รหัสทัวร 1900028
ทัวรเซี่ยงไฮ ขี่พายุทะลุฟา 5วัน 3คืน (XW)
เที่ยวสวนสนุก DISNEYLAND SHANGHAI แบบเต็มวัน เมืองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว
หาดไวทาน เช็คอินราน STARBUCK ที่ใหญที่สุดในโลก

วันที่ 1
18.00น.

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สนามบินผูตง(เซี่ยงไฮ)
คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารระหวา ง
ประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 6-7 สายการบิน Nok Scoot โดย
มีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็ คอิ น
และ หั วหนา ทั วร ใ ห คํ าแนะนํ าเพื ่ อ เตรี ยมความพร อ มก อ นออกเดิ นทาง ข อควรทราบ :
ประเทศจี นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝา
ฝน จะมี โทษปรั บ และจั บ ทั้งนี้ขึ้ นอยู กับดุ ลพิ นิจของเจ าหน าที่ ศุ ลกากร ดานตรวจคนเข า
เมือง

21.05น.

ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติผูตง เมืองเซี่ยงไฮ ประเทศจีน โดยสายการบิน Nok
Scoot เที่ยวบินที่ XW 858 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบิ น
โดยประมาณ 4.30 ชั่วโมง **

02.20น.

เดินทางถึ ง ทาอากาศยานนานาชาติ ผู ตง เมืองเซี่ ยงไฮ ประเทศจี น (ตามเวลาทองถิ่ นเร็ ว
กวาเมืองไทยประมาณ 1 ชั่วโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสื อเดินทาง และตรวจรั บ
สัมภาระเรียบรอยนําทานเดินทางสูโรงแรมที่พัก

พักที่

RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL โ ร ง แ ร ม ร ะ ดั บ 4 ด า วห รื อ
เทียบเทา

วันที่ 2
เชา

เซี่ยงไฮ – สวนสนุก DISNEYLAND SHANGHAI แบบเต็มวัน
(รวมบัตรเขาแลว)
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมนําทานเดิ นทางสู Shanghai Disneyland
(รวมคาเขาแลว) สวนสนุกแหงที่ 6 แหงอาณาจักรดิ สนีย ซึ่งมีขนาดใหญอันดับ 2 ของโลก
รองจากดิ สนี ย แ ลนด ใ นออร แ ลนโด รั ฐฟลอริดา สหรั ฐ อเมริ กา และเป นสวนสนุ กดิ ส นี ย
แลนดแหงที่ 3 ในเอเชีย ตั้งอยูในเขตฉวนซา ใกลกับแม นํ้าหวงผู และสนามบินผูตง

สวน

สนุกเซี่ยงไฮดิสนียแลนด มีขนาดใหญกว าฮองกงดิ สนียแลนด ถึง 3 เทา เปดใหบริการเมื่ อ
วั นที ่ 16 มิ ถุ นายน 2016 ซึ ่ งใช เวลารวม 5 ป ในการก อสร าง โดยใช งบทั ้ งสิ้ นราว 5.5

พันลานเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 180,000 ลานบาท โดยเซี่ยงไฮ ดีสนียแลนด ประกอบไป
ดวย 6 ธีมปารค และ 1 ฟรีโซนดังนี้
1.DISNEY TOWN เปนโซนแรกกอนเขาสวนสนุก โซนนี้ไม ตองเสียเงินคาเขาชม ประกอบ
ไปดวยรา นอาหาร รานจําหนายของที่ ระลึ ก ต างๆมากมาย อีกทั้งยังมี LEGO LAND ใน
โซนนี้อีกดวย
2.MICKEY AVENUE โซนนี้จะเปนโซนขายของที่ระลึ กกับรานอาหาร และก็ จะมี สว นของ
ที่ฉายหนังการตูนสั้นของมิกกี้เมาส เหมาะกับการถายรูปและนั่งพักผอนภายในสวนสนุก
3.ADVENTURE ISLE ดินแดนให การผจญภั ยที่ จะทํ า ให นักท องเที ่ ยวได ตื่ นตาตื่ นใจกั บ
บรรยากาศหุบเขาลึ กลั บในยุคดึกดําบรรพ ‘Casmp Discovery’ พรอมเชิญชวนใหรว ม
เดิ นสํ า รวจดิ นแดนที ่ แ ฝงไปด ว ยปริ ศ นาและความลึ ก ลั บ และลงเรื อเข า ไปสู  ‘Roaring
Rapids’ อุโมงค ถํ้าปริศนาในชองเขารอวรริ่ง ซึ่งเปนที่อยูของจระเขยักษ นาเกรงขาม และ
Roaring Over The Horizon เป นเครื ่ องเล นแนว 4D จะพาเราบิ นชมธรรมชาติ แ ละ
สิ่งกอสรางตางๆทั่วโลก
4.TOMORROW LAND อี กหนึ ่ งไฮโลท เ ด นของสวนสนุ กดิ สนี ย ที ่ มักจะสร างโลกแห ง
อนาคต เพื่อสรางจิตนาการใหกับเด็ กๆ พรอมกับดีไซนเครื่องเลนสุดลํ้ าใหเขากั บคอนเซ็ปต
สําหรับที่ดิสนียแลนดแหงใหมนี้ เปดตัวเครื่องเลนที่มีจากวิดีโอเกมและภาพยนตรไซไฟชื่ อ
ดั ง Tron รถไฟเหาะรู ป ทรงจั ก รยานยนตไฮเทค ที ่ ถ ู ก ขนานนามไว ว  า “Lightcycle
Power Run” เปนหนึ่งสุดยอดรถไฟเหาะตีลังกาสําหรั บเซี่ยงไฮ ดีสนียแลนดที่หามพลาด
หรื อจะเอาใจสาวก Star War อย าง “Star Wars Lauch Bay” ได ถ า ยรู ปกั บ Darth
Vader ตัวเปนๆ
5.GARDENS OF IMAGINATION มีจุดเด นเรื่ องวัฒ นธรรมของจีน สงเสริมเอกลั ก ษณ
ของสวนพฤกษาในสวนสนุกแหงนี้ไดอยางเต็ มที่ สวนที่ตั้งอยูไมไกลจากปราสาทเทพนิ ยาย
‘Wandering Moon Teahouse’ เปนโรงนํ ้ าชาที่พั กผ อ นหย อนใจที่ ง ดงามอยางลงตั ว
อีกทั้งยังมีสวนที่เลือกตัวละครสั ตวของดิ สนีย ดัดแปลงเปนเหลา 12 นักกษัตริย ตามแบบ

ปฏิทินจี น มี 2 เครื่องเล นเบาๆเด็ กๆเล นได ผูใหญเลนดี คือ Fantasia Carousel(ม า
หมุน) กับ Dumbo The Fluing Elephant
6.TREASURE COVE เปนธี มโจรสลัด เนรมิ ตฉากจากภาพยนตร ชื่ อ ดั ง The Pirates
of the Caribbean กลายเป นเครื่อ งเล นและการแสดงโชว สุดตระการตา ที่หาชมได แ ค
เพียงที่ เซี่ยงไฮ เทานั้น จําลองฉากตางๆ ริมทะเล เครื่องเลนไฮไลทคือ Pirates of the
Caribbean – Battle for the Sunken Treasure เปนเครื่องเลนแนว 4D จะพาเรา
นั่งเรือพจญภัยไปกับตอสูของเรือ Black Pearl กับ Flying Dutchman นอกจากนี้ยังมี
เครื่องเลนมากมาย เชน ‘Barbossa’s Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’
7.FANTASY LAND สนุกกั บเมื องเทพนิ ยาย เปนโซนที ่ ตั้งของปราสาทดิ สนีย ที่มีชื่ อว า
“Enchanted Stourybook Castle” ทานจะไดพบกับโชวอันยิ่งใหญตระการตาและตั ว
การตูนที่ทานชื่นชอบ อาทิเชน สโนวไวท, เจาหญิงนิทรา, ซินเดอเรลา, มิกกี้เมาท, หมีพลู
และเพื ่ อนๆตั ว การ ตู นอั นเป นที ่ ใฝ ฝ นของทุ กคน และยั งโซนกิ จ กรรมอย างเช น “Once
Upon a Time Adventure” เปนการพจญภั ยภายในปราสาทดิสนีย พบเรื่องราวของส
โนว ไวท ผานจอภาพแบบสามมิ ติ หรือ “AlIce in Wonderland Maze” เปนทางเดิ น
ผานเขาวงกตเพื่อเขาไปเจอตั วละครจาก Alice in Wonderland และเครื่ องเล นไฮไลท
ของโซนนี้ก็คือ “Seven Dwarfs Mine Train” นั่งรถไฟเขาเหมืองแรไปกับคนแคระทั้ง 7
ชวนใหสนุกและหวาดเสี ยวไดพอสมควร
อิสระอาหารกลางวั นและเย็ น เพื่อความสะดวกในการทองเที่ ยวไดเ วลาอั นสมควรรั บ ทุ ก
ทานกลับสูที่พัก
พักที่

RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL โ ร ง แ ร ม ร ะ ดั บ 4 ด า วห รื อ
เทียบเทา

วันที่ 3
เชา

รานผาไหม – เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมคาลองเรือ) – เซี่ยงไฮ – ยานซินเทียนตี้
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้นนําทานเดิ นทางสู รานผาไหม ใหทานไดเลือกชม เอกซื้อสินค าและผลิ ตภัณฑ ที่
ผลิตดวยผาไหม จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (ใชเวลาเดินทางประมาณ
1 ชั่วโมง) ซึ่งตั ้งอยู ทางทิ ศตะวั นตกของเซี่ ยงไฮ ริมฝ ﻤงทะเลสาบดื ้ นซาน และอยู  ระหว า ง
มณฑลเจอเจี ยงกั บมณฑลเจียงซู เปนตําบลนํ้าแหงวัฒนธรรมโบราณ ติดอันดับหนึ่งในสี่ ที่มี
ชื่อเสียงโดงดังในบรรดาตํา บลนํ้าของเมืองเซี่ยงไฮ อีกทั้งไดชื่อวาเปนไขมุกใตแม นํ้า แยงซี
เกียงจนถึง ปจจุบันนี้ ทานจะได ลอ
 งเรื อชมเมืองจูเจียเจี่ ยว ซึ่งเปนเมืองที่ มีสิ่งก อสร า งทาง
วัฒนธรรมโบราณของราชวงศ หมิ งและราชวงศ ซิง อยู มากมาย (รวมค าล องเรือเรี ยบร อ ย
แลว)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนํ าทานเดิ นทางสู รานใบชา ใหทานได ชิมชาที่
มีชื่อเสียงของประเทศจีนหลากหลายชนิ ดนําทานเดินทางกลับสู มหานครเซี่ยงไฮ (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) มหานครที่ ใหญที่ สุดของประเทศจี น ตั้งอยูบริเวณปากแมนํ้ า
แยงซี เปนศูนยกลางการคมนาคมและเศรษฐกิ จทางภาคตะวันออกเฉียงใต มีพื้นที่ 6,200
ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14 ลานคน เปนเมืองท าพาณิชยขนาดใหญแ ห งทะเลจี นใต
ที่ไดรับการพัฒนาจนถู กขนานนามวา “นครปารีสแหงตะวันออก”นําทานเดิ นทางสู ยานซิ น
เทียนตี้ เปนแหลงชอปปﻥงคนเดิน รานอาหารและแหลงความบั นเทิ งที่ ครบครั น ซินเทียนตี้
ถือเปนปลายทางที่นาสนใจสําหรับผูที่ตองการสัมผัสประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของเมื อง
เกาในบรรยากาศที่ ทันสมั ย เปนอีกจุ ดที่ มี ความคลาสสิ กของมหานครเซี่ ยงไฮ ทามกลาง
ความวุนวายของเมืองใหญแ หงนี้ ยานซิน เทียน ตี้ จะทําให คุณหลุ ดออกมาจากความยุ ง
เหยิงเหลานั้ น ดวยตึกและอาคารเก าแก หางรานค าตาง ๆ ตกแตงใหมีบรรยากาศที่ อบอุ น
คลายกับในยุโรป มีรานอาหาร รานกาแฟ ใหไดนั่งเลน อานหนังสือเพลิน ๆ มากมาย

คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูกุงมังกร

พักที่
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รานบัวหิมะ – หาดไวทาน – ถนนนานกิ ง – ราน STARBUCK ที่ใหญที่สุดในโลก –
อุโมงค เลเซอร – รานหยก – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – สนามบินผูตง
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสู รานนวดเทา ชมการสาธิ ต
การนวดเท า ซึ่งเปนอีกวิ ธีหนึ่งในการผ อนคลายความเครียด ปรับสมดุ ลใหก ารไหลเวี ยน
ของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ พรอมชมครีมเปาซูถัง หรือที่รูจักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณ
เปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน
นําทานเดิ นทางสู หาดไวทาน ตั้งอยูบนฝﻤงตะวั นตกของแม นํ้ าหวงผู มี ความยาวจากเหนื อ
จรดใต ถึ ง4กิ โลเมตรเป นเขตสถาป ต ยกรรมที ่ ไ ด ชื ่ อ ว า “พิ พิ ธภั ณฑ นานาชาติ ” ถื อ เป น
สัญลักษณที่โดดเด นของนครเซี่ยงไฮ อีกทั้งถือเปนศูนย กลางทางดานการเงินการธนาคารที่
สําคัญ แหงหนึ่งของเซี่ยงไฮ ตลอดแนวยาวของไวทันเปนแหลงรวมศิ ลปะสถาปตยกรรมที่
หลากหลาย เชน สถาป ตยกรรมแบบโรมั น โกธิ ค บารอค รวมทั้ งการผสมผสานระหว า ง
สถาป ตยกรรมตะวั น ออก-ตะวั น ตก เป นที ่ ตั้ ง ของหน ว ยงานภาครั ฐ เช น กรมศุ ล กากร
โรงแรม และสํานักงานใหญ จากนั้ นนํ าทานเดิ นทางสู ถนนนานกิง ศูนยกลางการชอ ปปﻥง ที่
คึกคักมากที่ สุดของนครเซี่ยงไฮที่ไมมีวั นหลับใหล ทั้งยังเปนที่ตั้งหางสรรพสิ นคา มากมาย
และถื อเป นย า นสวรรค ข องบรรดาสาวกแบรนด เ นมทั ้ งหลาย นอกจากนี ้ ที ่ หาดไว ทั นยั ง
สามารถมองเห็น "หอไขมุก" ซึ่งเปนสัญลั กษณของเมืองเซี่ยงไฮได อยางชัดเจนอี กด วย ใคร
มาเยือนเซี่ ยงไฮ จึงตองไปแวะชมความงามแบบคลาสสิ กของ “เดอะบั นด ” จึงเรียกไดว า
มาถึงเซี่ยงไฮจริงๆ หลังจากชมวิวเมืองเซี่ยงไฮจนเต็ มแลว

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูไกแดง
นํ า ท า นสู  ร าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม ท ี ่ น ครเซี ่ ย งไฮ มา
พรอมกับความยิ่งใหญอลัง การ ครองตําแหนงสตารบัคสที่ใหญและสวยที่สุดในโลก ซึ่งได
ทํ าการเป ด ตั วไปเมื ่ อวั นที ่ 6 ธั นวาคม 2560 มี เนื ้ อ ที ่ ใหญ โตถึ ง 2,787 ตารางเมตร

ดานบนของรานตกแตงดวยแผนไมรูปหกเหลี่ยมซึ่งเปนงานแฮนดเมดจํานวน 10,000 แผน
และที่ตั้ง ตระหง า นอยู กลางร านคื อถั งคั่ ว กาแฟทองเหลื องขนาด 40 ตัน สูงเทาตึ ก 2 ชั้ น
ประดั บ ประดาด ว ยแผ น ตราประทั บ แบบจี นโบราณมากกว า 1,000 แผ น ซึ ่ ง บอกเล า
เรื่องราวความเป นมาของสตารบัคส กาแฟที่คั่วในถั งทองเหลืองนี้ จะถู กสงผานไปตามท อ
ทองเหลื องด านบน ซึ่งจะทํา ให เกิ ดเสี ยงราวกั บเสี ยงดนตรี มีเคานเ ตอรที ่ ยาวที ่สุด ซึ่งมี
ความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตํ าแหนงเคาน เตอรของสตารบัคส ที่มีความยาวที่ สุดในโลก
มีเครื่ องดื ่ มหลากหลายมากกว า 100 ชนิด รวมทั้งเครื่ องดื่ มที่ มี เฉพาะสาขานี้ เพี ยงแห ง
เดียวนําทาน ลอดอุโมงคเลเซอร อุโมงคลอดแมนํ้าสายแรกในประเทศจี น เพื่อขามไปยั งฝ ﻤง
ตรงขามใชเวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุ โมงค ตกแตงดว ยเเสงเลเซอร เปนรูปต างๆนํ า
ทานชม รานหยก ชาวจี นมี ความเชื ่ อว าหยกเป นอั ญ มณี ลํ ้า ค ากว า ทองและเพชร เปนสิ ริ
มงคลแกผ ู ที ่ ไ ด มาครอบครอง ใหท า นได เลื อกซื ้ อ เป นเครื ่ องประดั บนํ าโชคตามอั ธ ยาศั ย
จากนั้นนําทานสู ตลาดเฉินหวังเมี่ ยว หรือตลาดรอยป เซี่ยงไฮ เปนตลาดเกาของผูตง เมือง
เซี่ยงไฮอาคารบานเรือนบริเวณนี้เปนสถาปตยกรรมโบราณสมั ยราชวงศหมิ งและชิ ง แตทํา
เปนรานขายของมี ทั้งของพื้นเมืองโบราณ ของที่ระลึก และสินคาสมัยใหมอยางรองเท ากีฬ า
กระเปา อีกทั้งยังมีรานขายขนมและอาหารพื้นเมื องอีกมากมาย ใหทานอิ สระช อปป ﻥงตาม
อัธยาศัย
คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเสี่ยวหลงเปา
ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานสู สนามบินนานาชาติผูตง

วันที่ 5
03.35น.

สนามบินผูตง(เซี่ยงไฮ) – สนามบินดอนเมือง
ออกเดิ นทางสู  ท า อากาศยานนานาชาติ ดอนเมื อ ง กรุ ง เทพฯ โดยสายการบิ น Nok
Scoot เที่ยวบินที่ XW 857 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบิน
ประมาณ 4.30 ชั่วโมง **

07.10น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลา
บิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวัน
จองทัวรทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง **

อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผูใหญ
หองละ
2-3 ทาน
อัตราทานละ

1 เด็ก 2 ผูใหญ
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไมเกิ น 20
ป)
อัตราทานละ

1 เด็ก 2 ผูใหญ
เด็กไมมีเตียง
(เด็กอายุไมเกิ น
20 ป)
อัตราทานละ

พักเดี่ยว
เพิ่มอัตรา
หองละ

ไมใชตั๋ว
เครื่องบิน
อัตรา
ทานละ

วันเดิ นทางเดือน มี นาคม 2562
20 – 24 มีนาคม 62

9,989

12,989

12,989

3,500

5,900

27 – 31 มีนาคม 62

10,989

13,989

13,989

3,500

5,900

วันเดิ นทางเดือน เมษายน 2562
03 – 07 เมษายน 62

12,989

15,989

15,989

3,500

5,900

04 – 08 เมษายน 62

12,989

15,989

15,989

3,500

5,900

09 – 13 เมษายน 62

14,989

17,989

17,989

4,500

7,900

10 – 14 เมษายน 62

15,989

18,989

18,989

4,500

7,900

11 – 15 เมษายน 62

17,989

20,989

20,989

4,500

7,900

17 – 21 เมษายน 62

11,989

14,989

14,989

3,500

5,900

24 – 28 เมษายน 62

11,989

14,989

14,989

3,500

5,900

วันเดิ นทางเดือน พฤษภาคม 2562
08 – 12 พฤษภาคม 62

11,989

14,989

14,989

3,500

5,900

15 – 19 พฤษภาคม 62

13,989

16,989

16,989

3,500

5,900

16 – 20 พฤษภาคม 62

13,989

16,989

16,989

3,500

5,900

22 – 26 พฤษภาคม 62

11,989

14,989

14,989

3,500

5,900

29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62

11,989

14,989

14,989

3,500

5,900

วันเดิ นทางเดือน มิ ถุนายน 2562
05 – 09 มิถุนายน 62

11,989

14,989

14,989

3,500

5,900

12 – 16 มิถุนายน 62

11,989

14,989

14,989

3,500

5,900

19 – 23 มิถุนายน 62

11,989

14,989

14,989

3,500

5,900

26 – 30 มิถุนายน 62

11,989

14,989

14,989

3,500

5,900

วันเดิ นทางเดือน กรกฎาคม 2562
03 – 07 กรกฎาคม 62

11,989

14,989

14,989

3,500

5,900

10 – 14 กรกฎาคม 62

13,989

16,989

16,989

3,500

5,900

11 – 15 กรกฎาคม 62

13,989

16,989

16,989

3,500

5,900

14 – 18 กรกฎาคม 62

13,989

16,989

16,989

3,500

5,900

17 – 21 กรกฎาคม 62

11,989

14,989

14,989

3,500

5,900

24 – 28 กรกฎาคม 62

13,989

16,989

16,989

3,500

5,900

25 – 29 กรกฎาคม 62

13,989

16,989

16,989

3,500

5,900

31 ก.ค. – 04 ส.ค. 62

11,989

14,989

14,989

3,500

5,900

วันเดิ นทางเดือน สิงหาคม 2562
07 – 11 สิงหาคม 62

13,989

16,989

16,989

3,500

5,900

08 – 12 สิงหาคม 62

13,989

16,989

16,989

3,500

5,900

14 – 18 สิงหาคม 62

11,989

14,989

14,989

3,500

5,900

21 – 25 สิงหาคม 62

11,989

14,989

14,989

3,500

5,900

28 ส.ค. – 01 ก.ย. 62

11,989

14,989

14,989

3,500

5,900

วันเดิ นทางเดือน กันยายน 2562
04 – 08 กั นยายน 62

11,989

14,989

14,989

3,500

5,900

11 – 15 กันยายน 62

11,989

14,989

14,989

3,500

5,900

18 – 22 กั นยายน 62

11,989

14,989

14,989

3,500

5,900

25 – 29 กันยายน 62

11,989

14,989

14,989

3,500

5,900

วันเดิ นทางเดือน ตุลาคม 2562
16 – 20 ตุลาคม 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 ตุลาคม 62

14,989

17,989

17,989

4,500

6,900

21 – 25 ตุลาคม 62

14,989

17,989

17,989

4,500

6,900

23 – 27 ตุลาคม 62

15,989

18,989

18,989

4,500

6,900

24 – 28 ตุลาคม 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

อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท
ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ
(Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
** เด็กอายุตํ่ากวา 20 ปนับจากวันเดินทาง ขออนุญาติเก็บคาทัวรเพิ่ม 3,000 บาทตอทาน **
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,900 บาท **
(ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน และไมรวมคาวีซา)
** ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมือง
ใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักคือ รานหมอนยางพารา, รานนวดเทา(บัวหิมะ), รานหยก, รานผาไหม,ราน
ใบชา ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุก
ทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ 45-90 นาที
ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบัง คับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมี
ความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทาน เปนจํานวนเงิน 400 หยวน / ทาน / ราน
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือ
เดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร ทานละ 1,000
RMB หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกคาตองไปยื่นวีซาเอง **
** ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทํา
วีซาทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎ

ไฟทบินเฉพาะพีเรียตเดือนเมษายน 2562 เลื่อนเวลาบินเร็วขึ้น
XW 858
XW 857

DMK(กรุงเทพ) - PVG(เซี่ยงไฮ)
PVG(เซี่ยงไฮ) - DMK(กรุงเทพ)

19.30 – 00.45
02.00 – 05.30

พีเรียตเดินทางเดือนอื่นๆ ไฟทบินปกติ
XW 858
XW 857

DMK(กรุงเทพ) - PVG(เซี่ยงไฮ)
PVG(เซี่ยงไฮ) - DMK(กรุงเทพ)

21.05 – 02.20
03.35 – 07.10

**โหลดกระเปาสัมภาระโดยนํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น)
และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. **
กติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทํา
บัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกค างอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย **

อัตราคาบริการนี้รวม

วม
คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class)
รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีนํ้ามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ
เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดย
อางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราคาบริการระบุ
คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน Nok Scoot อนุญาตให
โหลดกระเปาสัมภาระ ลงใตทองเครื่องบิน โดยมีนํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้น
เครื่องบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งนี้เจาหนาที่จะพิจารณาตามความ
เหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ)
คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร
การแขงขันกีฬา หรือ กิ จกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกค าเปนสําคัญ
คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ในโปรแกรม
คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม กรมธรรม)

อัตราคาบริการนี้ ไมรวม

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซัก
รีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริ ป
ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไม ถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant)
ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสั มภาระที่มีนํ้าหนักเกิ นกวาที่สายการบินนั้นๆกํ าหนดหรื อสัมภาระ
ใหญเกินขนาดมาตรฐาน
× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่ องบินตามความต องการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทํ าได ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสายการบิ น และ รุนของเครื่องบิ นแต ละไฟล ทที่ ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ ยนแปลงได อยูที่ สาย
การบินเปนผูกําหนด
× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
× ค าทํ าวี ซา ชาวต างชาติ ซึ ่ ง ไม ได รับ การยกเว นยื ่ นวี ซ า กรุ  ป (กรณี ต างชาติ จ า ยเพิ ่ มจากค า ทั ว ร
1,000 หยวน และผูเดินทางเปนผูดําเนินการยื่นวีซาเอง)
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
× คาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจี น ทานละ 1,500 บาท ใชเพียงสํ าเนาหนังสือเดิ นทาง (สําหรั บ
ผูถือพาสปอร ตไทยและเดิ นทางไป-กลั บพร อมกรุ ปเทา นั้ น) หรือ คาวีซาจีนทองเที่ ยวแบบเดี่ ยว
(4วันทําการ) ทานละ 1,700 บาท (สําหรับผูถือพาสปอรตไทยโดยทานตองไปยื่นดวยตัวเอง)
หมายเหตุ
- หากยกเลิ กเดิ นทาง วีซากรุปจะถู กยกเลิ กทั นที ไมสามารถนําไปใช กับการเดิ นทางครั้ ง
อื่นๆได รวมทั้งไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางที่บินลงปกกิ่ ง / ปกกิ่ง+
เซี่ยงไฮ (เที่ยว 2 เมือง) ตองยื่นวีซาเดี่ ยวเทานั้น

- ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุ ใดๆทั้งสิ้น ทําใหไม สามารถ
ยื่นวีซากรุปได หรือ ทานมีความประสงคจะยื่นวีซาเดี่ยว ผูเดินทางจะตองเสี ยค าใช จาย
ในการทํา วีซาเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ทําการ ทานละ 1,700 บาท หรือ วีซาดวน 2 วัน ทํา
การ ท านละ 2,750 บาท (อั ตราดั ง กล า วข า งต น สํ า หรั บผู  ถื อ หนั ง สื อเดิ นทางไทย
เทานั้น)
- สําหรับผูที่เคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังตอไปนี้ 1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.
ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรกเมนิ สถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.
อิหราน 10.อียิปต 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดี ย 15.ศรี ลังกา
16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเ รีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.
จอรแดน 24.โซมาเรีย
(ตั้งแตป 2014 เปนตนมา ไมสามารถยื่นขอวีซากรุปได ตองทําวีซาเดี่ยวเทานั้น)
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน
กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดิ นทาง เนื่องจากเปนทัวร ราคาโปรโมชั่ น
ขออนุญาติเก็บเต็มจํานวนและไมคืนเงิ นในการยกเลิ กไมวากรณีใดๆ และตัดที่นั่งการจองภายใน
2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถั ดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดย
ระบบจะยกเลิก อั ตโนมั ติทันที หากยั งไม ได รับยอดเงิ นตามเวลาที ่ กํ าหนด และหากทานมี ความ
ประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิ ม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มี
คิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคา
พิเศษจํานวนจํากัด
กรณีลูกค าเดิ นทางไมได สามารถเปลี่ ยนชื่อคนเดิ นทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ไม คืน
คาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได

เงื่อนไขสําคัญอื่นๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง
คณะจะสามารถออกเดิ นทางได ตามจํา เป นต องมีขึ้ นตํ่ า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากว ากํ า หนด
คณะจะไม สามารถเดิ นทางได หากผู  เ ดิ นทางทุ กท า นยิ นดี ที ่จะชํ า ระค า บริ การเพิ ่ มเพื ่ อให คณะ
เดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงค ตอไป
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป โดย
ทางบริษัทฯ จะแจงให ทานทราบลวงหน าเพื่อวางแผนการเดิ นทางใหม อีกครั้ง ทั้งนี้ กอนคอนเฟ ร
มลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลวไมสามารถเปลี่ ยนแปลง
ได
กรณีที่ทานตองออกบั ตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋ ว
รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่
สามารถเลื่อ นวั นและเวลาเดิ นทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบิ นอาจมี การปรั บเปลี่ ยนไฟล ท
บิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตาราง
บินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึงสนามบิ นเพื่อเช็คอิ นกอ น
เครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสี ยหายใดๆบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ใ นการ
ไมรับผิดชอบคา ใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสั ตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เป นกรณี
พิเศษ
กรณีผูเดินทางต องการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจ ง
บริ ษัท ฯ อย า งน อ ย 7 วั นก อ นการเดิ น ทาง หรื อ ตั ้ ง แต ท ี ่ ท  า นเริ่ มจองทั ว ร เพื ่ อ ให ท างบริ ษัท
ประสานงานกับสายการบิ นเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติ ม ทางบริษัทของสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง
กรุ ณ าส ง รายชื ่ อ ผู  เดิ นทาง พร อมสํ าเนาหน า แรกของหนั ง สื อเดิ นทางทุ กท า นให กั บเจ าหน า ที่
หลั งจากชํ าระเงิ นกรณี ที ่ ท านเดิ นทางเป นครอบครั ว (หลายทา น) กรุ ณ าแจ งรายนามคู นอนกั บ
เจาหนาที่ใหทราบ

กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิ ด ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ ์ ใน
การรับผิดชอบไมวาส วนใดส วนหนึ่ง หากทานไม ดําเนิ นการสงสํ าเนาหนาแรกของหนั งสื อเดิ นทาง
ใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร
หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรี ยม
ตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง
อัตราทัวร นี้ เปนอัตราสํา หรั บบั ตรโดยสารเครื่ องบิ นแบบหมู  คณะ (ตั๋วกรุ ป) ทานจะไมส ามารถ
เลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั้น หาก
ตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต อเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ
ทางบริษัทไมมีนโยบายจั ดคูนอนให กับลู กคาที่ไมรู จักกั นมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน
จําเปนตองชําระคาหองพักเดี่ยวตามที่ระบุ
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ
ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล ว
สถานที ่ ท อ งเที ่ ยวต า งๆ จะป ดเร็ ว กว า ปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดิ นทางควรเผื ่ อเวลาให
เหมาะสม และ หากมี สถานที ่ ท  อ งเที่ ยวกลางแจ ง เวลาเดิ นบนหิ มะ อาจลื ่ นได ต อ งใช ความ
ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิ มะได แวนกันแดดควร เมื่อ
แสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได
ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เ ปลี ่ ยนแปลงโปรแกรมได ตามความเหมาะสม เนื่ องจากฤดู กาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละ
ประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํ านึงถึ งประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณี ที่จําเป น
จะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา
เนื ่ องจากการเดิ นทางทอ งเที ่ ยวในครั ้ ง นี ้ เป นการชํ า ระแบบเหมาจ า ยขาดกั บบริ ษัท ตั ว แทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึ งขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใด
สวนหนึ่งที่ทานไมตองการได รับบริการ หากระหวางเดิ นทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ ไมส ามารถเขา
ชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสว น

ใดส ว นหนึ่ ง ให ท า น เนื ่ อ งจากทางบริ ษัทได ทํ า การจองและถู กเก็ บ ค า ใช จ า ยแบบเหมาจ า ยไป
ลวงหนาทั้งหมดแลว
กรณีที่ ท านถู กปฎิ เสธการเดิ นทางเข าเมื อง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ ์ไม รับผิ ดชอบคาใช จ ายที่ จะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง
หากวันเดิ นทาง เจาหนาที่ สายการบิ น หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนั งสื อ
เดินทาง
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหน า
หนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหน าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสื อเดิ นทาง
เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี
สิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดิ นทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท าน
ใหอยูในสภาพดี อยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุ ลกระทรวงการ
ตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกั บ
แจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสาร
มาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไม แ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงได ไม มีคาใช จาย
แตหากออกบั ตรโดยสาร (ตั๋วเครื่ องบิ น) เรียบร อยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็ บ
ค าใช จ ายที ่ เกิ ดขึ ้ นจริ งทั ้ งหมด ซึ ่ งโดยส วนใหญ ตั๋ วเครื ่ องบิ นแบบกรุ  ปจะออกก อนออกเดิ นทาง
ประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ
เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเ ศษ)
สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอิ น
พรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานได นั่งดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุด
ข อมู ลเพิ ่ มเติ มเกี่ ยวกั บห องพั ก ในโรงแรมที ่ พั ก เนื ่ องจากการวางแปลนแบบห องพั กของแต ล ะ
โรงแรมแตกต างกั น จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin/Double)
และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแตละแบบอาจจะอยู คนละ
ชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป)

กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดิ นทางตอ ไมวากรณีใดๆทั ้ง สิ้ น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่งทั้งสิ้น
ขอสงวนสิ ทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้ นก อนวั น
เดินทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิ ดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การ
ยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิ ด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไมรับผิ ดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสูญหายระหว างการเดิ นทาง
ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเก็ บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่ งของไวที่
โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ
รายการนี ้ เป นเพี ยงข อเสนอที ่ ต อ งได รับ การยื นยั นจากบริ ษัท ฯอี ก ครั ้ งหนึ ่ ง หลังจากได สํ า รอง
โรงแรมที ่ พั ก ในต า งประเทศเรี ย บร อ ยแล ว โดยโรงแรมจั ด ในระดั บ ใกล เ คี ย งกั น ซึ ่ ง อาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป
(เฉพาะพาสสปอตไทเทานั้น)
•

สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน การทําวีซากรุปทองเที่ยวนั่นใชแคเพียง

สําเนาพาสปอรต ตองถายชัดเจนเห็นทั้ง 2 ดาน ตามตัวอยางเทานั้น !!
•

รูปถายพื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป

- หามใสเครื่องประดับทุกชนิด
- หามใสชุดขาราชการ
(ตามกฎการใชรูปถายสําหรับยื่นขอวีซาประเทศจีน)

ตามตัวอยางดานลางนี้

***ถาย หรือ สแกน แบบชัดเจน หามมีแสงหรือเงา***
**เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ
จะถือวาทานได ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว**

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ **

