โปรแกรมดูงาน China Composites 2016
กําหนดการเดินทาง 30 สิ งหาคม - 3 กันยายน 2559 (5 วัน 3 คืน)
คืนวันอังคารที่ 30 สิ งหาคม กรุ งเทพ – เซี่ยงไฮ้
(30/8/2559)
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 สายการบินไทย
(TG) (จะแจ้งจุดนัดพบอีกครั้ง)
วันทีส่ อง เซี่ยงไฮ้ - ดูงาน China Composite Expo (31/8/2559)
00.30-05.45 เดินทางสู่เซี่ยงไฮ้โดย TG662
เช้า
รับประทานอาหารเช้า
นําท่านเดินทางไปดูงาน China Composite ที่ SWEECC
(เพื่อความสะดวกของท่าน ทัวร์ จะแจก pocket money ให้ลูกทัวร์ซ้ืออาหารกลางวันเอง 30 หยวน/ท่าน)
บ่าย
นําท่าน ดูงานต่ อ
คํ่า
พักที่ Holiday Inn Express Shanghai Zhabei หรื อเทียบเท่า
วันทีส่ าม เซี่ยงไฮ้ – ดูงาน China Composite Expo (1/9/2559)
เช้า
นําท่านเดินทางไป ดูงาน China Composite Expo
(เพื่อความสะดวกของท่าน ทัวร์จะแจก pocket money ให้ลูกทัวร์ซ้ืออาหารกลางวันเอง 30 หยวน/ท่าน)
บ่าย
ดูงานต่ อ
เย็น
บริ การอาหารคํ่า อาหารบุฟเฟต์นานาชาติ GOLDEN JAGUAR ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 200 ชนิด
อาทิ หูฉลาม รังนก หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊กเนื้อ เป็ ด ไก่งวงแพะย่าง กุง้ ทอด ติ่มซํา รวมถึงเค้ก
หลากหลายชนิด พิเศษ! เครื่ องดื่มไม่อ้ นั เช่น ชาเขียวหลงจิ่ง ชาอูห่ ลง นํ้าผลไม้ เบียร์ทอ้ งถิ่น ไวน์
แดงท้องถิ่น ฯลฯ (อาหารอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละวัน)
วันทีส่ ี่
เซี่ยงไฮ้ – ดิสนีย์แลนด์
(2/9/2559)
เช้า
นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดสิ นีย์แลนด์ (Shanghai Disneyland) สวนสนุกแห่งนี้เป็ นสวน
สนุกแห่งที่ 6 ของดิสนียแ์ ลนด์ทวั่ โลก มีขนาดใหญ่อนั ดับ 2 ของโลก ซึ่งสถาปั ตยกรรมและการ
ก่อสร้าง รวมทั้งเครื่ องเล่นชนิดต่างๆ ล้วนทํามาจากวัสดุคอมโพสิ ท เพื่อเป็ นแนวทางให้ท่าน
นําไปเป็ น Inspiration ในการสร้างสรรค์งานคอมโพสิ ทของไทยต่อไปในอนาคต
(เพื่อความสะดวกของท่าน ทัวร์จะแจก pocket money ให้ลูกทัวร์ซ้ืออาหารกลางวันเอง 80 หยวน/
ท่าน)
(วันนี้ดิสนียแ์ ลนด์เปิ ด 10.00-19.00 น.)
เย็น
นําท่านรับประทานอาหารเย็น (นอกดิสนียแ์ ลนด์)
วันแรก
22.30

วันทีห่ ้ า
เช้า

เซี่ยงไฮ้ – กรุ งเทพฯ
(3/9/2559)
นําท่านชม วัดพระหยกขาว เป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในเซี่ยงไฮ้และเป็ นวัดที่นกั ท่องเที่ยวเข้า
นมัสการเป็ นจํานวนมากที่สุดของเซี่ยงไฮ้ ในปี ค.ศ. 1876 ตรง กับรัชสมัยกวางสูฮ่องเต้แห่ง
ราชวงศ์ชิง มีพระภิกษุจากเกาะผูถ่ ่อซานคือหลวงพ่อฮุ่ยเกินได้เจริ ญรอยพระถังซําจัง๋ เดินทางไป
ศึกษาพระไตรปิ ฎกยังประเทศอินเดีย ขากลับเดินทางผ่านประเทศพม่าได้อญั เชิญพระพุทธรู ปหยก
ขาวกลับเมือง 5 องค์ดว้ ยกันและได้มอบให้ชาวเซี่ยงไฮ้ 2 องค์ ในปี ค.ศ. 1882 ได้มีการสร้างวัดเพื่อ
ประดิษฐานพระหยก 2 องค์ และต่อมาในช่วงปฏิวตั ิวฒั นธรรมในสมัยเหมาเจ๋ อตุง วัดแห่งนี้ได้ถูก
ทําลายลงแต่โชคดีที่พระพุทธรู ปหยกขาวไม่ได้ถูกทําลาย จึงอัญเชิญมาประดิษฐานที่วดั ที่สร้างขึ้น
ใหม่ในปี 1928
นําท่านสู่ เถียนจื่อฟาง 田子坊 (เปิ ด 10.00 น.) เดิมเป็ นย่านที่อยูอ่ าศัย เป็ นย่านตึกแถวเก่าที่ถูก
บูรณะใหม่ กลายเป็ นแหล่งนัดพบของเด็กวัยรุ่ น ชั้นล่างของตึกแถวย่านนี้ถูกสร้างเป็ นร้านกาแฟเก๋ ๆ
ร้านตุก๊ ตา ร้านอาหารนานาชาติที่ตกแต่งอย่างมีสไตล์ เป็ นแหล่งรวมพวก art gallery แต่ช้ นั บนยังคง
เป็ นที่พกั อาศัยที่คงเสน่ห์ของวันวานไว้อย่างสมบูรณ์ เป็ นหนึ่งในสถานที่ ๆ น่าถ่ายรู ปไว้เป็ นที่ระลึก
โดยเฉพาะช่วงฝนตกพรํา ๆ หินเรี ยงบนพื้นถนนตามตรอกซอกซอยจะมันวาว (แต่ไม่ถึงกับลื่น) สวย
มาก
สาย
นําท่านช้อปปิ้ งที่ ย่านการค้ าตลาดใต้ ดนิ เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้ าใต้ดิน ที่ขายของก๊อปปี้
หลังเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
15.30
เดินทางถึงสนามบินผูต่ ง
17.25-21.00 เดินทางกลับประเทศไทยโดย TG665 (รั บประทานอาหารเย็นบนเครื่ อง)
รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ถ้าใช้ Holiday Inn Express Zhabei

ค่ าบริการไม่ รวมตั๋วและภาษี ท่ านละ (บาท)

พักคู่ 19,900 บาท
พักเดีย่ ว +3,000 บาท
หมายเหตุ จะมีการแวะเข้าร้านช้อปปิ้ งอีก 3 ที่ เช่น สมุนไพร ผ้าไหม ไข่มุก
สาหรับ 15 ท่ านขึน้ ไป

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กบั ภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

ราคาดังกล่ าวรวม
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน แบบปกติ มูลค่า 1,500 บาทต่อท่าน
-ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถ
- ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ (แบบมาตรฐานทัวร์ ทวั่ ไป หากต้องการพิเศษสามารถสัง่ และชําระ
เพิ่มได้)
-ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งตามที่รายการระบุ
- ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง
- ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 80 หยวน/ลูกค้า 1 ท่าน
-ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินประกันอุบตั ิเหตุท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม์)
ราคาดังกล่ าวไม่ รวม
-ค่าตัว๋ เครื่ องบินเดินทางไปกลับกรุ งเทพฯ-เซี่ ยงไฮ้-กรุ งเทพฯ (เงื่อนไขตามชนิดตัว๋ และกฎของสายการบิน)
- ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทาง (checked baggage) ส่วนที่เกินจากสายการบินกําหนดในตัว๋
- ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสื อเดินทาง (passport)
-ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษนอกเหนือรายการ
- ค่าใช้จ่ายในการเข้างาน China Composite และติดต่อดูงานอื่น ๆ
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ นอกเหนือจากที่รายการระบุ
-ค่าหัวหน้าทัวร์ จากไทย
- ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน ในกรณี เร่ งด่วน ค่าธรรมเนียมวีซ่าสําหรับผูเ้ ดินทางชาวต่างชาติและผูถ้ ือเอกสารต่าง
ด้าว
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุท้งั หมด
***โปรดส่ งเอกสารยื่นวีซ่าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 15 วันทาการ ( เผือ่ กรณีสถานทูตปิ ดทาการ หรือมี
การเปลี่ยนแปลงกระทันหันโดยไม่แจ้งให้ ทราบล่ วงหน้ า )

หมายเหตุ ในส่ วนของตั๋วเครื่องบิน
- เนื่องจากการบินไทยมีตวั๋ ราคาพิเศษ (THAI SAVER) ซึ่ งมีราคาถูกกว่าตัว๋ แบบหมู่คณะ แต่ไม่
สามารถจองล่วงหน้าเป็ นระยะเวลานานได้ และมีจาํ นวนจํากัด และมีเงื่อนไขเข้มงวด อาทิ ซื้ อ
แล้วไม่สามารถคืนเงินได้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้ (โปรดชมรายละเอียดได้ที่
www.thaiairways.com/booking/flexpricer/th/THWSA.html ) โดย ณ ปัจจุบนั มีราคาประมาณ
13,000 บาท ซึ่ งท่านสามารถซื้ อได้เองผ่านทางเว็บไซต์ของการบินไทย โดยใช้บตั รเครดิต หรื อ
ให้ทางบริ ษทั ฯ ซื้ อให้ก็ได้ แต่ใคร่ รบกวน ขอรับค่าตัว๋ เต็มจํานวนล่วงหน้า (หากตัว๋ ที่ซ้ื อได้จริ ง
มีราคาที่เปลี่ยนแปลงไป ทางบริ ษทั ฯจะเก็บเพิ่ม/คืนส่ วนต่างให้)
- ค่าตัว๋ ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ และหากเต็ม ท่านจะต้องซื้ อตัว๋ ในระดับราคาสู งขึ้นไป
(อาทิ THAI SAVER PLUS www.thaiairways.com/booking/flexpricer/th/THVSAPN.html )
ที่ราคาประมาณ 16,365 บาท หรื อระดับอื่น ๆ ที่สูงขึ้น จึงใคร่ ขอเชิญท่านพิจารณาโดยด่วน

เงือ่ นไข
1. การชําระเงิน
- การชําระค่าทัวร์ ท้งั หมด (ไม่รวมตัว๋ ) โปรดชําระภายในวันที่ 16 สิ งหาคม 2559 (15 วันก่อนเดินทาง)
2. การคืนเงิน ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่ อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับ
อัตราค่าบริ การคืนให้แก่นกั ท่องเที่ยว พ.ศ. 2553
- แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าบริ การทั้งหมด
- แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน คืนค่าบริ การร้อยละ 50
- แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ไม่ตอ้ งคืนเงินค่าบริ การ
โดยก่อนการคืนค่าบริ การ หากทางผูป้ ระกอบธุรกิจนําเที่ยว (บริ ษทั ฟรี แมน แทรเวล จํากัด) มีการจ่าย
ค่าใช้จ่ายไปแล้ว อาทิ ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ค่ามัดจําหรื อค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ฯลฯ สามารถนํามา
หักออกก่อนได้
อนึ่งการแจ้งยกเลิก ปกติจะกระทําได้เฉพาะเวลา 08.00 – 17.00 น. ของวันจันทร์ -ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดของ
สถานทูตจีน ในประเทศไทย) และมีผลเมื่อผูป้ ระกอบธุรกิจนําเที่ยวยืนยันกลับเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3. ในกรณี ที่ผเู้ ดินทางไม่ถึงจํานวนขั้นตํ่าดังกําหนดในตารางราคา ทางผูป้ ระกอบธุรกิจนําเที่ยวขอสงวนสิ ทธิ์
ในการเพิ่มค่าบริ การนําเที่ยวแบบเหมา หรื อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการนําเที่ยว ตามเหมาะสม
4. เนื่องจากเป็ นการบริ การนําเที่ยวแบบเหมา หากมีผเู้ ดินทาง ไม่ได้ใช้บริ การบางส่วน อาทิ อาหารบางมื้อ
ห้องพักโรงแรมบางคืน ค่าเข้าสถานที่บางแห่ง จะไม่สามารถขอคืนเงินในส่วนที่ไม่ได้ใช้บริ การ
5. ค่าบริ การคิดเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิ ชย์ใช้’ขาย’ลูกค้า ประกาศโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย (http://goo.gl/PiDLhI) ไม่เกิน 5.35 บาทต่อหยวนจีน หากสูงกว่านี้ ทางผู้
ประกอบธุรกิจนําเที่ยวขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับค่าบริ การตามส่วน
6. การเดินทางโดยเครื่ องบิน มีเงื่อนไขเป็ นไปตามบัตรโดยสาร เช่น บัตรโดยสารแบบหมู่คณะของการบิน
ไทย ปกติจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรื อวันเดินทางได้ และหากมีเหตุการณ์ใด ๆ อาทิ เที่ยวบินล่าช้า ยกเลิก
จะถือเป็ นความรับผิดชอบของสายการบิน มิใช่ของผูป้ ระกอบธุรกิจนําเที่ยว แต่ผปู้ ระกอบธุรกิจนําเที่ยว
จะพยายามดําเนินการแก้ไขสถานการณ์ตามเหมาะสม
7. หากมีเหตุสุดวิสยั อาทิ 1) กรณี ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต 2) ท่านไม่ได้รับ
อนุญาตให้ผา่ นตม.ออกจากประเทศไทย หรื อเข้าประเทศจีน 3) การเจ็บป่ วย 4) อุบตั ิเหตุ สงคราม การ
จลาจล ที่ทาํ ให้ผเู้ ดินทางท่านนั้น ๆ หรื อทั้งคณะ ไม่สามารถเดินทางได้ตามรายการนําเที่ยว ไม่ว่าบางส่วน
หรื อทั้งหมด จะไม่ถือว่าเป็ นความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบธุรกิจนําเที่ยว
8. ระดับดาวโรงแรม (star ratings) เป็ นไปตามเว็บไซต์ Ctrip.com
9. ผูป้ ระกอบธุรกิจนําเที่ยวขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว ตามความ
เหมาะสม โดยความยินยอมของลูกค้า (หรื อตัวแทนของลูกค้า หากเป็ นในระหว่างการเดินทาง)
ข้ อมูลผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว
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