วันแรก
21.30 น.

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตูหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน
THAI AIR ASIA X (XJ) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกใน
การเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ ครือ
่ ง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ทีน
่ ง่ ั แบบ 3-3-3
้ า่ ย)
ื้ นา้ หน ักเพิม
ี ค่าใชจ
(นา้ หน ักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซอ
่ ต้องเสย

วันที่สอง
00.15 น.
05.30 น.
เช้า

เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ร้านไข่มุก – หังโจว – ถนนโบราณเห่อ
ฟางเจีย่
นาทุกท่านเหินฟ้ าสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ XJ760
เดิ นทางถึ ง ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน นาท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคน
เข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองอูซ๋ ี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) ซึ่งได้รบั การขนานนาม
ว่า “ เซี่ยงไฮ้น้อย ” เนื่ องจากเป็ นเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไท่หูลอ้ มรอบ ทะเลสาบไท่หู
เป็ น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน้ าจืดที่มีขนาดใหญ่ของจีน เป็ นเมืองเก่าแก่ประวัติศาสตร์ยาวนาน
ร่วมสามพันกว่าปี ในยุคราชวงศ์โจวและฉิน
นาท่านสักการะ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถแบตเตอรี่ ) นาท่านชมพระพุทธรูปปางห้าม
ญาติทองสาริดองค์ใหญ่ที่เขาหลิงซาน ซึ่งมีความสูง 88 เมตร หนั ก 700 ตัน ประทับอยูบ่ นเนิ น
เขาหลิงซาน หันพระพักตร์ออกสู่ทะเลสาบไท่หู เป็ นพระพุทธรูปที่มีพระพักตร์งดงาม ที่เมื่อเดิ น
ไปทางใด ก็เหมือนว่าองค์พระกาลังมองตามเราอยู่ ทุกวันวัดหลิงซานยังมีจุดแสดงรูปปั้ นจาลอง

เที่ยง

คา่
พักที่

วันที่สาม
เช้า

พระพุทธเจ้ากาเนิ ดในดอกบัว โดยกลีบดอกบัวค่อยๆบานออก ผสานกับการแสดงน้ าพุดนตรี
จนกระทัง่ กาเนิ ดพระพุทธเจ้าขึ้ น เป็ นการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนู ซี่โครงหมูอซู๋ ี
น าท่ านชม ร้านไข่ มุ ก เลื อ กซื้ อครี ม ไข่มุ กบ ารุ งผิ ว ที่ ส กัด มาจากไข่มุ ก น้ า จืด ที่ เพาะเลี้ ยงใน
ทะเลสาบ รวมถึงเครื่องประดับต่างๆจากไข่มุก
จากนั้ นนาท่านเดิ นทางสู่ เมื องหังโจว (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 2 ช.ม. 30 นาที) เมืองเอก
ของมณฑลเจ้อเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม แหล่งเภสัช
อุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ งของประเทศจีน
นาท่านสู่ ถนนโบราณเห่อฟางเจีย่ ตั้งอยูเ่ ชิงเขาอู๋ซนั ของเมืองหังโจว เป็ นถนนสายหนึ่ งที่สะท้อน
ให้เห็นประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหางโจได้อย่างดี ถนนสายนี้ มีความยาว 460
เมตร กว้าง 120 เมตร ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปี ก่อน ขณะที่เมืองหังโจวเป็ นราช
ธานี อยู่น้ั น ถนนเหอฝั ่งเจียเป็ นศู นย์กลางทางวัฒ นธรรม เศรษฐกิจและการค้าในสมัยนั้ น ใน
ปั จจุบนั ยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิ มของสิ่งปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ่ งแล้ว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่
สร้างขึ้ นใหม่ลว้ นสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม มีลกั ษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนน
สายนี้ ส่วนใหญ่เป็ นร้านค้าทัว่ ไป
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนู ไก่ขอทาน และเมนูหมูพนั ปี
XIAOSHAN KAIYUAN MANJU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู –ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ –
ช้อปปิ้ งถนนนานกิง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ซึ่งกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยว่า “ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวย
ทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเนื้ อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบ

เที่ยง

คา่
พักที่

วันที่สี่
เช้า

วัดได้ 15 กม. น้ าลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ล่องเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด 3 สะพานดังเข้าสู่เขต
ทะเลสาบซีหูเก่า ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ซึ่งได้แก่ ต้วนฉานเสียน ซานถาน อิ้ นเหยิน
และหนานผิงอ่วนจง ให้ท่านได้ดื่มดา่ กับบรรยากาศของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศที่
ผ่อนคลาย จากนั้ นนาท่านสู ้ ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์
เครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิ ดต่างๆ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางกลับสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม. 30 นาที) มหานคร
ที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ของประเทศจี น ตั้งอยู่บ ริ เวณปากแม่ น้ าแยงซี เป็ นศู น ย์ก ลางการคมนาคมและ
เศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน
เป็ นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้ ที่ได้รบั การพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “นครปารีส
แห่งตะวันออก” ระหว่างทางน าท่านแวะ ร้านผ้าไหม ที่ ขึ้นชื่ อของประเทศของจีน ให้ท่านได้
เลือกซื้ อสินค้าที่ทาจากผ้าไหม เช่นผ้าห่ม เสื้ อผ้า รองเท้า เป็ นต้น
จากนั้ นนาท่านเดิ นทางสู่ ถนนนานกิ ง ถนนคนเดิ นที่ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมและ
สถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมของคนไทยอีกแห่งหนึ่ ง นอกจากนี้ ที่หาดไว่ทนั ยังสามารถมองเห็น "หอ
ไข่มุก" ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย ใครมาเยือนเซี่ยงไฮ้ จึงต้องไป
แวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด์” จึงเรียกได้วา่ มาถึ งเซี่ยงไฮ้จริงๆ หลังจากชมวิว
เมืองเซี่ยงไฮ้จนเต็มแล้ว นาท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินนานกิง
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูไก่แดง
JAMES JOYCE COFFETEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100
ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตร
เดี ยวไม่ซ้าใคร พร้อมชมครีมเป่ าซู่ถัง หรือที่รูจ้ กั กันดี ในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุ ณเป็ นเลิศในด้าน
รักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจาบ้าน
นาท่านลอดผ่าน อุโมงค์เลเซอร์ เป็ นอุโมงค์ลอดแม่น้ าสายแรกในประเทศจีน เพื่อข้ามไปยังฝั ่ง
ตรงข้ามใช้เวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็ นรูปต่างๆ ตื่ นตาตื่ น
ใจ แสง สี เสียง ภายในอุโมงค์เปลี่ยนแปลงตลอดระยะทาง บางช่วงทาให้รสู ้ ึกเหมือนเดินทางอยู่
ในห้วงอวกาศเลยทีเดียว อุโมงค์เลเซอร์มีความลึกลงไปจากพื้ นแม่น้ า 9 เมตร ความยาว
646.70 เมตร สร้างเสร็จ เมื่อปี ค.ศ. 2000 ถื อว่าเป็ น 1 ใน 5 อย่างที่นักท่องเที่ยวที่ไปเยือน
เซี่ยงไฮ้ตอ้ งห้ามพลาด
จากนั้ น นาท่านสู่บริเวณ หาดไว่ ทาน ซึ่ งไม่ได้เป็ นหาดทรายชายทะเลแต่ อย่างใด แต่ เป็ นย่าน
ถนนริมแม่น้ าที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแม่น้ าหวงผู่ฝั่งตะวันตกซึ่งอยู่ในย่านเมือง
เก่า หาดไว่ทนั ยังเคยเป็ นสถานที่ ถ่ายทาภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่อง “เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้” ซึ่งถ่ ายทอด
เรื่ องราวของเจ้าพ่อเซี่ ย งไฮ้ ที่ เกิ ดขึ้ นในยุ ค ที่ เมื องเซี่ ย งไฮ้เต็ ม ไปด้วยเจ้าพ่อหลายแก๊ง แย่งชิ ง
อานาจกันให้วุ่นวายไปหมด หาดไว่ทันจึงมีชื่อที่รูจ้ กั ในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยว่า "หาดเจ้าพ่อ
เซี่ยงไฮ้" นัน่ เอง และหาดไว่ทนั นี้ ยังอยูใ่ กล้

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านชมทิวทัศน์ของมหานครเซี่ยงไฮ้บนตึก SWFC ชั้นที่100 (Shanghai World Financial
Center) ตั้งอยูใ่ นเขตผู่ตง ทางตะวันออกของแม่น้ าหวงผู่ มีความสูง 492 เมตรเป็ นตึกที่สูงเป็ น
อันดับ 9 ของโลก (2017) ตึก SWFC ได้รบั การกล่าวถึงในสถาปั ตยกรรมที่โดดเด่นแปลกตา
นัน่ คือส่วนบนสุดของตึกจะมีรู เป็ นดีไซน์ที่ช่วยลดแรงปะทะของกระแสลม ในตอนแรกออกแบบ
เป็ นรูวงกลม แต่มีคนจีนแย้งว่าดูแล้วทาให้นึกถึงภาพพระอาทิตย์บนธงชาติญี่ปุ่น ก็เลยเปลี่ยน
จากรูวงกลมเป็ นช่องสี่เหลี่ยมแทน ด้วยรูปลักษณ์นี้ทาให้คนนิ ยมเรียกตึก SWFC ว่าตึกที่เปิ ดฝา
ขวด ตึก SWFC มีจุดชมวิวเปิ ดสาหรับนักท่องเที่ยว 3 ชั้นได้แก่ ชั้น 94, 97 และ 100

ซึ่งชั้น 100 อยูท่ ี่ความสูง 474 เมตรเป็ นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในโลกเทียบกับบรรดาตึกระฟ้ า
ด้วยกัน (ตึก Burj Khalifa ในเมืองดูไบที่สูงที่สุดในโลกมีจุดชมวิวที่ความสูงแค่ 452 เมตร)
จากนั้ นนาท่านสู่ “ตลาดเฉินหวังเมี่ยว” หรือตลาดร้อยปี เซี่ยงไฮ้ เป็ นตลาดเก่าของผู่ตง เมือง
เซี่ยงไฮ้อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้ เป็ นสถาปั ตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง แต่ ทาเป็ น
ร้านขายของมีท้งั ของพื้ นเมืองโบราณ ของที่ระลึก และสินค้าสมัยใหม่อย่างรองเท้ากีฬา กระเป๋า
อีกทั้งยังมีรา้ นขายขนมและอาหารพื้ นเมืองอีกมากมาย ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
จากนั้ นนาท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็ นเครื่องประดับนาโชค ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากอันล้า
ค่าแก่คนที่ท่านรัก
คา่
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูเสี่ยวหลงเปา
พักที่
NEW KNIGHT ROYAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่หา้
เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
03.00 น. สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง
เช้า
บริการอาหารเช้าแบบกล่อง เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
06.50 น. นาทุกท่านเหินฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X(XJ) เที่ยวบินที่ X761
10.15 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...
**************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยู่กบั ความเหมาะสม และคานึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก**
**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
07 – 11 มิถุนายน 2561
14 – 18 มิถุนายน 2561
21 – 25 มิถุนายน 2561
26 – 30 กรกฎาคม 2561
09 – 13 สิงหาคม 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
11,900
11,900
11,900
16,900
16,900

ราคา
เด็ก
พักเดี่ยวเพิ่ม ไม่รวม
อายุต ่ากว่า 18 ปี
ตั ๋ว
14,900
3,500
6,900
14,900
3,500
6,900
14,900
3,500
6,900
19,900
4,000
6,900
19,900
4,000
6,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์ท่าน
ละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสินค้าพื้ นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา,
หยก, บัวหิ มะ, ผลิตภัณ ฑ์จากผ้าไหม, ร้านไข่มุก ซึ่งจาเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมี ผลกับ
ราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่าน
แวะชม ซื้ อหรือไม่ ซื้อขึ้ นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหาก
ลูกค้าไม่ มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุ กเมื อง หรือหากท่ านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 300 หยวน/ร้าน/ท่าน
• ณ สถานที่ ท่องเที่ ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ ายรูปแล้วมาจาหน่ ายในวันสุ ดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ
สามารถซื้ อได้ แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ท้งั สิ้ น แต่เป็ นการบอกกล่าว
ล่วงหน้า

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท
(สาหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทาง
บริษทั
3. คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหวั หน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดิ นทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเ มล์ หรือเดิ นทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นั กท่ อ งเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ ต ้อ งการขอรับ เงิ น ค่ าบริ ก ารคื น นั กท่ อ งเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ (ผู ้ มี ชื่ อ ใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดิ นทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบ
อานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การต่ างๆ และหน้ าสมุ ดบัญ ชี ธนาคารที่ ตอ้ งการให้น าเงิ นเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
**เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่
สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมดให้กบั ท่านทุกกรณี**
3. การเดิ นทางที่ ตอ้ งการันตี มดั จาหรื อซื้ อขาดแบบมีเงื่ อนไข หรื อเที่ ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติ ดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วัน เวลาดังกล่าวและวันหยุ ดนั กขัต ฤกษ์ ที่ รฐั บาลประกาศในปี นั้ น ๆถื อว่าเป็ นวันหยุ ด ทาการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน

เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถู กปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิ นค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้ก ับ นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้ า อย่างน้ อ ย 7 วัน ก่อ นการเดิ น ทางส าหรับ
ประเทศที่ ไ ม่มี วีซ่ า และอย่ างน้ อ ย 10 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรับ ประเทศที่ มี วีซ่ า แต่ ห ากทาง
นั กท่องเที่ ยวทุ กท่านยินดี ที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่ มีนักท่องเที่ยวร่วมเดิ น ทางน้อยกว่าที่ทาง
บริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่ หนั งสื อเดิ นทาง และอื่ นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิ น ในกรณี ที่นักท่องเที่ ย วหรื อเอเจนซี่
มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดิ นทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดิ นทางจริงของประเทศที่เดิ นทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึ ง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนั กท่องเที่ยว
ที่ มิ ได้เกิ ด จากความผิ ด ของทางบริ ษั ท เช่ น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ด หยุ ด งาน การปฏิ วัติ
อุ บัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญ หายหรื อเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ ยนแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้ น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิ น ตราต่ างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิ น ค่าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การเปลี่ ย นแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น

ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะน าติ ด ตั วขึ้ นเครื่ อ งบิ น ต้อ งมี ข นาดบรรจุ ภัณ ฑ์ไม่ เกิ น 100
มิลลิ ลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุ กชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิ ลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติ กใสซึ่ งมีซิปล็ อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ
1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่ งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. กรุ ณาเตรี ยมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสี ฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่ องจากรัฐบาล
ท้องถิ่นต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการทิ้ งขยะ จึงไม่มีบริการที่โรงแรม
4. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรี่สารองขึ้ นไปบนเครื่องบินดังนี้
แบตเตอรี่สารองสามารถนาใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด ได้แก่
4.1 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้ นเครื่อง
ได้ไม่มีการจากัดจานวน
4.2 แบตเตอรี่ ส ารองที่ มี ความจุ ไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรื อ 100-160 Wh สามารถนาขึ้ น
เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
4.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้ นเครื่องในทุกกรณี
5. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
*****************************************

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป เฉพาะพาสสปอต์ ไทยเท่ านั้น!!
• สาเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
• สาเนาสูตบิ ตั ร เฉพาะผูเ้ ดินทางอายุต ่ากว่า 18 ปี

การทาวีซ่ากรุ๊ปท่องเทีย่ วนัน่ ใช้แค่เพียงสาเนาพาสสปอต์ทชี่ ัดเจนเท่านัน้ !!
ลูกค้าไม่ตอ้ งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา ต้องถ่ายให้ติดทั้ง 2 หน้าแบบตัวอย่าง

