ZG-BZPVG01

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เซี่ยงไฮ้
23.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตูหมายเลข 7 เคาน์เตอร์ N
สายการบิน JUNEYAO AIRLINE (HO) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอิน (สายการบิน JUNEYAO AIRLINE น้ําหนักกระเป๋า 23 กก./ท่าน)
วันที่สอง
01.25 น.
06.50 น.

(ZG) BZPVG01 :

เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู –หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
นําทุกท่านเหินฟ้าสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ HO1358
(สายการบิน JUNEYAO AIRLINE มีบริการอาหารร้อนระหว่างการเดินทางขาไป)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับ กระเป๋า
สัมภาระ

T-SUD SURPRISE SHANGHAI 4D2N (HO)
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เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม. 30 นาที) เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง 1 ใน 6
นครโบราณของจีน เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม แหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของ
ประเทศจีน นําท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ซึ่งกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยว่า “ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท
ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบวัดได้ 15 กม. น้ําลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร
ล่องเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด 3 สะพานดังเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูเก่า ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ซึ่งได้แก่
ต้ว นฉานเสี ยน ซานถาน อิ้ น เหยิ น และหนานผิง อ่ ว นจง ให้ ท่ า นได้ ดื่ มด่ํ า กั บ บรรยากาศของความงามในทะเลสาบใน
บรรยากาศที่ผ่อนคลาย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านแวะชิมชาที่ หมู่บ้านใบชา ให้ท่านได้ลองชิม “ชาผู่เอ่อร์” ชาที่มีชื่อเสียงของมณฑลยูนาน ชมการสาธิตขั้นตอน
การชงชาผู่เอ่อร์ ใบชาที่ได้ชื่อว่าเป็นใบชาเพื่อสุขภาพและความงาม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
ตั้งอยู่เชิงเขาอู๋ซันของเมืองหังโจว เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหางโจได้
อย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง 120 เมตร ในสมั ยราชวงศ์ซ่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปีก่อน ขณะที่เมือ ง
หังโจวเป็นราชธานีอยู่นั้น ถนนเหอฝั่งเจียเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้าในสมัยนั้น ในปัจจุบันยังคงไว้
ซึ่งสภาพดั้ง เดิมของสิ่ งปลูกสร้างโบราณส่ว นหนึ่งแล้ว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้า งขึ้นใหม่ล้ว นสร้ างจากไม้และมุ ง
หลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั่วไป
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูไก่แดง
XIAOSHAN KAIYUAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

ค่ํา
พักที่
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

(ZG) BZPVG01 :

หังโจว - ร้านผ้าไหม –ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – เซี่ยงไฮ้ – ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวย
และใหญ่ที่สุดในโลก – ถนนนานกิง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านชม ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทําจากผ้าไหม เช่นผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า
เป็นต้น จากนั้นนําท่านสู้ ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิด
ต่างๆ นําท่านเดินทางกลับสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม. 30 นาที ) มหานครที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศจีน ตั้งอยู่บริเ วณปากแม่น้ํ าแยงซี เป็ นศูน ย์ กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจ ทางภาคตะวันออกเฉีย งใต้ มีพื้น ที่
6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน เป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้ ที่ได้รับการพัฒนาจนถูก
ขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก”
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการ ครอง
ตําแหน่งสตาร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก ซึ่งได้ทําการเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีเนื้อที่ใหญ่โตถึง 2,787
ตารางเมตร ด้านบนของร้านตกแต่งด้วยแผ่นไม้รูปหกเหลี่ยมซึ่งเป็ นงานแฮนด์เมดจํานวน 10,000 แผ่น และที่ตั้งตระหง่าน
อยู่กลางร้านคือถังคั่วกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเท่าตึก 2 ชั้น ประดับประดาด้วยแผ่นตราประทับแบบจีนโบราณ
มากกว่า 1,000 แผ่น ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสตาร์บัคส์ กาแฟที่คั่วในถังทองเหลืองนี้จะถูกส่งผ่านไปตามท่อ
ทองเหลืองด้ านบน ซึ่งจะทําให้เกิดเสี ยงราวกับเสี ยงดนตรี มีเ คาน์เตอร์ที่ ยาวที่สุด ซึ่ง มีความยาวถึ ง 26.9 เมตร ครอง
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ตําแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บัคส์ที่มีความยาวที่สุดในโลก มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทั้งเครื่องดื่มที่มี
เฉพาะสาขานี้เพียงแห่งเดียว

ค่ํา
พักที่
วันที่สี่
เช้า

(ZG) BZPVG01 :

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมและสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมของ
คนไทยอีกแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ที่หาดไว่ทันยังสามารถมองเห็น "หอไข่มุก" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ได้อย่าง
ชัดเจนอีกด้วย ใครมาเยือนเซี่ยงไฮ้ จึงต้องไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด์ ” จึงเรียกได้ว่ามาถึงเซี่ยงไฮ้
จริงๆ หลังจากชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้จนเต็มแล้ว นําท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินนานกิง
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
VENUS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
หาดไว่ทาน – ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น 100 - ร้านยาบัวหิมะ - ร้านหยก - ตลาดเถ่าเปา เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูมิ)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ซึ่งไม่ได้เป็นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็นย่านถนนริมแม่น้ําที่มค
ี วามยาว 1.5
กิโลเมตร ไปตามริมแม่น้ําหวงผู่ฝั่งตะวันตกซึ่งอยู่ในย่านเมืองเก่า หาดไว่ทันยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ที่โด่งดัง
เรื่อง “เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้” ซึ่งถ่ายทอด เรื่องราวของเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ทีเ่ กิดขึ้นในยุคที่เมืองเซี่ยงไฮ้เต็มไปด้วยเจ้าพ่อหลาย
แก๊ง แย่งชิงอํานาจกันให้วุ่นวายไปหมด หาดไว่ทน
ั จึงมีชื่อที่รู้จักในหมูน
่ ักท่องเทีย
่ วชาวไทยว่า "หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้"
นั่นเอง และหาดไว่ทน
ั นี้ยงั อยู่ใกล้ จากนัน
้ นําทุกท่านชมทิวทัศน์ของมหานครเซี่ยงไฮ้บนตึก SWFC ชั้นที่100 (Shanghai
World Financial Center) ตั้งอยู่ในเขตผูต
่ ง ทางตะวันออกของแม่น้ําหวงผู่ มีความสูง 492 เมตรเป็นตึกที่สูงเป็นอันดับ 9
ของโลก (2017) ตึก SWFC ได้รับการกล่าวถึงในสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นแปลกตา นั่นคือส่วนบนสุดของตึกจะมีรู เป็น
ดีไซน์ที่ช่วยลดแรงปะทะของกระแสลม ในตอนแรกออกแบบเป็นรูวงกลม แต่มีคนจีนแย้ง ว่าดูแล้วทําให้นึกถึงภาพพระ
อาทิตย์บนธงชาติญี่ปน
ุ่ ก็เลยเปลี่ยนจากรูวงกลมเป็นช่องสี่เหลี่ยมแทน ด้วยรูปลักษณ์นี้ทําให้คนนิยมเรียกตึก SWFC ว่าตึก
ที่เปิดฝาขวด ตึก SWFC มีจุดชมวิวเปิดสําหรับนักท่องเที่ยว 3 ชั้นได้แก่ ชั้น 94, 97 และ 100 ซึ่งชั้น 100 อยู่ที่ความสูง
474 เมตรเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในโลกเทียบกับบรรดาตึกระฟ้าด้วยกัน (ตึก Burj Khalifa ในเมือง
ดูไบที่สูงที่สุดในโลกมีจุดชมวิวที่ความสูงแค่ 452 เมตร)
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เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูเสี่ยวหลงเปา
นําท่านเดินทางสู่ ร้านยาบัวหิมะ ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟ
ไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจําบ้าน จากนั้นนําท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค ให้
ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอันล้ําค่าแก่คนที่ ท่านรัก
จากนั้นนําท่านสู่ “ตลาดเถาเป่า เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคา
ถูก อาทิเช่น ผ้าไหม , ถุงเท้า , รองเท้า , นาฬิกา เป็นต้น เพื่อความจุใจในการช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง
ตามอัธยาศัย
ค่ํา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
21.20 น.
นําทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JUNEYAO AIRLINE โดยเที่ยวบินที่ HO1357 (สายการบิน
JUNEYAO AIRLINE มีบริการ snackbox ระหว่างการเดินทางขากลับ)
00.10 น.(+1)เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...
**************************************
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการ
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
**โรงแรมที่พัก และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และคํานึงถึงผลประโยชน์และความ
ปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก****การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 15 ท่านขึน
้ ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

กําหนดการเดินทาง
18 – 21 ตุลาคม 2561

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก
ห้องละ
อายุต่ํากว่า 18 ปี
2-3 ท่าน
9,999

12,999

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา
ไม่รวมตั๋ว

3,500

7,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรั ฐ บาลจี น เพื่ อ ร่ ว มโปรโมทสิ น ค้ า พื้ น เมื อ ง ในนามของร้ า นรั ฐ บาล คื อ ใบชา, หยก, บั ว หิ ม ะ ,
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม, ร้านไข่มุก ซึ่งจําเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึง อยากเรียนชี้แจง
ลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มี
การบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 300 หยวน/ร้าน/ท่าน


ณ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจําหน่ายในวันสุดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่
สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ทั้งสิ้น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า
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อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก. จํานวน 1 ชิ้น
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ
่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท (สําหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ทําวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
่ ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์กอ
่ นการใช้บริการ)
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นั่ง
2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี
นั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
3.

คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้ องแฟกซ์ อี เมล์ หรือเดิน ทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บ ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อ แจ้งยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงิน ค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์
อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือ
มอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นํา
เงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
**เนื่ อ งจากราคานี้ เ ป็น ราคาโปรโมชั่น ตั๋ ว เครื่ อ งบิน ต้ อ งเดิ น ทางตามวั น ที่ ที่ ร ะบุบ นหน้ าตั๋ ว เท่ า นั้น จึ ง ไม่ ส ามารถยกเลิ ก หรื อ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
3.
4.

5.

ให้กับท่านทุกกรณี**
การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน
หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมด
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี
นั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน

เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
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2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธ
การเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการยกเลิ ก การเดิ น ทางในกรณี ที่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วร่ ว มเดิ น ทางน้ อ ยกว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้ ง ให้ กั บ
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดิ นทาง
น้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง
และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการ
ชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง
ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่
เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้า ที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้า ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุป กรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้า ที่
โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
3. กรุ ณ าเตรี ย มของใช่ ส่ ว นตั ว เช่ น แปรงสี ฟั น ยาสี ฟั น สบู่ แ ชมพู ของตั ว ส่ ว นตั ว ไปเอง เนื่ อ งจากรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น ต้ อ งการรั ก ษา
สิ่งแวดล้อมและลดการทิ้งขยะ จึงไม่มีบริการที่โรงแรม
4. IATA ได้กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้
แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ได้แก่
4.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องได้ไม่มีการจํากัดจํานวน
4.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
4.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนําขึ้นเครื่องในทุกกรณี
5. ห้ามนําแบตเตอรี่สํารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
*****************************************
เอกสารประกอบการยื่ นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั้น!!
 สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 สําเนาสูติบัตร เฉพาะผู้เดินทางอายุต่ํากว่า 18 ปี

การทาวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวนั่นใช้แค่เพียงสาเนาพาสสปอต์ที่ชัดเจนเท่านั้น !!
ลูกค้าไม่ต้องส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา
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ต้องถ่ายให้ติดทั้ง 2 หน้าแบบตัวอย่าง
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