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GS PVG 07 MU
เซี่ยงไฮ หังโจว ซูโจว 5 วัน

สายการบิน CHINA EASTERN (MU)

สายการบิน ไชนาอสีเทิรน (MU) : ขึ้นเครือ่งที่สนามบินสุวรรณภูม ิ(BKK)
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พีเรียด 9 – 25 ตุลาคม 2562 ไฟลตบินตามตารางดานลาง
MU 548 BKK(กรงุเทพ) - PVG(เซ่ียงไฮ) 02.30 – 07.40
FM  853 PVG(เซี่ยงไฮ) - BKK(กรุงเทพ) 18.25 – 21.55

พีเรียด 26 ตุลาคม – 26 ธันวาคม 2562 ไฟลตบินตามตารางดานลาง
MU 548 BKK(กรงุเทพ) - PVG(เซ่ียงไฮ) 01.55 – 07.20
FM  853 PVG(เซี่ยงไฮ) - BKK(กรุงเทพ) 18.30 – 22.25

**โหลดกระเปาสมัภาระโดยนํ้าหนักไมเกิน 23 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเครือ่งบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. **

วันท่ี 1      กรุงเทพฯ (สวุรรณภูมิ)                                                                            (-/-/-)
23.30น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชัน้ 4 เคานเตอรเช็คอิน Row S ประตู 9 สายการ

บิน China Eastern โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน

และหัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ขอควรทราบ : ประเทศจีนไมอนุญาตใหนํา

อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝน จะมีโทษปรับและจับ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลพินิจของ

เจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง

วันที ่2 เซี่ยงไฮ  – เมืองหางโจว – ลองเรอืทะเลสาบซีห(ูรวมคาลองเรือ) – เจดียนางพญางขูาว - หหมูบานใบชา – ถนน
เหอฝาเจีย                                                                                           (-/L/D)

 02.30น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติผูตง เมืองเซ่ียงไฮ ประเทศจีน โดยสายการบิน China Eastern เท่ียวบินที่

MU 548 ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 4.30 ชั่วโมง **

07.40น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติผูตง เมืองเซี่ยงไฮ ประเทศจีน (ตามเวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทยประมาณ 1

ชั่วโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบรอย

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองหางโจว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมืองหลวงของมณฑลเจอเจียง 1 ใน 6

นครโบราณของจีน ศูนยกลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม แหลงเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่ง

ของประเทศจีน ซ่ึงมีความม่ังค่ังมากท่ีสดุแหงหน่ึงเปนแหลงเภสชัอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะท่ีมีชือ่เสยีงแหงหน่ึง

ของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคําเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจววา “บนฟามีสวรรค บนดินมี ซู

(โจว) หาง(โจว)” เพลิดเพลินกับทิวทัศน

อันงดงามสองฟากถนน เมอืงหางโจวเคย

ไดรับการจัดอันดับวาเปนเมืองที่นาอยู

ลํา ดับตนๆของเมืองจีน ในปจจุบัน

นอกจากขึ้นช่ือเร่ืองชาหลงจิ่งแลวเมือง

หางโจวยังเปนที่ต้ังสํานักงานใหญของ

อาลบีาบา เจาพอธรุกิจอีคอมเมอรซยักษ

ใหญของโลกอีกดวย จาก น้ันนําทาน

ลองเรือทะเลสาบซีหู ไขมุกแหงเมือง

หังโจวเปนท่ีกลาวขานวางดงามมากมีนํ้า
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ใสสะอาด ลอมรอบดวยภูเขาทั้งสามดาน มีเขื่อนดินที่เต็มไปดวยดอกไมหลากสีตัดกับสีเขียวของตนไม ดูงดงามตานา

ชมเปนอยางยิ่ง เปนความงดงามทาง

ธรรมชาติท่ีสามารถหาชมไดตลอดท้ังป

นําทานเท่ียวชม เจดียนางพญางูขาว

หรือ เหลยฟงถา ซ่ึงเปนเจดียท่ีต้ังอยู

บนยอดเขารมิทะเลสาบซีหู จากตํานาน

อันโดงดังของนางพญางูขาวที่ถูกเจดีย

แห งน้ีครอบไวจวบจนปจจุบัน ใหทาน

ได สัมผั ส ตํานานเล าขานผ านภาพ

แกะสลักดวยไมหอม ท่ีใชฝมือการ

แกะสลักอยางวิจิตรบรรจง รวมถึงภาพและเรื่องราวการประสูติ ตรัสรูและปรินิพพานขององคสัมมาสัมพุทธเจา ให

ทานขึ้นลิฟทแกวเพื่อชมทิวทัศนของทะเลสาบซีหูโดยรอบ

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางตอไปที่ หมูบานเหมยเจียอู ชมสวนชาหลงจ่ิง ไรชาท่ีมีชือ่เสียงท่ีสุดของเมืองหางโจว ไรชาเขียวหลง

จ่ิงฉา ซ่ึงแปลวาชาบอมังกรของทะเลสาบซหูี เปนใบชาท่ีมช่ืีอเสียงท่ีสดุชนิดหน่ึงของประเทศจีน กลาวกันวาด่ืมชา

หลงจ่ิงเพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน ทานสามารถเลอืกซ้ือใบชาอยางดีไวเปนของฝากใหกบัคนทางบาน นําทาน

เดินทางสู ถนนโบราณเหอฝงเจีย เปนถนนสายหนึ่งทีส่ะทอนใหเห็นประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอันเกาแกของหังโจ

วไดอยางดี ถนนสายน้ีมีความยาว 460 เมตร กวาง120เมตร ในปจจุบันยังคงไวซ่ึงสภาพด้ังเดิมของสิ่งปลูกสราง

โบราณสวนหนึ่งและบานเรือนทั้งสองขางทางทีส่รางขึ้นใหมลวนสรางจากไมและมุงหลังคาสีคราม อิสระชอปปงตาม

อัธยาศัยกับสินคาพื้นเมืองของที่ระลึกและของเลนมากมาย
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ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู หมูตงพอและไกขอทาน!!!

พักท่ี Hangzhou Stay in Lily Hotel  โรงแรมระดับ 5 ดาวหรือเทียบเทา

วันที ่3 เมืองหางโจว – รานยางพารา – ซูโจว – วัดฉางหยวน – เซี่ยงไฮ                                   (B/L/D)
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู รานหมอนยางพารา ใหทานไดเลือกชมสนิคาและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพชนิดตางๆ นําทานเดินทาง

สู เมืองซโูจว ต้ังอยูทางภาคตะวันออกเฉียงใตของมณฑลเจยีงซ ูภมิูภาคใกลโซนรอนมีอากาศชุมช้ืนตามฤดูกาล เมือง

ซูโจวเปนเมืองหลวงโบราณท่ีมีช่ือเสียงของจีนเคยเปนเมืองหลวงของราชวงศหลายยุคหลายสมัย ท้ังเปนเมืองทีเ่กาแก

ท่ีสุดของจีนที่คงไวซึ่งสถาปตยกรรมโบราณ ตัวเมืองปจจุบันยังคงต้ังอยูบนท่ีเดิมซึ่งพบหาไดยากทั้งในและ

ตางประเทศ

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม วัดฉางหยวน เปนวัดท่ีมีสรางขึ้น

ใหมอยูในเขตเมืองใหมซูโจว ภายในวัดมีเน้ือท่ี

กวาง ใหญมีตําหนักและส่ิงกอสรา งตา งๆ

มากมาย อุโบสถท่ีใหญท่ีสุดในประเทศจีนใน

ปจจุบัน ท่ีวัดฉงหยวนแหง น้ีนักทองเท่ียว

สามารถนมัสการองคเจาแมกวนอิมปดทองท่ีมี

ความสูงถึง 33 เมตร ถือวาเปนองคเจาแม

กวนอิมทรงยืนท่ีอยูในตําหนักท่ีสูงท่ีสดุในจีน

นําทานเดินทางกลับสู มหานครเซ่ียงไฮ มหา

นครที่ใหญท่ีสดุของประเทศจีน ต้ังอยูบริเวณปากแมนํ้าแยงซี เปนศูนยกลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาค

ตะวันออกเฉียงใต มีพ้ืนที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14  ลานคน เปนเมืองทาพาณิชยขนาดใหญแหง

ทะเลจีนใต ท่ีไดรับการพัฒนาจนถกูขนานนามวา “นครปารีสแหงตะวันออก”
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นําทานสูราน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหมที่นครเซ่ียงไฮ มาพรอมกบัความย่ิงใหญอลังการ

ครองตําแหนงสตารบัคส ท่ี

ใหญและสวยที่สุดในโลก ซึ่ง

ไดทําการเปดตัวไปเม่ือวันที่

6 ธันวาคม 2560 มีเน้ือท่ี

ใหญ โตถึง 2,787 ตาราง

เมต ร  ด า นบ นข อ ง ร า น

ตกแตงดวยแผนไม รูปหก

เหลี่ยมซึ่งเปนงานแฮนดเมด

จํานวน 10,000 แผน และ

ท่ีต้ังตระหงานอยูกลางราน

คือถังคั่วกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเทาตึก 2 ชั้น ประดับประดาดวยแผนตราประทับแบบจีนโบราณมากกวา

1,000 แผน ซ่ึงบอกเลาเรื่องราวความเปนมาของสตารบัคส กาแฟทีค่ั ่วในถังทองเหลืองนี้จะถูกสงผานไปตามทอ

ทองเหลืองดานบน ซ่ึงจะทําใหเกิดเสยีงราวกับเสียงดนตรี มีเคานเตอรท่ียาวท่ีสดุ ซึง่มีความยาวถึง 26.9 เมตร ครอง

ตําแหนงเคานเตอรของสตารบัคสท่ีมีความยาวท่ีสุดในโลก มีเคร่ืองด่ืมหลากหลายมากกวา  100 ชนิด รวมท้ัง

เครือ่งด่ืมท่ีมเีฉพาะสาขาน้ีเพียงแหงเดียว

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Shanghai Stay in Xidi Hotel  โรงแรมระดับ 5 ดาวหรือเทียบเทา

วันที ่4 รานสมนุไพร – หมูบานนํ้าโบราณซีเปา – รานผาไหม – หาดไวทาน – ถนนนานกิง    (B/L/D)
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู รานสมุนไพร ชมการสาธิตการนวดเทาซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งในการผอนคลายความเครียด ปรับสมดุล

ใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ พรอมชมครีมเปาซูถังหรือที่รูจักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเปนเลิศใน

ดานรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอยเปนยาสามัญประจําบาน นําทานชม หมูบานนํ้าโบราณซีเปา นับยอน

ไปไดถงึสมัยราชวงศซง แตชวงท่ีฟูฟาทีสุ่ดเปนสมัยราชวงศหมิง,ชงิ ท่ีน่ีนับเปนเมืองอุตสาหกรรมทอผาฝายใหญโต

บรรยากาศเหมือนตลาดโบราณมีของใหชอปกันเพลนิๆตลอดทาง

เลอืกซือ้ OPTION TOUR ลองเรือหวงผู กิจกรรมท่ีหามพลาดเม่ือมายังเซ่ียงไฮก็คือการลองเรือในแมนํ้าหวงผู

เพ่ือชมความงดงามของสถาปตยกรรมของตึกอาคารเกาแกและชมวถีิชวิีตของผูคนท่ีใชชวิีตอยูริมแมนํ้าแหงน้ี ซ่ึง

การลองเรือในยามค่าํคืนก็จะมีความสวยงามไปอีกรูปแบบ ซ่ึงนักทองเท่ียวจะไดเห็นสีสันของเมืองท่ีสวางไสวไป

ดวยไฟจากตึกรามบานชองของผูคน พรอมทั้งตึกสูงใหญริมแมนํ้าและที่ขาดไมไดก็คือทัศนียภาพของหอไขมุก

ตะวันออกในยามคํ่าคืน (ราคาบัตรเขาชมการแสดง 200 หยวน/ทาน สามารถตดิตอไดท่ีไกดทองถ่ินหรือหัวหนา

ทัวร)

**ในกรณีท่ีทานไมไดซ้ือ POTION TOUR ลองเรือหวงผู รถบัสจะไปสงทานเขาสูท่ีพัก**
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู Buffet Seafood กุงมังกร/เปาฮือ้/ปูขนไมอั้น!!!

เมนูสุดพิเศษสําหรบัคนพิเศษ!!! Buffet Seafood รสเย่ียม กุงมังกรไซตใหญ หอยเปาฮ้ือสดๆ ปูขนไมอ้ัน!!! เน้ือ

แนน สด หวาน บรกิารพรอมน้ําจิ้มรสเด็ดใหทกุทานไดลิ้มรสอาหารชั้นเลิศตามอัธยาศัย

หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู รานผาไหม ใหทานไดเลือกชมซื้อสินคาและผลิตภัณฑท่ีผลิตดวยผาไหม นําทาน

เดินทางสู หาดไวทาน ตั้งอยูบนฝงตะวันตกของแมนํ้าหวงผูมีความยาวจากเหนือจรดใตถึง 4 กิโลเมตรเปนเขต

สถาปตยกรรมท่ีไดช่ือวา “พิพิธภณัฑนานาชาติ” ถอืเปนสัญลกัษณท่ีโดดเดนของนครเซ่ียงไฮ อีกท้ังถอืเปนศูนยกลาง

ทางดานการเงินการธนาคารที่สาํคัญแหงหนึ่งของเซี่ยงไฮตลอดแนวยาวของไวทันเปนแหลงรวมศิลปะสถาปตยกรรม

ที่หลากหลาย เชน สถาปตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมตะวันออก-

ตะวันตกเปนทีต้ั่งของหนวยงานภาครัฐ เชน กรมศลุกากร โรงแรม และสาํนักงานใหญ นําทานเดินทางสู ถนนนานกิง

ศูนยกลางการชอปปงท่ีคกึคกัมากท่ีสดุของนครเซ่ียงไฮท่ีไมมีวันหลบัใหล ท้ังยังเปนท่ีต้ังหางสรรพสนิคามากมายและ

ถือเปนยานสวรรคของบรรดา

สาวกแ บรนด เ นม ท้ั งหลา ย

นอกจากนี้ ท่ี ห าด ไว ท านยั ง

สามารถมองเห็น "หอไขมุก" ซ่ึง

เปนสัญลักษณของเมืองเซี่ยงไฮ

ไดอยางชัดเจนอีกดวย ใครมา

เยือนเซี่ยงไฮจึงตองไปแวะชม

ความงามแบบคลาสสิกของ

“เดอะบันด” จึ ง เ รียก ได ว า

มาถงึเซ่ียงไฮจริงๆ

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Shanghai Stay in Xidi Hotel  โรงแรมระดับ 5 ดาวหรือเทียบเทา
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วันที ่5 รานหยก – ตลาดเถาเปา – เฉินหวังเมี่ยว – สนามบินผูตง – สนามบินสุวรรณภมิู (B/L/-)
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม รานหยก ชาวจีนมีความเชื่อวาหยกเปนอัญมณีล้ําคากวาทองและเพชร เปนสิริมงคลแกผูท่ีไดมา

ครอบครองใหทานไดเลือกซือ้เปนเคร่ืองประดับนําโชคตามอัธยาศัย นําทานสู ตลาดเถาเปา หรือท่ีเรียกอีกอยางวา

ตลาดเถาเปาเฉินท่ีน่ีมีของมากมายเรยีกไดวาเปนแหลงชอปปงแหงใหมของเมืองเซ่ียงไฮขายสินคาอาทิเชน กระเปา

เสื้อผา รองเทา มีของใหทานเลือกชมมากมายตลอดการเดินทั้งของกินและของใชเปนอีกสถานที่ท่ีจะทําใหทาน

ประทับใจ

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเส่ียวหลงเปา!!!

นําทานสู ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือตลาดรอยปเซ่ียงไฮเปนตลาดเกาของผูตง เมืองเซ่ียงไฮ อาคารบานเรือนบริเวณนี้

เปนสถาปตยกรรมโบราณสมัยราชวงศหมิงและชิง แตทําเปนรานขายของมีท้ังของพ้ืนเมืองโบราณ ของท่ีระลึกและ

สินคาสมัยใหมอยางรองเทากีฬา กระเปา อีกท้ังยังมีรานขายขนมและอาหารพ้ืนเมืองอีกมากมายใหทานอิสระชอปปง

ตามอัธยาศัย

  ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานสู สนามบนินานาชาติผูตง

18.25น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน China เท่ียวบินท่ี FM 853 **

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 4.30 ชั่วโมง **

21.55น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

**************************************************************

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเปนตองออกตัว๋ภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ัง

กอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบนิ โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลท

บินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทัง้นี้เพือ่ประโยชนของตัวทานเอง **
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อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง
ผูใหญ หองละ

2-3 ทาน
อัตราทานละ

1 เด็ก 2 ผูใหญ
เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไมเกิน 20 ป)
อตัราทานละ

1 เด็ก 2 ผูใหญ
เด็กไมมีเตียง

(เด็กอายุไมเกิน 20
ป)

อตัราทานละ

พักเดี่ยว
เพ่ิม

อัตรา หองละ

ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบินอัตรา

ทานละ

วนัเดินทางเดือนตุลาคม  2562

09-13 ตลุาคม 2562 17,889 20,889 20,889 4,500 8,900

11-15 ตลุาคม 2562 17,889 20,889 20,889 4,500 8,900

12-16 ตลุาคม 2562 16,889 19,889 19,889 4,500 8,900

14-18 ตลุาคม 2562 16,889 19,889 19,889 4,500 8,900

21-25 ตลุาคม 2562 17,889 20,889 20,889 4,500 8,900

24-28 ตลุาคม 2562 17,889 20,889 20,889 4,500 8,900

25-29 ตลุาคม 2562 16,889 19,889 19,889 4,500 8,900

26-30 ตลุาคม 2562 16,889 19,889 19,889 4,500 8,900

วันเดินทางเดือนพฤศจิกายน  2562

01-05 พฤศจิกายน 2562 15,889 18,889 18,889 4,500 8,900

08-12 พฤศจิกายน 2562 16,889 19,889 19,889 4,500 8,900

15-19 พฤศจิกายน 2562 16,889 19,889 19,889 4,500 8,900

22-26 พฤศจิกายน 2562 16,889 19,889 19,889 4,500 8,900

29-03 ธนัวาคม 2562 16,889 19,889 19,889 4,500 8,900

วนัเดินทางเดือนธันวาคม 2562

03-07 ธนัวาคม 2562 17,889 20,889 20,889 4,500 8,900

06-10 ธันาคม 2562 17,889 20,889 20,889 4,500 8,900

07-11 ธนัวาคม 2562 17,889 20,889 20,889 4,500 8,900

13-17 ธนัวาคม 2562 16,889 19,889 19,889 4,500 8,900

14-18 ธนัวาคม 2562 16,889 19,889 19,889 4,500 8,900
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20-24 ธนัวาคม 2562 16,889 19,889 19,889 4,500 8,900

21-25 ธนัวาคม 2562 16,889 19,889 19,889 4,500 8,900

26-30 ธนัวาคม 2562 18,889 21,889 21,889 4,500 8,900

** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทวัร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผู

เดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวนั

เช็คอิน **

** เด็กอายุตํ่ากวา 20 ปนับจากวันเดินทาง ขออนุญาติเก็บคาทัวรเพ่ิม 3,000 บาทตอทาน **

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

(ไมมีท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน และไมรวมคาวีซา)

** ตามนโยบายรวมกับการทองเท่ียวแหงเมืองจนี ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเท่ียวท่ัวไปได

รูจักคือ รานนวดเทา(บัวหิมะ), รานหยก, รานผาไหม,รานใบชา ซ่ึงจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร

จึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ่ึงจะใชเวลารานละประมาณ 45-90

นาที ซ้ือหรือไมซ้ือขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังส้ิน และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขา

รานรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากทาน เปนจํานวนเงิน 400 หยวน / ทาน /

ราน

** บริษทัขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสอืเดินทางตางประเทศ ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็คาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร ทานละ 1,000 RMB หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และ

ลูกคาตองไปยื่นวีซาเอง **

**  ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดนิทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทาํ   วีซาทานจะตอง

รับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวซีาในรายละเอียด /

ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีน

อยางนอย 2 อาทิตย **

อัตราคาบริการนี้ รวม

ü คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน

  และคาภาษีนํ้ามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหนึ่ง

  กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใช ต๋ัวเครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตาราง

  อัตราคาบริการระบุ

ü คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน CHINA EASTERN (MU) อนุญาตใหโหลด  กระเปา

สัมภาระลงใตทองเครือ่งบนิ โดยมีนํ้าหนักไมเกิน 23 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัด

  จํานวนชิน้ แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) **

ü คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ)
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ü คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา

   หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป

   เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ

ü คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ในโปรแกรม

ü คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

ü คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไข

   ตามกรมธรรม)

อัตราคาบริการนี้ ไมรวม

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคา

พาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ

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

รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและ

ความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบนิ ในวนัเช็คอิน

× คาทิปสําหรับพนักงานยกกระเปาในโรงแรมทีพั่ก : ใบละ 5 หยวน/ครัง้

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสมัภาระทีมี่นํ้าหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพเิศษหากสามารถทําได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสายการบิน และ รุน

ของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

× คาทําวีซาชาวตางชาติ ซ่ึงไมไดรับการยกเวนย่ืนวีซากรุป (กรณีตางชาติจายเพ่ิมจากคาทัวร 1,000 หยวน และผูเดินทางเปน

ผูดําเนินการย่ืนวีซาเอง)

× ภาษีมลูคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบรษัิท

× คาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท ใชเพียงสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและ

เดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน) หรือ คาวีซาจีนทองเที่ยวแบบเด่ียว (4วันทําการ) ทานละ 1,700 บาท (สําหรับผูถือ

พาสปอรตไทยโดยทานตองไปย่ืนดวยตัวเอง)

หมายเหตุ

- หากยกเลิกเดินทาง วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางคร้ังอ่ืนๆได รวมท้ังไมสามารถ

คืนเงินคาวซีาไดทุกกรณี

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางท่ีบินลงปกก่ิง / ปกก่ิง+เซ่ียงไฮ (เท่ียว 2 เมือง)

ตองย่ืนวีซาเด่ียวเทาน้ัน

- ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปได ผูเดินทาง

จะตองเสียคาใชจายในการทํา วซีาเด่ียวย่ืนปกติ 4 วนั ทําการ ทานละ 1,700 บาท หรือ วีซาดวน 2 วัน ทําการ

ทานละ 2,750 บาท (อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น)

- กรณีท่ีสามารถย่ืนวซีากรุปไดแตลูกคาประสงคตองการทําวซีาเด่ียวสามารถติดตอตัวแทนรบัทําวีซาใกลบานทาน
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- สําหรบัผูทีเ่คยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังตอไปน้ี  1.อิสราเอล   2.อัฟกานิสถาน   3.ปากีสถาน  4.อุซเบกิส

ถาน   5.ทาจิกิสถาน  6.เติรกเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหราน 10.อียิปต 11.ซาอุดีอาระเบยี 12.ซีเรีย

13.เลบานอน 14.อินเดยี   15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตรุกี  21.เยเมน   22.

โอมาน   23.จอรแดน   24.โซมาเรีย

(ต้ังแตป 2014 เปนตนมา ไมสามารถย่ืนขอวีซากรุปได ตองทําวีซาเด่ียวเทาน้ัน)

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน

· กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วนั กอนออกเดินทางโดย มัดจําทานละ 10,000 บาท และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2

วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที

หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรยีดเดิม ทานจําเปนตองทําจอง

เขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมคิีวรอ (Waiting List) ก็จะใหสทิธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ัง

ราคาพิเศษจํานวนจํากัด

· กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลีย่นช่ือคนเดินทางไดกอนเดินทาง 10 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไม

สามารถหาคนมาแทนได

เง่ือนไขการยกเลกิ และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง

· ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบรกิารรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **

· ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบรกิารท่ีชําระแลว

· ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบรกิารท่ีชําระมาแลวท้ังหมดท้ังนี ้ทางบริษัท
จะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารอง
ท่ีน่ังต๋ัวเครือ่งบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ

· ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา

ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ

· กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปลีย่นช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนออนออก

เดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บ

คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงทัง้หมด ท้ังน้ีข้ึนอยูกับชวงพเีรยีดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณา

สอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ

· กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายการ

ดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตามจํานวนครัง้ท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน

เง่ือนไขสําคัญอืน่ๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง

· คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึน้ตํ่า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได

หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชาํระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทาน

เดินทางตามความประสงคตอไป
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· ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรอื เล่ือนการเดินทางไปในพีเรยีดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทาน

ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกคร้ัง

หากทานลางานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได

· ก

รณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาตดิตอสอบถามเพ่ือ

ยืนยันกับเจาหนาทีก่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สาย

การบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ

ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิง่สาํคัญ ทานจําเปนตองมาถึงสนามบนิเพ่ือเช็คอนิกอนเคร่ืองบิน อยางนอย 3

ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น

· กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ

· กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลอืเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบรษัิทฯ อยางนอย 7 วันกอน

การเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจาย

เพ่ิมเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผูเดินทาง

· กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทาน

เดินทางเปนครอบครวั (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาทีใ่หทราบ

· กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใด

สวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร

· หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบรษัิทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยาง

นอย 5 หรอื 7 วัน กอนออกเดินทาง

· อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับ

สวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน หากตองการเปลีย่นแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ

· ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาทีไ่มรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน จําเปนตองชําระคาหองพัก

เดี่ยวตามที่ระบุ

· หนังสอืเดินทาง หรอื พาสปอรต ตองมอีายใุชงานไดคงเหลอืไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนักลับ

· ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเรว็กวาปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืดแลว สถานที่ทองเท่ียวตางๆ จะ

ปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบน

หิมะ อาจล่ืนไดตองใชความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรอื ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เม่ือ

แสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทาํใหระคายเคอืงตาได

· ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การลาชาของสายการบิน เง่ือนไขการใหบรกิารของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึง

ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา

· เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึง

ขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวาง
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เดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน

คาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบรษิัทไดทําการจองและถกูเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมด

แลว

· กรณีท่ีทานถูกปฎเิสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะไม

สามารถคืนเงินคาทัวรทีท่านชาํระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

· หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง

(พาสปอรต) ของทานชํารดุแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหนึง่หายไป มีกระดาษหนาใด

หนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ

เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมอืง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ

เดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารดุ กรุณาติดตอกรมการกงสลุกระทรวงการตางประเทศ

เพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบบัเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการ

เปลีย่นแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบรษัิทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ต๋ัวเคร่ืองบิน) ทานสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรยีบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ

คาใชจายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด ซ่ึงโดยสวนใหญต๋ัวเครือ่งบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้น้ีขึน้อยู

กับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ

· เก่ียวกบัท่ีน่ังบนเครือ่งบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ใน

การเลอืกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ัง

ดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุด

· ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให

หองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บาง

โรงแรม หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป)

· กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรอื เขาเมอืง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิน้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการ

คืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่งทั้งสิ้น

· ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้าํมันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง

· บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิน้ หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบนิ , การยกเลิกบิน , การประทวง ,

การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

· บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิน้ หากเกิดส่ิงของสญูหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเรยีกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมส่ิงของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจดุหมายปลายทางตามที่

ทานตองการ

· รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ

เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
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เอกสารประกอบการย่ืนวีซาทองเท่ียวประเทศจีนแบบกรุป (เฉพาะพาสสปอตไทยเทาน้ัน)

•• สําเนาหนงัสอืเดินทาง ที่มีอายุเหลอืมากกวา 6 เดือน

ใชสําเนาพาสปอรต ตองถายชัดเจน  เห็นท้ัง 2 หนาเต็ม ตามตัวอยางเทาน้ัน !!

• รูปถาย ถายจากมือถือ หรือ กลองถายรูปหนาตรง พื้นหลังสขีาว หามถายเซลฟ และสงรูปเขามาทางไลน ไดเลย

ตามตวัอยางดานลางนี้

ทานใดท่ีเคยไป 24 ประเทศดังน้ี ไมสามารถใชวีซากรุปเขาจีนได

ตองทําการย่ืนวซีาเด่ียวเขาประเทศจีน
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**เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบรษิัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถอืวาทานได                ยอมรับเงือ่นไขขอตกลงทั้งหมดนี้

แลว**

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ท่ีมอบความไววางใจ ใหเราบริการ **


