วันแรก กรุงเทพฯ(สุวรรณภูม)ิ – เซี่ยงไฮ
21.30 น.
พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคานเตอร D สายการบิน THAI AIRWAYS พบเจาหนาที่คอยตอนรับ
และบริการเรื่องกระเปาเดินทาง เช็คอินรับบัตรทีน่ ั่งบนเครื่องบิน

วันที่สอง
00.30 น.
05.45 น.
เชา

เที่ยง
หมูซูโจว

เซี่ยงไฮ - เมืองโบราณจูเจียเจียว(ลองเรือ) – รานผาไหม – เซี่ยงไฮ - ยานซินเทียนตี้
นําทุกทานเหินฟาสูม หานครเซี่ยงไฮ ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ TG662
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติซางไหผูตง ประเทศจีน นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับกระเปาสัมภาระ
บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโบราณจูเจียเจียว ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ ริมฝงทะเลสาบดื้นซาน และอยูระหวาง
มณฑลเจอเจียงกับมณฑลเจียงซู เปนตําบลน้ําแหงวัฒนธรรมโบราณ ติดอันดับหนึ่งในสี่ที่มีชื่อเสียงโดงดังในบรรดาตําบลน้ํา
ของเมืองเซี่ยงไฮ อีกทั้งไดชื่อวาเปนไขมุกใตแมน้ําแยงซีเกียง ปจจุบันที่ยังคงดํารงวิถีชีวิต และความเปนอยูแบบดั้งเดิมเอาไว
แมวารอบขางของชุมชนความเจริญแผขยายอยูรอบดาน แตทวาชุมชนริมน้าํ
ของชายแดนเมืองเซี่ยงไฮแหงนี้ยังคงเสนหมนขลังของรูปแบบบานเรือน ซึ่ง
ภายในเมื อ งมี สิ่ ง ก อ สร า งทางวั ฒ นธรรมโบราณของราชวงศ ห มิ ง และ
ราชวงศซิงอยูมากมาย จากนั้นนําทานลองเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการทานดวย เมนูขา
จากนั้นนําทานเดินทางเขาสู มหานครเซี่ยงไฮ มหานครที่ใหญที่สุดของ
ประเทศจีน ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําแยงซี เปนศูนยกลางการคมนาคมและ
เศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14 ลานคน เปนเมืองทาพาณิชยขนาดใหญ
แหง

ค่ํา
พักที่
วันที่สาม
เชา

ทะเลจีนใต ที่ไดรับการพัฒนาจนถูกขนานนามวา “นครปารีสแหงตะวันออก” ระหวางทางนําทานแวะ รานผาไหม ที่ขึ้นชื่อของ
ประเทศของจีน ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทําจากผาไหม เชนผาหม เสื้อผา รองเทา เปนตน
จากนั้นนําทานสู ยานซินเทียนตี้ เปนหนึ่งในยานการคาและแหลงทองเที่ยวที่คึกคักที่สุดในนครเซี่ยงไฮ อดีตเคยเปนเขตบาน
กออิฐสีเทาสไตลสือคูเหมิน ซึ่งเปนสถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณพิเศษของเซี่ยงไฮ ตอนหลังไดรับการปรับปรุงจากรัฐบาลใหเปน
ยานถนนคนเดิน กลายมาเปนสถานที่ เที่ยวที่ฮิตติดอันดับคนเซี่ยงไฮ ไดในเวลาอันสั้น มีสถาปตยกรรมทั้งเกาแกและทันสมัย
ผสมผสานกัน มีรานอาหาร รานคา และสถานบันเทิงสไตลตะวันออกและตะวันตกหลอมรวมกัน อีกทั้งยังไดรักษาบรรยากาศ
ดั้งเดิม และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณแบบเซี่ยงไฮเอาไวอยางลงตัว ทุกวันนี้ ซินเทียนตี้ไดกลายเปนสัญลักษณทางวัฒ นธรรม
เซี่ยงไฮไปแลว
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการทานดวย เมนูซี่โครงหมูน้ําแดง
JAMES JOYCE COFFETEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา
รานนวดเทา(บัวหิมะ) – หอไขมุก - Sky Walk – อุโมงคเลเซอร – หาดไหวทัน
ถนนนานกิง – รานหยก - ตลาด 100 ป เฉินหวังเมี่ยว
บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู รานนวดเทาเพื่อสุขภาพ ผอนคลายความเมื่อยลา กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซ้ําใคร พรอมชมครีม
เปาซูถัง หรือที่รูจักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรั กษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญ
ประจําบาน
จากนั้นนําทุกทานชมทิวทัศนของเมืองเซี่ยงไฮ บน หอไขมุก ที่ระดับความสูง
263 เมตร และบนไขมุกเม็ดที่สองจะมีทางลงมาที่ชั้น Sky Walk ที่ระดับความ
สูง 259 เมตร ที่ชั้นนี้จะสามารถมองลงมายังฐานขางลางได เนื่องจากทําพื้น
เปนกระจกใส หอไขมุก ตั้ งอยูในยานผู ตงหรือเขตเมืองใหมของนครเซี่ยงไฮ
ประเทศจีน ทางตะวันออกของแมน้ําหวังผู ซึ่งเต็มไปดวยตึกระฟา หอไขมุก
เปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของนครเซี่ยงไฮ จนมีคําพูดที่พูดติดปากกันวา
"มาเซี่ยงไฮ ถาไมไดมาเยือนหอไขมุก ถือวามาไมถึงเซี่ยงไฮ"
จากนั้นนําทานลอดผาน อุโมงคเลเซอร เปนอุโมงคลอดแมน้ําสายแรกใน
ประเทศจีน เพื่อขามไปยังฝงตรงขามใช

เวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอร เปนรูปตางๆ ตื่นตา
ตื่นใจ แสง สี เสียง ภายในอุโมงคเปลี่ยนแปลงตลอดระยะทาง บางชวงทําใหรูสึก
เหมือนเดินทางอยูในหวงอวกาศเลยทีเดียว อุโมงคเลเซอรมีความลึกลงไปจาก

เที่ยง

ค่ํา
พักที่

วันที่สี่
เชา

พื้นแมน้ํา 9 เมตร ความยาว 646.70 เมตร สรางเสร็จ เมื่อป ค.ศ. 2000 ถือวาเปน 1 ใน 5 อยางที่นักทองเที่ยวที่ไปเยือนเซี่ยงไฮ
ตองหามพลาด
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการทานดวย เมนูไกแดง
จากนั้นนําทานสูบริเวณ หาดไวทาน ซึ่งไมไดเปนหาดทรายชายทะเลแตอยางใด แตเปนยานถนนริมแมน้ําที่มีความยาว 1.5
กิโลเมตร ไปตามริมแมน้ําหวงผูฝงตะวันตกซึ่งอยูในยานเมืองเกา หาดไวทันยังเคยเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรที่โดงดังเรื่อง
“เจาพอเซี่ยงไฮ” ซึ่งถายทอด เรื่องราวของเจาพอเซี่ยงไฮ ที่เกิดขึ้นในยุคที่เมืองเซี่ยงไฮเต็มไปดวยเจาพอหลายแกง แยงชิงอํานาจ
กันใหวุนวายไปหมด หาดไวทันจึงมีชื่อที่รูจักในหมูนักทองเที่ยวชาวไทยวา "หาดเจาพอเซี่ยงไฮ" นั่นเอง และหาดไวทันนี้ยังอยู
ใกล ถนนนานกิ ง ถนนคนเดิ น ที่เ ปน แหล งช อปปง สิ นค าแบรนดเ นมและสถานที่ ทอ งเที่ย วที่นิ ยมของคนไทยอี ก แห งหนึ่ ง
นอกจากนี้ที่หาดไวทันยังสามารถมองเห็น "หอไขมุก" ซึ่งเปนสัญลักษณของเมืองเซี่ยงไฮไดอยางชัดเจนอีกดวย ใครมาเยือนเซี่ยง
ไฮ จึงตองไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด” จึงเรียกไดวามาถึงเซี่ยงไฮจริงๆ หลังจากชมวิวเมืองเซี่ยงไฮจนเต็ม
แลว นําทานเดินทางสูถนนคนเดินนานกิง
จากนั้นนําทานสู “ตลาดเฉินหวังเมี่ยว” หรือตลาดรอยป เซี่ยงไฮ เปนตลาดเกาของผูตง เมืองเซี่ยงไฮอาคารบานเรือนบริเวณนี้
เปนสถาปตยกรรมโบราณสมัยราชวงศหมิงและชิง แตทําเปนรานขายของมีทั้งของพื้นเมืองโบราณ ของที่ระลึก และสินคา
สมัยใหมอยางรองเทากีฬา กระเปา อีกทั้งยังมีรานขายขนมและอาหารพื้นเมืองอีกมากมาย ใหทานอิสระชอปปงตามอัธยาศัย
จากนั้นนําทานชม รานหยก ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากอันล้ําคาแกคนที่ทานรัก
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการทานดวย เมนูเสี่ยวหลงเปา
JAMES JOYCE COFFETEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

เซี่ยงไฮ – เซี่ยงไฮ ดิสนียแลนด (รวมรถบัสรับ-สง พรอมไกดและหัวหนาทัวรบริการ)
บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู Shanghai Disneyland สวนสนุกแหงที่ 6 แหงอาณาจักรดิสนีย ซึ่งมีขนาดใหญอันดับ 2 ของโลก รอง
จากดิสนียแลนดในออรแลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเปนสวนสนุกดิสนียแลนดแหงที่ 3 ในเอเชีย ตั้งอยูในเขตฉวนซา
ใกลกับแมน้ําหวงผู และสนามบินผูตง สวนสนุกเซี่ยงไฮดิสนียแลนดมีขนาดใหญกวาฮองกงดิสนียแลนดถึง 3 เทา เปด
ใหบริการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2016 ซึ่งใชเวลารวม 5 ปในการกอสราง โดยใชงบทั้งสิ้นราว 5.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ
ราว 180,000 ลานบาท

โดยเซี่ยงไฮ ดีสนียแลนด ประกอบไปดวย 6 ธีมปารค และ 1 ฟรีโซนดังนี้
1.DISNEY TOWN เปนโซนแรกกอนเขาสวนสนุก โซนนี้ไมตองเสียเงินคาเขาชม ประกอบไปดวยรานอาหาร รานจํา หนายของที่
ระลึกตางๆมากมาย อีกทั้งยังมี LEGO LAND ในโซนนี้อีกดวย
2.MICKEY AVENUE โซนนี้จะเปนโซนขายของที่ระลึกกับรานอาหาร และก็จะมีสวนของที่ฉายหนังการตูนสั้นของมิกกี้เมาส
เหมาะกับการถายรูปและนั่งพักผอนภายในสวนสนุก
3.ADVENTURE ISLE ดินแดนใหการผจญภัยที่จะทําใหนักทองเที่ยวไดตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศหุบเขาลึกลับในยุคดึกดํา
บรรพ ‘Casmp Discovery’ พรอมเชิญชวนใหรวมเดินสํารวจดินแดนที่ แฝงไปดวยปริศนาและความลึกลับ และลงเรือเขาไปสู
‘Roaring Rapids’ อุโมงคถ้ําปริศนาในชองเขารอวรริ่ง ซึ่งเปนที่อยูข องจระเขยักษนาเกรงขาม และ Roaring Over The
Horizon เปนเครื่องเลนแนว 4D จะพาเราบินชมธรรมชาติและสิ่งกอสรางตางๆทั่วโลก
4.TOMORROW LAND อีกหนึ่งไฮโลทเดนของสวนสนุกดิสนีย ที่มักจะสรางโลกแหงอนาคต เพื่อสรางจิตนาการใหกับเด็กๆ
พรอมกับดีไซนเครื่องเลน สุดล้ําใหเขากับคอนเซ็ปต สําหรับที่ดิสนียแลนดแหงใหมนี้ เปดตัวเครื่องเลนที่มีจากวิดีโอเกมและ
ภาพยนตรไซไฟชื่อดัง Tron รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค ที่ถูกขนานนามไววา “Lightcycle Power Run” เปนหนึ่งสุด
ยอดรถไฟเหาะตีลังกาสําหรับเซี่ยงไฮ ดีสนียแลนดที่ หามพลาด หรือจะเอาใจสาวก Star War อยาง “Star Wars Lauch Bay”
ไดถายรูปกับ Darth Vader ตัวเปนๆ

5.GARDENS OF IMAGINATION มีจุดเดนเรื่องวัฒนธรรมของจีน สงเสริมเอกลักษณของสวนพฤกษาในสวนสนุกแหงนี้ได
อยางเต็มที่ สวนที่ตั้งอยูไมไกลจากปราสาทเทพนิยาย ‘Wandering Moon Teahouse’ เปนโรงน้ําชาที่พักผอนหยอนใจที่งดงาม
อยางลงตัว อีกทั้งยังมีสวนที่เลือกตัวละครสัตวของดิสนีย ดัดแปลงเปนเหลา 12 นักกษัตริย ตามแบบปฏิทินจีน มี 2 เครื่องเลน
เบาๆเด็กๆเลนได ผูใหญเลนดี คือ Fantasia Carousel(มาหมุน) กับ Dumbo The Fluing Elephant
6.TREASURE COVE เปนธีมโจรสลัด เนรมิตฉากจากภาพยนตรชื่อดัง The Pirates of the Caribbean กลายเปนเครื่องเลน
และการแสดงโชวสุดตระการตา ที่หาชมไดแคเพียงที่ เซี่ยงไฮ เทานั้น จําลองฉากตางๆ ริมทะเล เครื่องเลนไฮไลทคือ Pirates of
the Caribbean – Battle for the Sunken Treasure เปนเครื่องเลนแนว 4D จะพาเรานั่งเรือพจญภัยไปกับตอสูของเรือ Black
Pearl กับ Flying Dutchman นอกจากนี้ยังมีเครื่องเลนมากมาย เชน ‘Barbossa’s Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’
7.FANTASY LAND สนุกกับเมืองเทพนิยาย เปนโซนที่ตั้งของปราสาทดิสนีย ที่มีชื่อวา “Enchanted Stourybook Castle” ทาน
จะไดพบกับโชวอันยิ่งใหญตระการตาและตัวการตูนที่ทานชื่นชอบ อาทิเชน สโนวไวท , เจาหญิงนิทรา, ซินเดอเรลา, มิกกี้เมาท,
หมีพลู และเพื่อนๆตัวการตูนอันเปนที่ใฝฝนของทุกคน และยังโซนกิจกรรมอยางเชน “Once Upon a Time Adventure” เปน
การพจญภัยภายในปราสาทดิสนีย พบเรื่องราวของสโนว ไวท ผานจอภาพแบบสามมิติ หรือ “AlIce in Wonderland Maze”
เปนทางเดินผานเขาวงกตเพื่อเขาไปเจอตัวละครจาก Alice in Wonderland และเครื่องเลนไฮไลทของโซนนี้ก็คือ “Seven
Dwarfs Mine Train” นั่งรถไฟเขาเหมืองแรไปกับคนแคระทั้ง 7 ชวนใหสนุกและหวาดเสียวไดพอสมควร

พักที่
วันที่หา
เชา
07.30 น.
11.05 น.

**อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย**
(ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการสลับปรับเปลี่ยนวันเขาชมดีสนี่ยแลนด ขึ้นอยูกับความเหมาะสม และคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา**)
JAMES JOYCE COFFETEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา
เซี่ยงไฮ – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูม)ิ
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติซางไหผูตง
บริการอาหารเชาแบบกลอง เพื่อความสะดวกในการเดินทางสูสนามบิน
นําทุกทานเหินฟากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG663
เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 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 ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***
อัตราคาบริการ
ผูใหญ
1 เด็ก 2 ผูใหญ
1 เด็ก 2 ผูใหญ
กําหนดการเดินทาง
หองละ
เด็กไมมีเตียง
เด็กไมมีเตียง
2-3 ทาน
(เด็กอายุไมเกิน12ป) (เด็กอายุไมเกิน12ป)
27 เม.ย. – 01 พ.ค.2561
19,777
19,777
19,777
03 – 07 พฤษภาคม 2561
18,777
18,777
18,777
10 – 14 พฤษภาคม 2561
19,777
19,777
19,777
17 – 21 พฤษภาคม 2561
18,777
18,777
18,777
25 – 29 พฤษภาคม 2561
19,777
19,777
19,777
07 – 11 มิถุนายน 2561
18,777
18,777
18,777
21 – 25 มิถุนายน 2561
18,777
18,777
18,777
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวร
ทานละ 200 หยวน/ทริป/ตอทาน***

พักเดี่ยว
เพิ่ม
4,500
4,000
4,500
4,000
4,500
4,000
4,000

ราคา
ไมรวม
ตั๋ว
9,900
8,900
9,900
8,900
9,900
8,900
8,900

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 30 กก.
 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 (สําหรับทานที่เดินทางไปและกลับพรอมห
คณะเทานั้น)
 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. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางน อย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระ
เงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรนั้นๆ
3. 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
4. คณะทัวรครบ 15 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 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 แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหน ด
เพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และ
อื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และ
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 ค าภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัย
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
****************************************

เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป เฉพาะพาสสปอตไทยเทานัน้ !!
 สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน
 สําเนาสูติบตั ร เฉพาะผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ป
การทําวีซากรุปทองเที่ยวนัน่ ใชแคเพียงสําเนาพาสสปอตทชี่ ัดเจนเทานัน้ !!
ลูกคาไมตองสงเลมพาสสปอตตวั จริงมา

ตองถายใหติดทั้ง 2 หนาแบบตัวอยาง

