วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เซี่ยงไฮ
23.00 น.
พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสาร ชั้น 4 ประตูหมายเลข 7 เคานเตอร N
สายการบิน JUNEYAO AIRLINE (HO) พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
(สายการบิน JUNEYAO AIRLINE น้ําหนักกระเปา 23 กก./ทาน)
วันที่สอง
02.00 น.
07.20 น.
เชา

เที่ยง

เซี่ยงไฮ – อูซี – พระใหญหลิงซาน(รวมรถราง) – ศาลาฝานกง – รานไขมุก - ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว
นําทุกทานเหินฟาสูม หานครเซี่ยงไฮ ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ HO1318
(สายการบิน JUNEYAO AIRLINE มีบริการอาหารรอนระหวางการเดินทางขาไป)
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติซางไหผูตง ประเทศจีน นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับกระเปาสัมภาระ
บริการอาหารเชา แบบเซ็ต KFC เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองอูซี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งไดรับการขนานนามวา “ เซี่ยงไฮนอย ” เนื่องจากเปน
เมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไทหูลอมรอบ ทะเลสาบไทหู เปน 1 ใน 5 แหงทะเลสาบน้ําจืดที่มีขนาดใหญของจีน เปนเมือง
เกาแกประวัติศาสตรยาวนานรวมสามพันกวาปในยุคราชวงศโจวและฉิน
นําทานสักการะ พระใหญหลิงซานตาฝอ (รวมรถแบตเตอรี่) นําทานชม
พระพุทธรูปปางหามญาติทองสําริดองคใหญที่เขาหลิงซาน ซึ่งมีความสูง
88 เมตร หนัก 700 ตัน ประทับอยูบนเนินเขาหลิงซาน หันพระพักตรออกสู
ทะเลสาบไทหู เปนพระพุทธรูปที่มีพระพักตรงดงาม ที่เมื่อเดินไปทางใด ก็
เหมือนวาองคพระกําลังมองตามเราอยู ทุกวันวัดหลิงซานยังมีจุดแสดงรูป
ปนจําลองพระพุทธเจากําเนิดในดอกบัว โดยกลีบดอกบัวคอยๆบานออก
ผสานกับการแสดงน้ําพุดนตรี จนกระทั่งกําเนิดพระพุทธเจาขึ้น เปนการ
แสดงที่นาตื่นตาตื่นใจ จากนั้น เชิญทานไหวพระขอพร ภายใน ศาลาฝานกง วัดหลิงซาน ตั้งอยูริมทะเลสาบไทหูที่กวางใหญ อยู
เชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เปนกลุมสถาปตยกรรมที่ยิ่งใหญอลังการ สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมที่มีประวัติอันยาวนานและ
ความยิ่งใหญของพุทธศาสนา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการทานดวย เมนูซี่โครงหมูอูซี
นําทานชม รานไขมุก เลือกซื้อครีมไขมุกบํารุงผิว ที่สกัดมาจากไขมุกน้ําจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ รวมถึงเครื่องประดับตางๆ
จากไขมุก
นําทานสู ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว เลากันวาเริ่มสรางสมัยราชวงศหมิง หรือ
ประมาณ 3,000 ป มาแล ว ถนนโบราณแห ง นี้ สามารถสะท อ นให เ ห็ น ถึ ง
ประวัติศาสตรของเมืองอูซี ซึ่งมีมาอยางยาวนาน ตลอดจนขนบประเพณี วิถีชีวิต
และบานเรือนของเมืองอูซี รวมไปถึงสามารถใชเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ค่ํา
พักที่
วันที่สาม
เชา

เที่ยง

ค่ํา
พักที่

ไดอีกทางหนึ่ง อีกทั้งทานจะไดเที่ยวชมและเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองไวเปนของฝากหรือของที่ระลึกอีกดวย
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการทานดวย เมนูไกขอทาน และเมนูหมูพันป
VEEGLE SINCERE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา
อูซี - หังโจว – ลองเรือทะเลสาบซีหู –หมูบานใบชา - ถนนโบราณเหอฟางเจี่ย
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองหังโจว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม. 30 นาที) เมืองเอกของมณฑลเจอเจียง 1 ใน 6 นคร
โบราณของจีน เปนศูนยกลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม แหลงเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งของประเทศ
จีน
นําทาน ลองเรือชมทะเลสาบซีหู ซึ่งกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยวา “ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล”
ทะเลสาบซีหูมีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบวัดได 15 กม. น้ําลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ลองเขาสูเขตทะเลสาบซีหูใหม
ลอด 3 สะพานดั ง เขา สู เขตทะเลสาบซีหู เ กา ชมทิ ว ทัศ น สิบ แหง ของ
ทะเลสาบซีหู ซึ่งไดแก ตวนฉานเสียน ซานถาน อิ้นเหยิน และหนานผิงอวน
จง ใหทานไดดื่มด่ํากับบรรยากาศของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศ
ที่ผอนคลาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานแวะชิมชาที่ หมูบานใบชา ใหทานไดลองชิม “ชาผูเออร” ชาที่มี
ชื่อเสียงของมณฑลยูนาน ชมการสาธิตขั้นตอนการชงชาผูเออร ใบชาที่ได
ชื่อวาเปนใบชาเพื่อสุขภาพและความงาม
จากนั้นนําทานเดินทางสู ถนนโบราณเหอฟางเจี่ย ตั้งอยูเชิงเขาอูซันของ
เมื อ งหั ง โจว เป น ถนนสายหนึ่ ง ที่ ส ะท อ นให เ ห็ น ประวั ติ ศ าสตร และ
วัฒนธรรมอันเกาแกของหางโจไดอยางดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร
กวาง 120 เมตร ในสมัยราชวงศซงของจีนเมื่อ 880 กวาปกอน ขณะที่เมือง
หังโจวเปนราชธานีอยูนั้น ถนนเหอฝงเจียเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรม
เศรษฐกิจและการคาในสมัยนั้น ในปจจุบันยังคงไวซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสรางโบราณสวนหนึ่งแลว บานเรือนทั้งสองขาง
ทางที่สรางขึ้นใหมลวนสรางจากไมและมุงหลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบงายแบบโบราณ สองขางถนนสายนี้สวนใหญเปน
รานคาทั่วไป
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการทานดวย เมนูไกแดง
MUCHEN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา

วันที่สี่
เชา

เที่ยง

ค่ํา
พักที่

หังโจว - รานผาไหม –รานผลิตภัณฑยางโอโซน – เซี่ยงไฮ – ราน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและ
ใหญที่สุดในโลก – ถนนนานกิง
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานชม รานผาไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทําจากผาไหม เชนผาหม เสื้อผา รองเทา เปนตน
จากนั้นนําทานสู รานผลิตภัณฑยางโอโซน ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดตางๆ นําทาน
เดินทางกลับสู มหานครเซี่ยงไฮ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม. 30 นาที) มหานครที่ใหญที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยูบริเวณ
ปากแมน้ําแยงซี เปนศูนยกลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากร
ประมาณ 14 ลานคน เปนเมืองทาพาณิชยขนาดใหญแหงทะเลจีนใต ที่ไดรับการพัฒนาจนถูกขนานนามวา “นครปารีสแหง
ตะวันออก”
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานสูราน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหมที่นครเซี่ยงไฮ มาพรอมกับความยิ่งใหญอลังการ ครอง
ตําแหนงสตารบัคสที่ใหญและสวยที่สุดในโลก ซึ่งไดทําการเปดตัวไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีเนื้อที่ใหญโตถึง 2,787 ตาราง
เมตร ดานบนของรานตกแตงดวยแผนไมรูปหกเหลี่ยมซึ่งเปนงานแฮนดเมดจํานวน 10,000 แผน และที่ตั้งตระหงานอยูกลางราน
คือถังคั่วกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเทาตึก 2 ชั้น ประดับประดาดวยแผนตราประทับแบบจีนโบราณมากกวา 1,000 แผน
ซึ่งบอกเลาเรื่องราวความเปนมาของสตารบัคส กาแฟที่คั่วในถังทองเหลืองนี้จะถูกสงผานไปตามทอทองเหลืองดานบน ซึ่งจะทํา
ใหเกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี มีเคานเตอรที่ยาวที่สุด ซึ่งมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตําแหนงเคานเตอรของสตารบัคสที่มี

ความยาวที่สุดในโลก มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกวา 100 ชนิด รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้เพียงแหงเดียว
จากนั้นนําทานเดินทางสู ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่เปนแหลงชอปปงสินคาแบรนดเนมและสถานที่ทองเที่ยวที่นิยมของคนไทย
อีกแหงหนึ่ง นอกจากนี้ที่หาดไวทันยังสามารถมองเห็น "หอไขมุก" ซึ่งเปนสัญลักษณของเมืองเซี่ยงไฮไดอยางชัดเจนอีกดวย ใคร
มาเยือนเซี่ยงไฮ จึงตองไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด” จึงเรียกไดวามาถึงเซี่ยงไฮจริงๆ หลังจากชมวิวเมือง
เซี่ยงไฮจนเต็มแลว นําทานเดินทางสูถนนคนเดินนานกิง
อิสระอาหารค่ํา ณ ถนนนานกิง ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปงของทาน
JAMES JOYCE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา

วันที่หา
เชา

เที่ยง

หาดไวทาน – ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100 - รานยาบัวหิมะ - รานหยก - ตลาดเถาเปา เซี่ยงไฮ – กรุงเทพฯ (สนามบิน
สุวรรณภูม)ิ
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานสูบริเวณ หาดไวทาน ซึ่งไมไดเปนหาดทรายชายทะเลแตอยางใด แตเปนยานถนนริมแมนา้ํ ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร
ไปตามริมแมน้ําหวงผูฝงตะวันตกซึ่งอยูในยานเมืองเกา หาดไวทนั ยังเคยเปนสถานที่ถา ยทําภาพยนตรที่โดงดังเรื่ อง “เจาพอเซี่ยง
ไฮ” ซึ่งถายทอด เรื่องราวของเจาพอเซี่ยงไฮ ที่เกิดขึ้นในยุคที่เมืองเซี่ยงไฮเต็มไปดวยเจาพอหลายแกง แยงชิงอํานาจกันใหวุนวาย
ไปหมด หาดไวทันจึงมีชื่อที่รูจักในหมูนักทองเทีย่ วชาวไทยวา "หาดเจาพอเซี่ยงไฮ" นั่นเอง และหาดไวทันนี้ยังอยูใกล จากนั้นนํา
ทุกทานชมทิวทัศนของมหานครเซี่ยงไฮบนตึก SWFC ชั้นที1่ 00 (Shanghai World Financial Center) ตั้งอยูในเขตผูตง ทาง
ตะวันออกของแมนา้ํ หวงผู มีความสูง 492 เมตรเปนตึกที่สูงเปนอันดับ 9 ของโลก (2017) ตึก SWFC ไดรับการกลาวถึงใน
สถาปตยกรรมที่โดดเดนแปลกตา นั่นคือสวนบนสุดของตึกจะมีรู เปนดีไซนที่ชว ยลดแรงปะทะของกระแสลม ในตอนแรก
ออกแบบเปนรูวงกลม แตมีคนจีนแยงวาดูแลวทําใหนึกถึงภาพพระอาทิตยบนธงชาติญี่ปุน ก็เลยเปลี่ยนจากรูวงกลมเปนชอง
สี่เหลี่ยมแทน ดวยรูปลักษณนี้ทาํ ใหคนนิยมเรียกตึก SWFC วาตึกที่เปดฝาขวด ตึก SWFC มีจุดชมวิวเปดสําหรับนักทองเที่ยว 3
ชั้นไดแก ชั้น 94, 97 และ 100 ซึ่งชั้น 100 อยูที่ความสูง 474 เมตรเปนจุดชมวิวที่สงู ที่สุดในโลกเทียบกับบรรดาตึกระฟาดวยกัน
(ตึก Burj Khalifa ในเมืองดูไบที่สูงที่สุดในโลกมีจุดชมวิวที่ความสูงแค 452 เมตร)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการทานดวย เมนูเสี่ยวหลงเปา
นําทานเดินทางสู รานยาบัวหิมะ ชมครีมเปาซูถัง หรือที่รูจักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุ
พอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน จากนั้นนําทานชม รานหยก ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซื้อ
เปนของฝากอันล้ําคาแกคนที่ทานรัก
จากนั้นนําทานสู “ตลาดเถาเปา เพื่อเลือกซื้อสินคาขายสงราคาถูก อาทิเชน ผาไหม , ถุงเทา , รองเทา , นาฬิกา เปนตน เพื่อ
ความจุใจในการชอปปงสินคาราคาถูก ใหทานอิสระชอปปงตามอัธยาศัย
ค่ํา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
21.55 น.
นําทุกทานเหินฟากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน JUNEYAO AIRLINE โดยเที่ยวบินที่ HO1317 (สายการบิน
JUNEYAO AIRLINE มีบริการ snackbox ระหวางการเดินทางขากลับ)
01.10 น.(+1)เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ...

**************************************
** หากทานที่ตองออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **
**โรงแรมที่พัก และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้ อยูก ับความเหมาะสม และคํานึงถึงผลประโยชนและความ
ปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก**
**การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้ ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***

26 - 30 พฤษภาคม 2561

อัตราคาบริการ
ผูใหญ
เด็ก
หองละ
อายุต่ํากวา 18 ป
2-3 ทาน
13,900
16,900

02 - 06 มิถุนายน 2561

12,900

15,900

3,500

6,900

13 - 17 มิถุนายน 2561

12,900

15,900

3,500

6,900

25 - 29 กรกฎาคม 2561

18,900

21,900

4,500

7,900

26 - 30 กรกฎาคม 2561

18,900

21,900

4,500

7,900

09 - 13 สิงหาคม 2561

18,900

21,900

4,500

7,900

10 - 14 สิงหาคม 2561

18,900

21,900

4,500

7,900

07 - 11 กันยายน 2561

14,900

17,900

3,500

6,900

14 - 18 กันยายน 2561

14,900

17,900

3,500

6,900

21 - 25 กันยายน 2561
14,900
17,900
3,500
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวร
ทานละ 200 หยวน/ทริป/ตอทาน***

6,900

กําหนดการเดินทาง

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา
ไมรวมตั๋ว

3,500

6,900

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน เพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ ใบชา, หยก, บัวหิมะ, ผลิตภัณฑ
จากผาไหม, รานไขมุก ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา
รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน/ราน/ทาน
 ณ สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายในวันสุดทาย ลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซื้อได แตถาทานใดไมสนใจก็
ไมตองซื้อ โดยไมมีการบังคับลูกทัวรทั้งสิ้น แตเปนการบอกกลาวลวงหนา
อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 23 กก. จํานวน 1 ชิน้
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน
 คาเขาชมสถานที่ตา งๆ ตามราย
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
 คาประกันอุบัตเิ หตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาวีซาแบบกรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,000 บาท
(สําหรับพาสสปอตไทย และเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทานัน้ )
 คาธรรมเนียมวีซาเดีย่ วเขาประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุปทองเที่ยว
ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจา ยในการทําวีซา เพิ่ม ทานละ 1,800 บาท**
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 200 หยวน/ทริป/ตอทาน
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จา ย 3%
 คาใชจา ยสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล
คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินบิ ารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิม่ นอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
เงื่อนไขการชําระคาบริการ
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง
2. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น.
– 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท

3. คณะทัวรครบ 15 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่ อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)
จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณ
อักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
**เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง
การเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี**
3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น.
– 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 20 คน
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขาออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือ
เอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่
มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนด
เพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสื อเดินทาง และ
อื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ แล ะ
เวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทาง
บริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน
7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ
ราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกั นภัย
สายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจ
ของบริษัทกํากับเทานั้น
ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน
1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใต
ทองเครื่องบินเทานั้น
3. กรุณาเตรียมของใชสวนตัว เชน แปรงสีฟน ยาสีฟน สบูแชมพู ของตัวสวนตัวไปเอง เนื่องจากรัฐบาลท องถิ่นตองการรักษาสิ่งแวดลอมและ
ลดการทิ้งขยะ จึงไมมีบริการที่โรงแรม
4. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้
แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ไดแก
4.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน
4.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน
4.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่องในทุกกรณี
5. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี
*****************************************

เอกสารประกอบการยื่ นวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป เฉพาะพาสสปอตไทยเทานั้น!!
 สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน
 สําเนาสูติบตั ร เฉพาะผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ป
การทําวีซากรุปทองเที่ยวนัน่ ใชแคเพียงสําเนาพาสสปอตทชี่ ัดเจนเทานัน้ !!
ลูกคาไมตองสงเลมพาสสปอตตวั จริงมา

ตองถายใหติดทั้ง 2 หนาแบบตัวอยาง

