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หังโจว...ล่องทะเลสาบซีหู(เรื อเหมา)
ถงหลี.่ ..ล่องเรื อชมหมู่บา้ นโบราณ พร้อมชมสิ นค้าพื้นเมือง
ซูโจว...ชมการจัดสวนของเศรษฐีสมัยก่อนที่สวนโอ่ วหยวน และชมวัดซีหยวน
เซี่ยงไฮ้ ..ลอดอุโมงค์ เลเซอร์ ชมหาดไว่ทาน หอไข่มุก+SKY WALK
ชมโชว์อลังการกายกรรม ERA
อู๋ซี...นมัสการ พระใหญ่ หลิงซานต้ าฝอ(รวมรถราง) + วังกบิลพัตรจําลอง (รวมรถราง)
ช้ อปปิ้ งจุใจ....ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ถนนนานกิง ตลาด TAOBAOCHENG ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
เมนูพเิ ศษ..ซี่โครงหมูอ๋ซู ี, ขาหมูรํ่ารวย, ไก่ขอทาน, หมูตงโพ, เสี่ ยวหลงเปา
** ราคานีช้ ัวร์ รวม ภาษีสนามบินไทย-จีนและค่ าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ ว**
** ราคานีไ้ ม่ แจกกระเป๋ า ไม่ รวมทิปไกด์ และทิปคนขับรถ **

กําหนดการเดินทาง
วันแรก
08.00น.
11.10 น.
16.15 น.

วันที่ 11-15/25-29 มี.ค./29 เม.ย.-03 พ.ค. 58
ราคา 26,900.วันที่ 02-06 เม.ย. /01-05 พ.ค. 58
ราคา 27,900.สนามบินสุ วรรณภูม-ิ เซี่ยงไฮ้ -ขึน้ หอไข่ มุก+SKY WALK-อุโมงค์ เลเซอร์ -หาดไว่ ทาน-ถนนนานกิง
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้ าหน้ าที่
คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็ คสั มภาระและเอกสารการเดินทางให้ กบั ทุกท่ าน
เหิรฟ้าสู่ สนามบินนานาชาติผ่ ตู ง เมืองเซี่ยงไฮ้ โดย สายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 664
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผ่ ูตง เมืองเอกเทศเซี่ ยงไฮ้ ซึ่ งถือเป็ นชุ มชนเก่าตั้งแต่ยุคสามก๊ก (ปี ค.ศ.220-280) มี
หมู่บา้ นชาวประมงถึงสมัยราชวงศ์ซ่งได้เปลี่ยนแปลงเป็ นเซี่ ยงไฮ้ซ่ ึ งขณะนั้นเป็ นเพียงชุมชนเล็กๆ หลังจากสงคราม
ฝิ่ น ค.ศ. 1848 ตัวเมืองเซี่ ยงไฮ้ถูกเปิ ดเป็ นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าํ หวงผู่ ห่ างจากปากแม่น้ าํ
แยงซี เกียง 17 กิ โลเมตร แบ่งออกเป็ น 2 เขต คือ เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซี(เก่า) กั้นโดยแม่น้ าํ หวงผู่ หลังผ่านพิธี

(GH) เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หังโจว-ถงหลี่-ซูโจว 5 วัน 4 คืน (TG) มี.ค.-พ.ค. 26,900.-27,900.-
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การตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านขึ้นสู่ หอไข่ มุก ตั้งอยูฝ่ ั่งผูต่ งริ มแม่น้ าํ หวังผู่ เขตลู่เจียจุ่ย แล้วเสร็ จเมื่อปี ค.ศ. 1993
มีความสู ง 468 เมตร นับเป็ นหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเชียและสู งอันดับ 3 ของโลก หอ TV ดูภายนอกเป็ นลูกเหล็ก
กลม 15 ลู ก อยู่ต่างมุ มต่างระดับ ลู กเหล็ก กลมที่ อยู่ตอนกลางของหอเป็ นหอชมวิวที่ กว้า งขวาง สามารถชมวิว
ทิวทัศน์ของเซี่ ยงไฮ้ได้ทุกด้าน ซึ่ งปั จจุบนั หอไข่มุกถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ ยงไฮ้อีกด้วย ให้ท่านได้ชมวิวรอบ
นครเซี่ยงไฮ้มุมสู ง SKY WALK บนหอไข่มุกที่ความสู ง 259 เมตรจากพื้นดิน นําท่าน ลอดอุโมงค์ เลเซอร์ ใต้แม่น้ าํ
หวงผูล่ งไป 50 เมตรภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็ นรู ปต่างๆ ตื่นตาตื่นใจ จากนั้นสู่ บริ เวณ หาดไว่ ทาน
ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ าํ หวงผูม่ ีความยาวจากเหนื อจรดใต้ถึง 4 กิ โลเมตรเป็ นเขตสถาปั ตยกรรมที่ได้ชื่อว่า
“พิพิธภัณฑ์ สถาปั ต ยกรรมนานาชาติ ” ถื อเป็ นสัญลัก ษณ์ ที่โดดเด่ นของนครเซี่ ยงไฮ้ อี กทั้งถื อเป็ นศู นย์กลาง
ทางด้านการเงิ นการธนาคารที่ สําคัญแห่ งหนึ่ งของเซี่ ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของหาดไว่ทานเป็ นแหล่ งรวมศิ ลปะ
สถาปั ต ยกรรมที่ ห ลากหลาย เช่ น สถาปั ต ยกรรมแบบโรมัน โกธิ ค บารอค รวมทั้ง การผสมผสาน ระหว่ า
สถาปั ตยกรรมตะวันออก-ตะวันตกเป็ นที่ต้ งั ของ หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสํานักงานใหญ่
ของธนาคารต่างชาติเป็ นต้น
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดิ นทางสู่ ถนนนานกิง ถนนแห่ งนี้ เปรี ยบเหมือนย่านสี ลมของเมืองไทย หรื อย่านออร์ ชาร์ ด ของสิ งคโปร์
ถนนนี้ มีความยาวประมาณ 5 กิ โลเมตร มีห้างสรรพสิ นค้ามากมายอยูบ่ นถนนแห่ งนี้ เป็ นย่านที่คึกคักและทันสมัย
ที่สุดในเซี่ยงไฮ้
พักที่ Holiday Inn Express Shanghai ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันทีส่ อง เซี่ยงไฮ้ -อู๋ซี-พระใหญ่ หลิงซาน(รวมรถแบตเตอร์ รี่)+วังกบิลพัตรจําลอง-ร้ านไข่ มุก-อู๋ซี-หังโจว
ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี ซึ่ งเป็ นเมืองอุตสาหกรรมเบา และมีฉายาว่าเมืองเซี่ ยงไฮ้นอ้ ยเดิมมีชื่อว่า ซี ซาน เล่ากันว่า
เมื่อสองพันปี ก่อนมีการผลิตดีบุกในเมืองนี้ และต่อมาแร่ ดีบุกถูกขุดเจาะจนหมดสิ้ นแต่บงั เอิญมีคนขุดพบศิลาจารึ ก
โบราณชิ้ นหนึ่ งมีใจความว่า “มีอาวุธ แผ่ นดินจะไม่ สงบ หากปราศจากอาวุธแผ่ นดินจะร่ มเย็นเป็ นสุ ข” จึงได้
เปลี่ยนชื่ อใหม่ว่า อู๋ซี แปลว่าไม่มีตะกัว่ นําท่านนมัสการ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (พระพุทธเจ้ าปางประสู ติ) ชม
การแสดงสรงนํา้ พระ (เก้ามังกร) จากนั้นนําท่านนัง่ รถกอล์ ฟสู่ พระพุทธรู ปขนาดสู ง 88 เมตร เป็ นพระพุทธรู ปปาง
ห้ามญาติขนาดใหญ่ ลักษณะพระพักตร์ สง่างาม เชิญท่านไหว้พระขอพรตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านสู่ วังกบิลพัตร
จําลอง ให้ท่านชม ความสวยงามของวัง และผ่านชมพระราชวังโปตาลาและรอยพระพุทธบาทจําลองของยูนนาน
แวะเยี่ยมชม ร้ านไข่ มุก สิ นค้าที่ มีคุณภาพ และมีชื่อเสี ยงของเมื องจีน มี สินค้าให้เลื อกซื้ อ เลื อกชมมากมาย เช่ น
สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน กําไร ครี มไข่มุกเป็ นต้น ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ซี่โครงหมูอ๋ ซู ี
นําท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมายาวนาน ปรากกฎร่ องรอยในสมัยราชวงศ์ฉิน

(GH) เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หังโจว-ถงหลี่-ซูโจว 5 วัน 4 คืน (TG) มี.ค.-พ.ค. 26,900.-27,900.-
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มีชื่อเรี ยกว่าเมืองเฉี ยนถัง สมัยราชวงศ์สุยเปลี่ยนเป็ นหังโจว ต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งได้ต้ งั หังโจวเป็ นเมืองหลวง
หังโจวเป็ นเมืองงดงามด้วยธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเลสาบ ต้นไม้ และสวนจนได้รับสมญานามว่า “สวรรค์บนดิน”
เนื่องจาก ซูโจว+หังโจว =ซูหงั แปลว่า “ฟากฟ้ามีสรวงสวรรค์ บนผืนปฐพีก็มี ซู หัง” นําท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ ถนน
โบราณเหอฟังเจี่ย สิ นค้ามากมาย เป็ น ให้ท่านซื้ อไปเป็ นของฝากของที่ระลึก เช่น เสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า ของที่
ระลึกต่างๆ ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ไก่ขอทาน หมูตงโพ
พักที่ Hangzhou Best Western Premier Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม

ล่องเรือทะเลสาบซีหู(เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-ถงหลี+่ ล่องเรือ-ซูโจว-Harmony Time Square

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่าน ล่ องเรื อทะเลสาบซี หู ชมทัศนี ยภาพอันงดงามของทะเลสาบที่ มีชื่อเสี ยงโด่ งดังไปทัว่ โลก มี เนื้ อที่ 5.66
ตารางกิ โลเมตร ความยาวโดยประมาณ 15 กิโลเมตร นํ้าลึ กเฉลี่ ย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงในบึงนํ้าลึ ก
สมควรแก่เวลานําท่านชม หมู่บา้ นใบชาหลงจิ่ง ซึ่ งเป็ นชาเขียวที่มีชื่อที่สุดของประเทศจีน ให้ท่านได้ชิมชาเพื่อ
สุ ขภาพ จากนั้นเดินทางสู่ ถงหลี่ ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ขาหมูรํ่ารวย
เดินทางสู่ เมืองถงหลี่ เมืองเล็กมีคูคลองเล็กๆ เต็มไปหมด ฉายา “เวนิสย่ อส่ วนของจีน” นําท่านเข้าชม ตลาดนํ้า
โบราณ มรดกโลกแห่ งเดี ย วในโลก ชมสวนเก่ าแก่ บริ เวณสวนมี ศ าลาแบบจี น สระนํ้า ภู เขาหิ นจําลอง ต้นไม้
ดอกไม้ สวนสวยๆ และพิพิธภัณฑ์พ้นื บ้านที่จดั แสดงชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคนท้องถิ่นสมัยโบราณ ให้ท่าน ล่องเรื อ
ชมความงามของบ้านเรื อนแบบเก่าที่อนุ รักษ์ไว้เป็ นอย่างดี จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองซู โจว ซึ่ งมีประวัติ 2,500
ปี มาแล้ว เดิมมีชื่อว่า “เมืองกู้ซู” ซึ่งเป็ นเมืองที่จดั ต้นแบบของการจัดสวนจีนที่สวยงาม เป็ นอันดับหนึ่ งในลุ่มแม่น้ าํ
แยงซี เกียงตอนใต้และได้ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่ งสาวงามอีกทั้งเป็ นเมืองที่งดงามมากจนได้รับฉายาว่า “เมืองสวรรค์ ใน
โลกมนุษย์ ” พร้อมเมืองหังโจว นําท่านชม จัตุรัสหยวนหยง (Suzhou Harmony Time Square) เป็ นจัตุรัสแห่ ง
ใหม่ที่ชาวต่างชาติมาลงทุนในเมืองซู โจว สร้างได้อย่างสวยงาม เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบใหม่พร้อมชมจอยักษ์ลอย
ฟ้ าความยาวกว่า 500 เมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ Nanya Hotel Suzhou ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

วันทีส่ ี่

สวนโอ่วหยวน-วัดซีหยวน-ซูโจว-เซี่ยงไฮ้ -ร้ านผ้ าไหม-ตลาดเฉินหวังเมีย่ ว
ศู นย์ วจิ ัยทางการแพทย์ แผนโบราณ-กายกรรม ERA

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าชมการจัดสวนแบบจีนที่ สวนโอ่วหยวน สวนบ้านเศรษฐีโบราณสร้างขึ้นในคริ สต์ศตวรรษที่ 17 ในสมัย
ราชวงศ์ชิง ปั จจุ บนั ได้รับการยกย่องให้เป็ นมรดกโลก จากนั้นนําท่านชม วัดซี หยวน นมัสการพระอรหันต์ไม้
แกะสลัก 500 องค์ เจ้าแม่กวนอิม 1,000 มือ 1,000 ตา และพระจี้กงที่แกะสลักอย่างประหลาดที่สุดเพราะใบหน้า

(GH) เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หังโจว-ถงหลี่-ซูโจว 5 วัน 4 คืน (TG) มี.ค.-พ.ค. 26,900.-27,900.-
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กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

แสดงได้ถึง 3 อารมณ์ วดั นี้ ยงั เป็ นวัดที่ สมเด็จพระเทพฯ เคยเสด็จและได้ถ่ายรู ป ณ ลานวัดหน้าโบสถ์ ซึ่ งมี ต้น
แปะก๊วยเก่าแก่ ปลู กไว้อย่างสวยงาม จากนั้นเดิ นทางสู่ เซี่ ยงไฮ้ ระหว่างทางให้ท่านได้ชื่นชมความงดงามของ
ธรรมชาติสองฟากฝั่ง ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แวะเยี่ยมชม ร้ านผ้ าไหมจีน ผลิ ตภัณฑ์ที่ท าํ จากไหม ไม่ ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ ชมวิธีก ารนําเส้นไหม
ออกมาผลิตเป็ นสิ นค้าทั้งใช้เครื่ องจักร ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทําไส้นวมผ้าห่ มไหม เหมาะกับการซื้ อเป็ น
ทั้งของฝากและใช้เอง นําท่านสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่ า ศาลเจ้ าพ่ อหลักเมือง เคยตั้งอยูใ่ จกลางเมือง
เก่า ซึ่ งได้กลายเป็ นศูนย์รวมสิ นค้า และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึ งเอกลักษณ์ ของชาวเซี่ ยงไฮ้ซ่ ึ งมีการผสมผสาน
ระหว่า งอดี ตและปั จจุ บนั ได้อย่างลงตัว ซึ่ ง เป็ นย่านสิ นค้า ราคาถู ก ที่ มี ชื่ออี กย่านหนึ่ งของนครเซี่ ย งไฮ้ ให้ท่า น
อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย จากนั้นชมศูนย์สมุนไพรและค้นคว้า ยาแผนโบราณหรื อเป่ าซู หลิง พร้อมฟังการบรรยาย
สรรพคุณของสมุนไพรจีน หรื อในชื่ อว่า ยาบัวหิ มะ ซื้ อยาแก้น้ าํ ร้อนลวกเป่ าฟู่ หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจําบ้านที่มี
ชื่อเสี ยง และให้ท่านได้นวดฝ่ าเท้าผ่อนคลายกับยาสู ตรพิเศษ
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เสี่ ยวหลงเปา
นําท่าน ชมกายกรรม ERA INTERSECTION OF TIME เป็ นกายกรรมที่ดีที่สุดในปั จจุบนั งบประมาณกว่า 100
ล้านหยวน ทุกฉากตื้นเต้นเร้าใจ
พักที่ Fourpoints By Sheraton ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า

ร้ านหยก-ตลาดเถาเป่ าเฉิง-รถไฟแม่ เหล็ก-เซี่ยงไฮ้ -กรุงเทพ ฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นํา ท่ านชม อัญมณีลํ้า ค่ า หยก เป็ นเครื่ องประดับ ที่ นิย มกันอย่า งแพร่ หลายเพราะเชื่ อว่า ใส่ แล้วจะช่ วยป้ องกัน
อันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้ อ กําไรหยก แหวนหยก หรื อผีเซี ยะสัตว์มงคลที่มีคุณภาพและมีชื่อเสี ยงของประเทศ
จีน จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ งจุใจกับ ตลาดก๊ อปปี้ TAOBAOCHENG มีสินค้าให้เลือกซื้ อมากมายหลากหลายยี่ห้อ
ในราคาย่อมเยา ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า กระเป๋ า ให้ท่านเลือกช้อปอย่างเต็มอิ่ม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่ เวลานําท่ านนั่ง รถไฟแม่ เหล็ก เทคโนโลยีใหม่ ล่าสุ ดของนครเซี่ยงไฮ้ ประมาณ7นาที
เหิรฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 665
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้ อมความประทับใจ...

กลางวัน
บ่ าย
17.20 น.
21.15 น.

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลีย่ นแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่ องเที่ยวบางรายการและจะต้ องมีจํานวนผู้โดยสาร
จํานวน 15 ท่ านขึน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีทมี่ ีจํานวนผู้โดยสารไม่ ถึง 15 ท่ านไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ไทย

(GH) เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หังโจว-ถงหลี่-ซูโจว 5 วัน 4 คืน (TG) มี.ค.-พ.ค. 26,900.-27,900.-
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อัตราค่ าบริการ
ราคา
ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
(มีเตียง)
นอนกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน

ราคาเด็ก
(ไม่ มีเตียง)
นอนกับผู้ใหญ่
2 ท่าน

พักเดี่ยว
เพิม่

วันที่ 28 ม.ค.-01 ก.พ. 58

23,900

22,900

21,900

5,500

วันที่ 11-15 มี.ค. 58
วันที่ 25-29 มี.ค. 58

26,900

25,900

24,900

5,500

ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน

15,900

กําหนดการเดินทาง

ไม่ มีราคาเด็ก

5,500

ข้ อควรทราบ: ร้านที่ระบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่ าเท้า, ไข่มุก, ร้านผ้าไหม ซึ่งจําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรม
ทัวร์ ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรื อไม่
ซื้ อขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น
อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่ งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าธรรมเนียมการยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทําการ (1,000 บาท)
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ยอ่ มอยู่ ใน
ข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต
8. ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ ง + ภาษีนํา้ มัน
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. กระเป๋ าเดินทาง
2. กระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่น้ าํ หนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่ วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
3. ค่าทําหนังสื อเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรี ดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
(GH) เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หังโจว-ถงหลี่-ซูโจว 5 วัน 4 คืน (TG) มี.ค.-พ.ค. 26,900.-27,900.-
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6. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณี ตอ้ งการใบกํากับภาษี) และค่าภาษีบริ การหัก ณ ที่จ่าย
8. ค่ าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่ อคน ต่ อวัน และ คนขับรถ วันละ 10 หยวนต่ อคน ต่ อวัน แปลว่า
เดินทางทั้งหมด 5 วัน จ่ ายทิปไกด์ 50 หยวน คนขับ 50 หยวน รวมเป็ น 100 หยวน ต่ อคน
การยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5. ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์ )
2. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
การสํ ารองทีน่ ั่ง
1. กรุ ณาสํารองที่นงั่ +ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสื อเดินทาง
2. ส่ วนที่เหลือ ชําระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนื อการควบคุ ม
ของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า
หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่าน
ได้ชาํ ระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
5. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สํารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั
ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
(GH) เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หังโจว-ถงหลี่-ซูโจว 5 วัน 4 คืน (TG) มี.ค.-พ.ค. 26,900.-27,900.-
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7. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษทั ฯขนส่ ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดําเนิ นโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่
คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดหา
นี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดิ นทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถื อว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ าน
เป็ นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
11.ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัท ฯ ก่ อนทุก
ครั้ง มิเช่ นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสื อเดินทาง
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชาํ รุ ด
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นจากคอมพิวเตอร์
4. สําหรับผูท้ ี่ถือหนังสื อเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ งเอกสารยืน่ วี
ซ่า
5. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
6. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุ ณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
7. กรณี เด็ก, นักเรี ยน, นักศึกษา
- กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี บริ บูรณ์ ต้องแนบสู ติบตั รตัวจริ ง, สําเนาสู ติบตั รและสู ติบตั รของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาว
โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
และในกรณี ที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสื ออนุ ญาตให้เดินทาง
8. ข้อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํ งาน ตําแหน่งงาน ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น
หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ที่ทาํ งาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับ
การออกวีซ่า เล่มทีม่ ีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ ส่ ุ มตรวจทุกวัน)
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย 5-7 วัน
ทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นระเบียบ
(GH) เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หังโจว-ถงหลี่-ซูโจว 5 วัน 4 คืน (TG) มี.ค.-พ.ค. 26,900.-27,900.-
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การยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
11. ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบใน
การอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ทัวร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร
APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่าง
น้อย 2 อาทิตย์
12. กรณี หนังสื อเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริ ษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณี หนังสื อเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่ องจากผู ้
เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่ าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้
1. หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
2. หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิม่ 100 บาท
- เอกสารทีต่ ้ องเตรียม
1.พาสปอร์ ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสื อว่าจ้างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
2. นํารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทําวีซ่า
4. นํารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
 ยืน่ วีซ่าด่ วน 2 วัน เสี ยค่ าใช้ จ่ายเพิม่ ท่านละ 800 บาท
(ต่ างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปทีเ่ ข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ ม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
(GH) เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หังโจว-ถงหลี่-ซูโจว 5 วัน 4 คืน (TG) มี.ค.-พ.ค. 26,900.-27,900.-
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ลักเซมเบิร์ก มอลต้ า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์ เอสโทเนียไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ )
**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่ นกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดย
ไม่ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า**
ประกาศ
เนื่องจากสภาวะนํา้ มันโลกที่มีการปรับราคาสู งขึน้ ทําให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํา้ มันขึน้ ในอนาคต ซึ่งทาง
บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าภาษีนํา้ มันเพิม่ ตามความเป็ นจริง
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *

(GH) เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หังโจว-ถงหลี่-ซูโจว 5 วัน 4 คืน (TG) มี.ค.-พ.ค. 26,900.-27,900.-
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เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME...........................................................SURNAME.....................................................
สถานภาพ  โสด
 แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
............................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์
.......................... โทรศัพท์ .............................มือถือ
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์ บ้าน
ชื่อสถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………..
ตําแหน่ งงาน .......................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ าํ งาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์
........................................โทร
(สําคัญมาก กรุณาแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้องทีส่ ามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมือ่ วันที.่ .................................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ .............................เดือน............................ปี ............................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ............................................................................................
เมือ่ วันที.่ .......................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ .............................เดือน.............................ปี .................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME......................................................................RELATION.................................................
.......
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME......................................................................
RELATION........................................................

หมายเหตุ
** กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทําให้ ท่านเกิด
ความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนีเ้ พือ่ ประโยชน์ ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970, 0-2245-7033
(GH) เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หังโจว-ถงหลี่-ซูโจว 5 วัน 4 คืน (TG) มี.ค.-พ.ค. 26,900.-27,900.-
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168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd., Ladprao, Bangkok. 10230 Web:www.countertour.com
02-539-5558/081-350-9245/ 086-355-1914 Fax:02-538-6100 E-mail: info@countertour.com
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