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GS PVG04
เซี่ยงไฮ นางพญางขูาว

เซ่ียงไฮ หังโจว เมืองโบราณจูเจียเจ้ียว 5 วัน
สายการบิน NOK SCOOT (XW)
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บินดวยสายการบิน นกสกูต (XW) : ขึ้นเคร่ืองที่สนามบนิดอนเมือง (DMK)

XW 858 DMK(กรุงเทพ) - PVG(เซี่ยงไฮ) 21.05 – 02.20

XW 857 PVG(เซี่ยงไฮ) - DMK(กรุงเทพ) 03.35 – 07.10

**โหลดกระเปาสัมภาระโดยนํ้าหนกัไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบนิไดน้าํหนกัไมเกิน 7 ก.ก. **

วันที ่1      กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สนามบินผูตง(เซี่ยงไฮ)                                                           (-/-/-)

18.00น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมอืง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคานเตอร

เช็คอิน หมายเลข 6-7 สายการบนิ Nok Scoot โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอน

การเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ขอควรทราบ : ประเทศจีนไมอนุญาตใหนําอาหาร

สด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดาน

ตรวจคนเขาเมือง

21.05น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติผูตง เมืองเซี่ยงไฮ ประเทศจีน โดยสายการบิน Nok Scoot เท่ียวบินท่ี XW 858 ** ไมมี

บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 4.30 ชั่วโมง **

02.20น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติผูตง เมืองเซ่ียงไฮ ประเทศจีน (ตามเวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทยประมาณ 1 ชั่วโมง) หลังผาน

ขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย

นําทานเดินทางสูโรงแรมท่ีพัก....โดยรถตูโรงแรมรับที่สนามบิน เนื่องจากเวลา 02.00 – 06.00 น. รถบัสใหญ ไมสามารถขึ้นทางดวน

ได ตามกฏหมายจราจรของเมืองจีน

พักที่ RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา

วันที ่2
เซี่ยงไฮ – รานผาไหม – เมืองหางโจว – เจดียนางพญางูขาว – หมูบานใบชา – ถนนคน

เดินเหอฝงเจีย – สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมอืงหางโจว                                             (B/L/D)

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู รานผาไหม ใหทานไดเลือกชม เอกซื้อสินคาและผลิตภัณฑ ที่ผลิตดวยผาไหม จากนั้นนําทานเดินทางสู

เมืองหางโจว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองหลวงของมณฑลเจอเจยีง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน ศูนยกลางเศรษฐกิจ

วัฒนธรรม แหลงเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแหงหนึ่ง เปน

แหลงเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีช่ือเสียงแหงหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคําเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมือง

หังโจวและซูโจววา “บนฟามีสวรรค บนดินมี ซู(โจว) หาง(โจว)” เพลิดเพลินกับทิวทัศนอันงดงามสองฟากถนน เมืองหางโจว เคย

ไดรับการจัดอันดับวาเปนเมืองท่ีนาอยูลําดับตนๆ ของเมืองจีน

ในปจจุบันนอกจากขึน้ชื่อเร่ืองชาหลงจิ่งแลว เมืองหางโจว ยัง

เปนที่ตั้งสํานักงานใหญของ อาลีบาบา เจาพอธุรกิจ อีคอมเมอรซ

ยักษใหญของโลก อีกดวย

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูไกขอทาน +

หมูตงปอ (หมูพันป)
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นําทานเท่ียวชม เจดียนางพญางูขาว หรือ เหลยฟงถา ซึ่งเปนเจดียท่ีต้ังอยูบนยอดเขาริมทะเลสาบซีหู จากตํานานอันโดงดังของ

นางพญางูขาวท่ีถูกเจดียแห งนี้ครอบไวจวบจนปจจุบัน

ใหทานไดสัมผัสตํานานเลาขานผานภาพแกะสลักดวยไม

หอม ท่ีใชฝมือการแกะสลักอยางวิจิตรบรรจง รวมถึงภาพ

และเร่ืองราวการประสูติ ตรัสรูและปรินิพพานขององค

สัมมาสัมพุทธเจา ใหทานขึ้นลิฟทแกวเพื่อชมทิวทัศนของ

ทะเลสาบซหีโูดยรอบ

จากนั้นนําทานเดินทางสู รานใบชา ใหทานไดชิมชาที่มี

ช่ือเสียงของประเทศจนีหลากหลายชนิด ชาเปนสินคาข้ึน

ชื่อของเมืองจีน ที่นาลิ้มลองมีหลายชนิด

นําทานเดินทางสู ถนนโบราณเหอฝงเจีย เปนถนนสาย

หนึ่งท่ีสะทอนใหเห็นประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอัน

เกาแกของหังโจวไดอยางดี ถนนสายนี้มีความยาว 460

เมตร กวาง120เมตร ในปจจุบันยังคงไวซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสรางโบราณสวนหนึ่งแลว บานเรือนทั้งสองขางทางที่สรางขึ้นใหม

ลวนสรางจากไมและมุงหลังคาสีคราม อิสระชอปปงตาม

อัธยาศัยกับสินคาพ้ืนเมือง ของท่ีระลึกและของเลน

มากมาย

จากนั้นนําทานเดินทางสู สถานีรถไฟความเร็วสูงเมือง

หางโจว สัมผัสรถไฟความเร็วสูง (บัตรโดยสารช้ันปกติ)

จากสถานี HANGZHOU สูสถานี YUHANG เปนเสนทาง

รถไฟความเร็วสูงที่มีความยาวทั้งหมด 1,318 กิโลเมตร

และวิ่งผานปกกิ่ง เทียนสิน เหอเปย ซานตง อันฮุย เจียงซู

และเซีย่งไฮทัง้หมด 7 เมืองใหญ ซึ่งว่ิงดวยความเร็วสูงถึง

300 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟตชาบูหมอไฟ+ปงยาง BBQ

พักที่ GARDEN HOTEL , HANGZHOU  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา

วันที ่3          รานยางพารา – เมิองโบราณจเูจี่ยเจี่ยว (รวมคาลองเรือ) – เซี่ยงไฮ – ราน STARBUCK ที่ใหญท่ีสุดในโลก (B/L/D)

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

   นําทานเดินทางสู รานหมอนยางพารา ใหทานได

เลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพชนิดตางๆ

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโบราณจูเจียเจ่ียว (ใช

เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) ซึ่งต้ังอยูทางทิศ

ตะวันตกของเซี่ยงไฮ ริมฝงทะเลสาบด้ืนซาน และอยู

ระหวางมณฑลเจอเจียงกับมณฑลเจยีงซู เปนตําบลนํ้า

แหงวัฒนธรรมโบราณ ติดอันดับหนึ่งในส่ีท่ีมีช่ือเสียง

โดงดังในบรรดาตําบลน้ําของเมืองเซี่ยงไฮ อีกทั้งไดชื่อ
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วาเปนไขมุกใตแมน้ําแยงซีเกียงจนถึงปจจุบันนี้ ทานจะไดลองเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว ซึ่งเปนเมืองที่มีสิ่งกอสรางทางวัฒนธรรมโบราณ

ของราชวงศหมิงและราชวงศซิงอยูมากมาย (รวมคาลองเรือเรียบรอยแลว)

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางกลับสู มหานครเซี่ยงไฮ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) มหานครท่ีใหญที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยูบริเวณปาก

แมน้าํแยงซี เปนศูนยกลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต มีพ้ืนท่ี 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14

ลานคน เปนเมืองทาพาณิชยขนาดใหญแหงทะเลจีนใต ที่ไดรบัการพัฒนาจนถูกขนานนามวา “นครปารีสแหงตะวันออก”

นําทานเดินทางสู ยานซินเทียนต้ี เปนแหลงชอป

ปงคนเดิน รานอาหารและแหลงความบันเทิงที่

ครบครัน ซินเทียนต้ีถือเปนปลายทางที่นาสนใจ

สําหรับผู ท่ีตอ งการสัมผัสประวั ติศาสตรและ

วัฒนธรรมของเมืองเกาในบรรยากาศท่ีทันสมัย

เปนอีกจุดที่มีความคลาสสิกของมหานครเซี่ยงไฮ

ทามกลางความวุนวายของเมืองใหญแหงนี้ ยานซิน

เทียน ต้ี จะทาํใหคุณหลุดออกมาจากความยุงเหยิง

เหลานั้น ดวยตึกและอาคารเกาแก หางรานคาตาง

ๆ ตกแตงใหมีบรรยากาศที่อบอุนคลายกับในยุโรป

มีรานอาหาร รานกาแฟ ใหไดนั่งเลน อานหนังสือเพลิน ๆ มากมาย

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักที่ RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา

วันที ่4
    รานบัวหิมะ – หาดไวทาน – ถนนนานกิง – อุโมงค

    เลเซอร  – รานหยก – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – สนามบนิผูตง                                                      (B/L/D)

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

             นําทานเดินทางสู รานนวดเทา ชมการสาธิต การนวดเทา ซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งในการผอนคลายความเครียด ปรับสมดุลใหการไหลเวียน

ของโลหติดวยวิธธีรรมชาติ พรอมชมครีมเปาซูถัง หรือท่ีรูจักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุพอง

และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน

นําทานเดินทางสู หาดไวทาน ตั้งอยูบนฝงตะวันตกของแมน้ําหวงผูมีความยาวจากเหนือจรดใตถึง4กิโลเมตรเปนเขตสถาปตยกรรมที่

ไดช่ือวา “พิพิธภัณฑนานาชาติ” ถือเปน

สัญลักษณท่ีโดดเดนของนครเซี่ยงไฮ อีก

ท้ังถือเปนศูนยกลางทางดานการเงินการ

ธนาคารที่ สําคัญ แหงหนึ่งของเซี่ยงไฮ

ตลอดแนวยาวของไวทันเปนแหลงรวม

ศิลปะสถาปตยกรรมท่ีหลากหลาย เชน

สถาปตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค

ร ว ม ท้ั ง ก า ร ผ ส ม ผ ส า น ร ะ ห ว า ง

สถาปตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เปน

ท่ีตั้ งของหนวยงานภาค รัฐ  เชน  กรม

ศุลกากร โรงแรม และสาํนักงานใหญ
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จากนั้นนําทานเดินทางสู ถนนนานกิง ศูนยกลางการชอปปงท่ีคึกคักมากท่ีสุดของนครเซ่ียงไฮท่ีไมมีวันหลับใหล ทั้งยังเปนที่ต้ัง

หางสรรพสินคามากมายและถือเปนยานสวรรคของบรรดาสาวกแบรนดเนมทั้งหลาย นอกจากนี้ที่หาดไวทันยังสามารถมองเห็น "หอ

ไขมุก" ซึง่เปนสัญลกัษณของเมืองเซี่ยงไฮไดอยางชัดเจนอีกดวย ใครมาเยือนเซี่ยงไฮ จึงตองไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ

“เดอะบันด” จึงเรียกไดวามาถึงเซี่ยงไฮจริงๆ  หลังจากชมวิวเมืองเซี่ยงไฮจนเต็มแลว

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูไกแดง

นําทานสูราน STARBUCKS RESERVE ROASTERY

สาขาใหม ท่ีนครเซี่ ยงไฮ  มาพรอมกับความย่ิงใหญ

อลังการ ครองตาํแหนงสตารบัคสท่ีใหญและสวยท่ีสุดใน

โลก ซึ่งไดทําการเปดตัวไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มี

เน้ือที่ใหญโตถึง 2,787 ตารางเมตร ดานบนของราน

ตกแตงดวยแผนไมรูปหกเหลี่ยมซึ่งเปนงานแฮนดเมด

จํานวน 10,000 แผน และที่ตั้งตระหงานอยูกลางรานคือ

ถังค่ัวกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเทาตึก 2 ช้ัน

ประดับประดาดวยแผนตราประทับแบบจีนโบราณ

มากกวา 1,000 แผน ซึ่งบอกเลาเร่ืองราวความเปนมา

ของสตารบัคส กาแฟที่คั่วในถังทองเหลืองนี้จะถูกสงผาน

ไปตามทอทองเหลืองดานบน ซึ่งจะทําใหเกิดเสียงราวกับ

เสียงดนตรี มีเคานเตอรที่ยาวที่สุด ซึ่งมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตําแหนงเคานเตอรของสตารบัคสที่มีความยาวที่สุดในโลก มี

เครื่องดื่มหลากหลายมากกวา 100 ชนิด รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้เพียงแหงเดียว

นําทาน ลอดอุโมงคเลเซอร อุโมงคลอดแมน้ําสายแรก

ในประเทศจีน เพื่อขามไปยังฝงตรงขามใชเวลาประมาณ

5 นาที ภายในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอร เปนรูป

ตางๆ

นําทานชม รานหยก ชาวจีนมีความเช่ือวาหยกเปนอัญ

มณีล้ําคากวาทองและเพชร เปนสิริมงคลแกผู ท่ีไดมา

ครอบครอง ใหทานไดเลือกซื้อเปนเคร่ืองประดับนําโชค

ตามอัธยาศัย

จากนั้นนําทานสู ตลาดเฉินหวังเม่ียว หรือตลาดรอยป

เซี่ยงไฮ เปนตลาดเกาของผูตง เมืองเซี่ยงไฮอาคาร

บานเรือนบริเวณนี้ เปนสถาปตยกรรมโบราณสมัย

ราชวงศหมิงและชิง แตทําเปนรานขายของมี ท้ังของ

พ้ืนเมืองโบราณ ของที่ระลึก และสินคาสมัยใหมอยาง

รองเทากีฬา กระเปา อีกทั้งยังมีรานขายขนมและอาหาร

พื้นเมืองอีกมากมาย  ใหทานอิสระชอปปงตามอัธยาศัย

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเสี่ยวหลง

เปา
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  ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานสู สนามบินนานาชาติผูตง

วันที ่5     สนามบินผูตง(เซี่ยงไฮ)  –  สนามบนิดอนเมือง                                                        (-/-/-)

03.35น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Nok Scoot เท่ียวบินท่ี XW 857 ** ไมมีบริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินประมาณ 4.30 ชั่วโมง **

07.10น.     เดนิทางถึง สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ต๋ัวรถทวัร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทาํการออก

ต๋ัวเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงให

บริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง **

อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญ หองละ

2-3 ทาน

อัตราทานละ

1 เด็ก 2 ผูใหญ

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไมเกิน 20 ป)

อัตราทานละ

1 เด็ก 2 ผูใหญ

เด็กไมมีเตียง

(เด็กอายุไมเกิน 20 ป)

อตัราทานละ

พักเด่ียว

เพิ่ม

อัตรา หองละ

ไมใชตั๋วเครื่องบิน

อัตรา

ทานละ

วันเดินทางเดือน สิงหาคม 2562

01 – 05 สิงหาคม 62 9,999 12,999 12,999 3,500 5,900

08-12  สิงหาคม 62 9,999 12,999 12,999 3,500 5,900

15 – 19 สิงหาคม 62 9,999 12,999 12,999 3,500 5,900

22 – 26 สิงหาคม 62 9,999 12,999 12,999 3,500 5,900

29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62 9,999 12,999 12,999 3,500 5,900

วันเดินทางเดือน กนัยายน 2562

05 – 09 กันยายน 62 9,999 12,999 12,999 3,500 5,900

12 – 16 กันยายน 62 9,999 12,999 12,999 3,500 5,900

19 – 23 กันยายน 62 9,999 12,999 12,999 3,500 5,900

วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562

17 – 21 ตุลาคม 62 10,999 13,999 13,999 3,500 5,900

19 – 23 ตุลาคม 62 12,999 15,999 15,999 3,500 5,900

24 – 28 ตุลาคม 62 12,999 15,999 15,999 3,500 5,900

26 – 30 ตุลาคม 62 10,999 13,999 13,999 3,500 5,900
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** อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทวัร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลกูคา ผูเดินทาง 1 ทาน

รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ

ทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **

** เด็กอายุต่ํากวา 20 ปนับจากวันเดินทาง ขออนุญาติเก็บคาทัวรเพิ่ม 3,000 บาทตอทาน **

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,900 บาท **

(ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน และไมรวมคาวีซา)

** ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักคือ ราน

หมอนยางพารา, รานนวดเทา(บัวหิมะ), รานหยก, รานผาไหม,รานใบชา ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึง

เรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไมซื้อ

ขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจากทาน เปนจํานวนเงิน 400 หยวน / ทาน / ราน

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิม่จากราคาทวัร ทานละ 1,000 RMB หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกคาตองไปยื่นวีซาเอง **

**  ทานท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทํา   วีซาทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาต

ใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปน

อยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย **

อัตราคาบริการนี้ รวม

ü คาบัตรโดยสารโดยเค ร่ือ งบิน  ( ต๋ัว )  ไป และ  ก ลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด  (Economy Class)  รวมถึงคาภาษีสนามบิน

  และค าภาษีน้ํ า มัน ทุกแห ง กรณีต อ งการ อัพ เกรด  Upgrade หรือ  เปลี่ ยนแปลงบัต รโดยสาร ไม ว าเ ท่ียว ใด  เ ท่ียวหนึ่ ง

  ก รุณาติ ด ต อ เ จ า หน า ท่ี เ ป น ก ร ณี พิ เ ศษ  โ ด ยอ า งอิ งค า ใ ช จ า ยก า ร จอ ง ทั ว ร แ บบ  ไ ม ใ ช ตั๋ ว เ ค ร่ือ ง บิ น  ต าม ท่ีต ามที่ ต าร าง

  อัตราคาบริการระบุ

ü คาธรรมเนยีมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน Nok Scoot อนญุาตใหโหลดกระเปาสัมภาระ

  ลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้าํหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัด

  จาํนวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) **

ü คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขบัรถ)

ü ค า โ ร งแรม ท่ี พักร ะดับมาตรฐ านต ามรายก าร ท่ี ระบุ  ( พั ก  2-3  ท าน  ต อ  ห อ ง )  ใน ก รณีมี ง าน เทรดแฟร  กา รแข งขัน กีฬา

   หรือ  กิ จ กรรมอื่ น ๆ  ที่ ทํ า ให โร งแรมตามรายกา รท่ีระ ยุ เต็ ม  ทางบ ริษัทขอส งวน สิท ธ์ิ ในก ารป รับ เป ล่ียนโ รงแรม ท่ี พัก  ไป

   เปนเมืองใกลเคยีงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ

ü คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ในโปรแกรม

ü คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ü คา เบี้ ย ประกันอุบั ติ เห ตุ ในการ เดิน ทางท องเที่ ย วต า งประ เทศ วงเ งิน ประกัน สู ง สุดทานละ  1,000,000  บาท  ( เ ง่ือ นไขตาม

   กรมธรรม)
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อัตราคาบริการน้ี ไมรวม

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่

ไมไดระบุในรายการ

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก

ยกเวนเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วนัเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดย

สวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสมัภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังนี้ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแต

ละไฟลทท่ีใชบิน ซึง่อาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

× คาทําวีซาชาวตางชาติ ซึ่งไมไดรับการยกเวนยื่นวีซากรุป (กรณีตางชาติจายเพ่ิมจากคาทัวร 1,000 หยวน และผูเดินทางเปนผูดําเนินการยื่นวี

ซาเอง)

× ภาษีมลูคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

× คาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท ใชเพียงสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและเดินทางไป-กลับ

พรอมกรุปเทาน้ัน) หรือ คาวีซาจีนทองเที่ยวแบบเดี่ยว (4วันทําการ) ทานละ 1,700 บาท (สําหรับผูถือพาสปอรตไทยโดยทานตองไปยื่นดวย

ตัวเอง)

หมายเหตุ

- หากยกเลิกเดินทาง วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางครั้งอื่นๆได รวมทั้งไมสามารถคืนเงินคาวีซาได

ทุกกรณี

- กรณีเด็กอายุต่าํกวา 18 ป เดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางท่ีบินลงปกกิง่ / ปกก่ิง+เซ่ียงไฮ (เท่ียว 2 เมือง) ตองย่ืนวีซาเด่ียว

เทานั้น

- ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปได  หรือ ทานมีความประสงค

จะยื่นวีซาเดี่ยว ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทํา วีซาเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ทําการ ทานละ 1,700 บาท หรือ วีซาดวน 2

วนั ทาํการ ทานละ 2,750 บาท (อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น)

- กรณีท่ีสามารถยื่นวีซากรุปไดแตลูกคาประสงคตองการทําวีซาเดี่ยวสามารถติดตอตัวแทนรับทําวีซาใกลบานทาน

- สําหรับผูท่ีเคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังตอไปนี้  1.อิสราเอล   2.อัฟกานิสถาน   3.ปากีสถาน  4.อุซเบกิสถาน   5.ทาจิกิ

สถาน  6.เติรกเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหราน 10.อียปิต 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย

15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจเีรีย 20.ตุรกี  21.เยเมน   22.โอมาน   23.จอรแดน   24.โซมาเรีย

(ตั้งแตป 2014 เปนตนมา ไมสามารถยื่นขอวีซากรุปได ตองทําวีซาเดี่ยวเทานั้น)

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน

· กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง เน่ืองจากเปนทัวรราคาโปรโมช่ันขออนุญาติเก็บเต็มจํานวนและไมคืนเงินใน

การยกเลิกไมวากรณีใดๆ และตัดท่ีนัง่การจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น .

เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมัติทันท ีหากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมคีวามประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม

ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามี

ที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด

· กรณีลกูคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมา

แทนได
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เง่ือนไขสําคัญอื่นๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง

· คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีข้ึนต่ํา อยางนอย 20 ทาน หากต่ํากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุก

ทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป

· ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา

เพ่ือวางแผนการเดนิทางใหมอกีคร้ัง ท้ังนี ้กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทกุคร้ังหากทานลางานแลวไมสามารถ

เปล่ียนแปลงได

· ก

รณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับ

เจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ

ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบนิ โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปน

สําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น

· กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ

· กรณีผูเดนิทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวลีแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษทัฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือ

ตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์

ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง

· กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว

(หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาที่ใหทราบ

· กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทาน

ไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร

· หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย  5 หรือ 7

วัน กอนออกเดินทาง

· อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปน

จะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั้น หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ

· ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณทีี่ทานเดินทาง 1 ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบุ

· หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

· ฤดหูนาวในตางประเทศ มขีอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืดแลว สถานที่ทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ

ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดตองใชความ

ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา

อาจทาํใหระคายเคอืงตาได

· ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชา

ของสายการบนิ เง่ือนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณี

ที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา

· เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม

สามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหนึ่งท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเทีย่วใดที่ไม

สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทาง

บริษัทไดทําการจองและถกูเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว
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· กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคา

ทัวรที่ทานชําระเรยีบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง

· หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุด

ออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน ทางสายการบนิ หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขา

เมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะ

เดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยัน

ดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยนัการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่

ยังไมแ (ต๋ัวเคร่ืองบนิ) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้

ข้ึนอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ

· เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบน

เคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดนิทางดวยกนั กรุณาเช็คอนิพรอมกนั และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดนัง่ดวยกนั หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด

· ขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองพกัเด่ียว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแตละแบบอาจจะ

อยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป)

· กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไม

วาสวนใดสวนหนึ่งท้ังส้ิน

· ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง

· บริษัทขอสงวนสทิธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบนิ , การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน ,

การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

· บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ

· รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดย

โรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม
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เอกสาร

ประกอบการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป (เฉพาะพาสสปอตไทยเทานั้น)

• สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน

ใชสําเนาพาสปอรต ตองถายชัดเจน  เห็นท้ัง 2 หนาเต็ม ตามตัวอยางเทานั้น !!

• รูปถาย ถายจากมือถือ หรือ กลองถายรูปหนาตรง พ้ืนหลังสีขาว หามถายเซลฟ และสงรูปเขามาทางไลน ไดเลย

ตามตัวอยางดานลางนี้
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ทานใดท่ีเคยไป 24 ประเทศดังนี้ ไมสามารถใชวีซากรุปเขาจีนได

ตองทําการยื่นวีซาเด่ียวเขาประเทศจีน

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

**เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานได                ยอมรับเง่ือนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว**

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ **


