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GS25 : PVG02 ข่ีพายุ ทะลุฟา
SHANGHAI DISNEYLAND ZHUJIAJIAO (5D3N)

สายการบิน NOK SCOOT (XW)
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บินดวยสายการบิน นกสกูต (XW) : ขึน้เคร่ืองท่ีสนามบนิดอนเมือง (DMK)
XW 858 DMK(กรงุเทพ) - PVG(เซี่ยงไฮ) 21.05 – 02.20
XW 857 PVG(เซีย่งไฮ) - DMK(กรงุเทพ) 03.35 – 07.10

**โหลดกระเปาสัมภาระโดยน้าํหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. **
วันที ่1 กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - สนามบินผูตง(เซี่ยงไฮ) (-/-/-)

18.00น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3
เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 6-7 สายการบิน Nok Scoot โดยมเีจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวย
ความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ขอควร
ทราบ : ประเทศจีนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝน จะมีโทษปรับและ
จับ ทัง้น้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของเจาหนาทีศุ่ลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง

21.05น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติผูตง เมืองเซี่ยงไฮ ประเทศจีน โดยสายการบิน Nok Scoot เท่ียวบินที่ XW
858 ** ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 4.30 ช่ัวโมง **

02.20น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติผูตง เมืองเซี่ยงไฮ ประเทศจีน (ตามเวลาทองถ่ินเร็วกวาเมืองไทยประมาณ 1
ชั่วโมง) หลังผานข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย
นําทานเดินทางสูโรงแรมที่พัก

พักที่ RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรอืเทียบเทา

วนัท่ี 2 เซีย่งไฮ – สวนสนุก DISNEYLAND SHANGHAI แบบเต็มวนั (รวมบตัรเขาแลว) (B/-/-)

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู Shanghai Disneyland (รวมคาเขาแลว) สวนสนุกแหงท่ี 6 แหงอาณาจักรดิสนีย ซึ่งมีขนาดใหญ
อันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนียแลนดในออรแลนโด รฐัฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเปนสวนสนุกดิสนียแลนดแหงท่ี
3 ในเอเชีย ตั้งอยูในเขตฉวนซา ใกลกับแมน้ําหวงผู และสนามบินผูตง    สวนสนุกเซี่ยงไฮดิสนียแลนดมีขนาดใหญกวา
ฮองกงดิสนียแลนดถึง 3 เทา เปดใหบริการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2016  ซึ่งใชเวลารวม 5 ปในการกอสราง โดยใชงบ
ท้ังส้ินราว 5.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 180,000 ลานบาท
โดยเซ่ียงไฮ ดีสนียแลนด ประกอบไปดวย 6 ธีมปารค และ 1 ฟรโีซนดังน้ี
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1.DISNEY TOWN เปนโซนแรกกอนเขาสวนสนุก โซนนี้ไมตองเสียเงินคาเขาชม ประกอบไปดวยรานอาหาร ราน
จําหนายของท่ีระลึกตางๆมากมาย อีกท้ังยังมี LEGO LAND ในโซนน้ีอีกดวย
2.MICKEY AVENUE โซนน้ีจะเปนโซนขายของท่ีระลึกกับรานอาหาร และก็จะมีสวนของที่ฉายหนังการตูนส้ันของมิกกี้
เมาส เหมาะกับการถายรูปและนั่งพักผอนภายในสวนสนุก
3.ADVENTURE ISLE ดินแดนใหการผจญภัยที่จะทําใหนักทองเที่ยวไดตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศหุบเขาลึกลับในยุคดึกดํา
บรรพ ‘Casmp Discovery’ พรอมเชิญชวนใหรวมเดินสํารวจดินแดนท่ีแฝงไปดวยปริศนาและความลึกลับ และลงเรือ
เขาไปสู ‘Roaring Rapids’ อุโมงคถ้ําปริศนาในชองเขารอวรร่ิง ซึง่เปนท่ีอยูของจระเขยักษนาเกรงขาม และ Roaring
Over The Horizon เปนเครื่องเลนแนว 4D จะพาเราบินชมธรรมชาติและสิ่งกอสรางตางๆทั่วโลก
4.TOMORROW LAND อีกหนึ่งไฮโลทเดนของสวนสนุกดิสนีย ที่มักจะสรางโลกแหงอนาคต เพื่อสรางจิตนาการใหกับ
เด็กๆ พรอมกับดีไซนเครือ่งเลนสุดล้ําใหเขากับคอนเซ็ปต สําหรับที่ดิสนียแลนดแหงใหมน้ี เปดตัวเคร่ืองเลนท่ีมีจาก
วิดีโอเกมและภาพยนตรไซไฟชื่อดัง Tron รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค ท่ีถูกขนานนามไววา “Lightcycle
Power Run” เปนหนึ่งสุดยอดรถไฟเหาะตีลังกาสําหรับเซี่ยงไฮ ดีสนียแลนดที่หามพลาด หรือจะเอาใจสาวก Star War
อยาง “Star Wars Lauch Bay” ไดถายรปูกับ Darth Vader ตัวเปนๆ
5.GARDENS OF IMAGINATION มีจุดเดนเรือ่งวัฒนธรรมของจีน สงเสริมเอกลักษณของสวนพฤกษาในสวนสนุก
แหงนี้ไดอยางเต็มที่ สวนที่ตั้งอยูไมไกลจากปราสาทเทพนิยาย ‘Wandering Moon Teahouse’ เปนโรงน้ําชาที่พักผอน
หยอนใจทีง่ดงามอยางลงตวั อีกทั้งยังมีสวนท่ีเลือกตัวละครสัตวของดิสนีย ดัดแปลงเปนเหลา 12 นักกษัตริย ตาม
แบบปฏทิินจนี มี 2 เคร่ืองเลนเบาๆเด็กๆเลนได ผูใหญเลนดี คือ Fantasia Carousel(มาหมุน) กับ Dumbo The Fluing
Elephant
6.TREASURE COVE เปนธีมโจรสลัด เนรมิตฉากจากภาพยนตรชื่อดัง The Pirates of the Caribbean กลายเปน
เคร่ืองเลนและการแสดงโชวสุดตระการตา ท่ีหาชมไดแคเพียงท่ี เซี่ยงไฮ เทานั้น จําลองฉากตางๆ ริมทะเล เครื่องเลน
ไฮไลทคือ Pirates of the Caribbean – Battle for the Sunken Treasure เปนเครื่องเลนแนว 4D จะพาเรานั่งเรือพ
จญภัยไปกับตอสูของเรือ Black Pearl กับ Flying Dutchman นอกจากน้ียังมีเครื่องเลนมากมาย เชน ‘Barbossa’s
Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’
7.FANTASY LAND สนุกกับเมืองเทพนิยาย เปนโซนที่ตั้งของปราสาทดิสนีย ท่ีมีชื่อวา “Enchanted Stourybook
Castle” ทานจะไดพบกบัโชวอันยิง่ใหญตระการตาและตัวการตูนที่ทานชื่นชอบ อาทิเชน สโนวไวท, เจาหญิงนิทรา, ซิน
เดอเรลา, มิกกี้เมาท, หมีพลู และเพื่อนๆตัวการตูนอันเปนท่ีใฝฝนของทุกคน และยังโซนกิจกรรมอยางเชน “Once
Upon a Time Adventure” เปนการพจญภัย
ภายในปราสาทดิสนีย พบเรื่องราวของสโนว
ไวท ผานจอภาพแบบสามมิติ หรือ “AlIce in
Wonderland Maze” เปนทางเดินผานเขา
วงกตเพื่อเขาไปเจอตัวละครจาก Alice in
Wonderland  และเครื่องเลนไฮไลทของโซนนี้ก็
คือ “Seven Dwarfs Mine Train” นั่งรถไฟเขา
เหมืองแรไปกับคนแคระท้ัง 7 ชวนใหสนุกและ
หวาดเสียวไดพอสมควร

อิสระอาหารกลางวันและเยน็ เพ่ือความสะดวก
ในการทองเที่ยว

ไดเวลาอันสมควรรับทุกทานกลับสูที่พัก
พักที่ RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรอืเทียบเทา
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วันที่ 3 รานผาไหม – เมิองโบราณจเูจี่ยเจี่ยว (รวมคาลองเรอื) – เซี่ยงไฮ – ยานซนิเทยีนตี้ (B/L/D)

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
   หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู รานผาไหม ใหทาน

ไดเลือกชม เอกซื้อสินคาและผลติภัณฑ ท่ีผลิต
ดวยผาไหม จากน้ันนําทานเดินทางสู เ มือง
โบราณจูเจียเจี่ยว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1
ชั่วโมง) ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเซ่ียงไฮ
ริมฝงทะเลสาบด้ืนซาน และอยูระหวางมณฑล
เจอเจียงกับมณฑลเจียงซู เปนตําบลน้ําแหง
วัฒนธรรมโบราณ ติดอันดับห น่ึงใน ส่ี ท่ีมี
ชื่อเสียงโดงดังในบรรดาตําบลน้ําของเมืองเซี่ยง
ไฮ อีกท้ังไดชื่อวาเปนไขมุกใตแมนํ้าแยงซีเกียง
จนถึงปจจุบันนี้ ทานจะไดลองเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว ซึ่งเปนเมืองที่มีสิ่งกอสรางทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศห
มิงและราชวงศซิงอยูมากมาย (รวมคาลองเรือเรียบรอยแลว)

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางสู รานใบชา ใหทานไดชิม

ชาที่มีชื่อเสียงของประเทศจีนหลากหลายชนิด
นําทานเดินทางกลับสู มหานครเซี่ยงไฮ (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) มหานครที่ใหญที่สุด
ของประเทศจีน ตั้งอยูบริเวณปากแมนํ้าแยงซี
เปนศูนยกลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาค
ตะวันออกเฉียงใต  มีพื้น ท่ี 6,200 ตร.กม .  มี
ประชากรประมาณ  14  ลานคน เปนเมืองทา
พาณิชยขนาดใหญแหงทะเลจีนใต ท่ีไดรับการ
พัฒนาจนถูกขนานนามวา  “นครปา รีสแห ง
ตะวันออก”
นําทานเดินทางสู ยานซินเทียนตี้ เปนแหลงชอปปงคนเดิน รานอาหารและแหลงความบันเทิงท่ีครบครัน ซินเทียนต้ีถือ
เปนปลายทางท่ีนาสนใจสําหรับผูท่ีตองการสัมผัสประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของเมืองเกาในบรรยากาศท่ีทันสมัย
เปนอีกจุดที่มีความคลาสสิกของมหานครเซี่ยงไฮ ทามกลางความวุนวายของเมืองใหญแหงนี้ ยานซิน เทียน ตี้ จะทําให
คุณหลุดออกมาจากความยุงเหยิงเหลานั้น ดวยตึกและอาคารเกาแก หางรานคาตาง ๆ ตกแตงใหมีบรรยากาศที่
อบอุนคลายกบัในยุโรป มีรานอาหาร รานกาแฟ ใหไดน่ังเลน อานหนงัสือเพลิน ๆ มากมาย

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูกุงมังกร
พักที่ RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรอืเทียบเทา

วันที ่4
    รานบัวหิมะ – หาดไวทาน – ถนนนานกิง – ราน STARBUCK ที่ใหญที่สุดในโลก – อุโมงค

เลเซอร – รานหยก – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – สนามบินผูตง (B/L/D)
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เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
             นําทานเดินทางสู รานนวดเทา ชมการสาธิต การนวดเทา ซ่ึงเปนอีกวิธีหน่ึงในการผอนคลายความเครียด ปรับสมดุล

ใหการไหลเวียนของโลหติดวยวิธีธรรมชาติ พรอมชมครีมเปาซูถัง หรือทีรู่จักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเปนเลิศใน
ดานรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน
นําทานเดินทางสู หาดไวทาน ตัง้อยูบนฝงตะวนัตกของแมน้ําหวงผูมคีวามยาวจากเหนือจรดใตถึง4กิโลเมตรเปนเขต
สถา ป ตยกรรม ท่ี ไ ด ชื่ อ ว า  “พิพิ ธ ภัณฑ
นานาชาติ” ถือเปนสัญลักษณท่ีโดดเดนของ
นครเซ่ียงไฮ อีกท้ังถือเปนศูนยกลางทางดาน
การเงินการธนาคารท่ีสําคัญ แหงหน่ึงของ
เซ่ียงไฮ ตลอดแนวยาวของไวทันเปนแหลงรวม
ศิลปะสถา ปตยกรรม ท่ีหลากหลาย  เช น
สถาปตยกรรมแบบโร มัน โกธิค บารอค
รวมทั้งการผสมผสานระหวางสถาปตยกรรม
ตะวันออก-ตะวันตก เปนที่ตั้งของหนวยงาน
ภาครัฐ เชน กรมศุลกากร โรงแรม แล ะ
สํานักงานใหญ
จากนั้นนําทานเดินทางสู ถนนนานกงิ ศูนยกลางการชอปปงที่คึกคักมากที่สุดของนครเซี่ยงไฮที่ไมมีวันหลับใหล ทั้งยัง
เปนที่ตั้งหางสรรพสินคามากมายและถือเปนยานสวรรคของบรรดาสาวกแบรนดเนมทั้งหลาย นอกจากนี้ที่หาดไวทัน
ยังสามารถมองเห็น "หอไขมุก" ซึ่งเปนสัญลักษณของเมืองเซี่ยงไฮไดอยางชัดเจนอีกดวย ใครมาเยือนเซี่ยงไฮ จึงตอง
ไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด” จึงเรียกไดวามาถึงเซี่ยงไฮจริงๆ  หลังจากชมวิวเมืองเซี่ยงไฮจนเต็ม
แลว

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูไกแดง
นําทานสูราน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหมที่นครเซี่ยงไฮ มาพรอมกับความยิ่งใหญอลังการ ครอง
ตําแหนงสตารบัคสที่ใหญและสวยที่สุดในโลก ซึ่งได
ทําการเปดตัวไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีเนื้อ
ที่ใหญโตถึง 2,787 ตารางเมตร ดานบนของราน
ตกแตงดวยแผนไมรูปหกเหลี่ยมซึ่งเปนงานแฮนด
เมดจํานวน 10,000 แผน และที่ตั้งตระหงานอยู
กลางรานคือถังค่ัวกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน
สูง เทาตึก 2 ชั้น ประดับประดาดวยแผนตรา
ประทับแบบจีนโบราณมากกวา 1,000 แผน ซึ่ง
บอกเลาเร่ืองราวความเปนมาของสตารบัคส
กาแฟที่ค่ัวในถังทองเหลืองน้ีจะถูกสงผานไปตาม
ทอทองเหลืองดานบน ซึ่งจะทําใหเกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี มีเคานเตอรท่ียาวที่สุด ซ่ึงมีความยาวถึง 26.9 เมตร
ครองตําแหนงเคานเตอรของสตารบคัสท่ีมีความยาวท่ีสุดในโลก มีเครื่องด่ืมหลากหลายมากกวา 100 ชนิด รวมท้ัง
เคร่ืองด่ืมท่ีมีเฉพาะสาขาน้ีเพยีงแหงเดียว

นําทาน ลอดอโุมงคเลเซอร อโุมงคลอดแมนํ้าสายแรกในประเทศจีน เพ่ือขามไปยังฝงตรงขามใชเวลาประมาณ 5 นาที
ภายในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอร เปนรูปตางๆ
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นําทานชม รานหยก ชาวจีนมีความเชื่อวาหยกเปนอัญมณีล้ําคากวาทองและเพชร เปนสิริมงคลแกผู ท่ีไดมา
ครอบ ครอง  ให ท า น ได เ ลื อกซื้ อ เ ป น
เคร่ืองประดับนําโชคตามอัธยาศัย
จากนั้นนําทานสู ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือ
ตลาดรอยป เซี่ยงไฮ เปนตลาดเกาของผู
ตง เมืองเซ่ียงไฮอาคารบานเรือนบริเวณนี้
เปนสถาปตยกรรมโบราณสมัยราชวงศห
มิงและชิง แตทําเปนรานขายของมีท้ังของ
พื้นเมืองโบราณ ของที่ระลึก และสินคา
สมัยใหมอยางรองเทากีฬา กระเปา อีกท้ัง
ยังมีรานขายขนมและอาหารพื้นเมืองอีก
มากมาย  ใหทานอิสระชอปปงตามอัธยาศัย

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนเูสีย่วหลงเปา
  ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานสู สนามบินนานาชาติผูตง

วันที่ 5 สนามบินผูตง(เซีย่งไฮ) – สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

03.35น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการบิน Nok Scoot เที่ยวบินที่ XW 857 **
ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินประมาณ 4.30 ชัว่โมง **

07.10น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ
*************************************************

** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทวัร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาของบรษิัท ทุกครั้งกอน
ทําการออกตัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบนิ โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบนิ

ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบรษัิทฯทราบในวนัจองทัวรท้ังนีเ้พ่ือประโยชนของตวัทานเอง **
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อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง
ผูใหญ หองละ

2-3 ทาน
อตัราทานละ

1 เด็ก 2 ผูใหญ
เด็กมีเตียง

(เดก็อายไุมเกนิ 20 ป)
อัตราทานละ

1 เด็ก 2 ผูใหญ
เด็กไมมีเตียง

(เด็กอายุไมเกิน 20 ป)
อัตราทานละ

พักเดี่ยว
เพิ่ม

อตัรา หองละ

ไมใช ตัว๋
เครือ่งบนิอตัรา

ทานละ

วนัเดินทางเดอืน มถินุายน 2562

05 – 09 มถิุนายน 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900

12 – 16 มถิุนายน 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900

19 – 23 มถุินายน 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900

26 – 30 มถุินายน 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900

วันเดินทางเดือน กรกฎาคม 2562

03 – 07 กรกฎาคม 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900

10 – 14 กรกฎาคม 62 14,989 17,989 17,989 3,500 5,900

11 – 15 กรกฎาคม 62 14,989 17,989 17,989 3,500 5,900

14 – 18 กรกฎาคม 62 14,989 17,989 17,989 3,500 5,900

17 – 21 กรกฎาคม 62 12,989 15,989 15,989 3,500 5,900

24 – 28 กรกฎาคม 62 14,989 17,989 17,989 3,500 5,900

25 – 29 กรกฎาคม 62 14,989 17,989 17,989 3,500 5,900

31 ก.ค. – 04 ส.ค. 62 12,989 15,989 15,989 3,500 5,900

วันเดนิทางเดือน สิงหาคม 2562

07 – 11 สงิหาคม 62 14,989 17,989 17,989 3,500 5,900

08 – 12 สงิหาคม 62 14,989 17,989 17,989 3,500 5,900

14 – 18 สงิหาคม 62 12,989 15,989 15,989 3,500 5,900

21 – 25 สิงหาคม 62 12,989 15,989 15,989 3,500 5,900

28 ส.ค. – 01 ก.ย. 62 12,989 15,989 15,989 3,500 5,900

วนัเดนิทางเดอืน กนัยายน 2562

04 – 08 กนัยายน 62 12,989 15,989 15,989 3,500 5,900

11 – 15 กนัยายน 62 12,989 15,989 15,989 3,500 5,900
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18 – 22 กนัยายน 62 12,989 15,989 15,989 3,500 5,900

25 – 29 กนัยายน 62 12,989 15,989 15,989 3,500 5,900

วันเดินทางเดอืน ตุลาคม 2562

16 – 20 ตลุาคม 62 13,989 16,989 16,989 4,500 6,900

17 – 21 ตุลาคม 62 13,989 16,989 16,989 4,500 6,900

20 – 24 ตลุาคม 62 14,989 17,989 17,989 4,500 6,900

21 – 25 ตลุาคม 62 14,989 17,989 17,989 4,500 6,900

23 – 27 ตลุาคม 62 15,989 18,989 18,989 4,500 6,900

24 – 28 ตลุาคม 62 15,989 18,989 18,989 4,500 6,900

27 – 31 ตุลาคม 62 13,989 16,989 16,989 4,500 6,900

** อัตรานีย้งัไมรวมคาทปิพนักงานขับรถ หวัหนาทวัร และ มัคคุเทศกทองถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทรปิ ตอ ลูกคา ผู
เดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนีท้านสามารถใหมากกวานี้ไดตามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรยีกเกบ็กอนเดนิทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอนิ **

** เด็กอายตํุ่ากวา 20 ปนับจากวนัเดนิทาง ขออนุญาติเก็บคาทวัรเพ่ิม 3,000 บาทตอทาน **

** ราคาเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทานละ 5,900 บาท **
(ไมมีที่นั่งบนเครือ่งบิน และไมรวมคาวซีา)

** ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเทีย่วทั่วไปไดรูจักคือ
รานหมอนยางพารา, รานนวดเทา(บวัหมิะ), รานหยก, รานผาไหม,รานใบชา ซึง่จาํเปนตองบรรจใุนโปรแกรมทวัรดวย เพราะมผีลกับ

ราคาทัวร  จงึเรยีนใหกบันักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกรานจาํเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ 45-90
นาที ซือ้หรอืไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการบงัคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขาราน
รฐับาลจนีทกุเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคาใชจายทีเ่กดิขึน้จากทาน เปนจาํนวนเงนิ 400 หยวน / ทาน / ราน

** บรษิัทขอสงวนสทิธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักทองเทีย่ว ทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบรษิัทขอ
สงวนสทิธ์ิ เรยีกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ทานละ 1,000 RMB หรอื (เปนเงนิไทยประมาณ 5,000 บาท) และลกูคาตองไปยืน่วี

ซาเอง **

**  ทานท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรอื ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทาํ   วีซาทานจะตองรบัผดิชอบในการ
อนญุาตใหเขา-ออกเมอืงดวยตนเอง เนือ่งจากบรษิทัทวัรฯ ไมทราบกฎกตกิา การยกเวนวซีาในรายละเอยีด  / ผูใชบตัร APEC กรณุา

ดูแลบตัรของทานเปนอยางด ีหากทานทาํบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทติย **

อัตราคาบรกิารน้ี รวม
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ü คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน
  และคาภาษีนํ้ามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหน่ึง
  กรุณาติดตอเจาหนาที่ เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเคร่ืองบิน ตามท่ีตามที่ตาราง
  อัตราคาบริการระบุ
ü คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน Nok Scoot อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระ

  ลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมนี้าํหนกัไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถือขึน้เครือ่งบินไดน้ําหนักไมเกนิ 7 ก.ก. (ไมจํากัด
  จํานวนชิ้น แตทั้งนี้เจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
ü คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ)
ü คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา

   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป
   เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
ü คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม
ü คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ü คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ  1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม

   กรมธรรม)

อตัราคาบรกิารนี ้ไมรวม

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสอืเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคา
พาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน
รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสายการบิน และ รุน

ของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด
× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
× คาทําวีซาชาวตางชาติ ซ่ึงไมไดรับการยกเวนย่ืนวีซากรุป (กรณีตางชาติจายเพ่ิมจากคาทัวร 1,000 หยวน และผูเดินทางเปน

ผูดําเนินการยืน่วีซาเอง)
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
× คาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท ใชเพียงสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและเดินทาง

ไป-กลับพรอมกรุปเทานั้น) หรือ คาวีซาจีนทองเที่ยวแบบเดี่ยว (4วันทําการ) ทานละ 1,700 บาท (สําหรับผูถือพาสปอรตไทย
โดยทานตองไปยื่นดวยตัวเอง)

หมายเหตุ
- หากยกเลิกเดินทาง วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางครั้งอื่นๆได รวมทั้งไมสามารถคืน

เงินคาวซีาไดทุกกรณี
- กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางที่บินลงปกกิ่ง / ปกกิ่ง+เซี่ยงไฮ (เที่ยว 2 เมือง)

ตองยื่นวีซาเดี่ยวเทานั้น
- ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปได  หรือ ทานมี

ความประสงคจะยื่นวีซาเด่ียว ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทํา วีซาเด่ียวยื่นปกติ 4 วัน ทําการ ทานละ
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1,700 บาท หรือ วีซาดวน 2 วัน ทําการ ทานละ 2,750 บาท (อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทาง
ไทยเทาน้ัน)

- สําหรับผูที่เคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังตอไปนี ้ 1.อิสราเอล   2.อัฟกานิสถาน   3.ปากีสถาน  4.อุซเบกิสถาน
5.ทาจิกิสถาน  6.เติรกเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อหิราน 10.อียิปต 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.
เลบานอน 14.อินเดีย   15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี  21.เยเมน   22.โอมาน
23.จอรแดน   24.โซมาเรีย
(ตั้งแตป 2014 เปนตนมา ไมสามารถยื่นขอวีซากรุปได ตองทําวีซาเดี่ยวเทานั้น)

เงือ่นไขการจอง และ การชาํระเงนิ

· กรณุาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง เนือ่งจากเปนทัวรราคาโปรโมชั่นขออนุญาติเก็บเต็มจํานวน
และไมคืนเงินในการยกเลิกไมวากรณีใดๆ และตดัทีน่ั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วัน
ถดัไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมี
ความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะ
ใหสิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพเิศษจํานวนจํากัด

· กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไม
สามารถหาคนมาแทนได

เง่ือนไขสําคญัอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง

· คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 20 ทาน หากต่ํากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได
หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทาง
ตามความประสงคตอไป

· ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทาน
ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้ง
หากทานลางานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได

· ก
รณีทีท่านตองออกบตัรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ต๋ัวเครือ่งบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถาม
เพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ
ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย
3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึนใดๆทั้งสิ้น

· กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ
· กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอน

การเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพือ่จัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจาย
เพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง

· กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่หลังจากชําระเงินกรณีที่ทาน
เดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาที่ใหทราบ

· กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตัว๋) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใด
สวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร
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· หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยาง
นอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง

· อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถเลือ่นไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวน
ใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั้น หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ

· ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน จําเปนตองชําระคาหองพัก
เด่ียวตามท่ีระบุ

· หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ
· ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปด

เร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผ่ือเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดนิบนหิมะ
อาจลื่นไดตองใชความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดด
กระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคอืงตาได

· ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การลาชาของสายการบิน เง่ือนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานงึถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีท่ีจําเปนจะตองมีคาใชจายเพิม่ ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา

· เนือ่งจากการเดนิทางทองเท่ียวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอ
สงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวาง
เดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว

· กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดข้ึนตามมา และ จะไม
สามารถคนืเงินคาทัวรท่ีทานชาํระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง

· หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบนิ หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนา
หนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่
ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทาง
ของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทํา
หนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลง
ไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่
เกิดข้ึนจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
กระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ

· เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดนั่ง
ดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุด

· ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองพักเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม
หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป)

· กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่งทั้งสิ้น

· ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอนวันเดินทาง
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· บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง ,
การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัท

· บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรยีกเกบ็คาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่
ทานตองการ

· รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม
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เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป (เฉพาะพาสสปอตไทยเทานั้น)

•• สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน

ใชสําเนาพาสปอรต ตองถายชัดเจน  เห็นทั้ง 2 หนาเต็ม ตามตัวอยางเทานั้น !!

• รูปถาย ถายจากมือถือ หรือ กลองถายรูปหนาตรง พื้นหลังสีขาว หามถายเซลฟ และสงรูปเขา

มาทางไลน ไดเลย

ตามตัวอยางดานลางนี้

ทานใดที่เคยไป 24 ประเทศดังนี้ ไมสามารถใชวีซากรุปเขาจีนได

ตองทําการยื่นวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน
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กรณีทําวีซาแบบเดี่ยว ****ไมรวมคาวีซาเดี่ยว ชําระเพิ่ม 2,200 บาท****

**เม่ือทานชาํระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบรษัิทฯ จะถอืวาทานได                ยอมรับ

เงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว**

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ **


