SHANGHAI HANGZHOU ZHUJIAJIAO (5D3N)
“PVG01 SHANGHAI ไอ้หนุ่มหมัดเมา”
สายการบิน NOK SCOOT (XW)

บินด้วยสายการบิน นกสกูต๊ (XW) : ขึน4 เครื7องที7สนามบินดอนเมือง (DMK)
ไฟท์ บนิ เฉพาะพีเรี ยตเดือนเมษายน
เลือนเวลาบินเร็วขึน!

XW 858
XW 857

DMK(กรุงเทพ) - PVG(เซี7ยงไฮ้)
PVG(เซี7ยงไฮ้) - DMK(กรุงเทพ)

19.30 – 00.45
02.00 – 05.30

พีเรี ยตเดินทางเดือนอืนๆ ไฟท์ บินปกติ

XW 858
XW 857

DMK(กรุงเทพ) - PVG(เซี7ยงไฮ้)
PVG(เซี7ยงไฮ้) - DMK(กรุงเทพ)

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยนําหนักไม่เกิน

21.05 – 02.20
03.35 – 07.10

ก.ก. ( ชิน) และ ถือขึนเครือ' งบินได้นําหนักไม่เกิน + ก.ก. **

วันที7 G

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สนามบินผูต่ ง(เซี7ยงไฮ้)

18.00น.

พักที7

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร
ชัน 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 7-+ สายการบิ น Nok Scoot โดยมีเจ้าหน้าทีข' องบริษทั ฯ คอยให้การ
ต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คําแนะนํ าเพื'อเตรียมความพร้อม
ก่อนออกเดินทาง ข้อควรทราบ : ประเทศจีนไม่อนุ ญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้า
ประเทศ หากฝ่าฝื น จะมีโทษปรับและจับ ทังนีขึนอยู่กบั ดุลพินิจของเจ้าหน้ าที'ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้า
เมือง
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ผ่ตู ง เมืองเซี7 ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบิน Nok Scoot
เทีย' วบินที' XW 858 ** ไม่มบี ริการอาหารและเครือ' งดื'มบนเครือ' งบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 4.30 ชัวโมง
' **
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ ผ่ตู ง เมืองเซี7 ยงไฮ้ ประเทศจีน (ตามเวลาท้องถิน' เร็วกว่าเมืองไทย
ประมาณ 1 ชัวโมง)
'
หลังผ่านขันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
นําท่านเดินทางสู่โรงแรมทีพ' กั ....โดยรถตูโ้ รงแรมรับทีส' นามบิน เนื'องจากเวลา . – 06.00 น. รถบัสใหญ่
ไม่สามารถขึนทางด่วนได้ ตามกฏหมายจราจรของเมืองจีน
RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที7 2

เซี7ยงไฮ้ – ร้านผ้าไหม – เมืองหางโจว – เจดียน์ างพญางูขาว – หมู่บา้ นใบชา – ถนนคน

21.05น.
02.20น.

(-/-/-)

เดิ นเหอฝัง7 เจีย – สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว
เช้า

เที7ยง

(B/L/D)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนันนําท่านเดินทางสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชม เอกซือสินค้าและผลิตภัณฑ์ ทีผ' ลิตด้วยผ้า
ไหม จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองหางโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ J ชัวโมง)
'
เมืองหลวงของมณฑลเจ้
อเจียง ใน 7 นครโบราณของจีน ศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม แหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะ
ทีม' ชี 'อื เสียงแห่งหนึ'งของประเทศจีน ซึง' มีความมังคั
' งมากที
'
ส' ุดแห่งหนึ'ง เป็ นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและ
สถาบันศิลปะทีม' ชี 'อื เสียงแห่งหนึ'งของประเทศจีน ซึง' ในอดีตมีคาํ เปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมือง
หังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หาง(โจว)” เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั งดงามสองฟาก
ถนน เมืองหางโจว เคยได้รบั การจัดอันดับว่าเป็ นเมืองทีน' ่ าอยูล่ ําดับต้นๆ ของเมืองจีน ในปจั จุบนั นอกจาก
ขึนชื'อเรือ' งชาหลงจิง' แล้ว เมืองหางโจว ยังเป็ นทีต' งสํ
ั านักงานใหญ่ของ อาลีบาบา เจ้าพ่อธุรกิจ อีคอมเมอร์ซ
ยักษ์ใหญ่ของโลก อีกด้วย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิ เศษ เมนูไก่ขอทาน + หมูตงปอ (หมูพนั ปี )
นํ าท่านเที'ยวชม เจดี ยน์ างพญางูขาว หรือ เหลยฟงถ่า ซึ'งเป็ นเจดีย์ท'ตี งอยู
ั ่บนยอดเขาริมทะเลสาบซีหู
จากตํานานอันโด่งดังของนางพญางูขาวที'ถูกเจดียแ์ ห่ งนีครอบไว้จวบจนปจั จุบนั ให้ท่านได้สมั ผัสตํานาน
เล่าขานผ่านภาพแกะสลักด้วยไม้หอม ทีใ' ช้ฝีมอื การแกะสลักอย่างวิจติ รบรรจง รวมถึงภาพและเรื'องราวการ
ประสูติ ตรัสรูแ้ ละปรินิพพานขององค์สมั มาสัมพุทธเจ้า ให้ท่านขึนลิฟท์แก้วเพื'อชมทิวทัศน์ของทะเลสาบซีหู
โดยรอบ

จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ ร้านใบชา ให้ท่านได้ชมิ ชาที'มชี 'อื เสียงของประเทศจีนหลากหลายชนิด ชาเป็ น
สินค้าขึนชื'อของเมืองจีน ทีน' ่ าลิมลองมีหลายชนิด นํ าท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณเหอฝัง7 เจีย เป็ นถนนสาย
หนึ'งทีส' ะท้อนให้เห็นประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจวได้อย่างดี ถนนสายนีมีความยาว R7
เมตร กว้าง เมตร ในปจั จุบนั ยังคงไว้ซง'ึ สภาพดังเดิมของสิง' ปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ'งแล้ว บ้านเรือนทัง

สองข้างทางที'ส ร้างขึนใหม่ล้ว นสร้า งจากไม้แ ละมุง หลัง คาสีค ราม อิส ระช้อ ปปิ งตามอัธ ยาศัยกับ สิน ค้ า
พืนเมือง ของทีร' ะลึกและของเล่นมากมาย

จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ สถานี รถไฟความเร็วสูงเมืองหางโจว สัมผัสรถไฟความเร็วสูง (บัตรโดยสารชัน
ปกติ) จากสถานี HANGZHOU สู่ส ถานี YUHANG เป็ นเส้นทางรถไฟความเร็ว สูง ที'มคี วามยาวทังหมด
1,J \ กิโลเมตร และวิง' ผ่านปกั กิง' เทียนสิน เหอเป่ย ซานตง อันฮุย เจียงซู และเซี'ยงไฮ้ทงหมด
ั
+ เมือง
ใหญ่ ซึง' วิง' ด้วยความเร็วสูงถึง J กิโลเมตร/ชัวโมง
'

คํา7
พักที7

บริ การอาหารคํา7 ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ ต่ชาบูหม้อไฟ+ปิ4 งย่าง BBQ
GARDEN HOTEL , HANGZHOU โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที7 3
เช้า

เที7ยง

ร้านยางพารา – เมิ องโบราณจูเจี7ยเจี7ยว (รวมค่าล่องเรือ) – เซี7ยงไฮ้ – ย่านซิ นเทียนตี4 (B/L/D)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ ร้านหมอนยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิต ภัณ ฑ์เพื'อ สุขภาพชนิ ด ต่ า งๆ
จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี7ยว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ J ชัวโมง)
'
ซึ'งตังอยู่ทางทิศ
ั'
ตะวันตกของเซีย' งไฮ้ ริมฝงทะเลสาบดื
นซาน และอยูร่ ะหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกับมณฑลเจียงซู เป็ นตําบลนํ า
แห่งวัฒนธรรมโบราณ ติดอันดับหนึ'งในสีท' ม'ี ชี 'อื เสียงโด่งดังในบรรดาตําบลนํ าของเมืองเซีย' งไฮ้ อีกทังได้ช'อื
ว่ าเป็ นไข่มุก ใต้แ ม่นําแยงซีเ กียงจนถึง ป จั จุ บนั นี ท่ านจะได้ล่ อ งเรือ ชมเมือ งจูเ จียเจี'ยว ซึ'ง เป็ นเมือ งที'ม ี
สิง' ก่อสร้างทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ซงิ อยูม่ ากมาย (รวมค่าล่องเรือเรียบร้อยแล้ว)

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางกลับสู่ มหานครเซี7 ยงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชัวโมง)
'
มหานครที'ใหญ่ ท'สี ุดของ
ประเทศจีน ตังอยูบ่ ริเวณปากแม่นําแยงซี เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียง
ใต้ มีพนที
ื ' 7, ตร.กม. มีประชากรประมาณ R ล้านคน เป็ นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้
ที'ได้รบั การพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก” นํ าท่านเดินทางสู่ ย่านซิ นเที ยนตี4 เป็ น
แหล่งช้อปปิ งคนเดิน ร้านอาหารและแหล่งความบันเทิงที'ครบครัน ซินเทียนตีถือเป็ นปลายทางที'น่าสนใจ
สําหรับผู้ท'ตี ้องการสัมผัสประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเก่าในบรรยากาศที'ทนั สมัย เป็ นอีกจุดที'ม ี
ความคลาสสิกของมหานครเซีย' งไฮ้ ท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองใหญ่แห่งนี ย่านซิน เทียน ตี จะทําให้
คุ ณ หลุ ด ออกมาจากความยุ่ ง เหยิง เหล่ า นั น ด้ว ยตึก และอาคารเก่ า แก่ ห้า งร้า นค้า ต่ า ง ๆ ตกแต่ ง ให้ม ี
บรรยากาศทีอ' บอุ่นคล้ายกับในยุโรป มีรา้ นอาหาร ร้านกาแฟ ให้ได้นงเล่
ั ' น อ่านหนังสือเพลิน ๆ มากมาย

คํา7
พักที7

วันที7 4
เช้า

บริ การอาหารคํา7 ณ ภัตตาคาร
RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

ร้านบัวหิ มะ – หาดไวทาน – ถนนนานกิ ง – ร้าน STARBUCK ที7ใหญ่ที7สดุ ในโลก – อุโมงค์
เลเซอร์ – ร้านหยก – ตลาดเฉิ นหวังเมี7ยว – สนามบินผูต่ ง
(B/L/D)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้ า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึง' เป็ นอีกวิธหี นึ'งในการผ่อนคลายความเครียด
ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธธี รรมชาติ พร้อมชมครีมเป่าซู่ถงั หรือทีร' จู้ กั กันดีในชื'อ บัวหิ มะ
สรรพคุ ณ เป็ นเลิศ ในด้านรัก ษาแผลไฟไหม ผุ พ อง และแมลงกัด ต่ อย เป็ นยาสามัญ ประจําบ้าน นํ าท่ าน
ั ' นตกของแม่นําหวงผู่มคี วามยาวจากเหนือจรดใต้ถงึ Rกิโลเมตรเป็ น
เดินทางสู่ หาดไว่ทาน ตังอยู่บนฝงตะวั
เขตสถาปตั ยกรรมทีไ' ด้ช'อื ว่า “พิพธิ ภัณฑ์นานาชาติ” ถือเป็ นสัญลักษณ์ทโ'ี ดดเด่นของนครเซีย' งไฮ้ อีกทังถือ
เป็ นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารทีส' ําคัญ แห่งหนึ'งของเซีย' งไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทนั เป็ นแหล่ง
รวมศิลปะสถาปตั ยกรรมทีห' ลากหลาย เช่น สถาปตั ยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทังการผสมผสาน
ระหว่างสถาปตั ยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็ นทีต' งของหน่
ั
วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และ
สํานักงานใหญ่ จากนันนําท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิ ง ศูนย์กลางการช้อปปิงทีค' กึ คักมากทีส' ุดของนครเซี'ยง
ไฮ้ทไ'ี ม่มวี นั หลับใหล ทังยังเป็ นทีต' งห้
ั างสรรพสินค้ามากมายและถือเป็ นย่านสวรรค์ของบรรดาสาวกแบรนด์
เนมทังหลาย นอกจากนีทีห' าดไว่ทนั ยังสามารถมองเห็น "หอไข่มุก" ซึง' เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเซีย' งไฮ้ได้
อย่างชัดเจนอีกด้วย ใครมาเยือนเซีย' งไฮ้ จึงต้องไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด์” จึงเรียก
ได้ว่ามาถึงเซีย' งไฮ้จริงๆ หลังจากชมวิวเมืองเซีย' งไฮ้จนเต็มแล้ว

เที7ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิ เศษ เมนูไก่แดง
นํ าท่านสู่รา้ น STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ท'นี ครเซี'ยงไฮ้ มาพร้อมกับความยิง' ใหญ่
อลังการ ครองตําแหน่ งสตาร์บคั ส์ท'ใี หญ่ และสวยที'สุดในโลก ซึ'งได้ทําการเปิ ดตัวไปเมื'อวันที' 7 ธันวาคม
a7 มีเนือที'ใหญ่โตถึง ,+\+ ตารางเมตร ด้านบนของร้านตกแต่งด้วยแผ่นไม้รูปหกเหลี'ยมซึ'งเป็ นงาน
แฮนด์เมดจํานวน , แผ่น และทีต' งตระหง่
ั
านอยู่กลางร้านคือถังคัวกาแฟทองเหลื
'
องขนาด R ตัน สูง
เท่าตึก ชัน ประดับประดาด้วยแผ่นตราประทับแบบจีนโบราณมากกว่า , แผ่น ซึง' บอกเล่าเรื'องราว
ความเป็ นมาของสตาร์บคั ส์ กาแฟทีค' วในถั
ั ' งทองเหลืองนีจะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลืองด้านบน ซึง' จะทํา
ให้เกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี มีเคาน์เตอร์ทย'ี าวทีส' ุด ซึง' มีความยาวถึง 7.b เมตร ครองตําแหน่ งเคาน์เตอร์
ของสตาร์บคั ส์ท'มี คี วามยาวที'สุดในโลก มีเครื'องดื'มหลากหลายมากกว่า
ชนิด รวมทังเครื'องดื'มที'ม ี
เฉพาะสาขานีเพียงแห่งเดียว

ั'
นํ าท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ อุ โมงค์ลอดแม่นําสายแรกในประเทศจีน เพื'อข้ามไปยังฝงตรงข้
ามใช้เวลา
ประมาณ a นาที ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็ นรูปต่างๆ

นําท่านชม ร้านหยก ชาวจีนมีความเชื'อว่าหยกเป็ นอัญมณีลาค่
ํ ากว่าทองและเพชร เป็ นสิรมิ งคลแก่ผทู้ ไ'ี ด้มา
ครอบครอง ให้ท่านได้เลือกซือเป็ นเครือ' งประดับนําโชคตามอัธยาศัย จากนันนําท่านสู่ ตลาดเฉิ นหวังเมี7ยว
หรือตลาดร้อยปี เซีย' งไฮ้ เป็ นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซีย' งไฮ้อาคารบ้านเรือนบริเวณนีเป็ นสถาปตั ยกรรม
โบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง แต่ ทําเป็ นร้านขายของมีทงของพื
ั
นเมืองโบราณ ของที'ระลึก และสินค้า
สมัยใหม่อย่างรองเท้ากีฬา กระเป๋า อีกทังยังมีรา้ นขายขนมและอาหารพืนเมืองอีกมากมาย ให้ท่านอิสระช้
อปปิงตามอัธยาศัย

คํา7

บริ การอาหารคํา7 ณ ภัตตาคาร พิ เศษ เมนูเสี7ยวหลงเปา
ได้เวลาอันสมควรนําทุกท่านสู่ สนามบิ นนานาชาติ ผต่ ู ง

วันที7 5
03.35น.
07.10น.

สนามบินผูต่ ง(เซี7ยงไฮ้) – สนามบินดอนเมือง

(-/-/-)

ออกเดิ นทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิ น Nok Scoot เที7ยวบิ น
ที7 XW 857 ** ไม่มบี ริการอาหารและเครือ' งดื'มบนเครือ' งบิน ใช้เวลาบินประมาณ 4.30 ชัวโมง
' **
เดิ นทางถึง สนามบิ นดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ
*************************************************

** หากลูกค้าท่านใดที7จาํ เป็ นต้องออกตั lวภายใน (ตั lวเครื7องบิน , ตั lวรถทัวร์ , ตั lวรถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจ้าหน้ าของบริ ษทั ทุกครัง4 ก่อนทําการออกตั lวเนื7 องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี7ยนไฟล์ท หรือ
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริ ษทั ฯ
ทราบในวันจองทัวร์ทงั 4 นี4 เพื7อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

กําหนดการเดินทาง

21 – 25 มีนาคม 62
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 62

อัตราค่าบริการ
G เด็ก m ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
m-n ท่าน
(เด็กอายุไม่เกิน (เด็กอายุไม่เกิน
อัตราท่านละ
20 ปี )
20 ปี )
อัตราท่านละ อัตราท่านละ
วันเดินทางเดือน มีนาคม 2562
8,889
8,889

11,889
11,889

พักเดี7ยว ไม่ใช้ตั lว
เพิ7ม เครือ7 งบิน
อัตรา
อัตรา
ห้องละ ท่านละ

11,889
11,889

3,500
3,500

4,900
4,900

12,889
13,889
13,889
18,889
17,889
12,889
12,889
12,889
12,889
13,889

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

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

วันเดินทางเดือน เมษายน 2562
02 – 06 เมษายน 62
05 – 09 เมษายน 62
09 – 13 เมษายน 62
12 – 16 เมษายน 62
13 – 17 เมษายน 62
16 – 20 เมษายน 62
18 – 22 เมษายน 62
23 – 27 เมษายน 62
25 – 29 เมษายน 62
30 เม.ย. – 04 พ.ค. 62

9,889
10,889
10,889
15,889
14,889
9,889
9,889
9,889
9,889
10,889

12,889
13,889
13,889
18,889
17,889
12,889
12,889
12,889
12,889
13,889

วันเดินทางเดือน พฤษภาคม 2562
02 – 06 พฤษภาคม 62
07 – 11 พฤษภาคม 62
09 – 13 พฤษภาคม 62
14 – 18 พฤษภาคม 62
17 – 21 พฤษภาคม 62
21 – 25 พฤษภาคม 62
23 – 27 พฤษภาคม 62
28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 62
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 62

9,889
9,889
9,889
11,889
11,889
9,889
9,889
9,889
9,889

12,889
12,889
12,889
14,889
14,889
12,889
12,889
12,889
12,889

12,889
12,889
12,889
14,889
14,889
12,889
12,889
12,889
12,889

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

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

12,889
12,889
12,889
12,889
12,889
12,889
12,889
12,889

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

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

12,889
12,889
12,889
14,889
14,889
12,889
12,889
13,889
12,889

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

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

12,889
12,889
14,889
12,889
12,889
12,889
12,889

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

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

วันเดินทางเดือน มิถนุ ายน 2562
04 – 08 มิถน
ุ ายน 62
06 – 10 มิถน
ุ ายน 62
11 – 15 มิถน
ุ ายน 62
13 – 17 มิถน
ุ ายน 62
18 – 22 มิถน
ุ ายน 62
20 – 24 มิถน
ุ ายน 62
25 – 29 มิถน
ุ ายน 62
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62

9,889
9,889
9,889
9,889
9,889
9,889
9,889
9,889

12,889
12,889
12,889
12,889
12,889
12,889
12,889
12,889

วันเดินทางเดือน กรกฎาคม 2562
02 – 06 กรกฎาคม 62
04 – 08 กรกฎาคม 62
09 – 13 กรกฎาคม 62
12 – 16 กรกฎาคม 62
13 – 17 กรกฎาคม 62
16 – 20 กรกฎาคม 62
18 – 22 กรกฎาคม 62
23 – 27 กรกฎาคม 62
30 ก.ค. – 03 ส.ค. 62

9,889
9,889
9,889
11,889
11,889
9,889
9,889
10,889
9,889

12,889
12,889
12,889
14,889
14,889
12,889
12,889
13,889
12,889

วันเดินทางเดือน สิงหาคม 2562
01 – 05 สงิ หาคม 62
06 – 10 สงิ หาคม 62
09 – 13 สงิ หาคม 62
13 – 17 สงิ หาคม 62
15 – 19 สงิ หาคม 62
20 – 24 สงิ หาคม 62
22 – 26 สงิ หาคม 62

9,889
9,889
11,889
9,889
9,889
9,889
9,889

12,889
12,889
14,889
12,889
12,889
12,889
12,889

27 – 31 สงิ หาคม 62
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62

9,889
9,889

12,889
12,889

12,889
12,889

3,500
3,500

5,900
5,900

12,889
12,889
12,889
12,889
12,889
12,889
12,889

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

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

16,889
14,889
14,889
16,889
16,889
16,889
14,889

4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

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

วันเดินทางเดือน กันยายน 2562
03 – 07 ก ันยายน 62
05 – 09 ก ันยายน 62
10 – 14 ก ันยายน 62
12 – 16 ก ันยายน 62
17 – 21 ก ันยายน 62
19 – 23 ก ันยายน 62
24 – 28 ก ันยายน 62

9,889
9,889
9,889
9,889
9,889
9,889
9,889

12,889
12,889
12,889
12,889
12,889
12,889
12,889

วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562
11 – 15 ตุลาคม 62
15 – 19 ตุลาคม 62
18 – 22 ตุลาคม 62
19 – 23 ตุลาคม 62
22 – 26 ตุลาคม 62
25 – 29 ตุลาคม 62
26 – 30 ตุลาคม 62

13,889
11,889
11,889
13,889
13,889
13,889
11,889

16,889
14,889
14,889
16,889
16,889
16,889
14,889

** อัตรานี4 ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ7 น ตามธรรมเนี ยม 1,500
บาท ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง G ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง m ปี ณ วันเดิ นทางกลับ
(Infant) ทัง4 นี4 ท่านสามารถให้มากกว่านี4 ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี4
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิv ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที7สนามบิน ในวันเช็คอิ น **
** เด็กอายุตาํ7 กว่า 20 ปี นับจากวันเดิ นทาง ขออนุญาติ เก็บค่าทัวร์เพิ7 ม 3,000 บาทต่อท่าน **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,900 บาท **
(ไม่มีที7นัง7 บนเครื7องบิน และไม่รวมค่าวีซ่า)
** ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที7ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้า
พืน4 เมืองให้นักท่องเที7ยวทัวไปได้
7
ร้จู กั คือ ร้านหมอนยางพารา, ร้านนวดเท้า(บัวหิ มะ), ร้านหยก, ร้านผ้า
ไหม,ร้านใบชา ซึ7งจําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั
นักท่องเที7ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ7งจะใช้เวลาร้านละ
ประมาณ wx-yz นาที ซื4อหรือไม่ซื4อขึน4 อยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง4 สิ4 น

และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิv ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที7เกิ ดขึน4 จากท่าน เป็ นจํานวนเงิ น wzz หยวน / ท่าน / ร้าน
** บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิv อัตรานี4 เฉพาะนักท่องเที7ยว ที7ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่านัน4 กรณี ถือหนังสือ
เดิ นทางต่างประเทศ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิv เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ7 มจากราคาทัวร์ ท่านละ 1,000
RMB หรือ (เป็ นเงิ นไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกค้าต้องไปยื7นวีซ่าเอง **
** ท่านที7ประสงค์จะใช้หนังสือเดิ นทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดิ นทางและยกเว้นการทํา
วีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื7 องจากบริ ษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบ
กฎกติ กา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หาก
ท่านทําบัตรหายในระหว่างเดิ นทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้ อย 2 อาทิ ตย์ **
อัตราค่าบริ การนี4 รวม
ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ' งบิน (ตั dว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชันประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
และค่าภาษีนํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลีย' นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย' วใด เทีย' วหนึ'ง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้ าที'เป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั dวเครื'องบิน ตามทีต' ามที'ตาราง
อัตราค่าบริการระบุ
ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ' งบิน สายการบิน Nok Scoot อนุ ญาตให้โหลดกระเป๋า
สัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ' งบิน โดยมีนํ4าหนักไม่เกิ น mz ก.ก. (G ชิ4 น) และ ถือขึ4นเครื7องบิ นได้นํ4าหนักไม่เกิ น } ก.ก.
(ไม่จาํ กัดจํานวนชิน แต่ทงนี
ั เจ้าหน้าทีจ' ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ' นไขของสายการบิน) **
ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
ค่าโรงแรมทีพ' กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร' ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื'นๆ ทีท' าํ ให้โรงแรมตามรายการทีร' ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ uในการปรับเปลีย' นโรงแรมทีพ' กั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต' ่างๆ ตามรายการทีร' ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแจงแต่ละสถานทีใ' นโปรแกรม
ค่าอาหาร ตามรายการทีร' ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ uในการเปลีย' นแปลงตามความเหมาะสม
ค่าเบียประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเที'ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื'อนไข
ตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี4 ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื'องดื'ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ' ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน' ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง
ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทังนีท่านสามารถให้มากกว่านีได้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ uในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน
ทีส' นามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท'กี ระเป๋าสัมภาระที'มนี ํ าหนักเกินกว่าที'สายการบินนันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน' ัง' บนเครื'องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทังนีขึนอยู่กบั สายการ
บิน และ รุน่ ของเครือ' งบินแต่ละไฟล์ททีใ' ช้บนิ ซึง' อาจเปลีย' นแปลงได้อยูท่ ส'ี ายการบินเป็ นผูก้ ําหนด
× ค่าภาษีนํามัน ทีส' ายการบินเรียกเก็บเพิม' ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั dวเครือ' งบินไปแล้ว
× ค่าทําวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ'งไม่ได้รบั การยกเว้นยื'นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติจ่ายเพิม' จากค่าทัวร์ , หยวน และผู้
เดินทางเป็ นผูด้ าํ เนินการยื'นวีซ่าเอง)
× ภาษีมลู ค่าเพิม' 7% และภาษีหกั ณ ทีจ' า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
× ค่าวีซ่ากรุป๊ ท่ องเที7 ยวเข้าประเทศจีน ท่ านละ 1,500 บาท ใช้เพียงสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ต
ไทยและเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน) หรือ ค่าวีซ่าจีนท่องเที'ยวแบบเดี'ยว (Rวันทําการ) ท่านละ ,+ บาท
(สําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตไทยโดยท่านต้องไปยืน' ด้วยตัวเอง)
หมายเหตุ
- หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนํ าไปใช้กบั การเดินทางครังอื'นๆได้ รวมทัง
ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
- กรณีเด็กอายุต' ํากว่า \ ปี เดินทางพร้อมผูป้ กครอง ในเส้นทางทีบ' นิ ลงปกั กิง' / ปกั กิง' +เซีย' งไฮ้ (เทีย' ว
เมือง) ต้องยืน' วีซ่าเดีย' วเท่านัน
- ในกรณีรฐั บาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทังสิน ทําให้ไม่สามารถยื'นวีซ่ากรุ๊ปได้
หรือ ท่านมีความประสงค์จะยื'นวีซ่าเดี'ยว ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทํา วีซ่าเดีย' วยื'นปกติ R
วัน ทําการ ท่านละ ,+ บาท หรือ วีซ่าด่วน วัน ทําการ ท่านละ ,+a บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น
สําหรับผูถ้ อื หนังสือเดินทางไทยเท่านัน)
- สําหรับผูท้ เ'ี คยเดินทางไปในประเทศ R ดังต่อไปนี .อิสราเอล .อัฟกานิสถาน J.ปากีสถาน R.อุซ
เบกิส ถาน a.ทาจิกิส ถาน 7.เติร์ก เมนิ ส ถาน +.คาซัค สถาน \.อิร ัก b.อิห ร่ า น .อีย ิป ต์ .
ซาอุดอี าระเบีย .ซีเรีย J.เลบานอน R.อินเดีย a.ศรีลงั กา 7.ลิเบีย +.ซูดาน \.แอลจีเรีย b.
ไนจีเรีย .ตุรกี .เยเมน .โอมาน J.จอร์แดน R.โซมาเรีย
(ตังแต่ปี 2014 เป็ นต้นมา ไม่สามารถยืน' ขอวีซ่ากรุป๊ ได้ ต้องทําวีซ่าเดีย' วเท่านัน)

เงื7อนไขการจอง และ การชําระเงิ น
• กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย J วัน ก่อนออกเดินทาง เนื7 องจากเป็ นทัวร์ราคาโปรโมชันขออนุ
7
ญาติ เก็บ
เต็มจํานวนและไม่คืนเงิ นในการยกเลิ กไม่ว่ากรณี ใดๆ และตัดทีน' ัง' การจองภายใน วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจอง
วันนี กรุณาชําระเงินใน วันถัดไป ก่อนเวลา 7. น. เท่านัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั
ยอดเงินตามเวลาทีก' ําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้ามา
ใหม่ นันหมายถึ
'
งว่า กรณีทม'ี คี วิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิ uไปตามระบบ ตามลําดับ เนื'องจากทุกพีเรียด เรามีทน'ี ัง'
ราคาพิเศษจํานวนจํากัด
• กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลีย' นชื'อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง + วัน ขอสงวนสิทธิ uไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีทไ'ี ม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื7อนไขสําคัญอื7นๆที7ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็ นต้องมีขนตํ
ึ ' า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ'ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดิน ทางได้ หากผู้ เ ดิน ทางทุ ก ท่ า นยิน ดีท'ีจ ะชํ า ระค่ า บริก ารเพิ'ม เพื'อ ให้ ค ณะเดิน ทางได้ ทางบริษัท ยิน ดีท'ีจ ะ
ประสานงาน เพื'อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ uในการงดออกเดินทาง หรือ เลื'อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื'นต่อไป โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื'อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง ทังนี ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที'
เป็ นกรณีพเิ ศษทุกครังหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย' นแปลงได้
• กรณีทท'ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั dวภายในประเทศ เช่น ตั dวเครื'องบิน , ตั dวรถทัวร์ , ตั dวรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื'อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก' ่อนทุกครัง และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส' ามารถเลื'อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส'ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย' นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังนีขึนอยู่
กับฤดูก าล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่ าอากาศยานเป็ นสําคัญเท่านัน สิ'ง สําคัญ ท่ านจําเป็ นต้อ งมาถึง
สนามบินเพื'อเช็คอินก่อนเครื'องบิน อย่างน้อย J ชัวโมง
'
โดยในส่วนนีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ u
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ' กิดขึนใดๆทังสิน
• กรณีทท'ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ' ป็ นกรณีพเิ ศษ
• กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย +
วันก่ อ นการเดินทาง หรือ ตังแต่ ท'ีท่านเริม' จองทัว ร์ เพื'อ ให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื'อ จัด เตรีย ม
ล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จา่ ยเพิม' เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ uในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ' กิดขึนกับผูเ้ ดินทาง
• กรุณาส่งรายชื'อผูเ้ ดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห' ลังจากชําระเงินกรณีท'ี
ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ' ห้ทราบ
• กรณีทอ'ี อกบัตรโดยสาร (ตั dว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ uในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ'ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื'อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร

• หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนํ าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย a หรือ + วัน ก่อนออกเดินทาง
• อัตราทัวร์นี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื'องบินแบบหมู่คณะ (ตั dวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื'อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน หากต้องการเปลี'ยนแปลงกรุณาติดต่ อ
เจ้าหน้าทีเ' ป็ นกรณีพเิ ศษ
• ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ' ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท'ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่า
ห้องพักเดีย' วตามทีร' ะบุ
• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 7 เดือน ณ วันกลับ
• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สีโ' มงเย็นก็จะเริม' มืดแล้ว สถานทีท' ่องเทีย' ว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ - ช.ม. การเดินทางควรเผื'อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที'ท่องเที'ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื'นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส' ามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือ' แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ uเปลี'ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื'องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื'อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนีทางบริษทั
จะคํานึ ง ถึง ประโยชน์ ของลูก ค้าเป็ นสําคัญ หากกรณีท'ีจําเป็ นจะต้อ งมีค่ าใช้จ่ายเพิ'ม ทางบริษัทจะแจ้ง ให้ทราบ
ล่วงหน้า
• เนื'องจากการเดินทางท่องเทีย' วในครังนี เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ u ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ'งที'ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท' ่องเทีย' วใดทีไ' ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ u
ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ'งให้ท่าน เนื'องจากทางบริษทั ได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่าย
แบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทังหมดแล้ว
• กรณีทท'ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ uไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที'จะเกิดขึนตามมา และ
จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท'ี ่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ'ง
• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส' ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้ อย เช่น เปี ยกนํ า ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึ'ง มีหน้ าใดหน้ าหนึ'งหายไป มี
กระดาษหน้ าใดหน้ าหนึ'งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้ าที'ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ uไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื'อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยัน
ด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบ' ริษทั เร็วทีส' ุด เพื'อยืนยันการเปลีย' นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที'
บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท'ยี งั ไม่แ (ตั dวเครื'องบิน) ท่านสามารถเปลี'ยนแปลงได้ไ ม่มคี ่ าใช้จ่าย แต่ หากออกบัตร
โดยสาร (ตั dวเครือ' งบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ uในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ' กิดขึนจริงทังหมด ซึง' โดย

•

•

•
•
•

•

•

ส่วนใหญ่ต ั dวเครื'องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทังนีขึนอยู่กบั กระบวนการและขันตอน
ของแต่ละคณะ
เกี'ยวกับที'นัง' บนเครื'องบิน เนื'องจากบัตรโดยสาร (ตั dว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ uในการเลือกที'นัง' บนเครื'องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส' ุดให้ท่านได้นงด้
ั ' วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส' ุด
ข้อมูลเพิม' เติมเกี'ยวกับห้องพักในโรงแรมทีพ' กั เนื'องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทําให้ห้อ งพัก แบบห้อ งพัก เดี'ยว (Single) และห้อ งคู่ (Twin/Double) และ ห้อ งพัก แบบ J ท่ าน (Triple) จะ
แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชันกัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
กรณีทท'ี ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ uในการคืนค่าใช้จา่ ยให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ'งทังสิน
ขอสงวนสิทธิ uการเก็บค่านํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม' หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
บริษทั ขอสงวนสิทธิ u ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํ าสิง' ของผิดกฎหมาย ซึง' อยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
บริษทั ขอสงวนสิทธิ u ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิง' ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ uในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริง กรณีท่านลืมสิง' ของไว้ทโ'ี รงแรมและจําเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท' ่านต้องการ
รายการนี เป็ น เพีย งข้อ เสนอที'ต้อ งได้ร บั การยืน ยัน จากบริษัท ฯอีก ครังหนึ' ง หลัง จากได้สํา รองโรงแรมที'พ กั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง' อาจจะปรับเปลีย' นตามทีร' ะบุในโปรแกรม

เอกสารประกอบการยื7นวีซ่าท่องเที7ยวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านัน4 )
•
สําเนาหนังสือเดิ นทาง ที7มีอายุเหลือมากกว่า • เดือน
ใช้สาํ เนาพาสปอร์ต ต้องถ่ายชัดเจน เห็นทัง4 m หน้ าเต็ม ตามตัวอย่างเท่านัน4 !!
•
รูปถ่าย ถ่ายจากมือถือ หรือ กล้องถ่ายรูปหน้ าตรง พืน4 หลังสีขาว ห้ามถ่ายเซลฟี7 และส่งรูปเข้า
มาทางไลน์ ได้เลย

ตามตัวอย่างด้านล่างนี4

ท่านใดที7เคยไป mw ประเทศดังนี4 ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุป๊ เข้าจีนได้
ต้องทําการยื7นวีซ่าเดี7ยวเข้าประเทศจีน

กรณี ทาํ วีซ่าแบบเดี7ยว ****ไม่รวมค่าวีซ่าเดี7ยว ชําระเพิ7ม m,mzz บาท****
**เมื7อท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯแล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื7อนไขข้อตกลงทัง4 หมดนี4 แล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที7มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

