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SHANGHAI HANGZHOU (6D3N)

“PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด”
สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)

บินด้วยสายการบิน ไชน่าเซาท์เทิรน์ แอร์ไลน์ (CZ) : ขึน้ เครือ่ งที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)
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CZ8464
CZ8463

BKK (กรุงเทพ)- PVG (เซียงไฮ้)
PVG (เซียงไฮ้)- BKK (กรุงเทพ)

02.00 - 07.20
21.15 - 00.50

**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยน้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. (1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครือ่ งบินได้น้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
วันที่ 1
23.00 น.

วันที่ 2

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

(-/-/-)

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชัน้ 4
ประตู 9-10 สายการบิ น CHINA SOUTHERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวย
ความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ข้อควร
ทราบ ประเทศ :จีนไม่อนุ ญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื น จะมีโทษปรับ
และจับ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ดุลพินิจของเจ้าหน้าทีศ่ ุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินผูต่ ง– เมืองเซี่ยงไฮ้-หางโจว-ล่องเรือขุดโบราณต้านวิ่นเหอ
-ถนนโบราณวินเหอ-นัง่ รถไฟความเร็วสูง

(B/L/D)

02.00น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ผตู่ ง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN
AIRLINES เทีย่ วบินที่ CZ8464 ** มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน เวลาบินโดยประมาณ 4.30 ชัวโมง
่ **

07.20น.

เดิน ทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ ผ่ตู ง เมือ งเซี่ ยงไฮ้ ประเทศจี น (ตามเวลาท้อ งถิ่น เร็ว กว่าเมืองไทย
ประมาณ 1 ชัวโมง)
่
หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
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เช้า

นาท่านเดินทางสู่เมืองหางโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
เมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง นคร 6 ใน 1
โบราณของจีน ศูนย์กลางเศรษรกิจวัวนิรรม แหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะทีม่ ชี ่อื เสียงแห่งหนึ่งของ
ประเทศจีน ซึง่ มีความมังคั
่ งมากที
่
ส่ ุดแห่งหนึ่ง เป็ นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะทีม่ ชี ่อื เสียงแห่งหนึ่ง
ของประเทศจีน ซึง่ ในอดีตมีคาเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ ามีสวรรค์ บนดินมี
ซูโจว) หา)ง(โจว)” เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั งดงามสองฟากถนน เมืองหางโจว เคยได้รบั การจัดอันดับว่าเป็ นเมือง
ทีน่ ่ าอยู่ลาดับต้นๆ ของเมืองจีน ในปั จจุบนั นอกจากขึ้นชื่อเรื่องชาหลงจิง่ แล้ว เมืองหางโจว ยังเป็ นทีต่ งั ้ สานักงาน
ใหญ่ของ อาลีบาบา เจ้าพ่อิุรกิจ อีคอมเมอร์ซ ยักษ์ใหญ่ของโลก อีกด้วย
นาท่านเดินทางสู่ คลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ ของจีน ซึ่งมีประวัตคิ วามเป็ นมากว่า2,500 ปี โดนคลองแห่งนี้มี
ความยาวทัง้ หมดประมาณ1,794 กิโลเมตรและคลองขุดนี้ใช้แรงงานของคน ทีโ่ บราณทีส่ ุดและเป็ นคลองทีย่ าวทีส่ ุด
ซึง่ ไหลผ่านปั กกิง่ , เทียนสิน, เหอเป่ ย, ซานตง, เจียงซูและเจ้อเจียง นาท่านล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิน่ เหอ ช่วง
ทีอ่ ยูเ่ มืองหางโจวจะมีความยาว 39 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางทีย่ งั คงถูกรักษาแบบโบราณไว้
(รวมค่าล่องเรือแล้ว)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ เดินสู่ หมู่บ้านเหมยเจียอู ชมสวนชาหลงจิง่ ไร่ชาทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ุดของเมืองหางโจว ไร่ชาเขียว หลงจิง่ ฉา
ซึง่ แปลว่าชาบ่อมังกร ของทะเลสาบซีหู เป็ นใบชาทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ุดชนิดหนึ่งของประเทศจีน กล่าวกันว่า ดื่มชาหลง
จิง่ เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน ท่านสามารถเลือกซือ้ ใบชาอย่างดีไว้เป็ นของฝากให้กบั คนทางบ้ าน ต่อมาพา
ท่านแวะเดินถนนโบราณวิ นเหอทีม่ รี า้ นค้ามากมาย สัมผัสบรรยากาศและการใช้ชวี ติ ของคนทีน่ นั ่
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คา่

พักที่

บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูหมูตงพอและไก่ขอทาน
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองหางโจว สัมผัสรถไฟความเร็วสูง (บัตรโดยสารชัน้ ปกติ) จาก
สถานี HANGZHOU สูส่ ถานี YUHANG เป็ นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงทีม่ คี วามยาวทัง้ หมด 1,318 กิโลเมตร และ
วิง่ ผ่านปั กกิง่ เทียนสิน เหอเป่ ย ซานตง อันฮุย เจียงซู และเซี่ ยงไฮ้ทงั ้ หมด 7 เมืองใหญ่ ซึง่ วิง่ ด้วยความเร็วสูงถึง
300 กิโลเมตร/ชัวโมง
่

HANGZHOU STAY IN BAILLISHA HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 3

เช้า

เมืองหังโจว – ร้านยางพารา –อู๋ซี- สวนหยวนถ้อจู่+ล่องเรือชมวิวดอกไม้ตามฤดู-ร้านไข่มุกพิพิภณ
ั ฑ์ดินทราย-ถนนโบราณฉงอัน
(B/L/D)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ร้านสิ นค้ ายางพารา ให้ท่านได้ชมผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากยางพารา อาทิเช่น หมอน ที่นอน
เป็ นต้น นาท่านเดิ น ทางสู่ เมื องอู๋ซี ซึ่ งได้รับการขนานนามว่า " เซี่ ยงไฮ้น้อย " เนื่ องจากเป็ นเมื องอุ ตสาหกรรมที่ มี
ทะเลสาบไท่หูลอ้ มรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็ น 1 ใน 5 แห่ งทะเลสาบน้ าจืดที่มีขนาดใหญ่ของจีน เป็ นเมืองเก่าแก่ที่มี
ประวัติศาสตร์ ยาวนานร่ วมสามพันกว่าปี ในยุคราชวงศ์โจวและฉิ น ที่นี่มีแร่ ดีบุกบนเขาซี ซานมากมาย ต่อมายุคแรกของ
ราชวงศ์ฮนั่ ได้ถูกขุดไปจนหมดเกลี้ยง จึงได้ชื่อเมืองว่าอู๋ซี ซึ่ งแปลว่าไม่มีดีบุก จากนั้นนาชม ฟาร์ มไข่มุกน้ าจืด ซึ่งเป็ นที่
แหล่งผลิตที่มีชื่อเสี ยงของเมืองอู๋ซี เลี้ยงที่ทะเลสาบไท่หู ให้ท่านได้เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ที่ทาจากไข่มุก ไม่ว่าจะเป็ นครี ม
ไข่มุก ผมไข่มุก และเครื่ องประดับ ต่างๆ
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นาท่านชมสวนหยวนถ้อจู่และล่องเรือชมวิ วดอกไม้ตามฤดู ชมความสวยงามของดอกไม้และสัมผัสบรรยากาศ
ิรรมชาติ

กลางวัน

คา่
พักที่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูซี่โครงหมูอ๋ซู ี
หลังทานอาหารนาท่านเลือกซือ้ ไข่มกุ และผลิตภัณฑ์ทท่ี าจากไข่มุกในราคาถูกแสนถูก
นาท่านชมพิ พิภณ
ั ฑ์ดินทราย การปั น้ กาน้ าชา วัวนิรรมชาเป็ นส่วนสาคัญของวัวนิรรมจีนทีล่ กึ ซึง้ และลึกซึง้
มันผ่านพ้นขีด จากัด ของเวลาและภูมภิ าคแล้ว ในรานะทีเ่ ป็ นหม้อชาในอุดมคติกาน้ าชาก็ถูกแพร่กระจายไปทุกที่
และถือเป็ นสมบัติของผูท้ ่รี กั ชา ไม่มมี พี พิ ิิภัณฑ์กาน้ าชาในปั กกิง่ ไม่เพียงแต่จะมีกาน้ าชาที่มคี ่ามากมาย แต่
ยังให้ผเู้ ยีย่ มชมได้สมั ผัสกับบรรยากาศของชาจากนัน้ เดินชมถนนโบราณฉงอัน ทีเ่ ต็มไปด้วยแสงสีเสียง ผูค้ นที่
มากมาย รวมถึงของกินหลากหลายทีแ่ ตกต่างจากบ้านเรา
บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
WUXI STAY IN VEEGLE SINCERE HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
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วันที่ 4
เช้า

เซี ย งไฮ้ – ร้ า นบัว หิ ม ะ - ตลาดร้ อ ยปี – หาดไว่ ท าน – ร้ า นผ้ า ไหม –ถนนนานกิ ง – ร้ า น
Starbucks ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก) B/-/D
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า ชมการสาิิต การนวดเท้า ซึ่งเป็ นอีกวิิหี นึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับ
สมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิิิี รรมชาติ พร้อมชมครีมเป่ าซู่ถงั หรือทีร่ จู้ กั กันดีในชื่อ บัวหิ มะ สรรพคุณ
เป็ นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจาบ้าน
นาท่านเดินทางสู่ ย่านเฉินหวังเมีย่ ว ตลาดร้อยปี ซึง่ เป็ นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ถ่ายภาพกับบ้านเก่า
กว่าร้อยปี ทย่ี งั คงความงดงาม และช้อปปิ้ งสินค้าพืน้ เมือง เสือ้ ผ้า หรือจะลองชิมเสีย่ วหลงเปา

กลางวัน

อิ สระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ ง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หาดไว่ทาน ตัง้ อยูบ่ นฝั ง่ ตะวันตกของแม่น้าหวงผูม่ คี วามยาวจากเหนือจรดใต้ถงึ 4
กิโลเมตรเป็ นเขตสถาปั ตยกรรมทีไ่ ด้ช่อื ว่า “พิพิิ ภัณฑ์นานาชาติ” ถือเป็ นสัญลักษณ์ทโ่ี ดดเด่นของนครเซีย่ งไฮ้
อีกทัง้ ถือเป็ นศูนย์กลางทางด้านการเงินการินาคารทีส่ าคัญ แห่งหนึ่งของเซีย่ งไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทนั เป็ น
แหล่งรวมศิลปะสถาปั ตยกรรมทีห่ ลากหลาย เช่น สถาปั ตยกรรมแบบโรมัน โกิิค บารอค รวมทัง้ การผสมผสาน
ระหว่างสถาปั ตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็ นทีต่ งั ้ ของหน่วยงานภาครัร เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และ
สานักงานใหญ่และนาท่านแวะร้านผ้าไหม ทีข่ น้ึ ชื่อของประเทศจีน ให้ทา่ นได้เลือกซือ้ สินค้าทีท่ าจากผ้าไหม เช่น
ผ้าห่ม เสือ้ ผ้า ร้องเท้า เป็ นต้น จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิ ง ศูนย์กลางการช้อปปิ้ งทีค่ กึ คักมากทีส่ ดุ ของ
นครเซีย่ งไฮ้ทไ่ี ม่มวี นั หลับใหล ทัง้ ยังเป็ นทีต่ งั ้ ห้างสรรพสินค้าและถือเป็ นย่านสวรรค์ของบรรดาสาวกแบรนด์เนม
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ทัง้ หลาย นอกจากนี้ทห่ี าดไว่ทานยังสามารถมองเห็น "หอไข่มุก" ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเซีย่ งไฮ้ได้อย่าง
ชัดเจนอีกด้วย ใครมาเยือนเซีย่ งไฮ้ จึงต้องไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด์” จึงเรียกได้วา่
มาถึงเซีย่ งไฮ้จริงๆ

นาท่านสู่รา้ น STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ทน่ี ครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกับความยิง่ ใหญ่
อลังการ ครองตาแหน่งสตาร์บคั ส์ทใ่ี หญ่และสวยทีส่ ดุ ในโลก ซึง่ ได้ทาการเปิ ดตัวไปเมื่อวันที่ 6 ิันวาคม 2560 มี
เนื้อที่ใหญ่โตถึง 2,787 ตารางเมตร ด้านบนของร้านตกแต่งด้วยแผ่นไม้รูปหกเหลี่ยมซึ่งเป็ นงานแฮนด์เมด
จานวน 10,000 แผ่น และทีต่ งั ้ ตระหง่านอยูก่ ลางร้านคือถังคัวกาแฟทองเหลื
่
องขนาด 40 ตัน สูงเท่าตึก 2 ชัน้
ประดับประดาด้วยแผ่นตราประทับแบบจีนโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึง่ บอกเล่าเรื่องราวความเป็ นมาของ
สตาร์บคั ส์ กาแฟทีค่ วในถั
ั ่ งทองเหลืองนี้จะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลืองด้านบน ซึ่งจะทาให้เกิดเสียงราวกับ
เสียงดนตรี มีเคาน์เตอร์ทย่ี าวทีส่ ุด ซึ่งมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตาแหน่ งเคาน์เตอร์ของสตาร์บคั ส์ทม่ี ี
ความยาวทีส่ ุดในโลก มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทัง้ เครื่องดื่มทีม่ เี ฉพาะสาขานี้เพียงแห่ง
เดียว
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คา่
พักที่

วันที่ 5
เช้า

บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
SHANGHAI STAY IN MINI MAX SHIMAO HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

ร้านหยก-ถนนเทียนจี่ฝ่าง-ซินเทียนตี้-สนามบินผูต่ ง(เซี่ยงไฮ้)

(B/-/-)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ร้านหยก ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็ นอัญมณีล้าค่ากว่าทองและเพชร เป็ นสิรมิ งคลแก่ผู้ท่ไี ด้มา
ครอบครอง ให้ทา่ นได้เลือกซือ้ เป็ นเครือ่ งประดับนาโชคตามอัิยาศัย
หลังจากรับประทานอาหาร นาท่านชม ย่านศิ ลปะถนนเที ยนจื่อฝาง เป็ นเขตอยู่อาศัยของชาวบ้านในยุค ค .ศ .
1930– 1920 ประกอบไปด้วยบ้านทรงยุโรปสลับกับบ้านแบบจีน ถนนแห่งนี้เริม่ มีช่อื เสียง ในปี ค 1998 .ศ.เพราะ
การจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปิ นแบบติดดิน หรือทีป่ ั จจุบนั เรียกว่า “แนวสตรีท” โดยมีรา้ นค้าขายของทีร่ ะลึก
งานแสดงของศิลปิ นทัง้ ในและต่างประเทศ ให้ทา่ นได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งและถ่ายรูป
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ย่านซิ นเทียนตี้ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งคนเดิน ร้านอาหารและแหล่งความบันเทิงทีค่ รบครัน ซินเทียน
ตีถ้ อื เป็ นปลายทางทีน่ ่าสนใจสาหรับผูท้ ต่ี อ้ งการสัมผัสประวัตศิ าสตร์และวัวนิรรมของเมืองเก่าในบรรยากาศที่
ทันสมัย เป็ นอีกจุดทีม่ คี วามคลาสสิกของมหานครเซีย่ งไฮ้ ท่ามกลางความวุน่ วายของเมืองใหญ่แห่งนี้ ย่านซิน
เทียนตี้ จะทาให้คุณหลุดออกมาจากความยุง่ เหยิงเหล่านัน้ ด้วยตึกและอาคารเก่าแก่ ห้างร้านค้าต่าง ๆ ตกแต่งให้มี
บรรยากาศทีอ่ บอุ่นคล้ายกับในยุโรป

รหัสทัวร์ : THG15-CZ-CN-7OCT19-18MAR20
คา่

21.15น.

วันที่ 6
00.50น.

บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา
เหมาะสมแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ผ่ตู ง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เพื่อเดินทาง
กลับสู่ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
เทีย่ วบินที่ CZ 8463 **ใช้เวลาบินโดยประมาณ 4.30 ชัวโมง
่ **

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
เดิ นทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ
*************************************************

** หากลูกค้าท่านจาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (เครือ่ งบิน,รถไฟ,รถทัวร์) กรุณาสอบถาม
เจ้าหน้ าที่ของบริษทั ทุกครังก่
้ อนทาการออกตั ๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจจะมีการปรับเปลี่ยน
ไฟล์ท หรือเวลาบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในต่อ โปรดแจ้งให้
บริษทั ฯทราบในวันจองทัวร์เพราะประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

(-/-/-)
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อัตราค่าบริการ

ผูใ้ หญ่ 2 เด็ก 1 ผูใ้ หญ่ 2 เด็ก 1
ผูใ้ หญ่ ห้อง
ไม่ใช้ต ั ๋ว
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
ละ 2 – 3
เครื่องบิน
ิ
(เด็กอายุไม่เกน (เด็กอายุไม่ เพิ่มอัตรา
กาหนดการเดินทาง
ท่าน
อัตราท่าน
18 ปี )
เกิน 18 ปี )
ห้องละ
อัตราท่านละ
ละ
อัตราท่านละ อัตราท่านละ
วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562
7 – 12 ตุลาคม 62

9,889

12,889

12,889

3,000

4,900

14 – 19 ตุลาคม 62

9,889

12,889

12,889

3,000

4,900

21 – 26 ตุลาคม 62

9,889

12,889

12,889

3,000

4,900

วันเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562
04 – 09 พฤศจิกายน 62

7,989

10,989

10,989

3,000

4,900

11 - 16 พฤศจิกายน 62

8,989

11,989

11,989

3,000

4,900

13 - 18 พฤศจิกายน 62

9,989

12,989

12,989

3,000

4,900

18 - 23 พฤศจิกายน 62

8,989

11,989

11,989

3,000

4,900

25 - 30 พฤศจิกายน 62

8,989

11,989

11,989

3,000

4,900

27 พ.ย. – 2 ธ.ค. 62

9,989

12,989

12,989

3,000

4,900

วันเดินทางเดือน ธันวาคม 2562
11 - 16 ธ ันวาคม 62

9,989

12,989

12,989

3,000

4,900

16 - 21 ธ ันวาคม 62

8,989

11,989

11,989

3,000

4,900

25 - 30 ธ ันวาคม 62

9,989

12,989

12,989

3,000

4,900

30 ธ.ค. 62 – 4 ม.ค. 63

18,989

21,989

21,989

3,000

4,900

รหัสทัวร์ : THG15-CZ-CN-7OCT19-18MAR20
วันเดินทางเดือน มกราคม 2563
08 - 13 มกราคม 62

9,989

12,989

12,989

3,000

4,900

13 – 18 มกราคม 62

8,989

11,989

11,989

3,000

4,900

วันเดินทางเดือน กุมภาพันธ์ 2563
03 - 08 กุมภาพ ันธ์ 62

8,989

11,989

11,989

3,000

4,900

05 - 10 กุมภาพ ันธ์ 62

9,989

12,989

12,989

3,000

4,900

19 – 24 กุมภาพ ันธ์ 62

9,989

12,989

12,989

3,000

4,900

24 – 29 กุมภาพ ันธ์ 62

8,989

11,989

11,989

3,000

4,900

วันเดินทางเดือน มีนาคม 2563
04 - 09 มีนาคม 62

9,989

12,989

12,989

3,000

4,900

09 - 14 มีนาคม 62

8,989

11,989

11,989

3,000

4,900

16 – 21 มีนาคม 62

8,989

11,989

11,989

3,000

4,900

18 – 23 มีนาคม 62

9,989

12,989

12,989

3,000

4,900

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนี ยม
1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจ
ของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ ิ ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน
ในวันเช็คอิน **
** เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี นับจากวันเดินทาง ขออนุญาติเก็บค่าทัวร์เพิ่ม 3,000 บาทต่อท่าน **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,900 บาท **
(ไม่มีที่นัง่ บนเครือ่ งบิน และไม่รวมค่าวีซ่า)
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** ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาหนดให้มีการประชาสัมพันธ์
สินค้าพืน้ เมืองให้นักท่องเที่ยวทัวไปได้
่
รจู้ กั คือ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ), ร้านหยก, ร้านผ้าไหม,
ร้านใบชา ซึ่งจาเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั
นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้าน
ละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับ
ใดๆ ทัง้ สิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธ์ ิ ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่าน เป็ นจานวนเงิน 400 หยวน / ท่าน /
ร้าน**
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ ิ อัตรานี้ เฉพาะนักท่ องเที่ ยว ที่ ถือหนั งสื อเดินทางไทยเท่ านัน้ กรณี ถือ
หนั งสื อเดินทางต่ างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ ิ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่มจากราคา
ทัวร์ ท่านละ 1,000 RMB หรือ (เป็ นเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกค้าต้องไปยื่นวีซ่าเอง
**
** ท่านที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้น
การทา วีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่ องจาก
บริษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตร
ของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศ
จีนอย่างน้ อย 2 อาทิตย์ **
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่ งบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่วา่
เทีย่ วใด เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋ว
เครือ่ งบิน ตามทีต่ ามทีต่ าราง อัตราค่าบริการระบุ
 ค่าิรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
อนุญาตให้โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิ น 23 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึน้
เครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม)
ต่อท่าน (ตามเงือ่ นไขของสายการบิน) **
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 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรรานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การ
แข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทิิ ์ในการ
ปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรรานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดย
คานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
 ค่าิรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทิิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
 ค่าเบี้ยประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท
(เงือ่ นไขตามกรมิรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่า
มินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามิรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า
ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ทา่ นสามารถให้
มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทิิ ์ในการ
เรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าิรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋ าสัมภาระทีม่ นี ้ าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน
ขนาดมาตรราน
× ค่าิรรมเนียมการจองทีน่ งบนเครื
ั่
่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั
สายการบิน และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
× ค่าทาวีซ่าชาวต่างชาติ ซึง่ ไม่ได้รบั การยกเว้นยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติจ่ายเพิม่ จากค่าทัวร์ 1,000 หยวน
และผูเ้ ดินทางเป็ นผูด้ าเนินการยืน่ วีซ่าเอง)
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
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× ค่าวีซ่ากรุป๊ ท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใช้เพียงสาเนาหนังสือเดินทาง (สาหรับผูถ้ อื
พาสปอร์ตไทยและเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ ) หรือ ค่าวีซ่าจีนท่องเทีย่ วแบบเดีย่ ว (4วันทาการ)
ท่านละ 1,700 บาท (สาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตไทยโดยท่านต้องไปยืน่ ด้วยตัวเอง)
หมายเหตุ
- หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนาไปใช้กบั การเดินทางครัง้ อื่นๆได้
รวมทัง้ ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
- กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผูป้ กครอง ในเส้นทางทีบ่ นิ ลงปั กกิง่ / ปั กกิง่ +เซีย่ งไฮ้
(เทีย่ ว 2 เมือง) ต้องยืน่ วีซ่าเดีย่ วเท่านัน้
- ในกรณีรรั บาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดๆทัง้ สิน้ ทาให้ไม่สามารถยื่นวีซ่า
กรุป๊ ได้ ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทา วีซ่าเดีย่ วยืน่ ปกติ 4 วัน ทาการ ท่านละ 1,700
บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วัน ทาการ ท่านละ 2,750 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น สาหรับผู้ถือ
หนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ )
- กรณีทส่ี ามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้แต่ลูกค้าประสงค์ต้องการทาวีซ่าเดีย่ วสามารถติดต่อตัวแทนรับ
ทาวีซ่าใกล้บา้ นท่าน
- ส าหรับ ผู้ท่ีเ คยเดิน ทางไปในประเทศ 24 ดัง ต่ อ ไปนี้ 1.อิส ราเอล 2.อัฟ กานิ ส ถาน 3.
ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกสิ ถาน 6.เติรก์ เมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรกั 9.อิหร่าน
10.อียปิ ต์ 11.ซาอุดอี าระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลงั กา 16.ลิเบีย 17.
ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเรีย
(ตัง้ แต่ปี 2014 เป็ นต้นมา ไม่สามารถยืน่ ขอวีซ่ากรุ๊ปได้ ต้องทาวีซ่าเดีย่ วเท่านัน้ )

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน
 กรุณาทาการจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย วัน ก่อนออกเดินทาง 30เนื่ องจากเป็ นทัวร์ราคาโปรโมชันขอ
่
อนุญาติ เก็บเต็มจานวนและไม่คืนเงิ นในการยกเลิ กไม่ว่ากรณี ใดๆ และตัดทีน่ งการจองภายใน
ั่
วัน 2
16 วันถัดไป ก่อนเวลา2ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินใน .น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิก 00
อัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพี
เรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่่ นันหมายถึ
่
งว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ )Waiting Listก็จะให้สทิ ิิ ์ไป (
ตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี งราคาพิ
ั่
เศษจานวนจากัด
 กรณีลกู ค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลีย่ นชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง วัน 7ขอสงวนสิทิิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่าย
ใดๆในกรณีทไ่ี ม่สามารถหาคนมาแทนได้
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เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง
 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีขน้ึ ต่ า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่
สามารถเดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีทจ่ี ะชาระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั
ยินดีทจ่ี ะประสานงาน เพือ่ ให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
 ทางบริษทั ขอสงวนสิทิิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทาง
บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้ าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ ร์มลางาน
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
 กรณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ)
กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อน
วันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญ
เท่านัน้ สิง่ สาคัญ ท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วน
นี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทิิ ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
 กรณีทท่ี า่ นเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
 กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ
อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการ
บินเพือ่ จัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทิิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตาม
จริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชาระ
เงินกรณีทท่ี า่ นเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคูน่ อนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
 กรณีท่ีออกบัต รโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่ว นใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิ ท ิิใ์ นการ
รับผิดชอบไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั
เพือ่ ใช้ในการออกบัตรโดยสาร
 หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการ
เดินทางให้ทา่ นอย่างน้อย 5 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
 อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท
วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่ นแปลง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
 ทางบริษัทไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าที่ไม่รู้จกั กันมาก่อน เช่น กรณีท่ที ่านเดินทาง 1
จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ

ท่าน
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 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สีโ่ มงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานที่
ท่องเทีย่ วต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมี
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ
ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือ่ แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทา
ให้ระคายเคืองตาได้
 ทางบริษทั ขอสงวนสิทิิ ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ
เหตุการทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงือ่ นไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดย
ส่วนนี้ทางบริษทั จะคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีทจ่ี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทาง
บริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ
ทางบริษทั จึงขอสงวนสิทิิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่
ต้องการได้รบั บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็
ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทิิ ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทาง
บริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
 กรณีท่ที ่านถูกปฎิเสิการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทิิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี า่ นชาระเรียบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง
 หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้ อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึ่ง มีหน้ าใดหน้ าหนึ่ง
หายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่า
กรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ิิ ์ไม่อนุ ญาตให้ท่าน
เดินทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยูใ่ นสภาพดีอยู่ตลอดเวลา
ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม่ โดยใช้ฉ บับ เก่ า ไปอ้า งอิง และ ยืน ยัน ด้ว ย พร้อ มกับ แจ้ ง มาที่บ ริษัท เร็ว ที่สุ ด เพื่อ ยืน ยัน การ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ยี งั ไม่แ (ตั ๋ว
เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน) เรียบร้อย
แล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทิิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต ั ๋วเครื่องบิน
แบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั กระบวนการและขัน้ ตอนของแต่ละ
คณะ
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 เกีย่ วกับทีน่ ัง่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการ
บิน ขอสงวนสิทิิ ์ในการเลือกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ
สายการบินจะพยายามทีส่ ดุ ให้ทา่ นได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ดุ
 ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรม
แตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดีย่ ว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3
ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
 กรณีทท่ี า่ นไม่ผา่ นด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางบริษทั )
ขอสงวนสิทิิ ์ในการคืนค่าใช้จา่ ยให้ไม่วา่ ส่่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ สิน้
 ขอสงวนสิทิิ ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
 บริษทั ขอสงวนสิทิิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิก
บิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยิรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั
 บริษทั ขอสงวนสิทิิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณี
ใดๆก็ต าม และ ขอสงวนสิท ิิใ์ นการเรีย กเก็บ ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ท่ีโรงแรมและ
จาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามทีท่ า่ นต้องการ
 รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
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เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป๊ เฉพาะพาสสปอต์ไทย)
(เท่านัน้
••

สาเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6เดือน

ใช้สาเนาพาสปอร์ต ต้องถ่ายชัดเจน เห็นทัง้ !! หน้ าเต็ม ตามตัวอย่างเท่านัน้ 2
•

รูปถ่าย ถ่ายจากมือถือ หรือ กล้องถ่ายรูปหน้ าตรง พืน้ หลังสีขาว ห้ามถ่ายเซลฟี่

และส่งรูปเข้ามาทางไลน์ ได้เลย
ตามตัวอย่างด้านล่างนี้

ท่านใดที่เคยไป ประเทศดังนี้ ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุป๊ เข้าจีนได้ 24
ต้องทาการยื่นวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน
ขอขอบพระคุณทุกท่าน ** ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **
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