผลิตภัณฑยางโอโซน ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑ
เครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดตางๆ
จากนั้นนําทานสู ยานซินเทียนตี้ เปนหนึ่งในยานการคาและแหลงทองเที่ยวที่คึกคัก
ที่สุดในนครเซี่ยงไฮ อดีตเคยเปนเขตบานกออิฐสีเทาสไตลสือคูเหมิน ซึ่งเปน
สถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณพิเศษของเซี่ยงไฮ ตอนหลังไดรับการปรับปรุงจาก
รัฐบาลใหเปนยานถนนคนเดิน กลายมาเปนสถานที่เที่ยวที่ฮิตติดอันดับคนเซี่ยงไฮ
ไดในเวลาอันสั้น มีสถาปตยกรรมทั้งเกาแกและทันสมัยผสมผสานกัน มีรานอาหาร
รานคา และสถานบันเทิงสไตลตะวันออกและตะวันตกหลอมรวมกัน อีกทั้งยังได

รักษาบรรยากาศดั้งเดิม และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณแบบเซี่ยงไฮเอาไวอยางลงตัว
ทุกวันนี้ ซินเทียนตี้ไดกลายเปนสัญลักษณทางวัฒนธรรมเซี่ยงไฮไปแลว

คํ่า
พักที่

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนูไกแดง (6)
VENUS INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

วันที่สี่ รานนวดเทา(บัวหิมะ) – ลอดอุโมงคเลเซอร – หาดไวทาน – รานหยก – ตลาด 100 ป
เฉินหวังเมี่ยว

ชมราน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญที่สุดในโลก – ชอปปﻤง

ถนนนานกิง
เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (7)
นําทานเดินทางสู รานนวดเทาเพื่อสุขภาพ ผอนคลายความเมื่อยลา กับยานวด
ขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใคร พรอมชมครีมเปาซูถัง หรือที่รูจักกันดีในชื่อ “บัว
หิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยา
สามัญประจําบาน
นําทานลอดผาน อุโมงคเลเซอร เปนอุโมงคลอดแมนํ้าสายแรกในประเทศจีน เพื่อ
ขามไปยังฝﻤงตรงขามใชเวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงคตกแตงดวยเเสง
เลเซอร เปนรูปตางๆ ตื่นตาตื่นใจ แสง สี เสียง ภายในอุโมงคเปลี่ยนแปลงตลอด
ระยะทาง บางชวงทําใหรูสึกเหมือนเดินทางอยูในหวงอวกาศเลยทีเดียว อุโมงค
เลเซอรมีความลึกลงไปจากพื้นแมนํ้า 9 เมตร ความยาว 646.70 เมตร สราง

เสร็จ เมื่อป ค.ศ. 2000 ถือวาเปน 1 ใน 5 อยางที่นักทองเที่ยวที่ไปเยือนเซี่ยงไฮ
ตองหามพลาด

จากนั้นนําทานสูบริเวณ หาดไวทาน ซึ่งไมไดเปนหาดทรายชายทะเลแตอยางใด
แตเปนยานถนนริมแมนํ้าที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแมนํ้าหวงผูฝﻤง
ตะวันตกซึ่งอยูในยานเมืองเกา หาดไวทันยังเคยเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรที่โดง
ดังเรื่อง “เจาพอเซี่ยงไฮ” ซึ่งถายทอด เรื่องราวของเจาพอเซี่ยงไฮ ที่เกิดขึ้นในยุคที่
เมืองเซี่ยงไฮเต็มไปดวยเจาพอหลายแกง แยงชิงอํานาจกันใหวุนวายไปหมด หาด
ไวทันจึงมีชื่อที่รูจักในหมูนักทองเที่ยวชาวไทยวา "หาดเจาพอเซี่ยงไฮ" นั่นเอง

เที่ยง
(8)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการทานดวย เมนูเสี่ยวหลงเปา
นําทานชม รานหยก ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝาก
อันลํ้าคาแกคนที่ทานรัก
จากนั้นนําทานสู “ตลาดเฉินหวังเมี่ยว” หรือตลาดรอยป เซี่ยงไฮ เปนตลาดเกาของ
ผูตง เมืองเซี่ยงไฮอาคารบานเรือนบริเวณนี้เปนสถาปตยกรรมโบราณสมัย
ราชวงศหมิงและชิง แตทําเปนรานขายของมีทั้งของพื้นเมืองโบราณ ของที่ระลึก
และสินคาสมัยใหมอยางรองเทากีฬา กระเปา อีกทั้งยังมีรานขายขนมและอาหาร
พื้นเมืองอีกมากมาย ใหทานอิสระชอปปﻤงตามอัธยาศัย

นําทานชมราน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหมที่นครเซี่ยง
ไฮ มาพรอมกับความยิ่งใหญอลังการ ครองตําแหนงสตารบัคสที่ใหญและสวยที่สุด
ในโลก ซึ่งไดทําการเปดตัวไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2017 มีเนื้อที่ใหญโตถึง
2,787 ตารางเมตร ดานบนของรานตกแตงดวยแผนไมรูปหกเหลี่ยมซึ่งเปนงาน
แฮนดเมดจํานวน 10,000 แผน ดานในมีเคานเตอรที่ยาวที่สุด ซึ่งมีความยาวถึง
26.9 เมตร ครองตําแหนงเคานเตอรของสตารบัคสที่มีความยาวที่สุดในโลก มี
เครื่องดื่มหลากหลายมากกวา 100 ชนิด รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้เพียง
แหงเดียว

และที่ตั้งตระหงานอยูกลางรานคือถังคั่วกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเทาตึก
2 ชั้น ประดับประดาดวยแผนตราประทับแบบจีนโบราณมากกวา 1,000 แผน ซึ่ง
บอกเลาเรื่องราวความเปนมาของสตารบัคส กาแฟที่คั่วในถังทองเหลืองนี้จะถูก
สงผานไปตามทอทองเหลืองดานบน ซึ่งจะทําใหเกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี

คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (9)
นําทานเดินทางสู ถนนนานกิง สัมผัสความมีชีวิตชีวาของยานการคาที่มีชื่อเสียง
ที่สุดในเซี่ยงไฮ พรอมรานคาริมถนนทั้งแบบหรูหราและดั้งเดิม ถนนนานกิงเปน
ยานการคาที่คึกคักที่สุดแหงหนึ่งในเมือง มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 100 ป
ปจจุบันยานนี้ผสมผสานระหวางศูนยการคาบนอาคารสูงและอาคารสไตลโค
โลเนียลปะปนไปกับรานคาริมถนน คนหาสินคาแบรนดหรู รานอาหารฟาสตฟูด
นานาชาติ และรานขายผาไหมและหยก สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู ทา
อากาศยานนานาชาติซางไหผูตง

วันที่หา

เซี่ยงไฮ (สนามบินซางไหผูตง) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

03.35 น.

นําทุกทานเหินฟากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่
XW857
(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง)

07.35 น.

เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอม
ความประทับใจ
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***

อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญ
หองละ
2-3 ทาน

เด็ก
พักเดี่ยว
อายุตํ่ากวา 18 ป เพิม
่

ราคา
ไมรวม
ตั๋ว

03 – 07 เมษายน 2562

10,999

13,999

3,500

5,900

12 – 16 เมษายน 2562

15,999

18,999

4,500

7,900

04 – 08 เมษายน 2562
13 – 17 เมษายน 2562

18 – 22 เมษายน 2562
19 – 23 เมษายน 2562

28 เม.ย. – 02 พ.ค.2562

10 – 14 พฤษภาคม 2562

17 – 21 พฤษภาคม 2562

24 – 28 พฤษภาคม 2562
31 พ.ค. – 04 มิ.ย.2562
07 – 11 มิถุนายน 2562
14 – 18 มิถุนายน 2562

21 – 25 มิถุนายน 2562

28 มิ.ย. – 02 ก.ค.2562

05 – 09 กรกฎาคม 2562

11,999

15,999
9,999
9,999

11,999
9,999

11,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999

14,999
18,999
12,999
12,999
14,999
12,999
14,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999

3,500
4,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

5,900

7,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900

12 – 16 กรกฎาคม 2562

12,999

15,999

3,500

5,900

14 – 18 กรกฎาคม 2562

11,999

14,999

3,500

5,900

13 – 17 กรกฎาคม 2562
25 – 29 กรกฎาคม 2562

26 – 30 กรกฎาคม 2562
02 – 06 สิงหาคม 2562
09 – 13 สิงหาคม 2562
16 – 20 สิงหาคม 2562

23 – 27 สิงหาคม 2562
30 ส.ค – 03 ก.ย.2562

06 – 10 กันยายน 2562
13 – 17 กันยายน 2562

20 – 24 กันยายน 2562
26 – 30 กันยายน 2562
11 – 15 ตุลาคม 2562

12 – 16 ตุลาคม 2562

17 – 21 ตุลาคม 2562

19 – 23 ตุลาคม 2562

23 – 27 ตุลาคม 2562
25 – 29 ตุลาคม 2562

13,999
12,999
12,999
8,999

11,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999

12,999
11,999

10,999

12,999
13,999
10,999

16,999
15,999
15,999
11,999

14,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
15,999

14,999
13,999
15,999

16,999
13,999

3,500
3,500
3,500

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวร
ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน***

5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล
คือ ใบชา, หยก, บัวหิมะ, ผลิตภัณฑจากผาไหม, รานไขมุก ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรม

ทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุก

รานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมี

การบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหาก

ทานตองการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้น
จากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน/ราน/ทาน

 ณ สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายในวันสุดทาย ลูกทัวร
ทานใดสนใจสามารถซื้อได แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ โดยไมมีการบังคับลูกทัวร
ทั้งสิ้น แตเปนการบอกกลาวลวงหนา
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่ทุกครั้ง
กอนทําการ
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา **
**โรงแรมที่พัก และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสม และ
คํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก**
**การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**

อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระทานละ 1 ชิ้น ไมเกิน 20 กก.
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาวีซาแบบกรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท
(สําหรับพาสปอรตไทย และเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทานั้น)
 คาธรรมเนียมวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป
ทองเที่ยว
ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 1,800 บาท**
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่
สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
เงื่อนไขการชําระคาบริการ
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาท ตอทานเพื่อสํารอง
ที่นั่ง หรือชําระ เต็มจํานวน สําหรับวันเดินทางที่ราคาทัวรไมถึง 10,000 บาท
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย
21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทาง
ในทัวรนั้นๆ
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. –
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท
อยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่
ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่
ชําระแลว
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทาง
บริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนํา
เที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter

Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไม
มีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. –
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ
ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7
วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจาก
การที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทาง
เรายินดีที่จะใหบริการตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขทีห
่ นังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน
กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น
ของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัท
เสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น
ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติก
ใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบิน
เทานั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ
จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้
แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่
จํากัด ไดแก
4.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh
สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน
4.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh
สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน
4.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้น
เครื่องในทุกกรณี
5. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุปเฉพาะพาสปอรตไทยเทานั้น!!
 สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน
 สําเนาสูติบัตร เฉพาะผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ป
 รูปถายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถายคูกับพาสปอรต)
การทําวีซากรุปทองเที่ยวใชแคเพียงสําเนาพาสปอรต และรูปถายที่ชัดเจน
ลูกคาไมตองสงเลมพาสปอรตเลมจริงมา

หมายเหตุ : เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ตํารวจตรวจคนเขา

เมืองนั่นๆกําหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอื่นๆเพิ่มเติ่มกะทันหัน

สําหรับบุคคลที่เคยเดินทางไป 22 ประเทศดังตอไปนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2014 เปนตนมา
จะไมสามารถยื่นวีซากรุปหรือวีซาแบบกลุมได ซึ่งไดแก
1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสขาน 6.เติรกเมนิสถาน 7.
อิหราน 8.อิรัก 9.ตุรกี 10.อียิปต 11.ซาอุดิอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.จอรแดน 15.
อินเดีย 16.ศรีลังกา 17.ลิเบีย 18.ซูดาน 19.แอลจีเรีย 20.ไนจีเรีย 21.คาซัคสถาน 22.รัฐ
ปาเลสไตน

