รหัสทัวร GS1901191

ทัวรจีน เซี่ยงไฮ หางโจว จูเจียเจี่ยว 5 วัน 3 คืน (XW)

เจดียนางพญางูขาว ถนนโบราณเหอฝﻤงเจีย รานหมอนยางพารา เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว

ยานซินเทียนตี้ บัวหิมะ หาดไวทาน หอไขมุกอุโมงคเลเซอร รานหยก ตลาดเฉินหวังเมี่ยว

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

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

(-

คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสาร

18.00น.

ระหวางประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 6-7 สายการบิน Nok

Scoot โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอด

ขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออก

เดินทาง ขอควรทราบ : ประเทศจีนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช

ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของ
เจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง

21.05น.

ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติผูตง เมืองเซี่ยงไฮ ประเทศจีน โดยสายการบิน

Nok Scoot เที่ยวบินที่ XW 858 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

02.20น.

ใชเวลาบินโดยประมาณ 4.30 ชั่วโมง **

เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติผูตง เมืองเซี่ยงไฮ ประเทศจีน (ตามเวลาทองถิ่น

เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 1 ชั่วโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และ

ตรวจรับสัมภาระเรียบรอย

นําทานเดินทางสูโรงแรมที่พัก....โดยรถตูโรงแรมรับที่สนามบิน เนื่องจากเวลา 02.00
พักที่

– 06.00 น. รถบัสใหญ ไมสามารถขึ้นทางดวนได ตามกฏหมายจราจรของเมืองจีน

RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL โรงแรมระดั บ 4 ดาวหรื อ

เทียบเทา

วันที่ 2
เชา

เซี่ยงไฮ – รานผาไหม – เมืองหางโจว – เจดียนางพญางูขาว – หมูบานใบชา – ถนนคน
เดินเหอฝﻤงเจีย – สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว
(B/L/D)
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู รานผาไหม ใหทานไดเลือกชม เอกซื้อสินคาและ

ผลิตภัณฑ ที่ผลิตดวยผาไหม จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองหางโจว (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองหลวงของมณฑลเจอเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน

ศูนยกลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม แหลงเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียง
แหงหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแหงหนึ่ง เปนแหลงเภสัช

อุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคํา

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

ไดรับการจัดอันดับวาเปนเมืองที่นาอยูลําดับตนๆ ของเมืองจีน ในปจจุบันนอกจากขึน
้

ชื่อเรื่องชาหลงจิ่งแลว เมืองหางโจว ยังเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของ อาลีบาบา เจาพอ
เที่ยง

ธุรกิจ อีคอมเมอรซ ยักษใหญของโลก อีกดวย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูไกขอทาน + หมูตงปอ (หมูพันป)

นําทานเที่ยวชม เจดียนางพญางูขาว หรือ เหลยฟงถา ซึ่งเปนเจดียที่ตั้งอยูบนยอดเขา
ริมทะเลสาบซีหู จากตํานานอันโดงดังของนางพญางูขาวที่ถูกเจดียแห งนี้ครอบไวจวบ

จนปจจุบัน ใหทานไดสัมผัสตํานานเลาขานผานภาพแกะสลักดวยไมหอม ที่ใชฝมือการ

แกะสลักอยางวิจิตรบรรจง รวมถึงภาพและเรื่องราวการประสูติ ตรัสรูและปรินิพพาน
ขององค สั ม มาสั ม พุ ท ธเจ า ให ท  า นขึ ้ น ลิ ฟ ท แ ก ว เพื ่ อ ชมทิ ว ทั ศ น ข องทะเลสาบซี หู
โดยรอบ

จากนั ้ น นํ า ท า นเดิ น ทางสู  ร า นใบชา ให ท  า นได ชิ ม ชาที ่ ม ี ช ื ่ อ เสี ย งของประเทศจี น

หลากหลายชนิด ชาเปนสินคาขึ้นชื่อของเมืองจีน ที่นาลิ้มลองมีหลายชนิด

นํ า ท า นเดิ น ทางสู  ถนนโบราณเหอฝ  ﻤง เจี ย เป น ถนนสายหนึ ่ ง ที ่ ส ะท อ นให เ ห็ น
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอันเกาแกของหังโจวไดอยางดี ถนนสายนี้มีความยาว

460 เมตร กวาง120เมตร ในปจจุบันยังคงไวซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสรางโบราณ

สวนหนึ่งแลว บานเรือนทั้งสองขางทางที่สรางขึ้นใหมลวนสรางจากไมและมุงหลังคาสี
คราม อิสระชอปปﻤงตามอัธยาศัยกับสินคาพื้นเมือง ของที่ระลึกและของเลนมากมาย

จากนั้นนําทานเดินทางสู สถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองหางโจว สัมผัสรถไฟความเร็วสูง

(บั ต รโดยสารชั ้ น ปกติ ) จากสถานี HANGZHOU สู  สถานี YUHANG เป น เส น ทาง

รถไฟความเร็วสูงที่มีความยาวทั้งหมด 1,318 กิ โลเมตร และวิ่งผานปกกิ ่ง เทียนสิน

เหอเปย ซานตง อันฮุย เจียงซู และเซี่ยงไฮทั้งหมด 7 เมืองใหญ ซึ่งวิ่งดวยความเร็ว
สูงถึง 300 กิโลเมตร/ชั่วโมง

คํ่า

พักที่
วันที่ 3
เชา

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟตชาบูหมอไฟ+ปﻤงยาง BBQ

GARDEN HOTEL , HANGZHOU โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา
รานยางพารา – เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมคาลองเรือ) – เซี่ยงไฮ – ยานซินเทียนตี้
(B/L/D)
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู รานหมอนยางพารา ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑ เพื่ อ
สุขภาพชนิดตางๆ จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ ริมฝﻤงทะเลสาบดื้นซาน และ

อยูระหวางมณฑลเจอเจียงกับมณฑลเจียงซู เปนตําบลนํ้าแหงวัฒนธรรมโบราณ ติด

อันดับหนึ่งในสี่ที่มีชื่อเสียงโดงดังในบรรดาตําบลนํ้าของเมืองเซี่ยงไฮ อีกทั้งไดชื่อวา
เปนไขมุกใตแมนํ้าแยงซีเกียงจนถึงปจจุบันนี้ ทานจะไดลองเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว ซึ่ง
เป น เมื องที ่ มี สิ่ ง ก อสรางทางวั ฒนธรรมโบราณของราชวงศ หมิ งและราชวงศ ซิงอยู
มากมาย (รวมคาลองเรือเรียบรอยแลว)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางกลับสู มหานครเซี่ยงไฮ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) มหานคร

ที่ใหญที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยูบริเวณปากแมนํ้าแยงซี เปนศูนยกลางการคมนาคม
และเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ

14 ลานคน เปนเมืองทาพาณิชยขนาดใหญแหงทะเลจีนใต ที่ไดรับการพัฒนาจนถูก
ขนานนามวา “นครปารีสแหงตะวันออก”

นําทานเดินทางสู ยานซินเทียนตี้ เปนแหลงชอปปﻤงคนเดิน รานอาหารและแหลงความ

บันเทิงที่ครบครัน ซินเทียนตี้ถือเปนปลายทางที่ นาสนใจสําหรับผู ที ่ตองการสั มผั ส

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของเมืองเกาในบรรยากาศที่ทันสมัย เปนอีกจุดที่มีความ

คลาสสิกของมหานครเซี่ยงไฮ ทามกลางความวุนวายของเมืองใหญแหงนี้ ยานซิน
เทียน ตี้ จะทําใหคุณหลุดออกมาจากความยุงเหยิงเหลานั้น ดวยตึกและอาคารเกาแก

หางรานคาตาง ๆ ตกแตงใหมีบรรยากาศที่อบอุนคลายกับในยุโรป มีรานอาหาร ราน
กาแฟ ใหไดนั่งเลน อานหนังสือเพลิน ๆ มากมาย

คํ่า

พักที่

เทียบเทา

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรื อ

ร านบั วหิมะ – หาดไวทาน – ถนนนานกิ ง – ร าน STARBUCK ที ่ ใ หญ ที่ สุดในโลก –
อุโมงค
วันที่ 4
เ ล เ ซ อ ร  – ร  า น ห ย ก – ต ล า ด เ ฉิ น ห วั ง เ ม ี ่ ย ว – ส น า ม บิ น ผ ู  ต ง
(B/L/D)
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู รานนวดเทา ชมการสาธิต การนวดเทา ซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งในการ

ผอนคลายความเครียด ปรับสมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ พรอม

ชมครีมเปาซูถัง หรือที่รูจักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟ
ไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน

นําทานเดินทางสู หาดไวทาน ตั้งอยูบนฝﻤงตะวันตกของแมนํ้าหวงผูมีความยาวจาก

เหนือจรดใตถึง4กิโลเมตรเปนเขตสถาปตยกรรมที่ไดชื่อวา “พิพิธภัณฑนานาชาติ” ถือ

เปนสัญลักษณที่โดดเดนของนครเซี่ยงไฮ อีกทั้งถือเปนศูนยกลางทางดานการเงินการ

ธนาคารที่สําคัญ แหงหนึ่งของเซี่ยงไฮ ตลอดแนวยาวของไวทันเปนแหลงรวมศิลปะ
สถาปตยกรรมที่หลากหลาย เชน สถาปตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการ
ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เปนที่ตั้งของหนวยงานภาครัฐ
เชน กรมศุลกากร โรงแรม และสํานักงานใหญ

จากนั้นนําทานเดินทางสู ถนนนานกิง ศูนยกลางการชอปปﻤงที่คึกคักมากที่สุดของนคร
เซี่ยงไฮที่ไมมีวัน หลับใหล ทั้งยังเปนที่ตั้งหางสรรพสินคามากมายและถือเปน ย าน

สวรรค ข องบรรดาสาวกแบรนด เ นมทั ้ ง หลาย นอกจากนี ้ ท ี ่ ห าดไว ทั น ยั ง สามารถ

มองเห็น "หอไขมุก" ซึ่งเปนสัญลักษณของเมืองเซี่ยงไฮไดอยางชัดเจนอีกดวย ใครมา

เยือนเซี่ยงไฮ จึงตองไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด” จึงเรียกไดวา
มาถึงเซี่ยงไฮจริงๆ หลังจากชมวิวเมืองเซี่ยงไฮจนเต็มแลว

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูไกแดง

นํ าท านสู  ร  าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม ที ่ น ครเซี ่ ย งไฮ

มาพรอมกับความยิ่งใหญอลังการ ครองตําแหนงสตารบัคสที่ใหญและสวยที่สุดในโลก

ซึ่งไดทําการเปดตัวไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีเนื้อที่ใหญโตถึง 2,787 ตาราง
เมตร ดานบนของรานตกแตงดวยแผนไมรูปหกเหลี่ยมซึ่ง เปนงานแฮนดเมดจํ านวน

10,000 แผน และที่ตั้งตระหงานอยูกลางรานคือถังคั่วกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน

สูงเทาตึก 2 ชั้น ประดับประดาดวยแผนตราประทับแบบจีนโบราณมากกวา 1,000

แผน ซึ่งบอกเลาเรื่องราวความเปนมาของสตารบัคส กาแฟที่คั่วในถังทองเหลืองนี้จะ
ถูกสงผานไปตามท อทองเหลื องด านบน ซึ่งจะทําให เกิ ด เสี ยงราวกับ เสี ยงดนตรี มี

เคานเตอรที่ยาวที่สุด ซึ่งมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตําแหนงเคานเตอรของ
สตารบัคสที่มีความยาวที่สุดในโลก มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกวา 100 ชนิด รวมทั้ง
เครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้เพียงแหงเดียว

นําทาน ลอดอุโมงคเลเซอร อุโมงคลอดแมนํ้าสายแรกในประเทศจีน เพื่อขามไปยังฝﻤง
ตรงขามใชเวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอร เปนรูปตางๆ

นําทานชม รานหยก ชาวจีนมีความเชื่อวาหยกเปนอัญมณีลํ้าคากวาทองและเพชร

เปนสิริมงคลแกผูที่ไดมาครอบครอง ใหทานไดเลือกซื้อเปนเครื่องประดับนําโชคตาม
อัธยาศัย

จากนั้นนําทานสู ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือตลาดรอยป เซี่ยงไฮ เปนตลาดเกาของผูตง
เมืองเซี่ยงไฮอาคารบานเรือนบริเวณนี้เปนสถาปตยกรรมโบราณสมัยราชวงศหมิงและ
ชิง แตทําเปนรานขายของมีทั้งของพื้นเมืองโบราณ ของที่ระลึก และสินคาสมัยใหม

อยางรองเทากีฬา กระเปา อีกทั้งยังมีรานขายขนมและอาหารพื้นเมืองอีกมากมาย
ใหทานอิสระชอปปﻤงตามอัธยาศัย

คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเสี่ยวหลงเปา
ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานสู สนามบินนานาชาติผูตง

สนามบินผูตง(เซี่ยงไฮ) – สนามบินดอนเมือง
(/-/-)
03.35น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Nok
วันที่ 5

Scoot เที่ยวบินที่ XW 857 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช

07.10น.

เวลาบินประมาณ 4.30 ชั่วโมง **

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ
*************************************************

** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณา

สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน

ไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจง
ใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง **

อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง

1 เด็ก 2 ผูใหญ
ผูใหญ หองละ
เด็กมีเตียง
2-3 ทาน
(เด็กอายุไมเกิน 20
อัตราทานละ
ป)
อัตราทานละ

1 เด็ก 2 ผูใหญ
พักเดี่ยว ไมใชตั๋ว
เด็กไมมีเตียง
เพิ่ม
เครือ
่ งบิน
(เด็กอายุไมเกิน
อัตรา หอง อัตรา
20 ป)
ละ
ทานละ
อัตราทานละ

วันเดินทางเดือน มิถุนายน 2562

04 – 08 มิถุนายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

06 – 10 มิถุนายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

11 – 15 มิถุนายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

13 – 17 มิถุนายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

18 – 22 มิถุนายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

20 – 24 มิถุนายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

25 – 29 มิถุนายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

12,889

12,889

3,500

12,889

12,889

3,500

02 – 06 กรกฎาคม
62
04 – 08 กรกฎาคม
62

วันเดินทางเดือน กรกฎาคม 2562
9,889

9,889

5,900

5,900

09 – 13 กรกฎาคม
62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

12 – 16 กรกฎาคม 62

11,889

14,889

14,889

3,500

5,900

13 – 17 กรกฎาคม 62

11,889

14,889

14,889

3,500

5,900

12,889

12,889

3,500

12,889

12,889

3,500

16 – 20 กรกฎาคม
62
18 – 22 กรกฎาคม
62
23 – 27 กรกฎาคม
62
30 ก.ค. – 03 ส.ค. 62

9,889

9,889

3,500

5,900

5,900

10,889

13,889

13,889

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

วันเดินทางเดือน สิงหาคม 2562

5,900

01 – 05 สิงหาคม 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

06 – 10 สิงหาคม 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

09 – 13 สิงหาคม 62

11,889

14,889

14,889

3,500

5,900

13 – 17 สิงหาคม 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

15 – 19 สิงหาคม 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

20 – 24 สิงหาคม 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

22 – 26 สิงหาคม 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

27 – 31 สิงหาคม 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

วันเดินทางเดือน กันยายน 2562

03 – 07 กันยายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

05 – 09 กันยายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

10 – 14 กันยายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

12 – 16 กันยายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

17 – 21 กันยายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

19 – 23 กันยายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

24 – 28 กันยายน 62

9,889

12,889

12,889

3,500

5,900

วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562

11 – 15 ตุลาคม 62

13,889

16,889

16,889

4,500

5,900

15 – 19 ตุลาคม 62

11,889

14,889

14,889

4,500

5,900

18 – 22 ตุลาคม 62

11,889

14,889

14,889

4,500

5,900

19 – 23 ตุลาคม 62

13,889

16,889

16,889

4,500

5,900

22 – 26 ตุลาคม 62

13,889

16,889

16,889

4,500

5,900

25 – 29 ตุลาคม 62

13,889

16,889

16,889

4,500

5,900

26 – 30 ตุลาคม 62

11,889

14,889

14,889

4,500

5,900

** อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม

1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน

เดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวัน
เช็คอิน **

** เด็กอายุตํ่ากวา 20 ปนับจากวันเดินทาง ขออนุญาติเก็บคาทัวรเพิ่ม 3,000 บาทตอทาน **
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,900 บาท **
(ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน และไมรวมคาวีซา)

** ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคา

พื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจก
ั คือ รานหมอนยางพารา, รานนวดเทา(บัวหิมะ), รานหยก, ราน
ผาไหม,รานใบชา ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับ
นักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซึ่งจะใชเวลารานละ

ประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ

ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บคาใชจา ยที่เกิดขึ้นจากทาน 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 ในการเดินทางและยกเวนการ
ทํา วีซาทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ
ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปน

อยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2
อาทิตย **

อัตราคาบริการนีร้ วม

 คาบัตรโดยสารโดยเครือ
่ งบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy
Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน

และคาภาษีนํ้ามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร

ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง

กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋ว

เครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง
อัตราคาบริการระบุ

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน Nok Scoot
อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระ

ลงใตทองเครื่องบิน โดยมีนํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนักไม

เกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัด

จํานวนชิ้น แตทั้งนี้เจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสาย

การบิน) **

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ)

 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา

หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป

เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึง

ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)

อัตราคาบริการนีไ้ มรวม

× คาใชจายสวนตัวของผูเ ดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม
คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ
ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง

กลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ

ทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ใน
วันเช็คอิน

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได
อยูที่สายการบินเปนผูกําหนด

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว

× คาทําวีซาชาวตางชาติ ซึ่งไมไดรับการยกเวนยืน
่ วีซากรุป (กรณีตางชาติจายเพิ่มจากคาทัวร
1,000 หยวน และผูเดินทางเปนผูดําเนินการยื่นวีซาเอง)

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษท
ั

× คาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท ใชเพียงสําเนาหนังสือเดินทาง

(สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทานั้น) หรือ คาวีซาจีนทองเที่ยว

แบบเดี่ยว (4วันทําการ) ทานละ 1,700 บาท (สําหรับผูถือพาสปอรตไทยโดยทานตองไปยืน
่

ดวยตัวเอง)

หมายเหตุ

- หากยกเลิกเดินทาง วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกบ
ั การเดินทาง
ครั้งอื่นๆได รวมทั้งไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางที่บินลงปกกิง่ /
ปกกิ่ง+เซี่ยงไฮ (เที่ยว 2 เมือง) ตองยื่นวีซาเดี่ยวเทานั้น

- ในกรณีรฐั บาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป
 ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําใหไม

สามารถยื่นวีซากรุปได หรือ ทานมีความประสงคจะยื่นวีซาเดี่ยว ผูเดินทางจะตอง
เสียคาใชจายในการทํา วีซาเดีย
่ วยื่นปกติ 4 วัน ทําการ ทานละ 1,700 บาท หรือ
วีซาดวน 2 วัน ทําการ ทานละ 2,750 บาท (อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือ
หนังสือเดินทางไทยเทานั้น)

- สําหรับผูที่เคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังตอไปนี้ 1.อิสราเอล 2.

อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรกเมนิสถาน

7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหราน 10.อียิปต 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.

เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย
20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแดน 24.โซมาเรีย

(ตั้งแตป 2014 เปนตนมา ไมสามารถยื่นขอวีซากรุปได ตองทําวีซา เดี่ยวเทานั้น)
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน

 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง เนื่องจากเปนทัวรราคา

โปรโมชัน
่ ขออนุญาติเก็บเต็มจํานวนและไมคืนเงินในการยกเลิกไมวากรณีใดๆ และตัดที่นั่ง
การจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา
16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่

กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจอง
เขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มค
ี ิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ
ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได

เงื่อนไขสําคัญอื่นๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง

 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม

เพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่น
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง

ทั้งนี้ กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลว
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได

 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร ,

ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ

ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง

สนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหาย

ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิน
้

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair)

กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อให

ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเ ดินทาง

 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่

หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาที่ใหทราบ

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง

 อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไม

สามารถเลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทานั้น หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเดี่ยวตามที่ระบุ

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืด
แลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อ

เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล

สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของ

รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา

 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษท
ั จึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ

สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรบ
ั บริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน

คาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึง่ ใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่

จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน

หนึ่ง

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ
หนังสือเดินทาง

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใด
หนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม

หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนัน
้ กรุณาตรวจสอบ และ

ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ

เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ตั๋ว
เครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว

เครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุป
 จะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ

 เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา

พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน

กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดนงั่ ดวยกัน หรือ ใกลกันให
มากที่สุด

 ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเดี่ยว (Single) และหองคู

(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป)

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่งทั้งสิ้น

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ

เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทา น
ลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึง่ หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

เอกสารประกอบการยืน
่ วีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป (เฉพาะพาสสปอตไทยเทานั้น)
•

สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน

ใชสําเนาพาสปอรต ตองถายชัดเจน เห็นทั้ง 2 หนาเต็ม ตามตัวอยางเทานั้น !!

•

รูปถาย ถายจากมือถือ หรือ กลองถายรูปหนาตรง พื้นหลังสีขาว หามถายเซลฟ ﻤและสงรูป

เขามาทางไลน ไดเลย

ตามตัวอยางดานลางนี้

ทานใดที่เคยไป 24 ประเทศดังนี้ ไมสามารถใชวีซากรุป
 เขาจีนได
ตองทําการยื่นวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน

กรณีทําวีซาแบบเดี่ยว ****ไมรวมคาวีซาเดี่ยว ชําระเพิ่ม 2,200 บาท****
**เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
เงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

ยอมรับ

