BHT9190707
ทัวร์จีน SHANGHAI HANGZHOU STRAWBERRY FARM (5D3N)

“SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน”
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)

สายการบิน แอร์ เอเซียเอ็กซ์ (XJ) : ขึน้ เครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK)

XJ 760

DMK(กรุงเทพ) - PVG(เซีย่ งไฮ้)

XJ 761

PVG(เซีย่ งไฮ้) - DMK(กรุงเทพ)

00.10 – 05.30
06.50 – 10.15

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
วันที่ 1
21.00น.

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

(-/-/-)

คณะพร้อ มกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมื อ ง กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 4 สายการบิ น Thai Air Asia X โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนออกเดินทาง ข้อควรทราบ : ประเทศจีนไม่อนุ ญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช
ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝื น จะมีโทษปรับและจับ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ดุลพินิจของเจ้าหน้ าที่ศุลกากร ด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง

วันที่ 2

เซี่ยงไฮ้ – เมืองหางโจว – ไร่สตอรเบอรี่ ทานไม่อนั ้ – ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ
- หมู่บา้ นใบชา – สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว

(B/L/D)

00.10น.

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ผ่ตู ง เมืองเซี่ ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบิน AIR ASIA X

05.30น.

เทีย่ วบินที่ XJ 760 ** ไม่มบี ริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 4.30 ชัวโมง
่ **
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ ผต่ ู ง เมืองเซี่ ยงไฮ้ ประเทศจีน (ตามเวลาท้องถิน่ เร็วกว่าเมืองไทย

เช้า

ประมาณ 1 ชัวโมง)
่
หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
บริ การอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนูติ๋มซา
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองหางโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
เมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง
1 ใน 6 นครโบราณของจีน ศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม แหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะทีม่ ี
ชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึง่ มีความมังคั
่ งมากที
่
ส่ ุดแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบัน
ศิลปะทีม่ ชี ่อื เสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึง่ ในอดีตมีคาเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซู
โจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หาง(โจว)” เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั งดงามสองฟากถนน เมืองหาง
โจว เคยได้รบั การจัดอันดับว่าเป็ นเมืองทีน่ ่ าอยูล่ าดับต้นๆ ของเมืองจีน ในปจั จุบนั นอกจากขึน้ ชื่อเรือ่ งชา
หลงจิง่ แล้ว เมืองหางโจว ยังเป็นทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ของ อาลีบาบา เจ้าพ่อธุรกิจ อีคอมเมอร์ซ ยักษ์ใหญ่
ของโลก อีกด้วย
นาท่าน ชมไร่สตรอเบอรี่ ซึง่ สตรอเบอรีถ่ อื เป็นผลไม้พน้ื เมืองชนิดหนึ่งของเมืองหางโจว ทุกท่านจะได้
สัมผัสบรรยากาศการเก็บสตรอเบอรีใ่ นช่วงฤดูใบไม้ผลิดว้ ยตัวท่านเองให้ท่านได้เดินชมไร่และถ่ายรูปเป็นที่
ระลึก พร้อมเลือกซือ้ เป็นของฝาก **ลูกค้าสามารถทานได้ไม่อนั ้ ภายในเวลาประมาณ 1 ชัวโมง**
่
(หมายเหตุ
: หากสภาพอากาศไม่เอือ้ อานวย จนทาให้สตรอเบอรีไ่ ม่ออกผลตามฤดูกาล ทางบริษทั ฯ จะเปลีย่ นเป็น
ผลไม้อ่นื ๆ แทน เช่น ลูกท้อ, พุทรา, สาลี,่ เชอร์ร,่ี แอปเปิ้ล ฯลฯ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยไกด์ทอ้ งถิน่ จะเป็ นผู้
แนะนา และดูตามความเหมาะสมของวันเดินทาง ว่ามีสวนผลไม้ชนิดใดทีส่ ามารถให้ลกู ค้าชมได้บา้ ง ทัง้ นี้
ขึน้ อยูก่ บั วันเดินทางเป็ นหลัก โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนเดินทางเข้าชม 1 วัน)

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิ เศษ เมนูไก่ขอทาน + หมูตงปอ (หมูพนั ปี )
นาท่านเดินทางสู่ คลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ ของจีน ซึง่ มีประวัตคิ วามเป็นมากว่า2,500 ปี โดนคลองแห่ง
นี้มคี วามยาวทัง้ หมดประมาณ1,794 กิโลเมตรและคลองขุดนี้ใช้แรงงานของคน ทีโ่ บราณทีส่ ุดและเป็นคลอง
ทีย่ าวทีส่ ุดซึง่ ไหลผ่านปกั กิง่ , เทียนสิน, เหอเปย่ , ซานตง, เจียงซูและเจ้อเจียง นาท่านล่องเรือคลองขุด
โบราณต้ายวิน่ เหอ ช่วงทีอ่ ยู่เมืองหางโจวจะมีความยาว 39 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่
ยังคงถูกรักษาแบบโบราณไว้ (รวมค่าล่องเรือแล้ว)

จากนัน้ นาท่านสู่ วัดเซียงจีซ่ ี เพราะกราบไหว้เทพเจ้าเตาไฟ หรือ จ้าวฮุ่นก้อง แต่ก่อนมีชายตัดฟื นคนหนึ่ง
แซ่จาง ชื่อติ้งฟุ (จางตัน) กาพร้าบิดาตัง้ แต่เด็ก เขาเป็ นคนซื่อตรงและกตัญญูต่อมารดามาก เมื่อมีเงินก็จะ
ให้มารดาเป็ นคนเก็บ วันหนึ่งจางติ้งฟุ ได้ช่วยสาวน้ อยคนหนึ่งไว้ได้ ขณะกาลังถู กสองสมุนโจรฉุ ดไปให้
หัวหน้ า สองโจรสู้ไม่ได้หนีไปรายงานหัวหน้ า หัวหน้ าโจรจึงให้พวกสมุน 20-30 คนมาล้อมจับจางติ้งฟุ ไป
ลงโทษที่ชุ ม โจร จางติ้ง ฟุ ต ัว คนเดีย ว น้ า น้ อ ยย่ อ มแพ้ ไฟ จึง ถู ก จับ ไปเผาทัง้ เป็ น ในเตาไฟยัก ษ์ ข นาด
เส้นผ่ าศูน ย์ก ลาง 12 ฟุ ต ตอนนัน้ เผอิญ เทพตรวจการณ์ ผ่ านมาพบ จึงนาวิญ ญาณจางติ้งฟุ ขึ้นสวรรค์
รายงานองค์เง็กเซียน
เมือ่ ตรวจบันทึกจากเทวทูตพบว่าจางติ้งฟุเป็นคนซื่อตรงกตัญญูมคี ุณธรรมน่ าชมเชย เหตุทถ่ี ูกเผาทัง้ เป็นนัน้
เกิดจากผลกรรมเนื่องจากสมัยเป็ นเด็ก ขณะเติมฟื นใส่เตาไม่ระวังมีลูกแมวซึ่งกาลังหลับสนิทติดอยู่ในฟื น
ด้วย องค์เง็กเซียนเห็นว่า จางติ้งฟุเป็นลูกกตัญญู มีคุณธรรม จึงมีราชโองการแต่งตัง้ จางติง้ ฟุเป็นเทพเตาไฟ
มีหน้าที่คอยรายงานความประพฤติท่ดี แี ละชัวของชายหญิ
่
งทุกครัวเรือน โดยวันที่ 24 เดือน 12 ของทุกปี
จะต้ อ งไปรายงานที่ส วรรค์ จากนั ้น ก็ม ีพ ระบัญ ชาให้ เทพอัค คีล งไปเผาผลาญชุ ม โจรจนวอดเป็ น จุ ณ
ประชาชนในแถบนัน้ จึงได้อยู่อย่างสงบสุขเรือ่ ยมา (ซึง่ เทพเจ้าเตาไฟมีแห่งเดียวในประเทศจีน ความเชื่อของ
คนจีนคือนับถือแล้วจะทาให้รวยเหลือกินเหลือใช้)

คา่

จากนัน้ เดินสู่ หมู่บา้ นเหมยเจียอู ชมสวนชาหลงจิ่ ง ไร่ชาทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ุดของเมืองหางโจว ไร่ชาเขียว หลง
จิง่ ฉา ซึง่ แปลว่าชาบ่อมังกร ของทะเลสาบซีหู เป็ นใบชาทีม่ ชี ่อื เสียงที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศจีน กล่าวกัน
ว่า ดื่มชาหลงจิง่ เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน ท่านสามารถเลือกซื้อใบชาอย่างดีไว้เป็ นของฝากให้กบั
คนทางบ้าน
บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ ต่ชาบูหม้อไฟ+ปิ้ งย่าง BBQ
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ สถานี รถไฟความเร็วสูงเมืองหางโจว สัมผัสรถไฟความเร็วสูง (บัตรโดยสารชัน้
ปกติ) จากสถานี HANGZHOU สู่ส ถานี YUHANG เป็ นเส้น ทางรถไฟความเร็ว สูงที่ม ีค วามยาวทัง้ หมด
1,318 กิโลเมตร และวิง่ ผ่านปกั กิ่ง เทียนสิน เหอเป่ย ซานตง อันฮุย เจียงซู และเซี่ยงไฮ้ทงั ้ หมด 7 เมือง
ใหญ่ ซึง่ วิง่ ด้วยความเร็วสูงถึง 300 กิโลเมตร/ชัวโมง
่

พักที่

GARDEN HANGZHOU HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 3
เช้า

ร้านผ้าไหม – เมิ องโบราณอูเจิ้น (ไม่รวมค่าล่องเรือ) – เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิ ง
– ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก

(B/L/D)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชม เอกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตด้วยผ้า
ไหม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณอูเจิ้ น เป็ นท้องถิน่ เก่าแก่ อุดมไปด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ ตาบลอู
เจิน้ ตัง้ อยู่ในเมืองถงเซียง มณฑลเจ้อเจียงทางภาคตะวันออกของจีน อยู่รมิ คลองขุด "ต้ายุ่นเหอ" ซึ่งเป็ น
คลองขุดทีย่ าวทีส่ ุดของโลก ห่างจากนครเซีย่ งไฮ้เพียง 100 กิโลเมตร ห่างจากเมืองหังโจวเมืองท่องเทีย่ วที่
ขึน้ ชื่อเพียง 60 กิโลเมตร ตาบลอูเจิน้ มีประวัตอิ ารยธรรมทีย่ าวนานถึง 7,000 ปี มีประวัตใิ นการสร้างตาบล
ทีน่ านกว่า 1,300 ปี จากนัน้ นาท่านเทีย่ วชมหมู่บา้ นเมืองโบราณทีม่ ชี ่อื เสียงมากของมณฑลเจ้อเจียง ตัง้ อยู่
ริมทะเลสาบไท่หู ทะเลสาบขนาดใหญ่ ท่คี รอบคลุมพื้นที่ของมณฑลเจ๋อเจียงและมณพลเจียงซู เป็ นเมือง
โบราณที่อนุ รกั ษ์และคงสภาพบ้านเรือนตามแบบสมัยราชวงค์ชงิ ไม่ว่าจะเป็ นลวดลายการแกะสลักไม้ตาม
หน้าต่าง หรือการแกะสลักหินทีม่ คี วามประณีตงดงาม ชมวิถชี วี ติ ความเป็นอยู่ของชาวเมืองอูเจิน้ เมืองทีไ่ ด้
ชื่อว่า "นครเวนิชแห่งมณฑลเจ๋อเจียง" มีประวัตศิ าสตร์กว่า 1,000 ปี ชมชีวติ ความเป็นอยูข่ องชาวบ้านริมน้ า
สถานทีบ่ ่งบอกความเป็ นเจียงหนันซึ่งเป็ นบ้านเกิด "เหมาตุ้น" ชมสิง่ ก่อสร้างโบราณสมัย ราชวงศ์ หมิงและ
ราชวงศ์แมนจู สภาพแวดล้อมภายในเมืองโบราณอูเจิน้ นัน้ ยังคงความสวยงามน่ าอยู่ มีคคู ลองไหลผ่านกลาง
หมู่บา้ น สะพานข้ามคูคลอง โบราณสถานและโบราณวัตถุทน่ี ่ าสนใจอีกมากมาย ทีแ่ ห่งนี้ท่านจะได้สมั ผัสถึง
บรรยากาศความเป็ นเมืองโบราณ และความเป็ นโมเดิรน์ ที่ผสมผสานได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ท่านจะได้
รับชมกรรมวิธกี ารทาเหล้าแบบโบราณและการย้อมผ้าแบบดัง้ เดิม (ไม่รวมค่าล่องเรือ)

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางกลับสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ มหานครทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของประเทศจีน ตัง้ อยู่บริเวณปากแม่น้าแยงซี
เป็ นศูนย์ก ลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีพ้นื ที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากร
ประมาณ 14 ล้านคน เป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้ ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาจนถูกขนานนามว่า
“นครปารีสแห่งตะวันออก”
ั ่ น ตกของแม่ น้ าหวงผู่ม ีค วามยาวจากเหนื อ จรดใต้ ถึง 4
นาท่ านเดิน ทางสู่ หาดไว่ ท าน ตัง้ อยู่บ นฝ งตะวั
กิโลเมตรเป็ นเขตสถาปตั ยกรรมทีไ่ ด้ช่อื ว่า “พิพธิ ภัณฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสัญลักษณ์ทโ่ี ดดเด่นของนครเซีย่ ง
ไฮ้ อีกทัง้ ถือเป็ นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารทีส่ าคัญ แห่งหนึ่งของเซีย่ งไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่
ทันเป็ นแหล่งรวมศิลปะสถาปตั ยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปตั ยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทัง้
การผสมผสานระหว่างสถาปตั ยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็ นทีต่ งั ้ ของหน่ วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร
โรงแรม และสานักงานใหญ่
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิ ง ศูนย์กลางการช้อปปิ้ งที่คกึ คักมากที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้ท่ไี ม่มวี นั
หลับ ใหล ทัง้ ยังเป็ น ที่ต ัง้ ห้างสรรพสิน ค้า มากมายและถือ เป็ น ย่านสวรรค์ข องบรรดาสาวกแบรนด์เนม
ทัง้ หลาย นอกจากนี้ทห่ี าดไว่ทานยังสามารถมองเห็น "หอไข่มุก" ซึง่ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซีย่ งไฮ้ได้อย่าง
ชัดเจนอีกด้วย ใครมาเยือนเซีย่ งไฮ้ จึงต้องไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด์” จึงเรียกได้ว่า
มาถึงเซีย่ งไฮ้จริงๆ หลังจากชมวิวเมืองเซีย่ งไฮ้จนเต็มแล้ว

นาท่านสู่รา้ น STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ท่นี ครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกับความยิง่ ใหญ่
อลังการ ครองตาแหน่ งสตาร์บคั ส์ท่ใี หญ่ และสวยที่สุดในโลก ซึ่งได้ทาการเปิ ดตัวไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม
2560 มีเนื้อที่ใหญ่โตถึง 2,787 ตารางเมตร ด้านบนของร้านตกแต่งด้วยแผ่นไม้รูปหกเหลี่ยมซึ่งเป็ นงาน
แฮนด์เมดจานวน 10,000 แผ่น และที่ตงั ้ ตระหง่านอยู่กลางร้านคือถังคัวกาแฟทองเหลื
่
องขนาด 40 ตัน สูง
เท่าตึก 2 ชัน้ ประดับประดาด้วยแผ่นตราประทับแบบจีนโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึ่งบอกเล่าเรื่องราว
ความเป็นมาของสตาร์บคั ส์ กาแฟทีค่ วในถั
ั ่ งทองเหลืองนี้จะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลืองด้านบน ซึง่ จะทา
ให้เกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี มีเคาน์เตอร์ทย่ี าวทีส่ ุด ซึง่ มีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตาแหน่งเคาน์เตอร์
ของสตาร์บคั ส์ท่มี คี วามยาวที่สุดในโลก มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทัง้ เครื่องดื่มที่ม ี
เฉพาะสาขานี้เพียงแห่งเดียว

คา่

บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูไก่แดง

พักที่

RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 4
เช้า

ร้านบัวหิ มะ – เจ้าแม่กวนอิ ม วัดหลงหัว – ร้านหยก – ถนนศิ ลปะเทียนจื่อฝาง - ซิ นเทียนตี้
(B/L/D)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึง่ เป็ นอีกวิธหี นึ่งในการผ่อนคลายความเครียด
ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธธี รรมชาติ พร้อมชมครีมเป่าซู่ถงั หรือทีร่ จู้ กั กันดีในชื่อ บัวหิ มะ
สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจาบ้าน
นาท่านเดินทางสู่ วัด หลงหัว เป็ นวัดที่เก่าแก่ท่สี ุดตัง้ อยู่ทางตอนใต้ของมหานครเซี่ยงไฮ้ ประวัติของวัด
ความเป็ นมาของวัดต้องเล่าย้อนกลับไปในสมัยสามก๊ก เมื่อปี 242 ซุนกวนต้องการสร้างวัดแห่งนี้ข้นึ เพื่อ
อุทศิ ให้กบั มารดาผูล้ ่วงลับจึงเกิดเป็ นวัดขึน้ ครัง้ แรกโดยในตอนนัน้ ใช้ช่อื วัดว่า “วัดเซียนซื่อ” แต่ต่อมาได้จงึ
ได้เปลีย่ นเป็ นหลงหัวซื่อ ภายในวัดมีวหิ ารเจ็ดหลังตัง้ อยู่บนพืน้ ทีก่ ว้างขวางทีส่ ุดในบรรดาวัดของนครเซีย่ ง
ั้
ไฮ้ วิหารแต่ละหลังมีรปู ปนพระพุ
ทธรูปและเทพผูพ้ ทิ กั ษ์ประดิษฐานอยู่ให้ผคู้ นได้เข้ามากราบไหว้ขอพรอาทิ
ในวิหารใหญ่มพี ระศรีศากยมุณี วิหารพระเมตไตรย หรือ วิหารเจ้าแม่กวนอิมที่มอี งค์เจ้าแม่กวนอิมพันกร
รายล้อมด้วยพระพุทธรูปสีทอง 500 องค์ เป็นเจ้าแม่กวนอิมพันมือทีแ่ กะมาจากไม้การบูร

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านชม ร้านหยก ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีล้าค่ากว่าทองและเพชร เป็ นสิรมิ งคลแก่ผทู้ ไ่ี ด้มา
ครอบครอง ให้ท่านได้เลือกซือ้ เป็นเครือ่ งประดับนาโชคตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาท่านชม ย่ านศิ ลปะถนนเที ยนจื่อฝาง เป็ นเขตอยู่อาศัยของชาวบ้านในยุค ค.ศ.1920 – 1930
ประกอบไปด้วยบ้านทรงยุโรปสลับกับบ้านแบบจีน ถนนแห่งนี้เริม่ มีช่อื เสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจัด
แสดงผลงานศิลปะจากศิลปิ นแบบติดดิน หรือที่ปจั จุบนั เรียกว่า “แนวสตรีท” ภายในเต็มไปด้วยคาเฟ่ และ
ร้านขายของทีร่ ะลึก และงานแสดงของศิลปิ นทัง้ ในและต่างประเทศ นาท่านเดินทางสู่ GLOBAL HARBOR
เป็ น SHOPPING MALL ในเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก ก่อสร้างแบบสถาปตั ยกรรมสไตล์ศลิ ปะแบบ โคโลเนียล
เป็ นหนึ่งเดียวในประเทศจีน ให้คุณได้ความรูส้ กึ เหมือนช้อปปิ้งอยู่ยุโรปโดยไม่ต้องเดินทางไกลภายในนัน้ มี
สินค้ามากมายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ชัน้ สองเน้นสินค้าทีอ่ อกแบบโดยนักออกแบบชื่อดังให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งและถ่ายรูป

นาท่านเดินทางสู่ ย่านซิ นเที ยนตี้ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งคนเดิน ร้านอาหารและแหล่งความบัน เทิงที่ครบครัน
ซินเทียนตี้ถอื เป็ นปลายทางที่น่าสนใจสาหรับผูท้ ต่ี ้องการสัมผัสประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเก่าใน
บรรยากาศที่ทนั สมัย เป็ นอีกจุดที่มคี วามคลาสสิกของมหานครเซี่ยงไฮ้ ท่ามกลางความวุ่นวายของเมือง
ใหญ่แห่งนี้ ย่านซิน เทียน ตี้ จะทาให้คุณหลุดออกมาจากความยุ่งเหยิงเหล่านัน้ ด้วยตึกและอาคารเก่าแก่
ห้างร้านค้าต่าง ๆ ตกแต่งให้มบี รรยากาศที่อบอุ่นคล้ายกับในยุโรป มีรา้ นอาหาร ร้านกาแฟ ให้ได้นัง่ เล่น
อ่านหนังสือเพลิน ๆ มากมาย

คา่

บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิ เศษ เมนูเสี่ยวหลงเปา

พักที่

RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 5

สนามบินผูต่ ง(เซี่ยงไฮ้) – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

(B/-/-)

เช้า

บริ การอาหารเช้า แบบ SET BOX

06.50น.

ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านสู่ สนามบิ นนานาชาติ ผต่ ู ง
ออกเดิ นทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ ดอนเมื อ ง กรุง เทพฯ โดยสายการบิ น AIR ASIA X
เที่ยวบิ นที่ XJ761 ** ไม่มบี ริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน ใช้เวลาบินประมาณ 4.30 ชัวโมง
่ **

10.15น.

เดิ นทางถึง สนามบิ นดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ
*************************************************

** หากลูกค้าท่านใดที่จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจ้าหน้ าของบริ ษทั ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริ ษทั ฯ
ทราบในวันจองทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

กาหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
2-3 ท่าน
(เด็กอายุไม่เกิน (เด็กอายุไม่เกิน
อัตราท่านละ
20 ปี )
20 ปี )
อัตราท่านละ อัตราท่านละ
วันเดินทางเดือน เมษายน 2562

พักเดี่ยว ไม่ใช้ตั ๋ว
เพิ่ม เครือ่ งบิน
อัตรา
อัตรา
ห้องละ ท่านละ

03 – 07 เมษายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

04 – 08 เมษายน 62

10,889

13,889

13,889

3,500

5,900

05 – 09 เมษายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

11 – 15 เมษายน 62

13,889

16,889

16,889

4,500

5,900

12 – 16 เมษายน 62

14,889

17,889

17,889

4,500

5,900

13 – 17 เมษายน 62

13,889

16,889

16,889

4,500

5,900

18 – 22 เมษายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

20 – 24 เมษายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

24 – 28 เมษายน 62

7,889

10,889

10,889

3,500

5,900

26 – 30 เมษายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

27 เม.ย. – 01 พ.ค. 62

10,889

13,889

13,889

3,500

5,900

วันเดินทางเดือน พฤษภาคม 2562
20 – 24 พฤษภาคม 62

8,889

11,889

11,889

3,500

5,900

22 – 26 พฤษภาคม 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

26 – 30 พฤษภาคม 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

27 – 31 พฤษภาคม 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

3,500

5,900

วันเดินทางเดือน มิถนุ ายน 2562
12 – 16 มิถน
ุ ายน 62

9,889

12,889

12,889

17 – 21 มิถน
ุ ายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

19 – 23 มิถน
ุ ายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

วันเดินทางเดือน กันยายน 2562
03 – 07 ก ันยายน 62

10,889

13,889

13,889

3,500

5,900

04 – 08 ก ันยายน 62

10,889

13,889

13,889

3,500

5,900

10 – 14 ก ันยายน 62

10,889

13,889

13,889

3,500

5,900

11 – 15 ก ันยายน 62

10,889

13,889

13,889

3,500

5,900

21 – 25 ก ันยายน 62

10,889

13,889

13,889

3,500

5,900

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 1,500
บาท ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ
(Infant) ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิ น **
** เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี นับจากวันเดิ นทาง ขออนุญาติ เก็บค่าทัวร์เพิ่ ม 3,000 บาทต่อท่าน **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,900 บาท **
(ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน และไม่รวมค่าวีซ่า)
** ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้า
พืน้ เมืองให้นักท่องเที่ยวทั ่วไปได้ร้จู กั คือ ร้านนวดเท้า(บัวหิ มะ), ร้านหยก, ร้านผ้าไหม,ร้านใบชา ซึ่ง
จาเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่าน
ทราบว่าร้านทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซื้อ
หรือไม่ซื้อขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้ สิ้ น และถ้าหากลูกค้าไม่มี
ความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่
เกิ ดขึน้ จากท่าน เป็ นจานวนเงิ น 400 หยวน / ท่าน / ร้าน

** บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่านัน้ กรณี ถือหนังสือ
เดิ นทางต่างประเทศ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากราคาทัวร์ ท่านละ 1,000
RMB หรือ (เป็ นเงิ นไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกค้าต้องไปยื่นวีซ่าเอง **
** ท่านที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดิ นทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดิ นทางและยกเว้นการทา
วีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่ องจากบริ ษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบ
กฎกติ กา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หาก
ท่านทาบัตรหายในระหว่างเดิ นทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้ อย 2 อาทิ ตย์ **
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่ งบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
และค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด เที่ยวหนึ่ง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง
อัตราค่าบริการระบุ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน สายการบิน Air Asia X อนุ ญาตให้โหลดกระเป๋า
สัมภาระ
ลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. (ไม่
จากัด
จานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่ นไขของสายการบิน) **
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไป
เป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
 ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ วต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไข
ตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่ าทิป พนัก งานขับรถ หัว หน้ าทัว ร์ และ มัค คุ เทศก์ท้อ งถิ่น ตามธรรมเนี ยม 1,500 บาท ต่ อ ทริป ต่ อ ลูก ค้า ผู้
เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้
ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทาง
ทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่ เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
× ค่าทาวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ได้รบั การยกเว้นยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติจ่ายเพิม่ จากค่าทัวร์ 1,000 หยวน และผู้
เดินทางเป็นผูด้ าเนินการยื่นวีซ่าเอง)
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
× ค่าวีซ่ากรุป๊ ท่ องเที่ ยวเข้าประเทศจีน ท่ านละ 1,500 บาท ใช้เพียงสาเนาหนังสือเดินทาง (สาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ต
ไทยและเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ ) หรือ ค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4วันทาการ) ท่านละ 1,700 บาท
(สาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตไทยโดยท่านต้องไปยืน่ ด้วยตัวเอง)
หมายเหตุ
- หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนาไปใช้กบั การเดินทางครัง้ อื่นๆได้ รวมทัง้
ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี

- กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผูป้ กครอง ในเส้นทางทีบ่ นิ ลงปกั กิง่ / ปกั กิง่ +เซีย่ งไฮ้ (เทีย่ ว 2
เมือง) ต้องยืน่ วีซ่าเดีย่ วเท่านัน้
- ในกรณีรฐั บาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทัง้ สิน้ ทาให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุป๊ ได้ ผู้
เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทา วีซ่าเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ทาการ ท่านละ 1,700 บาท หรือ วีซ่า
ด่วน 2 วัน ทาการ ท่านละ 2,750 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น สาหรับผูถ้ อื หนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ )
- กรณีทส่ี ามารถยื่นวีซ่ากรุป๊ ได้แต่ลกู ค้าประสงค์ตอ้ งการทาวีซ่าเดีย่ วสามารถติดต่อตัวแทนรับทาวีซ่าใกล้
บ้านท่าน
- สาหรับผูท้ เ่ี คยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังต่อไปนี้ 1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซ
เบกิ ส ถาน 5.ทาจิกิ ส ถาน 6.เติ ร์ก เมนิ ส ถาน 7.คาซัค สถาน 8.อิ ร ัก 9.อิ ห ร่ า น 10.อีย ิป ต์ 11.
ซาอุดอี าระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลงั กา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.
ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเรีย
(ตัง้ แต่ปี 2014 เป็นต้นมา ไม่สามารถยืน่ ขอวีซ่ากรุป๊ ได้ ต้องทาวีซ่าเดีย่ วเท่านัน้ )

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
 กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง เนื่ องจากเป็ นทัวร์ราคาโปรโมชันขออนุ
่
ญาติ เก็บ
เต็มจานวนและไม่คืนเงิ นในการยกเลิ กไม่ว่ากรณี ใดๆ และตัดทีน่ งั ่ การจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจอง
วันนี้ กรุณาชาระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั
ยอดเงินตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามา
ใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีท่มี คี วิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีท่ี
นังราคาพิ
่
เศษจานวนจากัด
 กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลีย่ นชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีทไ่ี ม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีขน้ึ ต่ า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดิน ทางได้ หากผู้เ ดิน ทางทุ ก ท่ า นยิน ดีท่ีจ ะช าระค่ า บริก ารเพิ่ม เพื่อ ให้ ค ณะเดิน ทางได้ ทางบริษัท ยิน ดีท่ีจ ะ
ประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
 กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ ขน้ึ อยู่
กับฤดูก าล สภาพภูม ิก าศ และ ตารางบิน ของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญ เท่านัน้ สิ่งสาคัญ ท่ านจาเป็ น ต้อ งมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครือ่ งบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
 กรณีทท่ี ่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ
 กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7
วัน ก่ อ นการเดินทาง หรือ ตัง้ แต่ ท่ีท่ านเริม่ จองทัว ร์ เพื่อ ให้ท างบริษัท ประสานงานกับ สายการบิน เพื่อ จัด เตรีย ม
ล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชาระเงินกรณีท่ี
ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
 กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิท ธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
 หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 5 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง

 อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่ อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ
 ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานที่ท่องเทีย่ ว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือ่ แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
 ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษทั
จะค านึ งถึงประโยชน์ ข องลูก ค้าเป็ น ส าคัญ หากกรณี ท่ีจาเป็ น จะต้อ งมีค่ าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัท จะแจ้งให้ท ราบ
ล่วงหน้า
 เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่าย
แบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
 กรณีท่ที ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้ ตามมา และ
จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
 หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้ อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึ่ง มีหน้ าใดหน้ าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้ าใดหน้ าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้ าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุ ญ าตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยัน

ด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่
บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ยี งั ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี ่ าใช้จ่าย แต่ หากออกบัต ร
โดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึง่ โดย
ส่วนใหญ่ต ั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั กระบวนการและขัน้ ตอน
ของแต่ละคณะ
 เกี่ยวกับที่นัง่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเลือ กที่นัง่ บนเครื่อ งบิน กรณี ลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณ าเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
 ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจท าให้ห้อ งพัก แบบห้อ งพัก เดี่ย ว (Single) และห้อ งคู่ (Twin/Double) และ ห้อ งพัก แบบ 3 ท่ าน (Triple) จะ
แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
 กรณีทท่ี ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์ในการคืนค่าใช้จา่ ยให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ สิน้
 ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
 บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
 บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
 รายการนี้ เป็ น เพีย งข้อ เสนอที่ต้อ งได้รบั การยืน ยัน จากบริษัท ฯอีก ครัง้ หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พ ัก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านัน้ )
••

สาเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน

ใช้สาเนาพาสปอร์ต ต้องถ่ายชัดเจน เห็นทัง้ 2 หน้ าเต็ม ตามตัวอย่างเท่านัน้ !!

•
รูปถ่าย ถ่ายจากมือถือ หรือ กล้องถ่ายรูปหน้ าตรง พื้นหลังสีขาว ห้ามถ่ายเซลฟี่ และ
ส่งรูปเข้ามาทางไลน์ ได้เลย
ตามตัวอย่างด้านล่างนี้

ท่านใดที่เคยไป 24 ประเทศดังนี้ ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุป๊ เข้าจีนได้
ต้องทาการยื่นวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน

**เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯแล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

