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SHANGHAI HANGZHOU (6D3N)

“PVG08 SHANGHAI คนเล็ก วิงสู้ฟัด”
สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
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บิ นด้วยสายการบิ น ไชน่ าเซาท์ เทิร์นแอร์ ไลน์ (CZ) : ขึ1นเครืองที สนามบิ นสุวรรณภูมิ (BKK)

CZ8464
CZ8463

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

02.00 - 07.20
21.15 - 00.50

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยนําหนักไม่เกิน 23 ก.ก. ( ชิน) และ ถือขึนเครื'องบินได้นําหนักไม่เกิน + ก.ก. **
วันที 1
23.00 น.

กรุงเทพฯ – สนามบิ นสุวรรณภูมิ

(-/-/-)

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชัน 4
ประตู 9-10 สายการบิ น CHINA SOUTHERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าทีข' องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวย
ความสะดวกตลอดขันตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาํ แนะนํ าเพื'อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ข้อควร
ทราบ ประเทศ :จีนไม่อนุ ญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝื น จะมีโทษปรับ
และจับ ทังนีขึนอยูก่ บั ดุลพินิจของเจ้าหน้าทีศ' ุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง

วันที 2

่ ง– เมืองเซี ยงไฮ้-หางโจว-ล่องเรือขุดโบราณต้านวิ นเหอ
สนามบิ นสุวรรณภูมิ – สนามบิ นผูต
-ถนนโบราณวิ นเหอ-นังรถไฟความเร็วสูง

(B/L/D)

02.00น.

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ผ่ต
ู ง เมืองเซียงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN
AIRLINES เทีย' วบินที' CZ8464 ** มีบริการอาหารและเครื'องดืม' บนเครือ' งบิน เวลาบินโดยประมาณ 4.30 ชั 'วโมง **

UV.WUน.

เดิน ทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ ผู่ต ง เมื อ งเซี ยงไฮ้ ประเทศจี น (ตามเวลาท้อ งถิ'น เร็ว กว่า เมือ งไทย
ประมาณ 1 ชั 'วโมง) หลังผ่านขันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
นํ าท่านเดินทางสู่เมืองหางโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ D ชั 'วโมง) เมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง นคร 6 ใน 1

เช้า

โบราณของจีน ศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม แหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที'มชี 'อื เสียงแห่งหนึ'งของ
ประเทศจีน ซึ'งมีความมั 'งคั 'งมากที'สุดแห่งหนึ'ง เป็ นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะทีม' ชี 'อื เสียงแห่งหนึ'ง
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ของประเทศจีน ซึ'งในอดีตมีคาํ เปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี
ซูโจว) หา)ง(โจว)” เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ อนั งดงามสองฟากถนน เมืองหางโจว เคยได้รบั การจัดอันดับว่าเป็ นเมือง
ที'น่าอยู่ลาํ ดับต้นๆ ของเมืองจีน ในปจั จุบนั นอกจากขึนชื'อเรื'องชาหลงจิง' แล้ว เมืองหางโจว ยังเป็ นที'ตงสํ
ั านักงาน
ใหญ่ของ อาลีบาบา เจ้าพ่อธุรกิจ อีคอมเมอร์ซ ยักษ์ใหญ่ของโลก อีกด้วย
นํ าท่านเดินทางสู่ คลองขุดโบราณต้ ายุ่นเหอ ของจีน ซึ'งมีประวัติความเป็ นมากว่า2,500 ปี โดนคลองแห่งนี มี
ความยาวทังหมดประมาณ1,794 กิโลเมตรและคลองขุดนีใช้แรงงานของคน ทีโ' บราณที'สดุ และเป็ นคลองทีย' าวที'สุด
ั ง' , เทียนสิน, เหอเป่ย, ซานตง, เจียงซูและเจ้อเจียง นําท่านล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิน' เหอ ช่วง
ซึ'งไหลผ่านปกกิ
ที'อยู่เมืองหางโจวจะมีความยาว 39 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ สองข้างทางทีย' งั คงถูกรักษาแบบโบราณไว้
(รวมค่าล่องเรือแล้ว)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันเดินสู่ หมู่บ้านเหมยเจียอู ชมสวนชาหลงจิง' ไร่ชาทีม' ชี 'อื เสียงที'สุดของเมืองหางโจว ไร่ชาเขียว หลงจิง' ฉา
ซึ'งแปลว่าชาบ่อมังกร ของทะเลสาบซีหู เป็ นใบชาที'มชี 'อื เสียงทีส' ุดชนิดหนึ'งของประเทศจีน กล่าวกันว่า ดื'มชาหลง
จิง' เพียง จิบ ปากจะหอมตลอดวัน ท่านสามารถเลือกซือใบชาอย่างดีไว้เป็ นของฝากให้กบั คนทางบ้าน ต่อมาพา
ท่านแวะเดินถนนโบราณวิ นเหอทีม' รี า้ นค้ามากมาย สัมผัสบรรยากาศและการใช้ชวี ติ ของคนทีน' ั 'น

คํา

บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เมนูหมูตงพอและไก่ขอทาน
จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองหางโจว สัมผัสรถไฟความเร็วสูง (บัตรโดยสารชันปกติ) จาก
สถานี HANGZHOU สู่สถานี YUHANG เป็ นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที'มคี วามยาวทังหมด 1,318 กิโลเมตร และ
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วิง' ผ่านปกั กิง' เทียนสิน เหอเป่ย ซานตง อันฮุย เจียงซู และเซี'ยงไฮ้ทงหมด
ั
7 เมืองใหญ่ ซึ'งวิง' ด้วยความเร็วสูงถึง
300 กิโลเมตร/ชั 'วโมง

พักที

HANGZHOU STAY IN BAILLISHA HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที 3
เช้า

เมืองหังโจว – ร้านยางพารา –อู๋ซี- สวนหยวนถ้อจู่+ล่องเรือชมวิ วดอกไม้ตามฤดู-ร้านไข่มุกพิ พิภณ
ั ฑ์ดินทราย-ถนนโบราณฉงอัน
(B/L/D)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนันนํ าท่านเดินทางสู่ ร้านสิ นค้ ายางพารา ให้ท่านได้ชมผลิตภัณฑ์ทีทํามาจากยางพารา อาทิเช่น หมอน ทีนอน
เป็ นต้น นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื องอู๋ซี ซึ งได้รั บ การขนานนามว่า " เซี ยงไฮ้น้อย " เนื องจากเป็ นเมื องอุ ต สาหกรรมที มี
ทะเลสาบไท่ หู ลอ้ มรอบ ทะเลสาบไท่ หู เป็ น 1 ใน 5 แห่ งทะเลสาบนํ0าจื ดที มีขนาดใหญ่ ของจีน เป็ นเมืองเก่ าแก่ ที มี
ประวัติศาสตร์ ยาวนานร่ วมสามพันกว่าปี ในยุคราชวงศ์โจวและฉิ น ทีนี มีแร่ ดีบุกบนเขาซี ซานมากมาย ต่อมายุคแรกของ
ราชวงศ์ฮนได้
ั ถูกขุดไปจนหมดเกลี0ยง จึงได้ชือเมืองว่าอู๋ซี ซึ งแปลว่าไม่มีดีบุก จากนั0นนําชม ฟาร์ มไข่มุกนํ0าจืด ซึ งเป็ นที
แหล่งผลิตที มีชือเสี ยงของเมืองอู๋ซี เลี0ยงทีทะเลสาบไท่หู ให้ท่านได้เลือกซื0 อผลิตภัณฑ์ทีทําจากไข่มุก ไม่ว่าจะเป็ นครี ม
ไข่มุก ผมไข่มุก และเครื องประดับ ต่างๆ
นําท่านชมสวนหยวนถ้อจู่และล่องเรือชมวิ วดอกไม้ตามฤดู ชมความสวยงามของดอกไม้และสัมผัสบรรยากาศ
ธรรมชาติ
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กลางวัน

คํา
พักที

วันที 4
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูซีโครงหมูอ๋ซ
ู ี
หลังทานอาหารนําท่านเลือกซือไข่มุกและผลิตภัณฑ์ทท'ี าํ จากไข่มุกในราคาถูกแสนถูก
ั
นํ าท่านชมพิ พิภณ
ั ฑ์ดินทราย การปนกานํ
าชา วัฒนธรรมชาเป็ นส่วนสําคัญของวัฒนธรรมจีนที'ลกึ ซึงและลึกซึง
มันผ่านพ้นขีด จํากัด ของเวลาและภูมภิ าคแล้ว ในฐานะทีเ' ป็ นหม้อชาในอุดมคติกานํ าชาก็ถูกแพร่กระจายไปทุกที'
และถือเป็ นสมบัติของผู้ท'รี กั ชา ไม่มมี พ
ี พ
ิ ธิ ภัณฑ์กานํ าชาในปกั กิ'ง ไม่เพียงแต่จะมีกานํ าชาที'มีค่ามากมาย แต่
ยังให้ผเู้ ยี'ยมชมได้สมั ผัสกับบรรยากาศของชาจากนันเดินชมถนนโบราณฉงอัน ที'เต็มไปด้วยแสงสีเสียง ผูค้ นที'
มากมาย รวมถึงของกินหลากหลายทีแ' ตกต่างจากบ้านเรา
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
WUXI STAY IN VEEGLE SINCERE HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

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 ที ใหญ่ทีสุดในโลก) B/-/D (
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้ า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ'งเป็ นอีกวิธหี นึ'งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับ
สมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธธี รรมชาติ พร้อมชมครีมเป่าซู่ถงั หรือทีร' จู้ กั กันดีในชื'อ บัวหิ มะ สรรพคุณ
เป็ นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจําบ้าน
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นํ าท่านเดินทางสู่ ย่านเฉินหวังเมีย' ว ตลาดร้อยปี ซึ'งเป็ นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี'ยงไฮ้ ถ่ายภาพกับบ้านเก่า
กว่าร้อยปี ทย'ี งั คงความงดงาม และช้อปปิ งสินค้าพืนเมือง เสือผ้า หรือจะลองชิมเสีย' วหลงเปา

กลางวัน

อิ สระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพือสะดวกแก่การช้อปปิ1 ง
ั ' นตกของแม่นําหวงผูม่ คี วามยาวจากเหนือจรดใต้ถงึ ^
จากนั0นนําท่านเดินทางสู่ หาดไว่ทาน ตังอยู่บนฝงตะวั
กิโลเมตรเป็ นเขตสถาปตั ยกรรมทีไ' ด้ช'อื ว่า “พิพธิ ภัณฑ์นานาชาติ” ถือเป็ นสัญลักษณ์ทโ'ี ดดเด่นของนครเซี'ยงไฮ้
อีกทังถือเป็ นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารทีส' าํ คัญ แห่งหนึ'งของเซี'ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทนั เป็ น
ั
แหล่งรวมศิลปะสถาปตยกรรมที
ห' ลากหลาย เช่น สถาปตั ยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทังการผสมผสาน
ระหว่างสถาปตั ยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็ นทีต' งของหน่
ั
วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และ
สํานักงานใหญ่และนําท่านแวะร้านผ้าไหม ทีข' นชื
ึ อ' ของประเทศจีน ให้ทา่ นได้เลือกซือสินค้าทีท
' าํ จากผ้าไหม เช่น
ผ้าห่ม เสือผ้า ร้องเท้า เป็ นต้น จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิ ง ศูนย์กลางการช้อปปิ งทีค' กึ คักมากทีส' ุดของ
นครเซี'ยงไฮ้ทไ'ี ม่มวี นั หลับใหล ทังยังเป็ นทีต' งห้
ั างสรรพสินค้าและถือเป็ นย่านสวรรค์ของบรรดาสาวกแบรนด์เนม
ทังหลาย นอกจากนีทีห' าดไว่ทานยังสามารถมองเห็น "หอไข่มุก" ซึ'งเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเซี'ยงไฮ้ได้อย่าง
ชัดเจนอีกด้วย ใครมาเยือนเซี'ยงไฮ้ จึงต้องไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด์” จึงเรียกได้ว่า
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มาถึงเซี'ยงไฮ้จริงๆ

นํ า ท่ า นสู่ร้า น STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ ท'ีน ครเซี' ย งไฮ้ มาพร้อ มกับ ความยิ'ง ใหญ่
อลังการ ครองตําแหน่ งสตาร์บคั ส์ทใ'ี หญ่และสวยที'สดุ ในโลก ซึ'งได้ทาํ การเปิ ดตัวไปเมื'อวันที' 6 ธันวาคม 2560 มี
เนื อที'ใหญ่โตถึง 2,787 ตารางเมตร ด้านบนของร้านตกแต่ ง ด้ว ยแผ่น ไม้รูปหกเหลี'ยมซึ'งเป็ น งานแฮนด์เ มด
จํานวน 10,000 แผ่น และที'ตงตระหง่
ั
านอยู่กลางร้านคือถังคั 'วกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเท่าตึก 2 ชัน
ประดับประดาด้วยแผ่นตราประทับ แบบจีนโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึ'งบอกเล่าเรื'องราวความเป็ นมาของ
สตาร์บคั ส์ กาแฟทีค' ั 'วในถังทองเหลืองนีจะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลืองด้านบน ซึ'งจะทําให้เกิดเสียงราวกับ
เสียงดนตรี มีเคาน์ เตอร์ท'ียาวที'สุด ซึ'งมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตําแหน่ งเคาน์ เตอร์ของสตาร์บ คั ส์ท'มี ี
ความยาวที'สุดในโลก มีเครื'องดื'มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทังเครื'องดื'มที'มเี ฉพาะสาขานี เพียงแห่ง
เดียว
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คํา
พักที

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

วันที o

่ ง(เซี ยงไฮ้)
ร้านหยก-ถนนเที ยนจีฝ่ าง-ซิ นเที ยนตี1-สนามบิ นผูต

เช้า

(B/-/-)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่ านชม ร้านหยก ชาวจีน มีความเชื'อว่าหยกเป็ น อัญมณี ลําค่า กว่า ทองและเพชร เป็ น สิริม งคลแก่ผู้ท'ีได้ม า
ครอบครอง ให้ทา่ นได้เลือกซือเป็ นเครื'องประดับนําโชคตามอัธยาศัย
หลังจากรับประทานอาหาร นํ าท่านชม ย่านศิ ลปะถนนเที ยนจือฝาง เป็ นเขตอยู่อาศัยของชาวบ้านในยุค คศ..
1930– 1920 ประกอบไปด้วยบ้านทรงยุโรปสลับกับบ้านแบบจีน ถนนแห่งนีเริม' มีช'อื เสียง ในปี ค 1998 .ศ.เพราะ
การจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปิ นแบบติดดิน หรือที'ปจั จุบนั เรียกว่า “แนวสตรีท” โดยมีรา้ นค้าขายของที'ระลึก
งานแสดงของศิลปิ นทังในและต่างประเทศ ให้ทา่ นได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ งและถ่ายรูป
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ย่านซิ นเทียนตี1 เป็ นแหล่งช้อปปิ งคนเดิน ร้านอาหารและแหล่งความบันเทิงทีค' รบครัน ซินเทียน
ตีถือเป็ นปลายทางทีน' ่ าสนใจสําหรับผูท้ ต'ี อ้ งการสัมผัสประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเก่าในบรรยากาศที'
ทันสมัย เป็ นอีกจุดทีม' คี วามคลาสสิกของมหานครเซี'ยงไฮ้ ท่ามกลางความวุน่ วายของเมืองใหญ่แห่งนี ย่านซิน
เทียนตี จะทําให้คณ
ุ หลุดออกมาจากความยุ่งเหยิงเหล่านัน ด้วยตึกและอาคารเก่าแก่ ห้างร้านค้าต่าง ๆ ตกแต่งให้ม ี
บรรยากาศที'อบอุน่ คล้ายกับในยุโรป
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คํา

Wq.qoน.

วันที 6
UU.oUน.

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เมนูเสียวหลงเปา
เหมาะสมแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ผ่ต
ู ง เมืองเซียงไฮ้ ประเทศจีน เพือเดินทาง
กลับสู่ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย
ออกเดิน ทางกลับ สู่ กรุง เทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
เทีย' วบินที' CZ 8463 **ใช้เวลาบินโดยประมาณ 4.30 ชั 'วโมง **

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

(-/-/-)

เดิ นทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ
*************************************************

** หากลูกค้าท่านจําเป็ นต้องออกตั sวภายใน (เครืองบิ น,รถไฟ,รถทัวร์) กรุณาสอบถาม
เจ้าหน้ าที ของบริ ษท
ั ทุกครังก่
1 อนทําการออกตั sว เนื องจากสายการบิ นอาจจะมีการปรับเปลียน
ไฟล์ท หรือเวลาบิ น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่ านใดมีไฟล์ทบิ นภายในต่อ โปรดแจ้งให้
บริ ษท
ั ฯทราบในวันจองทัวร์เพราะประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

อัตราค่าบริ การ

กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่ W เด็ก 1 ผูใ้ หญ่ W เด็ก 1
ผูใ้ หญ่ ห้อง
ไม่ใช้ต ั sว
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ละ W – 3
เครืองบิน
(เด็กอายุไม่เกิน (เด็กอายุไม่ เพิมอัตรา
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
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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 – 4 ม.ค. 62

18,989

21,989

21,989

3,000

4,900

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
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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

** อัตรานี1 ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ น ตามธรรมเนี ยม
1,500 บาท ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง 1 ท่ าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วัน
เดิ นทางกลับ (Infant) ทัง1 นี1 ท่านสามารถให้มากกว่านี1 ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจ
ของท่าน โดยส่วนนี1 ทางบริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิx ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่ าน ที สนามบิ น
ในวันเช็คอิ น **
** เด็กอายุตากว่
ํ า WU ปี นับจากวันเดิ นทาง ขออนุญาติ เก็บค่าทัวร์เพิ ม y,UUU บาทต่อท่ าน **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง W ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ o,zUU บาท **
(ไม่มีทีนังบนเครืองบิ น และไม่รวมค่าวีซ่า)
** ตามนโยบายร่วมกับการท่ องเที ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์
สิ นค้าพืน
1 เมืองให้นักท่ องเที ยวทัวไปได้รจู้ กั คือ ร้านนวดเท้า(บัวหิ มะ), ร้านหยก, ร้านผ้าไหม,
ร้านใบชา ซึ งจําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั
นักท่องเที ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึงจะใช้ เวลาร้าน
ละประมาณ {o-zU นาที ซื1อหรือไม่ซื1อขึ1นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับ
ใดๆ ทัง1 สิ1 น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริ ษท
ั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิx ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิ ดขึ1นจากท่าน เป็ นจํานวนเงิ น {UU หยวน / ท่าน /
ร้าน**
** บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิx อัตรานี1 เฉพาะนั กท่ องเที ยว ที ถือหนั งสื อเดิ นทางไทยเท่ านั น
1 กรณี ถือ
หนังสือเดิ นทางต่างประเทศ ทางบริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิx เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ มจากราคาทัวร์
ท่านละ q,UUU RMB หรือ (เป็ นเงิ นไทยประมาณ o,UUU บาท) และลูกค้าต้องไปยืนวีซ่าเอง **
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** ท่านที ประสงค์จะใช้หนังสือเดิ นทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดิ นทางและยกเว้น
การทํา วีซ่าท่ านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื องจาก
บริ ษท
ั ทัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติ กา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้ บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตร
ของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดิ นทาง ท่ านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศ
จีนอย่างน้ อย W อาทิ ตย์ **
อัตราค่าบริ การนี1 รวม
ค่าบัตรโดยสารโดยเครื'องบิน (ตั aว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชันประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีนํามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลีย' นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่า
เทีย' วใด เทีย' วหนึ'ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ' ป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั aว
เครื'องบิน ตามทีต' ามทีต' าราง อัตราค่าบริการระบุ
ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื'องบิน สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ' งบิน โดยมีนํ1าหนักไม่เกิ น Wy ก.ก. (q ชิ1 น) และ ถือขึน
1
เครืองบิ นได้นํ1าหนักไม่เกิ น V ก.ก. (ไม่จาํ กัดจํานวนชิน แต่ทงนี
ั เจ้าหน้าทีจ' ะพิจารณาตามความเหมาะสม)
ต่อท่าน (ตามเงือ' นไขของสายการบิน) **
ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
ค่าโรงแรมทีพ
' กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร' ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การ
แข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื'นๆ ทีท
' าํ ให้โรงแรมตามรายการทีร' ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ rในการ
ปรับเปลี'ยนโรงแรมทีพ
' กั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดย
คํานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต' ่างๆ ตามรายการทีร' ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแจงแต่ละสถานทีใ' นโปรแกรม
ค่าอาหาร ตามรายการที'ระบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ rในการเปลีย' นแปลงตามความเหมาะสม
ค่าเบียประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเที'ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท
(เงือ' นไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี1 ไม่รวม
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× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื'องดืม' ค่าซักรีด ค่า
มินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ' ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน' ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า
ผูเ้ ดินทาง ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ s ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทังนีท่านสามารถให้
มากกว่านี ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ rในการ
เรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส' นามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทก'ี ระเป๋าสัมภาระทีม' นี ํ าหนักเกินกว่าทีส' ายการบินนันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน
ขนาดมาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองที'นั 'งบนเครื'องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทังนีขึนอยู่กบั
สายการบิน และ รุน่ ของเครือ' งบินแต่ละไฟล์ททีใ' ช้บนิ ซึ'งอาจเปลีย' นแปลงได้อยูท
่ 'สี ายการบินเป็ นผูก้ ําหนด
× ค่าภาษีนํามัน ทีส' ายการบินเรียกเก็บเพิม' ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั aวเครือ' งบินไปแล้ว
× ค่าทําวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ'งไม่ได้รบั การยกเว้นยื'นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติจ่ายเพิม' จากค่าทัวร์ ,xxx หยวน
และผูเ้ ดินทางเป็ นผูด้ าํ เนินการยืน' วีซ่าเอง)
× ภาษีมลู ค่าเพิม' 7% และภาษีหกั ณ ทีจ' ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
× ค่าวีซ่ากรุป
๊ ท่ องเที ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใช้เพียงสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับผู้ถือ
พาสปอร์ตไทยและเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน) หรือ ค่าวีซ่าจีนท่องเที'ยวแบบเดีย' ว (^วันทําการ)
ท่านละ ,+xx บาท (สําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตไทยโดยท่านต้องไปยื'นด้วยตัวเอง)
หมายเหตุ
- หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนํ าไปใช้กบั การเดินทางครังอื'นๆได้
รวมทังไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
- กรณีเด็กอายุต'ํากว่า z ปี เดินทางพร้อมผูป้ กครอง ในเส้นทางทีบ' นิ ลงปกั กิง' / ปกั กิง' +เซี'ยงไฮ้
(เทีย' ว s เมือง) ต้องยืน' วีซ่าเดีย' วเท่านัน
- ในกรณีรฐั บาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดๆทังสิน ทําให้ไม่สามารถยื'นวีซ่า
กรุป๊ ได้ ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทํา วีซ่าเดีย' วยื'นปกติ ^ วัน ทําการ ท่านละ ,+xx
บาท หรือ วีซ่ าด่วน s วัน ทําการ ท่านละ s,+|x บาท (อัต ราดังกล่ าวข้า งต้น สําหรับผู้ถือ
หนังสือเดินทางไทยเท่านัน)
- กรณีท'สี ามารถยื'นวีซ่ากรุ๊ปได้แต่ลูกค้าประสงค์ตอ้ งการทําวีซ่าเดี'ยวสามารถติดต่อตัวแทนรับ
ทําวีซ่าใกล้บา้ นท่าน
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สํา หรับ ผู้ท'ีเ คยเดิน ทางไปในประเทศ s^ ดัง ต่ อ ไปนี .อิสราเอล s.อัฟ กานิ ส ถาน D.
ปากีสถาน ^.อุซเบกิสถาน |.ทาจิกสิ ถาน }.เติรก์ เมนิสถาน +.คาซัคสถาน z.อิรกั ~.อิหร่าน
x.อียปิ ต์ .ซาอุดอี าระเบีย s.ซีเรีย D.เลบานอน ^.อินเดีย |.ศรีลงั กา }.ลิเบีย +.
ซูดาน z.แอลจีเรีย ~.ไนจีเรีย sx.ตุรกี s .เยเมน ss.โอมาน sD.จอร์แดน s^.โซมาเรีย
(ตังแต่ปี 2014 เป็ นต้นมา ไม่สามารถยื'นขอวีซ่ากรุป๊ ได้ ต้องทําวีซ่าเดีย' วเท่านัน)

เงือนไขการจอง และ การชําระเงิ น
• กรุณาทําการจองล่วงหน้ าอย่ างน้ อย วัน ก่อนออกเดิน ทาง 30เนื องจากเป็ นทัวร์ร าคาโปรโมชันขอ
อนุญาติ เก็บเต็มจํานวนและไม่คืนเงิ นในการยกเลิ กไม่ว่ากรณี ใดๆ และตัดทีน' ั 'งการจองภายใน วัน 2
16 ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา.น. เท่านัน โดยระบบจะยกเลิก 00
อัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที'กาํ หนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพี
เรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้ามาใหม◌่ นั 'นหมายถึงว่า กรณีทม'ี คี วิ รอ )Waiting Listก็จะให้สทิ ธิ rไป (
ตามระบบ ตามลําดับ เนื'องจากทุกพีเรียด เรามีทน'ี ังราคาพิ
'
เศษจํานวนจํากัด
• กรณีลกู ค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลีย' นชื'อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง วัน 7ขอสงวนสิทธิ rไม่คนื ค่าใช้จ่าย
ใดๆในกรณีทไ'ี ม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงือนไขสําคัญอืนๆที ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็ นต้องมีขนตํ
ึ 'า อย่างน้ อย 20 ท่าน หากตํ'ากว่ากําหนด คณะจะไม่
สามารถเดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีท'จี ะชําระค่าบริการเพิม' เพื'อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษท
ั
ยินดีทจ'ี ะประสานงาน เพือ' ให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ rในการงดออกเดินทาง หรือ เลื'อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื'นต่อไป โดยทาง
บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่ วงหน้ าเพื'อ วางแผนการเดิน ทางใหม่อีก ครัง ทังนี ก่อนคอนเฟิ ร์ม ลางาน
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ' ป็ นกรณีพเิ ศษทุกครังหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย' นแปลงได้
• กรณีท'ีท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั aวภายในประเทศ เช่น ตั aวเครื'องบิน , ตั aวรถทัวร์ , ตั aวรถไฟ)
กรุณาติดต่อสอบถามเพื'อยืนยันกับเจ้าหน้ าที'ก่อนทุกครัง และควรจองบัตรโดยสารภายในที'สามารถเลื'อน
วันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท'สี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย' นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ทังนี ขึนอยู่กบั ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ น สําคัญ
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เท่านัน สิง' สําคัญ ท่านจําเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื'อเช็คอินก่อนเครื'องบิน อย่างน้อย D ชั 'วโมง โดยในส่วน
นีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ rในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ' กิดขึนใดๆทังสิน
• กรณีทท
'ี า่ นเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ' ป็ นกรณีพเิ ศษ
• กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัท ฯ
อย่างน้อย + วันก่อนการเดินทาง หรือตังแต่ท'ที ่านเริม' จองทัวร์ เพื'อให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการ
บินเพือ' จัดเตรียมล่วงหน้ า กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิม' เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ rในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตาม
จริงทีเ' กิดขึนกับผูเ้ ดินทาง
• กรุณาส่งรายชื'อผูเ้ ดินทาง พร้อมสําเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าที'หลังจากชําระ
เงินกรณีทท'ี า่ นเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคูน่ อนกับเจ้าหน้าทีใ' ห้ทราบ
• กรณีท'ีออกบัต รโดยสาร (ตั aว) เรีย บร้อยแล้ว มีร ายละเอียดส่ ว นใดผิด ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิใr นการ
รับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ'ง หากท่านไม่ดาํ เนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั
เพือ' ใช้ในการออกบัตรโดยสาร
• หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนํ าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการ
เดินทางให้ทา่ นอย่างน้อย | หรือ + วัน ก่อนออกเดินทาง
• อัตราทัวร์นี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื'องบินแบบหมู่คณะ (ตั aวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื'อนไฟล์ท
วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน หากต้องการเปลีย' นแปลง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ' ป็ นกรณีพเิ ศษ
• ทางบริษั ท ไม่ ม ีน โยบายจัด คู่น อนให้ ก ับ ลู ก ค้า ที'ไ ม่ รู้จ ัก กัน มาก่ อ น เช่ น กรณี ท'ีท่ า นเดิน ทาง 1 ท่ า น
จําเป็ นต้องชําระค่าห้องพักเดีย' วตามทีร' ะบุ
• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า } เดือน ณ วันกลับ
• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สีโ' มงเย็นก็จะเริม' มืดแล้ว สถานที'
ท่องเทีย' วต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ -s ช.ม. การเดินทางควรเผื'อเวลาให้เหมาะสม และ หากมี
สถานทีท
' อ่ งเทีย' วกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื'นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ
ใช้รองเท้าทีส' ามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือ' แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทํา
ให้ระคายเคืองตาได้
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ rเปลี'ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื'องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ
เหตุการทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงือ' นไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดย
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ส่วนนีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสําคัญ หากกรณีท'จี ําเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม' ทาง
บริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เนื'องจากการเดินทางท่องเที'ยวในครังนี เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษท
ั ตัวแทนในต่างประเทศ
ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ r ไม่สามารถขอรับเงิน คืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ' งที'ท่านไม่
ต้องการได้รบั บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานทีท' ่องเที'ยวใดทีไ' ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็
ตาม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ rในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่า ส่วนใดส่วนหนึ' งให้ท่าน เนื' องจากทาง
บริษทั ได้ทาํ การจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทังหมดแล้ว
• กรณีท'ีท่านถูกปฎิเสธการเดิน ทางเข้า เมือง ทางบริษ ัทขอสงวนสิท ธิ rไม่ รบั ผิด ชอบค่าใช้จ่ายที'จะเกิด ขึน
ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท
'ี ่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ'ง
• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส' ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุด แม้เพียงเล็กน้ อย เช่น เปี ยกนํ า ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึ' ง มีหน้ าใดหน้ าหนึ' ง
หายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ'งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่วา่
กรณีใดๆทังสิน ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที'ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ rไม่อนุ ญาตให้ท่าน
เดินทางต่อไปได้ ดังนันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา
ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื'อทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบ' ริษทั เร็วทีส' ุด เพือ' ยืนยันการเปลีย' นแปลง
ข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที'บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท'ยี งั ไม่แ (ตั aวเครื'องบิน) ท่าน
สามารถเปลีย' นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั aวเครือ' งบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษท
ั ขอ
สงวนสิทธิ rในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ' กิดขึนจริงทังหมด ซึ'งโดยส่วนใหญ่ต ั aวเครือ' งบินแบบกรุป๊ จะออกก่อน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทังนีขึนอยูก่ บั กระบวนการและขันตอนของแต่ละคณะ
• เกี'ยวกับทีน' ัง' บนเครื'องบิน เนื'องจากบัตรโดยสาร (ตั aว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการ
บิน ขอสงวนสิท ธิ rในการเลือกที'นัง' บนเครื'องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ
สายการบินจะพยายามทีส' ุดให้ทา่ นได้นั 'งด้วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส' ดุ
• ข้อมูลเพิ'ม เติม เกี'ย วกับ ห้อ งพักในโรงแรมที'พ กั เนื' องจากการวางแปลนแบบห้องพัก ของแต่ ล ะโรงแรม
แตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดีย' ว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ D
ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชันกัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
• กรณีทท
'ี า่ นไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่วา่ กรณีใดๆทังสิน ทางบริษทั )
ขอสงวนสิทธิ rในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส◌่วนใดส่วนหนึ'งทังสิน
• ขอสงวนสิทธิ rการเก็บค่านํ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม' หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
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• บริษท
ั ขอสงวนสิทธิ r ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิก
บิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํ าสิง' ของผิดกฎหมาย ซึ'งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั
• บริษท
ั ขอสงวนสิทธิ r ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิง' ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณี
ใดๆก็ต าม และ ขอสงวนสิท ธิ rในการเรีย กเก็บ ค่า ใช้จ่ า ยตามจริง กรณี ท่า นลืม สิง' ของไว้ท'ีโ รงแรมและ
จําเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามทีท
' ่านต้องการ
• รายการนีเป็ นเพียงข้อเสนอทีต' อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครังหนึ'ง หลังจากได้สาํ รองโรงแรมทีพ
' กั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ'งอาจจะปรับเปลีย' นตามทีร' ะบุในโปรแกรม

เอกสารประกอบการยืนวีซ่าท่องเทียวประเทศจีนแบบกรุป
๊ เฉพาะพาสสปอต์ไทย)
(เท่านัน
1
••

สําเนาหนังสือเดินทาง ทีมีอายุเหลือมากกว่า 6เดือน

ใช้สาํ เนาพาสปอร์ต ต้องถ่ายชัดเจน เห็นทัง1 !! หน้ าเต็ม ตามตัวอย่างเท่านัน
1 2
•
รูปถ่าย ถ่ายจากมือถือ หรือ กล้องถ่ายรูปหน้ าตรง พืน
1 หลังสีขาว ห้ามถ่ายเซลฟี
และส่งรูปเข้ามาทางไลน์ ได้เลย
ตามตัวอย่างด้านล่างนี1
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ท่านใดทีเคยไป ประเทศดังนี1 ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุป
๊ เข้าจีนได้ 24
ต้องทําการยืนวีซ่าเดียวเข้าประเทศจีน
ขอขอบพระคุณทุกท่าน ** ทีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **
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เลขทีบ่ ัญชีสำหรับชำระค่าบริการ
ชื่อบัญชี : บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2
เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรัพย์)

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
จองทัวร์ตดิ ต่อ แผนกทัวร์บริษทั มัชรูมทราเวล จำกัด
02 105 6234
@mushroomtravel
tour@mushroomtravel.com
www.mushroomtravel.com

สอบถาม/จองทาง Line

@mushroomtravel

