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DE324 : โปรแกรมทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว ล่องเรือต้าหยุนเหอ 4 วัน 2 คืน (CZ)

เดือน

กำหนดการ

มกราคม 2563

31 ม.ค.-03 ก.พ. 63

กุมภาพันธ์ 2563

16-19 ก.พ. 63 , 28 ก.พ.-02 มี.ค. 63

มีนาคม 2563

06-09 มี.ค. 63 , 08-11 มี.ค. 63 , 13-16 มี.ค. 63 , 20-23 มี.ค. 63 , 22-25 มี.ค.
63

www.doubleenjoy.com

วันที่ 1
23.00 น.

วันที่ 2

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U
สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) - หังโจว - ล่องเรือคลองโบราณต้าหยุนเหอ - หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง ขึ้นเจดีย์หลักเมืองเฉิงหวางเก๋อ+พร้อมชิมขนมรากบัว - ช้อปปิ้ง HANGZHOU OUTLET

02.00 น.

ออกเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง โดย สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น เที่ยวบินที่
CZ8320 (มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง)

07.20 น.

เดินทางถึง สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองเอกเทศเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220280)
เป็นหมู่บ้านชาวประมงจนถึงสมัยราชวงศ์ซ่งได้เปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮ้ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลังจากสงครามฝิ่น
ค.ศ. 1848 ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ถูกเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหวงผู่ ห่างจากปากแม่น้ำแยงซีเกียง
17 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซี(เก่า) กั้นโดยแม่น้ำหวงผู่
นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง
ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่งเป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน
ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว)”
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามสองฟากถนน
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือคลองโบราณต้ายุ่นเหอ ซึ่งมีประวัติความเป็นมากว่า2,500 ปี
โดยคลองแห่งนี้มีความยาวทั้งหมดประมาณ1,794 กิโลเมตรและคลองขุดนี้ใช้แรงงานของคน
ที่โบราณที่สุดและเป็นคลองที่ยาวที่สุดซึ่งไหลผ่านปักกิ่ง, เทียนสิน, เหอเป่ย, ซานตง, เจียงซูและเจ้อเจียง
ช่วงที่อยู่เมืองหางโจวจะมีความยาว 39 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่ยังคงถูกรักษาแบบโบราณไว้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ไก่ขอทาน+หมูตงโพ

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเหมยเจียอู (ไร่ชาหลงจิ่ง) แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ขึ้นชื่อของจีน ให้ท่านได้ชิมชาขึ้นชื่อ
โดยกล่าวกันว่า “ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน”
นำท่านขึ้น ชมวิวบนเจดีย์หลักเมืองเฉิงหวางเก๋อ ลักษณะเป็นอาคารโบราณสูงเจ็ดชั้น
มีลักษณะสถาปัตยกรรมของราชวงศ์ซ่งผสมราชวงศ์หยวน สูง 41.6 เมตร ประตูทางเข้าทำจากหินขัด
เป็นสัญลักษณ์ของประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองหางโจว หากมองขึ้นไปบนชั้นสองของ "หอหลักเมือง"
จะเห็นแผ่นจารึกเขียนโดยนายเฉิน ช่างภาพชาวจีนผู้โด่งดัง ศาลหลักเมืองนี้ตั้งขนาบทั้งสองด้านด้วย
"ทะเลสาบและภูเขาแปดร้อยไมล์
โดยชั้นแรกและชั้นสองจะมีลานแสดงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และประเพณีพื้นบ้านที่มีลักษณะเฉพาะ
ชั้นที่สามและห้าเป็นห้องชาและลานแสดงศิลปะดนตรีจากสาวเมืองหังโจว
(ให้ท่านชิมขนมรากบัวคนละหนึ่งถ้วยและชมการแสดงดนตรี) และชั้นสี่เหมาะแก่การชมวิวรอบๆ ทะเลสาบซีหู
เป็นอันหนึ่งสถานที่ ที่น้อยคนจะได้ยลความงามในมุมสูง
นำท่านสู่ HANGZHOU OUTLET สถานที่ช้อปปิ้งสุดฮิตของชาวหังโจว ที่เต็มไปด้วยสินค้าเสื้อผ้า แฟชั่น กระเป๋า รองเท้า
และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านเลือกช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย
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ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

GZHOU LILY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

หังโจว - เซี่ยงไฮ้ - ศูนย์นวดเท้า(ยาบัวหิมะ) - ถ่ายรูปด้านล่างตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ - หาดไว่ทาน - ศูนย์ผ้าไหม ถนนนานกิง - STARBUCK RESERVE ROASTERY

เช้า

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280)
เป็นหมู่บ้านชาวประมงจนถึงสมัยราชวงศ์ซ่งได้เปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮ้ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลังจากสงครามฝิ่น
ค.ศ. 1848 ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ถูกเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหวงผู่ ห่างจากปากแม่น้ำแยงซีเกียง
17 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซี(เก่า) กั้นโดยแม่น้ำหวงผู่
นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นำท่านสู่ ศูนย์นวดเท้า (ยาบัวหิมะ) พร้อมฟังบรรยายเกี่ยวกับการแพทย์โบราณจีน อดีตถึงปัจจุบัน
การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี รับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมผ่อนคลายนวดฝ่าเท้า
หมายเหตุ : ขอความร่วมมือ กรุณาแช่เท้าทุกท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านล้าง ตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าตั๋วขึ้นชมวิว)
เป็นตึกที่สร้างขึ้นใหม่ล่าสุดและมีความสูงที่สุดในเซี่ยงไฮ้ ตึกนี้มีความสูงถึง 632 เมตร
มีการออกแบบตึกภายนอกที่แปลกตาด้วยรูปร่างตึกที่โค้งมนแลดูคล้ายเกลียวที่กำลังบิดทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า
เพื่อสื่อให้เห็นถึงความทันสมัยและเอื้อประโยชน์ในการเก็บพลังงานลมมาใช้งาน ภายในสำหรับรองรับบริษัทชั้นนำต่างๆ
ของจีนพร้อมการตกแต่งที่จะมีการปรับเปลี่ยนชั้นต่างๆ 121 ชั้นให้มีทั้งห้องประชุม โรงแรม สวนลอยฟ้า ลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก
พร้อมด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำอีกมากมาย และระบบสำหรับดึงพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ อาทิ กังหันลมและระบบกักเก็บน้ำฝน
อิสระให้ท่านถ่ายรูปคู่ตึกตามอัธยาศัย
นำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตย
กรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้
อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญ แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้
ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค
รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม
และสำนักงานใหญ่ของบริษัทต่างๆ
นำท่านเยี่ยมชม ศูนย์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ
ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร ชมการดึงใยไหมรังแฝดเพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม
เหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง
นำท่านสู่ ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู่ (NANJING LU) เป็นถนนที่เก่าแก่ของเซี่ยงไฮ้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1851 ถือว่าเป็น
WALKING STREET หรือ ถนนคนเดิน มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พื้นถนนปูด้วยหินอ่อน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม
2 ฝากฝั่งของนานจิงลู่ เป็นที่ตั้งของร้านค้ามากมาย มีทั้งร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร
ภัตตาคารหรู ร้านจิวเวลรี่ชื่อดัง ทั้งร้านที่เป็นของคนจีนท้องถิ่น
นำท่านสู่ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า สำหรับสาขา
Reserve Roastery ที่เพิ่งเปิดให้บริการในเซี่ยงไฮ้ใหม่หมาดเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.61 สาขานี้นอกจากความยิ่งใหญ่อลังการแล้ว
ยังมีบาร์จิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลก ถึง 88 ฟุต ขึ้นแท่นเป็นสาขาที่มีบาร์จิบกาแฟยาวที่สุดในโลกของ Starbucks
ลูกค้าสามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื่องดื่มต่างๆ กว่า 100 เมนู
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รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียวเท่านั้น
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา

ที่พัก

SHANGHAI XIDI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

ศูนย์หยก - วัดหลงหัว - ตลาดเฉินหวงเมี่ยว - ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง - เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) - กรุงเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นแวะชม หยก ศูนย์อัญมณีล้ำค่า
เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ให้ท่านได้เลือกซื้อกำไรหยก
แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน
นำท่านเดินทางสู่ วัดหลงหัว วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเซี่ยงไฮ้ ที่มีอายุกว่า 1,500 ปี วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในยุคสามก๊ก
ด้วยความตั้งใจของซุนกวนที่ต้องการอุทิศให้แก่มารดาผู้ล่วงลับ และได้ใช้ชื่อวัดว่า เซียนซื่อ เป็นชื่อแรก
ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อ หลงหัวจนถึงปัจจุบัน
ภายในวัดมีวิหารเจ็ดหลังตั้งอยู่บนพื้นที่กว้างขวางที่สุดในบรรดาวัดของนครเซี่ยงไฮ้
วิหารแต่ละหลังมีรูปปั้นพระพุทธรูปและเทพผู้พิทักษ์ประดิษฐานอยู่ให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้ขอพรอาทิ
ในวิหารใหญ่มีพระศรีศากยมุณี วิหารพระเมตไตรย หรือ
วิหารเจ้าแม่กวนอิมที่มีองค์เจ้าแม่กวนอิมพันกรรายล้อมด้วยพระพุทธรูปสีทอง 500 องค์ ด้านตรงข้ามวัดมีเจดีย์หลงหัว
(LONGHUA PAGODA) เจดีย์แปดเหลี่ยมโบราณ 6 ชั้น สูง 44 เมตร เป็นเจดีย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในปี 922
แทนเจดีย์องค์เดิมแต่ไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์อาหารซีฟู้ด ท่านจะเต็มอิ่มจุใจกับการทานอาหารทะเล หอย ปู กุ้งมังกร
แบบไม่อั้น นอกจากนี้ยังมีอาหารอื่นๆ อาทิเช่น ขนมหวาน ผลไม้ ไอศครีม และเครื่องดื่มน้ำอัดลม เบียร์ เหล้า ไวน์ ฯลฯ

บ่าย

นำท่านสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่า ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เคยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า
ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้าและอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจ
จุบันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านชม ย่านศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง เป็นเขตอยู่อาศัยของชาวบ้านในยุค ค.ศ.1920 - 1930
ประกอบไปด้วยบ้านทรงยุโรปสลับกับบ้านแบบจีน ถนนแห่งนี้เริ่มมีชื่อเสียง ในปี ค.ศ. 1998
เพราะการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินแบบติดดิน หรือที่ปัจจุบันเรียกว่า แนวสตรีท ภายในเต็มไปด้วยคาเฟ่
และร้านขายของที่ระลึก และงานแสดงของศิลปินทั้งในและต่างประเทศ

ค่ำ

**อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย**
สมควรแก่เวลานำท่านสู่ สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง

23.15 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดย สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น เที่ยวบินที่ CZ8319
(มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง)

00.50+1 น.

เดินทางถึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ
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ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่

ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2
ท่าน ราคาท่านละ

31 มกราคม - 03 กุมภาพันธ์ 2563
16 - 19 กุมภาพันธ์ 2563
28 กุมภาพันธ์ - 02 มีนาคม 2563
06 - 09 มีนาคม 2563
08 - 11 มีนาคม 2563
13 - 16 มีนาคม 2563
20 - 23 มีนาคม 2563
22 - 25 มีนาคม 2563

9,999
7,999
8,999
9,999
9,999
10,999
10,999
10,999

เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน (เสริมเตียง)
ราคาท่านละ
9,999
7,999
8,999
9,999
9,999
10,999
10,999
10,999
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เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
ราคาท่านละ
9,999
7,999
8,999
9,999
9,999
10,999
10,999
10,999

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
• ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ
200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
• ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
• 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,
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
• ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน,
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
• รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
• กระเป๋าเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,500 บาท หรือวีซ่าเดี่ยว พาสปอร์ตไทย ท่านละ 1,800 บาท
วีซ่าแบบหมู่คณะ สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ใช้สำเนาหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2
หน้ามองเห็นข้อมูลชัดเจน และรูปถ่ายสแกน1 รูป และต้องส่งเอกสารล่วงหน้า 14 วันก่อนเดินทาง)
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทำวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น
ทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 1,650 บาท
พร้อมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อทำการยื่นคำขอวีซ่าเดี่ยวผ่านศูนย์รับยื่น
โปรดทราบ ที่มีความประสงค์ ยื่นคำขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที่เคยเดินทางไปในประเทศ ดังต่อไปนี้ตั้งแต่ ปี 2014 เป็นต้นมา
ไม่สามารถยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ได้ต้องยื่นวีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่านั้น และใช้เวลามากกว่ากำหนดการเดิม 4 วันทำการ ได้แก่ 1.อิสราเอล
2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย
12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเลีย
กรณีที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆ ได้
และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
• กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน้ำหนักตามสายการบินกำหนด
• ค่าทำหนังสือเดินทาง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
• ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทริป
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เงื่อนไขการให้บริการ
• การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป
ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
• ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง
เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
• การชำระค่าบริการ
• กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท
• กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
• การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ
• แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
• แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
• แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
• ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่
างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ
หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
• คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
• คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
• คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
หมายเหตุ
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง,
การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เป็นต้น
• หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ
การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง
และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง
หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
• หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน
จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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• ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสำหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี้ **
- ยื่นธรรมดา 4 วันทำการ 1,800 บาท
- ยื่นด่วน 2 วันทำการ 2,925 บาท
• หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
• หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6
เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเท่านั้น** และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
• ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
• ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
• รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2 ข้าง
• ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
• สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
• สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
• เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
• กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
• กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สำเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่
HTTP://WWW.CONSULAR.GO.TH/)
• กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน
ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า
หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
• เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทำการ
(ก่อนออกเดินทาง)
• โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร
เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC
ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ
• ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC
กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
• กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
• ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
• หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
• กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัท
สามารถขอวีซ่าให้ได้
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- หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 5,550 บาท
- หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 1,900 บาท ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า (กรุณาเช็คราคาอีกครั้ง)
เอกสารที่ต้องเตรียม
• พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
• รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พื้นหลังขาวเท่านั้น] และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์
หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
• ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
• ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
• รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2 ข้าง
• ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
• ใบอนุญาตการทำงาน
• หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
• สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับร้านที่แปล
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน
ในกรณีดังต่อไปนี้
• ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
• นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
• นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
• นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,125 บาท
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