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วันแรก กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เซียงไฮ้
21.30 น.
พร้ อมกันทีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั น 3 ประตูหมายเลข 4 เคาน์ เตอร์ 4 สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ)
พบเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใช้ เครือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีนัง แบบ 3-3-3
(นํ าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่ าน หากต้ องการซื อนํ าหนักเพิม ต้ องเสียค่ าใช้ จ่าย)

วันทีสอง
00.15 น.
05.30 น.
เช้ า

เทียง

เซียงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่ หลิงซาน(รวมรถราง) – ร้ านไข่ มุก – หังโจว – ถนนโบราณเห่ อฟางเจีย
นําทุกท่านเหินฟ้ าสูม่ หานครเซียงไฮ้ ประเทศจีน โดยเทียวบินที XJ760
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ ผ่ ตู ง ประเทศจีน นําท่านผ่านขั นตอนการตรวจคนเข้ าเมืองและรับกระเป๋ าสัมภาระ
บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร
จากนั นนําท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง) ซึงได้ รับการขนานนามว่า “ เซียงไฮ้ น้อย ” เนืองจากเป็ น
เมืองอุตสาหกรรมทีมีทะเลสาบไท่หลู ้ อมรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็ น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบนํ าจืดทีมีขนาดใหญ่ของจีน เป็ นเมือง
เก่าแก่ประวัติศาสตร์ ยาวนานร่วมสามพันกว่าปี ในยุคราชวงศ์โจวและฉิน
นําท่านสักการะ พระใหญ่ หลิงซานต้ าฝอ (รวมรถแบตเตอรี ) นําท่านชมพระพุทธรูปปางห้ ามญาติทองสําริ ดองค์ใหญ่ทีเขาหลิง
ซาน ซึงมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ประทับอยูบ่ นเนินเขาหลิงซาน หันพระพักตร์ ออกสูท่ ะเลสาบไท่หู เป็ นพระพุทธรู ปทีมี
พระพักตร์ งดงาม ทีเมือเดินไปทางใด ก็เหมือนว่าองค์พระกําลังมองตามเราอยู่ ทุกวันวัดหลิงซานยังมีจุดแสดงรู ปปั นจําลอง
พระพุทธเจ้ ากําเนิดในดอกบัว โดยกลีบดอกบัวค่อยๆบานออก ผสานกับการแสดงนํ าพุดนตรี จนกระทังกําเนิดพระพุทธเจ้ าขึ น
เป็ นการแสดงทีนา่ ตืนตาตืนใจ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่ านด้ วย เมนูซโี ครงหมูอ๋ ซู ี
นําท่านชม ร้ านไข่ มุก เลือกซื อครี มไข่มกุ บํารุงผิว ทีสกัดมาจากไข่มกุ นํ าจืด ทีเพาะเลี ยงในทะเลสาบ รวมถึงเครื องประดับต่างๆ
จากไข่มกุ
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จากนั นนําท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม. 30 นาที) เมืองเอกของมณฑลเจ้ อเจียง 1 ใน 6 นคร
โบราณของจีน เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม แหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที มีชือเสียงแห่งหนึงของประเทศ
จีน
นําท่านสู่ ถนนโบราณเห่ อฟางเจี ย ตั งอยู่เชิงเขาอู๋ซนั ของเมืองหังโจว เป็ นถนนสายหนึงทีสะท้ อนให้ เห็นประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหางโจได้ อย่างดี ถนนสายนี มีความยาว460 เมตร กว้ าง 120 เมตร ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีนเมือ 880
กว่าปี ก่อน ขณะทีเมืองหังโจวเป็ นราชธานีอยู่นั นถนนเหอฝั งเจียเป็ นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้ าในสมัยนั น
ในปั จจุบนั ยังคงไว้ ซึงสภาพดั งเดิมของสิงปลูกสร้ างโบราณส่วนหนึงแล้ วบ้ านเรื อนทั งสองข้ างทางทีสร้ างขึ นใหม่ล้วนสร้ างจากไม้
และมุงหลังคาสีคราม มีลกั ษณะเรี ยบง่ายแบบโบราณ สองข้ างถนนสายนี ส่วนใหญ่เป็ นร้ านค้ าทัวไป
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่ านด้ วย เมนูไก่ ขอทาน และเมนูหมูพันปี
XIAOSHAN KAIYUAN MANJU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ า

คํา
พักที

วันทีสาม
เช้ า

เทียง

หังโจว – ล่ องเรือทะเลสาบซีหู –ร้ านผลิตภัณฑ์ ยางโอโซน – ร้ านผ้ าไหม – เซียงไฮ้ –
ช้ อปปิ งถนนนานกิง
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่าน ล่ องเรือชมทะเลสาบซีหู ซึงกวีจีนบรรยายเปรี ยบเปรยว่า “ซีหเู หมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริ ยาบท ซีหสู วยทุกฤดูกาล”
ทะเลสาบซีหมู ีเนื อที 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบวัดได้ 15 กม. นํ าลึกเฉลีย 1.5 เมตร ล่องเข้ าสูเ่ ขตทะเลสาบซีหใู หม่
ลอด 3 สะพานดังเข้ าสูเ่ ขตทะเลสาบซีหเู ก่า ชมทิวทัศน์สบิ แห่งของทะเลสาบซีหู ซึงได้ แก่ ต้ วนฉานเสียน ซานถาน อิ นเหยิน และ
หนานผิงอ่วนจง ให้ ท่านได้ ดืมดํากับบรรยากาศของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศที ผ่อนคลาย จากนั นนําท่านสู้ ร้ าน
ผลิตภัณฑ์ ยางโอโซน ให้ ทา่ นได้ เลือกชมสินค้ าและผลิตภัณฑ์เครื องนอนเพือสุขภาพชนิดต่างๆ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางกลับสู่ มหานครเซียงไฮ้ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม. 30 นาที) มหานครทีใหญ่ทีสดุ ของประเทศจีน ตั งอยู่
บริ เวณปากแม่นํ าแยงซี เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีพื นที 6,200 ตร.กม. มีประชากร
ประมาณ 14 ล้ านคน เป็ นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้ ที ได้ รับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “นครปารี สแห่ง
ตะวันออก” ระหว่างทางนําท่านแวะ ร้ านผ้ าไหม ทีขึ นชือของประเทศของจีน ให้ ท่านได้ เลือกซื อสินค้ าทีทําจากผ้ าไหม เช่นผ้ า
ห่ม เสื อผ้ า รองเท้ า เป็ นต้ น
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จากนั นนําท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินทีเป็ นแหล่งช้ อปปิ งสินค้ าแบรนด์เนมและสถานทีทอ่ งเทียวทีนิยมของคนไทย
อีกแห่งหนึง นอกจากนี ทีหาดไว่ทนั ยังสามารถมองเห็น "หอไข่มกุ " ซึงเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเซียงไฮ้ ได้ อย่างชัดเจนอีกด้ วย ใคร
มาเยือนเซียงไฮ้ จึงต้ องไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด์” จึงเรี ยกได้ วา่ มาถึงเซียงไฮ้ จริ งๆ หลังจากชมวิวเมือง
เซียงไฮ้ จนเต็มแล้ ว นําท่านเดินทางสูถ่ นนคนเดินนานกิง
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่ านด้ วย เมนูไก่ แดง
JAMES JOYCE COFFETEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ า

คํา
พักที

วันทีสี
เช้ า

ร้ านนวดเท้ า(บัวหิมะ) – ลอดอุโมงค์ เลเซอร์ – หาดไว่ ทาน – ชมวิวบนตึก SWFC ชั น100 ร้ านหยก - ตลาด 100 ปี
เฉินหวังเมียว
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ร้ านนวดเท้ าเพือสุขภาพ ผ่อนคลายความเมือยล้ า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซํ าใครพร้ อมชมครี ม
เป่ าซู่ถัง หรื อทีร้ ู จักกันดีในชื อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็ นเลิศในด้ านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญ
ประจําบ้ าน
นําท่านลอดผ่าน อุโมงค์ เลเซอร์ เป็ นอุโมงค์ลอดแม่นํ าสายแรกในประเทศจีน เพือข้ ามไปยังฝั งตรงข้ ามใช้ เวลาประมาณ 5 นาที
ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้ วยเเสงเลเซอร์ เป็ นรูปต่างๆ ตืนตาตืนใจ แสง สี เสียง ภายในอุโมงค์เปลียนแปลงตลอดระยะทาง บางช่วง
ทําให้ ร้ ู สกึ เหมือนเดินทางอยู่ในห้ วงอวกาศเลยทีเดียว อุโมงค์เลเซอร์ มีความลึกลงไปจากพื นแม่นํ า9 เมตร ความยาว 646.70
เมตร สร้ างเสร็ จ เมือปี ค.ศ. 2000 ถือว่าเป็ น 1 ใน 5 อย่างทีนกั ท่องเทียวทีไปเยือนเซียงไฮ้ ต้องห้ ามพลาด
จากนั นนําท่านสูบ่ ริ เวณ หาดไว่ ทาน ซึงไม่ได้ เป็ นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็ นย่านถนนริ มแม่นํ าทีมีความยาว1.5 กิโลเมตร
ไปตามริ มแม่นํ าหวงผูฝ่ ั งตะวันตกซึงอยูใ่ นย่านเมืองเก่าหาดไว่ทนั ยังเคยเป็ นสถานทีถ่ายทําภาพยนตร์ ทีโด่งดังเรื อง “เจ้ าพ่อเซียง
ไฮ้ ” ซึงถ่ายทอด เรื องราวของเจ้ าพ่อเซียงไฮ้ ทีเกิดขึ นในยุคทีเมืองเซียงไฮ้ เต็มไปด้ วยเจ้ าพ่อหลายแก๊ ง แย่งชิงอํานาจกันให้ วนุ่ วาย
ไปหมด หาดไว่ทนั จึงมีชือทีร้ ูจกั ในหมูน่ กั ท่องเทียวชาวไทยว่า "หาดเจ้ าพ่อเซียงไฮ้ " นันเอง และหาดไว่ทนั นี ยังอยูใ่ กล้
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เทียง

คํา
พักที

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทุกท่านชมทิวทัศน์ของมหานครเซียงไฮ้ บนตึก SWFC ชั นที100 (Shanghai World Financial Center) ตั งอยูใ่ นเขตผูต่ งทาง
ตะวันออกของแม่นํ าหวงผู่ มีความสูง 492 เมตรเป็ นตึกทีสงู เป็ นอันดับ 9 ของโลก (2017) ตึก SWFC ได้ รับการกล่าวถึงใน
สถาปั ตยกรรมทีโดดเด่นแปลกตา นันคือส่วนบนสุดของตึกจะมีรู เป็ นดีไซน์ทีชว่ ยลดแรงปะทะของกระแสลม ในตอนแรก
ออกแบบเป็ นรูวงกลม แต่มีคนจีนแย้ งว่าดูแล้ วทําให้ นกึ ถึงภาพพระอาทิตย์บนธงชาติญี ปนุ่ ก็เลยเปลียนจากรูวงกลมเป็ นช่อง
สีเหลียมแทน ด้ วยรูปลักษณ์นี ทําให้ คนนิยมเรี ยกตึก SWFC ว่าตึกทีเปิ ดฝาขวด ตึก SWFC มีจดุ ชมวิวเปิ ดสําหรับนักท่องเทียว 3
ชั นได้ แก่ ชั น 94, 97 และ 100
ซึงชั น 100 อยูท่ ีความสูง 474 เมตรเป็ นจุดชมวิวทีสงู ทีสดุ ในโลกเทียบกับบรรดาตึกระฟ้ าด้ วยกัน (ตึก Burj Khalifa ในเมืองดูไบที
สูงทีสดุ ในโลกมีจดุ ชมวิวทีความสูงแค่ 452 เมตร)
จากนั นนําท่านสู่ “ตลาดเฉินหวังเมียว” หรื อตลาดร้ อยปี เซียงไฮ้ เป็ นตลาดเก่าของผูต่ ง เมืองเซียงไฮ้ อาคารบ้ านเรื อนบริ เวณนี
เป็ นสถาปั ตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์ หมิงและชิ ง แต่ทําเป็ นร้ านขายของมีทั งของพื นเมืองโบราณของทีระลึก และสินค้ า
สมัยใหม่อย่างรองเท้ ากีฬา กระเป๋ า อีกทั งยังมีร้านขายขนมและอาหารพื นเมืองอีกมากมาย ให้ ทา่ นอิสระช้ อปปิ งตามอัธยาศัย
จากนั นนําท่านชมร้ านหยก ซึงเป็ นเครื องประดับนําโชค ให้ ทา่ นได้ เลือกซื อเป็ นของฝากอันลํ าค่าแก่คนทีทา่ นรัก
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่ านด้ วย เมนูเสียวหลงเปา
NEW KNIGHT ROYAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ า

วันทีห้า
03.00 น.
เช้ า
06.50 น.
10.15 น.

เซียงไฮ้ – กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ ผ่ ตู ง
บริการอาหารเช้ าแบบกล่ อง เพือความสะดวกในการเดินทาง
นําทุกท่านเหินฟ้ ากลับสูป่ ระเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X(XJ) เทียวบินที X761
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ...
**************************************
** หากท่านทีต้องออกตัวภายใน (เครื องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจ้ าหน้ าทีทกุ ครั งก่อนทําการ
ออกตัว เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า **
**โรงแรมทีพัก และโปรแกรมท่ องเทียวอาจมีการสลับปรับเปลียนขึ นอยู่กับความเหมาะสม และคํานึงถึงผลประโยชน์และความ
ปลอดภัยของลูกค้ าเป็ นหลัก**

**การเดินทางในแต่ ละครั งจะต้ องมีผ้ โู ดยสารจํานวน 15 ท่ านขึ นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจํานวนดังกล่ าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ
เลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลงราคา**
*** ขอบพระคุณทุกท่ านทีใช้ บริการ ***
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อัตราค่ าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
ห้ องละ
2-3 ท่ าน

เด็ก
อายุตาํ กว่ า 18 ปี

พักเดียวเพิม

ราคา
ไม่ รวม
ตัว

07 – 11 มีนาคม 2561

12,900

15,900

3,500

6,900

08 – 12 มีนาคม 2561

12,900

15,900

3,500

6,900

10 – 14 มีนาคม 2561

12,900

15,900

3,500

6,900

06 – 10 เมษายน 2561

13,900

16,900

4,000

6,900

10 – 14 เมษายน 2561

19,900

22,900

5,000

9,900

20 – 24 เมษายน 2561

11,900

14,900

3,500

6,900

09 – 13 พฤษภาคม 2561

11,900

14,900

3,500

6,900

10 – 14 พฤษภาคม 2561

13,900

16,900

4,000

6,900

16 – 20 พฤษภาคม 2561

11,900

14,900

3,500

6,900

17 – 21 พฤษภาคม 2561

11,900

14,900

3,500

6,900

24 – 28 พฤษภาคม 2561

11,900

14,900

3,500

6,900

30 พ.ค. – 03 มิ.ย.2561

11,900

14,900

3,500

6,900

31 พ.ค. – 04 มิ.ย.2561

11,900

14,900

3,500

6,900

07 – 11 มิถุนายน 2561

11,900

14,900

3,500

6,900

14 – 18 มิถุนายน 2561

11,900

14,900

3,500

6,900

21 – 25 มิถุนายน 2561

11,900

14,900

3,500

6,900

***ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ ท้องถินและหัวหน้ าทัวร์
ท่ านละ 200 หยวน/ทริป/ต่ อท่ าน***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรั ฐบาลจีน เพือร่ วมโปรโมทสินค้ าพื นเมือง ในนามของร้ านรั ฐบาล คือ ใบชา, หยก, บัวหิมะ, ผลิตภัณฑ์
จากผ้ าไหม, ร้ านไข่ มุก ซึงจําเป็ นต้ องระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี แจงลูกค้ าทุกท่ านว่ า
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ร้ านรัฐบาลทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซื อหรือไม่ ซื อขึ นอยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั งสิ น
และถ้ าหากลูกค้ าไม่ มีความประสงค์ จะเข้ าร้ านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่ านต้ องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเกิดขึ นจากท่ านเป็ นจํานวนเงิน 300 หยวน/ร้ าน/ท่ าน
 ณ สถานทีทอ่ งเทียวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้ วมาจําหน่ายในวันสุดท้ าย ลูกทัวร์ ทา่ นใดสนใจสามารถซื อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็
ไม่ต้องซื อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ ทั งสิ น แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้ า

อัตราค่ าบริการนี รวม
 ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่านํ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ
 ค่าทีพกั ตามทีระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่านหรื อ 3 ท่าน
 ค่าเข้ าชมสถานทีตา่ งๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมื อทีระบุในรายการ
 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนี ไม่ รวม
 ค่าวีซา่ แบบกรุ๊ปท่องเทียวเข้ าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท
(สําหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้ อมคณะเท่านั น)
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ เดียวเข้ าประเทศจีน **ในกรณีทีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซา่ กรุ๊ปท่องเทียว
ผู้เดินทางจะต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยในการทําวีซา่ เพิม ท่านละ 1,800 บาท**
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ น ท่านละ 200 หยวน/ทริ ป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม 7% และภาษี หกั ณ ทีจา่ ย 3%
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรีด มินบิ าร์ ในห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื องดืมทีส ังเพิมนอกเหนือรายการ (กรุ ณา
สอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
เงือนไขการชําระค่ าบริการ
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1. นักท่องเทียวหรื อเอเจนซีต้องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่านเพือสํารองทีนัง
2. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา9.00 น.
– 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทีรัฐบาลประกาศในปี นั นๆถือว่าเป็ น
วันหยุดทําการของทางบริ ษัท
3. คณะทัวร์ ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหวั หน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีทีนกั ท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลือนการเดินทาง นักท่องเทียวหรื อเอเจนซี(ผู้มีชือในเอกสารการจอง)
จะต้ องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริ ษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือแจ้ งยกเลิกการจองกับทางบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์
อักษร ทางบริ ษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนกั ท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทียวหรือเอเจนซี (ผู้มีชือในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือทําเรื องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้ อม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลัก ฐานการชําระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารที ต้องการให้ นําเงินเข้ าให้ ครบถ้ วน
โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี
**เนืองจากราคานี เป็ นราคาโปรโมชัน ตัวเครื องบินต้ องเดินทางตามวันที ทีระบุบนหน้ าตัวเท่านั น จึงไม่สามารถยกเลิก หรื อเปลียนแปลง
การเดินทางใดๆ ทั งสิ น ถ้ ากรณียกเลิก หรื อเปลียนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิไม่ คืนเงินทั งหมดให้ กับท่ านทุกกรณี**
3. การเดินทางทีต้องการันตีมดั จําหรือซื อขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าบริ การทั งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้ องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา9.00 น.
– 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที รัฐบาลประกาศในปี นั นๆถือว่าเป็ น
วันหยุดทําการของทางบริ ษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเทียวเดินทางไม่ถึง 20 คน
เงือนไขและข้ อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์ นี สําหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านั น
2. ทัวร์ นี เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามทีระบุไว้ ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรื อทั งหมด หรื อถูกปฏิเสธการเข้าออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษัทจะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่วนหรื อทั งหมดให้ แก่ทา่ น
3. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนกั ท่องเทียวร่วมเดินทางน้ อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ กบั นักท่องเที ยวหรื อ
เอเจนซีทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่มีวีซา่ และอย่างน้ อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที
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4.
5.
6.

7.

8.

มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที ยวทุกท่านยินดีทีจะชําระค่าบริ การเพิมจากการทีมีนกั ท่องเทียวร่ วมเดินทางน้ อยกว่าที ทางบริ ษัทกําหนด
เพือให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทีจะให้ บริ การต่อไป
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื อ นามสกุล คํานําหน้ าชื อ เลขทีหนังสือเดินทาง และ
อืนๆ เพือใช้ ในการจองตัวเครื องบิน ในกรณีทีนกั ท่องเทียวหรื อเอเจนซีมิได้ สง่ หน้ าหนังสือเดินทางให้ กบั ทางบริ ษัทพร้ อมการชําระเงินมัดจํา
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และ
เวลา ณ วันทีเดินทางจริ งของประเทศทีเดินทาง ทั งนี บริ ษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที เพิมขึ นของนักท่องเทียวทีมิได้ เกิดจากความผิดของทาง
บริ ษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความ
ล่าช้ า เปลียนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อืน เป็ นต้ น
อัตราค่าบริ การนี คํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริ ษัทเสนอราคา ดังนั น ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการปรับ
ราคาค่าบริ การเพิมขึ น ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัวเครื องบิน ค่าภาษี เชื อเพลิง ค่าประกันภัย
สายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบินฯลฯ
มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มีอํานาจในการให้ คําสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจ
ของบริ ษัทกํากับเท่านั น

ข้ อแนะนําก่ อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที จะนําติดตัวขึ นเครื องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ น และรวมกันทุกชิ นไม่เกิน
1,000 มิลลิลติ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึงมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนําออกมาให้ เจ้ าหน้ าที ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์
อนุญาตให้ ถือได้ ทา่ นละ 1 ใบเท่านั น ถ้ าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที กําหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที
โหลดใต้ ท้องเครื องบินเท่านั น
2. สิงของทีมลี กั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที โหลดใต้
ท้ องเครื องบินเท่านั น
3. กรุณาเตรี ยมของใช่สว่ นตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบูแ่ ชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื องจากรัฐบาลท้ องถินต้ องการรักษาสิงแวดล้ อมและ
ลดการทิ งขยะ จึงไม่มีบริ การทีโรงแรม
4. IATA ได้ กาํ หนดมาตรการเกียวกับการนําแบตเตอรี สาํ รองขึ นไปบนเครืองบินดังนี
แบตเตอรี สาํ รองสามารถนําใส่กระเป๋ าติดตัวถือขึ นเครื องบินได้ ในจํานวนและปริ มาณทีจํากัด ได้ แก่
4.1 แบตเตอรี สาํ รองทีมีความจุไฟฟ้ าน้ อยกว่า 20,000 mAh หรื อน้ อยกว่า 100 Wh สามารถนําขึ นเครื องได้ ไม่มีการจํากัดจํานวน
4.2 แบตเตอรี สาํ รองทีมีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรื อ 100-160 Wh สามารถนําขึ นเครื องได้ ไม่เกินคนละ2 ก้ อน
4.3 แบตเตอรี สาํ รองทีมีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรื อ 160 Wh ห้ ามนําขึ นเครืองในทุกกรณี
5. ห้ ามนําแบตเตอรี สาํ รองใส่กระเป๋ าเดินทางโหลดใต้ เครื องในทุกกรณี
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*****************************************
เอกสารประกอบการยืนวีซ่าท่ องเทียวประเทศจีนแบบกรุ๊ ป เฉพาะพาสสปอต์ ไทยเท่ านั น!!
 สําเนาหนังสือเดินทาง ทีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
สําเนาสูติบตั ร เฉพาะผู้เดินทางอายุตาํ กว่ า 18 ปี ต้ องถ่ ายให้ ตดิ ทั ง 2 หน้ าแบบตัวอย่ าง
การทําวีซ่ากรุ๊ ปท่ องเทียวนันใช้ แค่ เพียงสําเนาพาสสปอต์ ทีชัดเจนเท่ านัน !!
ลูกค้ าไม่ ต้องส่ งเล่ มพาสสปอต์ ตัวจริงมา
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