โปรแกรมท่ องเทีย่ ว - ดูงาน China Composite เซี่ยงไฮ้ ปี 2015
กาหนดการเดินทางเดือน 1-5 กันยายน 2558 (5 วัน 3 คืน)
วันที่หนึ่ง (1 ก.ย.)
กรุ งเทพ - เซี่ยงไฮ้
(-/-/-)
22.30
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 แถว
D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื่ องเอกสารการเดินทาง
วันทีส่ อง (2 ก.ย.)
เซี่ยงไฮ้ - ดูงาน Composite
(B/L/D)
00.30
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองเซี่ ยงไฮ้ ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG662
05.45
ถึงสนามบินนานาชาติผตู่ ง เมืองเซี่ ยงไฮ้ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ
นําท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางเข้าสู่ ตวั เมืองเซี่ ยงไฮ้
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
หลังอาหาร นําท่านเดินทาง ดูงาน China Composite ที่ SWEECC เพื่อดูงานตลอดทั้งวัน
12.00
รับประทานอาหารกลางวัน (บริ การอาหารแบบกล่อง)
หลังอาหาร ดูงานต่ อ
เย็น
รับประทานอาหารเย็น
คํ่า
พักที่โรงแรม ........... หรื อเทียบเท่า
วันทีส่ าม
เซี่ยงไฮ้ - ดูงาน Composite
(B/L/D)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านเดินทาง ดูงาน China Composite ที่ SWEECC
12.00
รับประทานอาหารกลางวัน (บริ การอาหารแบบกล่อง)
15.00
เสร็ จจากการดูงานช่วงบ่าย เดินทางออกจากที่จดั งาน
บ่าย
ศึกษาดูงาน (ต่อ) สําหรับท่านที่ไม่ศึกษาดูงานต่อ ทางเราจะนําท่านชม เซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (Shanghai
Tower) ซึ่งเป็ นเป็ นตึกสู งที่สุดในประเทศจีน และอันดับ 2 ของโลก ด้วยความสู งถึง 632 เมตร มี 128 ชั้น
เพิง่ เปิ ดใหม่ปีนี้ ให้ท่านชมทัศนียภาพอันงดงาม
(หากมีเวลา อาจช้อปปิ้ งต่อที่ Super Brand Mall และถ่ายรู ปริ มแม่น้ าํ หวงผู)่
เย็น
รับประทานอาหารเย็น
จากนั้นนําท่านสู่ บริ เวณ หาดไว่ทาน The Bund ตั้งอยูบ่ นฝั่งตะวันตกของแม่น้ าํ หวงผูม่ ีความยาวจากเหนื อ
จรดใต้ถึง 4 กิโลเมตรเป็ นเขตสถาปั ตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมนานาชาติ”
นําท่าน ล่ องเรือแม่ นา้ หวงผู่ ชมความงดงามและทัศนียภาพบริ เวณริ มแม่น้ าํ
คํ่า
พักที่โรงแรมเดิม

วันทีส่ ี่
เช้า
12.00
บ่าย

คํ่า
วันที่ห้า
เช้า

12.00
บ่าย
17.25
21.00

เซี่ยงไฮ้ - ดูงานโรงงาน
(B/L/D)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านเดินทาง ดูงานโรงงาน
รับประทานอาหารกลางวัน
เที่ยวหมู่บ้านโบราณถงหลี่ เวนิสน้อยแห่งตะวันออก ด้วยความที่เป็ นหมู่บา้ น อันถูกล้อมรอบด้วยนํ้า 4 ด้าน
นอกจากนี้ยงั ถูกผ่ากลางด้วยลําคลอง 15 สายแบ่งหมู่บา้ นออกเป็ น 7 เกาะใหญ่-น้อย ผูท้ ี่เหยียบย่างเข้า
สู่ ถงหลี่ต่างหลีกไม่พน้ ที่จะต้องด้วยมนต์เสน่ห์ของ บรรยากาศลําคลองใส หมู่บา้ นโบราณ สะพานหิน
และชาวบ้านที่ยงั คงใช้ชีวติ กันอย่างปกติสุขตามประสาหมู่บา้ นท่องเที่ยวที่เปิ ดกว้างรับแขกต่างถิ่น
นอกจากนี้ ยังเป็ นที่ต้ งั ของ China Sex Museum
เสร็ จแล้วนําท่านสู่ ยา่ น ซินเทียนตี้ หนึ่งในย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยวที่คึกคักที่สุดในนครเซี่ยงไฮ้ อดีต
เคยเป็ นเขตบ้านก่ออิฐสี เทาสไตล์สือคู่เหมิน ซึ่งเป็ นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์พิเศษของเซี่ยงไฮ้ ตอน
หลังได้รับการปรับปรุ งให้เป็ นย่านถนนคนเดิน มีสถาปั ตยกรรมทั้งเก่าแก่และทันสมัยผสมผสานกัน มี
ร้านอาหาร ร้านค้า และสถานบันเทิงสไตล์ตะวันออกและตะวันตกหลอมรวมกัน อีกทั้งได้รักษา
บรรยากาศดั้งเดิมและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เซี่ ยงไฮ้ไว้อย่างลงตัว
เย็น
รับประทานอาหารเย็น
พักที่โรงแรมเดิม
เซี่ยงไฮ้ - กรุ งเทพฯ
(B/L/D)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านชมพิพธิ ภัณฑ์ เซี่ยงไฮ้ เป็ นอาคารกว้างใหญ่ มีท้ งั หมด 4 ชั้น แบ่งเป็ นห้องโชว์ต่างๆ สําหรับโลหะ
สําริ ด เครื่ องปั้ นดินเผา ภาพวาดและศิลปะของชนส่ วนน้อย เป็ นต้น ทั้งหมด 13 ห้อง ของที่จดั แสดงใน
ห้อง มีโบราณวัตถุที่มีอายุกว่าหมื่นปี และมีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตั้งแต่ตน้ ศตวรรษที่ 20 ล้วนเป็ นสุ ดยอด
สิ่ งของของทุกยุคทุกสมัย กว่า 1 ล้านชิ้น
รับประทานอาหารกลางวัน
ช้อปปิ้ งที่บริ เวณ Xujiahui
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินผูต่ ง
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG665 (รั บประทานอาหารเย็นบนเครื่ อง)
เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ถ้ าใช้ Holiday Inn Express Wujiaochang
สาหรับ 15 ท่านขึน้ ไป
สาหรับ 9 ท่าน

ค่ าบริการ ท่านละ (บาท)
พักคู่ 29,900 บาท
พักเดี่ยว +2,800 บาท
พักคู่ 34,900 บาท
พักเดี่ยว +4,800 บาท

หมายเหตุ มีการแวะเข้าร้านช้อปปิ้ งอีก 3 ที่ เช่น สมุนไพร ผ้าไหม ไข่มุก
ราคานี้ เป็ นเพียงการประมาณ ต้องทําจองตัว๋ และโรงแรมก่อน จึงจะยืนยันได้ (ค่าจองตัว๋ ท่านละ 1,000 บาท ปกติคืนเงิน
ไม่ได้)
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กบั ภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
ราคาดังกล่าวรวม
-ค่าตัว๋ เครื่ องบินเดินทางไปกลับกรุ งเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-กรุ งเทพฯ (เงื่อนไขตามชนิดตัว๋ และกฎของสายการบิน)
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน แบบปกติ มูลค่า 1,000 บาทต่อท่าน
-ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถ
- ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ (แบบมาตรฐานทัวร์ ทวั่ ไป หากต้องการพิเศษสามารถสั่งเพิ่มได้)
-ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งตามที่รายการระบุ
- ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง
- ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 80 หยวน/ลูกค้า 1 ท่าน
-ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินประกันอุบตั ิเหตุท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาดังกล่าวไม่ รวม
- ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทาง (checked baggage) ส่ วนที่เกินจากสายการบินกําหนดในตัว๋
- ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสื อเดินทาง (passport)
-ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ
- ค่าใช้จ่ายในการเข้างาน China Composite และติดต่อดูงานอื่น ๆ
-ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวทุกชนิ ด ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ นอกเหนือจากที่รายการระบุ
-ค่าหัวหน้าทัวร์ จากไทย
- ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน ในกรณี เร่ งด่วน ค่าธรรมเนียมวีซ่าสําหรับผูเ้ ดินทางชาวต่างชาติและผูถ้ ือเอกสารต่างด้าว
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม % 7 และหัก ณ ที่จ่าย % 3
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุท้ งั หมด
***โปรดส่ งเอกสารยื่นวีซ่าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 15 วันทาการ ( เผือ่ กรณีสถานทูตปิ ดทาการ หรือมีการเปลีย่ นแปลง
กระทันหันโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า )

เงื่อนไข
1. การชําระเงิน
- กรุ ณาชําระเงินมัดจํา 2,000 บาทต่อท่าน เพื่อจองตัว๋ เครื่ องบิน แบบหมู่คณะ
- กรุ ณาชําระเงินมัดจําอีก 10,000 บาทต่อท่าน ภายใน 45 วันก่อนเดินทาง
- การชําระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทั้งหมด โปรดชําระภายใน 15 วันก่อนเดินทาง
2. การคืนเงิน ตามประกาศคณะกรรมการธุ รกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่ อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับอัตราค่าบริ การ
คืนให้แก่นกั ท่องเที่ยว พ.ศ. 2553
- แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าบริ การทั้งหมด
- แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน คืนค่าบริ การร้อยละ 50
- แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ไม่ตอ้ งคืนเงินค่าบริ การ
โดยก่อนการคืนค่าบริ การ หากทางผูป้ ระกอบธุ รกิจนําเที่ยว (บริ ษทั ฟรี แมน แทรเวล จํากัด) มีการจ่ายค่าใช้จ่ายไปแล้ว
อาทิ ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ค่ามัดจําหรื อค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ฯลฯ สามารถนํามาหักออกก่อนได้
อนึ่งการแจ้งยกเลิก ปกติจะกระทําได้เฉพาะเวลา 08.00 – 17.00 น. ของวันจันทร์ -ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดของสถานทูตจีน
ในประเทศไทย) และมีผลเมื่อผูป้ ระกอบธุ รกิจนําเที่ยวยืนยันกลับเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3. ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางไม่ถึงจํานวนขั้นตํ่าดังกําหนดในตารางราคา ทางผูป้ ระกอบธุ รกิจนําเที่ยวขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเพิ่ม
ค่าบริ การนําเที่ยวแบบเหมา หรื อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการนําเที่ยว ตามเหมาะสม
4. เนื่องจากเป็ นการบริ การนําเที่ยวแบบเหมา หากมีผเู ้ ดินทาง ไม่ได้ใช้บริ การบางส่ วน อาทิ อาหารบางมื้อ ห้องพัก
โรงแรมบางคืน ค่าเข้าสถานที่บางแห่ง จะไม่สามารถขอคืนเงินในส่ วนที่ไม่ได้ใช้บริ การ
5. ค่าบริ การคิดเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิ ชย์ใช้’ขาย’ลูกค้า ประกาศโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (http://goo.gl/PiDLhI) ไม่เกิน 5.50 บาทต่อหยวนจีน หากสู งกว่านี้ ทางผูป้ ระกอบธุ รกิจนําเที่ยวขอสงวน
สิ ทธิ์ ที่จะปรับค่าบริ การตามส่ วน
6. การเดินทางโดยเครื่ องบิน มีเงื่อนไขเป็ นไปตามบัตรโดยสาร เช่น บัตรโดยสารแบบหมู่คณะของการบินไทย ปกติจะไม่
สามารถเปลี่ยนชื่อหรื อวันเดินทางได้ และหากมีเหตุการณ์ใด ๆ อาทิ เที่ยวบินล่าช้า ยกเลิก จะถือเป็ นความรับผิดชอบ
ของสายการบิน มิใช่ของผูป้ ระกอบธุ รกิจนําเที่ยว แต่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจนําเที่ยวจะพยายามดําเนินการแก้ไขสถานการณ์
ตามเหมาะสม
7. หากมีเหตุสุดวิสัย อาทิ 1) กรณี ยนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิวซี ่าจากทางสถานทูต 2) ท่านไม่ได้รับอนุ ญาตให้ผา่ นตม.
ออกจากประเทศไทย หรื อเข้าประเทศจีน 3) การเจ็บป่ วย 4) อุบตั ิเหตุ สงคราม การจลาจล ที่ทาํ ให้ผเู ้ ดินทางท่านนั้น ๆ
หรื อทั้งคณะ ไม่สามารถเดินทางได้ตามรายการนําเที่ยว ไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมด จะไม่ถือว่าเป็ นความรับผิดชอบ
ของผูป้ ระกอบธุ รกิจนําเที่ยว
8. ระดับดาวโรงแรม (star ratings) เป็ นไปตามเว็บไซต์ Ctrip.com
9. ผูป้ ระกอบธุ รกิจนําเที่ยวขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว ตามความเหมาะสม โดยความ
ยินยอมของลูกค้า (หรื อตัวแทนของลูกค้า หากเป็ นในระหว่างการเดินทาง)
ข้ อมูลผู้ประกอบธุรกิจนาเทีย่ ว
บริ ษทั ฟรี แมน แทรเวล จํากัด
ที่อยู่ 823/33-34 ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพฯ 10700
โทร. 0-2866-1525-6 โทรสาร 0-2412-1056 อีเมล์ service@freemantravel.com
ใบอนุญาตนําเที่ยวเลขที่ 11/03066 เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี 0105546012233
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