SHANGHAI DISNEYLAND ZHUJIAJIAO (5D3N)
“PVG02 SHANGHAI ขี่พายุทะลุฟ้า”
สายการบิน NOK SCOOT (XW)

บินด้วยสายการบิน นกสกูต๊ (XW) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK)
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XW 858

DMK(กรุงเทพ) - PVG(เซีย่ งไฮ้)

XW 857

PVG(เซีย่ งไฮ้) - DMK(กรุงเทพ)

21.05 – 02.20
03.35 – 07.10

**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยน้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
วันที่ 1

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สนามบินผูต่ ง(เซี่ยงไฮ้)

18.00น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร

(-/-/-)

1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 6-7 สายการบิ น Nok Scoot โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ คอยให้การ

21.05น.

ต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนออกเดินทาง ข้อควรทราบ : ประเทศจีนไม่อนุ ญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้า
ประเทศ หากฝ่ าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ดุลพินิจของเจ้าหน้าทีศ่ ุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ผ่ตู ง เมืองเซี่ ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบิน Nok Scoot

02.20น.

เทีย่ วบินที่ XW 858 ** ไม่มบี ริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 4.30 ชัวโมง
่ **
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ ผต่ ู ง เมืองเซี่ ยงไฮ้ ประเทศจีน (ตามเวลาท้องถิน่ เร็วกว่าเมืองไทย

พักที่

ประมาณ 1 ชัวโมง)
่
หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
นาท่านเดินทางสู่โรงแรมทีพ่ กั
RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
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วันที่ 2

เซี่ยงไฮ้ – สวนสนุก DISNEYLAND SHANGHAI แบบเต็มวัน (รวมบัตรเข้าแล้ว)

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

(B/-/-)

นาท่านเดินทางสู่ Shanghai Disneyland (รวมค่ าเข้าแล้ว) สวนสนุ กแห่งที่ 6 แห่งอาณาจักรดิสนีย์ ซึ่งมี
ขนาดใหญ่อนั ดับ 2 ของโลก รองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเป็ นสวน
สนุ กดิสนียแ์ ลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ตัง้ อยู่ในเขตฉวนซา ใกล้กบั แม่น้ าหวงผู่ และสนามบินผู่ตง สวนสนุ ก
เซีย่ งไฮ้ดสิ นียแ์ ลนด์มขี นาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนียแ์ ลนด์ถงึ 3 เท่า เปิ ดให้บริการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2016
ซึง่ ใช้เวลาร่วม 5 ปี ในการก่อสร้าง โดยใช้งบทัง้ สิน้ ราว 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 180,000 ล้านบาท
โดยเซีย่ งไฮ้ ดีสนียแ์ ลนด์ ประกอบไปด้วย 6 ธีมปาร์ค และ 1 ฟรีโซนดังนี้
1.DISNEY TOWN เป็ นโซนแรกก่อนเข้าสวนสนุก โซนนี้ไม่ต้องเสียเงินค่าเข้าชม ประกอบไปด้วยร้านอาหาร
ร้านจาหน่ายของทีร่ ะลึกต่างๆมากมาย อีกทัง้ ยังมี LEGO LAND ในโซนนี้อกี ด้วย
2.MICKEY AVENUE โซนนี้จะเป็ นโซนขายของทีร่ ะลึกกับร้านอาหาร และก็จะมีส่วนของที่ฉายหนังการ์ตูน
สัน้ ของมิกกีเ้ ม้าส์ เหมาะกับการถ่ายรูปและนังพั
่ กผ่อนภายในสวนสนุก
3.ADVENTURE ISLE ดินแดนให้การผจญภัยที่จะทาให้นักท่องเที่ยวได้ต่นื ตาตื่นใจกับบรรยากาศหุบเขา
ลึกลับในยุคดึกดาบรรพ์ ‘Casmp Discovery’ พร้อมเชิญชวนให้ร่วมเดินสารวจดินแดนที่แฝงไปด้วยปริศนา
และความลึกลับ และลงเรือเข้าไปสู่ ‘Roaring Rapids’ อุโมงค์ถ้าปริศนาในช่องเขารอวร์รงิ่ ซึ่งเป็ นที่อยู่ของ
จระเข้ยกั ษ์น่าเกรงขาม และ Roaring Over The Horizon เป็ นเครื่องเล่นแนว 4D จะพาเราบินชมธรรมชาติ
และสิง่ ก่อสร้างต่างๆทัวโลก
่
4.TOMORROW LAND อีกหนึ่งไฮโลท์เด่นของสวนสนุ กดิสนีย์ ทีม่ กั จะสร้างโลกแห่งอนาคต เพื่อสร้างจิตนา
การให้กบั เด็กๆ พร้อมกับดีไซน์เครื่องเล่นสุดล้าให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ สาหรับทีด่ สิ นียแ์ ลนด์แห่งใหม่น้ี เปิ ดตัว
เครือ่ งเล่นทีม่ จี ากวิดโี อเกมและภาพยนตร์ไซไฟชื่อดัง Tron รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค ทีถ่ ูกขนาน
นามไว้ว่า “Lightcycle Power Run” เป็ นหนึ่งสุดยอดรถไฟเหาะตีลงั กาสาหรับเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ท่หี ้าม
พลาด หรือจะเอาใจสาวก Star War อย่าง “Star Wars Lauch Bay” ได้ถ่ายรูปกับ Darth Vader ตัวเป็ นๆ
5.GARDENS OF IMAGINATION มีจุดเด่นเรื่องวัฒนธรรมของจีน ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสวนพฤกษาใน
สวนสนุ กแห่งนี้ได้อย่างเต็มที่ สวนทีต่ งั ้ อยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย ‘Wandering Moon Teahouse’ เป็ น
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โรงน้ าชาที่พกั ผ่อนหย่อนใจทีง่ ดงามอย่างลงตัว อีกทัง้ ยังมีสวนที่เลือกตัวละครสัตว์ของดิสนี ย์ ดัดแปลงเป็ น
เหล่ า 12 นัก กษัต ริย์ ตามแบบปฏิทิน จีน มี 2 เครื่อ งเล่ น เบาๆเด็ก ๆเล่ น ได้ ผู้ใ หญ่ เ ล่ น ดี คือ Fantasia
Carousel(ม้าหมุน) กับ Dumbo The Fluing Elephant
6.TREASURE COVE เป็ น ธีม โจรสลัด เนรมิต ฉากจากภาพยนตร์ช่ือ ดัง The Pirates of the Caribbean
กลายเป็ นเครื่องเล่นและการแสดงโชว์สุดตระการตา ทีห่ าชมได้แค่เพียงที่ เซีย่ งไฮ้ เท่านัน้ จาลองฉากต่างๆ
ริมทะเล เครื่องเล่นไฮไลท์คอื Pirates of the Caribbean – Battle for the Sunken Treasure เป็ นเครื่องเล่น
แนว 4D จะพาเรานังเรื
่ อพจญภัยไปกับต่อสูข้ องเรือ Black Pearl กับ Flying Dutchman นอกจากนี้ยงั มีเครื่อง
เล่นมากมาย เช่น ‘Barbossa’s Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’
7.FANTASY LAND สนุ ก กับ เมือ งเทพนิ ย าย เป็ น โซนที่ต ัง้ ของปราสาทดิส นี ย์ ที่ม ีช่ือ ว่ า “Enchanted
Stourybook Castle” ท่านจะได้พบกับโชว์อนั ยิง่ ใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนทีท่ ่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์
ไวท์, เจ้าหญิงนิทรา, ซินเดอเรล่า, มิกกีเ้ มาท์, หมีพลู และเพื่อนๆตัวการ์ตูนอันเป็ นทีใ่ ฝ่ ฝันของทุกคน และยัง
โซนกิจกรรมอย่างเช่น “Once Upon a Time Adventure” เป็ นการพจญภัยภายในปราสาทดิสนีย์ พบเรือ่ งราว
ของสโนว์ ไวท์ ผ่านจอภาพแบบสามมิติ หรือ “AlIce in Wonderland Maze” เป็ นทางเดินผ่านเขาวงกตเพื่อ
เข้าไปเจอตัวละครจาก Alice in Wonderland และเครื่องเล่นไฮไลท์ของโซนนี้ก็คอื “Seven Dwarfs Mine
Train” นังรถไฟเข้
่
าเหมืองแร่ไปกับคนแคระทัง้ 7 ชวนให้สนุกและหวาดเสียวได้พอสมควร
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พักที่

อิ สระอาหารกลางวันและเย็น เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
ได้เวลาอันสมควรรับทุกท่านกลับสู่ทพ่ี กั
RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 3

ร้านผ้าไหม – เมิ องโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ) – เซี่ยงไฮ้ – ย่านซิ นเทียนตี้ (B/L/D)

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชม เอกซือ้ สินค้าและผลิตภัณฑ์ ทีผ่ ลิตด้วยผ้าไหม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
ซึ่งตัง้ อยู่ทางทิศ
ตะวันตกของเซีย่ งไฮ้ ริมฝั ง่ ทะเลสาบดืน้ ซาน และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกับมณฑลเจียงซู เป็ นตาบลน้ า
แห่งวัฒนธรรมโบราณ ติดอันดับหนึ่งในสีท่ ม่ี ชี ่อื เสียงโด่งดังในบรรดาตาบลน้าของเมืองเซีย่ งไฮ้ อีกทัง้ ได้ช่อื ว่า
เป็ นไข่มุกใต้แม่น้ าแยงซีเกียงจนถึงปั จจุบนั นี้ ท่านจะได้ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจีย่ ว ซึง่ เป็ นเมืองทีม่ สี งิ่ ก่อสร้าง
ทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ซงิ อยู่มากมาย (รวมค่าล่องเรือเรียบร้อยแล้ว)

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ร้านใบชา ให้ท่านได้ชมิ ชาทีม่ ชี ่อื เสียงของประเทศจีนหลากหลายชนิด
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นาท่านเดินทางกลับสู่ มหานครเซี่ ยงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
มหานครที่ใ หญ่ ท่สี ุ ดของ
ประเทศจีน ตัง้ อยู่บริเวณปากแม่น้ าแยงซี เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียง
ใต้ มีพน้ื ที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน เป็ นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้ ที่
ได้รบั การพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก”
นาท่านเดินทางสู่ ย่านซิ นเทียนตี้ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งคนเดิน ร้านอาหารและแหล่งความบันเทิงทีค่ รบครัน ซิน
เทียนตี้ถือเป็ นปลายทางที่น่าสนใจสาหรับผู้ท่ตี ้องการสัมผัสประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเก่ าใน
บรรยากาศทีท่ นั สมัย เป็ นอีกจุดทีม่ คี วามคลาสสิกของมหานครเซีย่ งไฮ้ ท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองใหญ่
แห่งนี้ ย่านซิน เทียน ตี้ จะทาให้คุณหลุดออกมาจากความยุ่งเหยิงเหล่านัน้ ด้วยตึกและอาคารเก่าแก่ ห้าง
ร้านค้าต่าง ๆ ตกแต่งให้มบี รรยากาศที่อบอุ่นคล้ายกับในยุโรป มีรา้ นอาหาร ร้านกาแฟ ให้ได้นัง่ เล่น อ่าน
หนังสือเพลิน ๆ มากมาย

คา่

บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิ เศษ เมนูก้งุ มังกร

พักที่

RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
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วันที่ 4
เช้า

ร้านบัวหิ มะ – หาดไวทาน – ถนนนานกิ ง – ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก – อุโมงค์
เลเซอร์ – ร้านหยก – ตลาดเฉิ นหวังเมี่ยว – สนามบินผูต่ ง
(B/L/D)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็ นอีกวิธหี นึ่งในการผ่อนคลายความเครียด
ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธธี รรมชาติ พร้อมชมครีมเป่ าซู่ถงั หรือทีร่ จู้ กั กันดีในชื่อ บัวหิ มะ
สรรพคุณเป็ นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจาบ้าน
นาท่านเดินทางสู่ หาดไว่ทาน ตัง้ อยูบ่ นฝั ง่ ตะวันตกของแม่น้าหวงผู่มคี วามยาวจากเหนือจรดใต้ถงึ 4กิโลเมตร
เป็ นเขตสถาปั ตยกรรมทีไ่ ด้ช่อื ว่า “พิพธิ ภัณฑ์นานาชาติ” ถือเป็ นสัญลักษณ์ทโ่ี ดดเด่นของนครเซีย่ งไฮ้ อีกทัง้
ถือเป็ นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สาคัญ แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทนั เป็ น
แหล่ งรวมศิล ปะสถาปั ต ยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปั ต ยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทัง้ การ
ผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็ นที่ตงั ้ ของหน่ ว ยงานภาครัฐ เช่น กรมศุล กากร
โรงแรม และสานักงานใหญ่
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิ ง ศูนย์กลางการช้อปปิ้ งที่คกึ คักมากที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้ท่ไี ม่มวี ัน
หลับใหล ทัง้ ยังเป็ นทีต่ งั ้ ห้างสรรพสินค้ามากมายและถือเป็ นย่านสวรรค์ของบรรดาสาวกแบรนด์เนมทัง้ หลาย
นอกจากนี้ทห่ี าดไว่ทนั ยังสามารถมองเห็น "หอไข่มุก" ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเซีย่ งไฮ้ได้อย่างชัดเจนอีก
ด้วย ใครมาเยือนเซีย่ งไฮ้ จึงต้องไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด์” จึงเรียกได้ว่ามาถึงเซี่ยง
ไฮ้จริงๆ หลังจากชมวิวเมืองเซีย่ งไฮ้จนเต็มแล้ว
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เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิ เศษ เมนูไก่แดง
นาท่านสู่ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ท่นี ครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกับความยิง่ ใหญ่
อลังการ ครองตาแหน่งสตาร์บคั ส์ทใ่ี หญ่และสวยทีส่ ุดในโลก ซึง่ ได้ทาการเปิ ดตัวไปเมือ่ วันที่ 6 ธันวาคม 2560
มีเนื้อทีใ่ หญ่โตถึง 2,787 ตารางเมตร ด้านบนของร้านตกแต่งด้วยแผ่นไม้รูปหกเหลีย่ มซึง่ เป็ นงานแฮนด์เมด
จานวน 10,000 แผ่น และทีต่ งั ้ ตระหง่านอยู่กลางร้านคือถังคัวกาแฟทองเหลื
่
องขนาด 40 ตัน สูงเท่าตึก 2 ชัน้
ประดับประดาด้วยแผ่นตราประทับแบบจีนโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึง่ บอกเล่าเรื่องราวความเป็ นมาของ
สตาร์บคั ส์ กาแฟทีค่ วในถั
ั ่ งทองเหลืองนี้จะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลืองด้านบน ซึง่ จะทาให้เกิดเสียงราว
กับเสียงดนตรี มีเคาน์เตอร์ทย่ี าวทีส่ ุด ซึง่ มีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตาแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บคั ส์ท่ี
มีความยาวที่สุดในโลก มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทัง้ เครื่องดื่มที่มเี ฉพาะสาขานี้เพียง
แห่งเดียว
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นาท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ อุโมงค์ลอดแม่น้ าสายแรกในประเทศจีน เพื่อข้ามไปยังฝั ง่ ตรงข้ามใช้เ วลา
ประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็ นรูปต่างๆ

นาท่านชม ร้านหยก ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็ นอัญมณีล้าค่ากว่าทองและเพชร เป็ นสิรมิ งคลแก่ผทู้ ไ่ี ด้มา
ครอบครอง ให้ท่านได้เลือกซือ้ เป็ นเครือ่ งประดับนาโชคตามอัธยาศัย
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จากนัน้ นาท่านสู่ ตลาดเฉิ นหวังเมี่ยว หรือตลาดร้อยปี เซีย่ งไฮ้ เป็ นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซีย่ งไฮ้อาคาร
บ้านเรือ นบริเ วณนี้เ ป็ นสถาปั ต ยกรรมโบราณสมัย ราชวงศ์ห มิงและชิง แต่ ทาเป็ นร้า นขายของมีท ัง้ ของ
พืน้ เมืองโบราณ ของทีร่ ะลึก และสินค้าสมัยใหม่อย่างรองเท้ากีฬา กระเป๋ า อีกทัง้ ยังมีรา้ นขายขนมและอาหาร
พืน้ เมืองอีกมากมาย ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

คา่

วันที่ 5
03.35น.

บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิ เศษ เมนูเสี่ยวหลงเปา
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านสู่ สนามบิ นนานาชาติ ผต่ ู ง

สนามบินผูต่ ง(เซี่ยงไฮ้) – สนามบินดอนเมือง

(B/-/-)

ออกเดิ นทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิ น Nok Scoot เที่ยวบิ นที่
XW 857 ** ไม่มบี ริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน ใช้เวลาบินประมาณ 4.30 ชัวโมง
่ **

07.10น.

เดิ นทางถึง สนามบิ นดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ
*************************************************
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** หากลูกค้าท่านใดที่จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจ้าหน้ าของบริ ษทั ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริ ษทั ฯทราบ
ในวันจองทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

กาหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
2-3 ท่าน
(เด็กอายุไม่เกิน (เด็กอายุไม่เกิน
อัตราท่านละ
20 ปี )
20 ปี )
อัตราท่านละ อัตราท่านละ
วันเดินทางเดือน มีนาคม 2562

พักเดี่ยว ไม่ใช้ตั ๋ว
เพิ่ม เครือ่ งบิน
อัตรา
อัตรา
ห้องละ ท่านละ

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

วันเดินทางเดือน เมษายน 2562
03 – 07 เมษายน 62

14,989

17,989

17,989

3,500

5,900

04 – 08 เมษายน 62

14,989

17,989

17,989

3,500

5,900

09 – 13 เมษายน 62

15,989

18,989

18,989

4,500

7,900

10 – 14 เมษายน 62

16,989

19,989

19,989

4,500

7,900

11 – 15 เมษายน 62

17,989

20,989

20,989

4,500

7,900

17 – 21 เมษายน 62

12,989

15,989

15,989

3,500

5,900

24 – 28 เมษายน 62

12,989

15,989

15,989

3,500

5,900
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วันเดินทางเดือน พฤษภาคม 2562
01 – 05 พฤษภาคม 62

14,989

17,989

17,989

3,500

5,900

08 – 12 พฤษภาคม 62

12,989

15,989

15,989

3,500

5,900

15 – 19 พฤษภาคม 62

14,989

17,989

17,989

3,500

5,900

16 – 20 พฤษภาคม 62

14,989

17,989

17,989

3,500

5,900

22 – 26 พฤษภาคม 62

12,989

15,989

15,989

3,500

5,900

29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62

12,989

15,989

15,989

3,500

5,900

วันเดินทางเดือน มิถนุ ายน 2562
05 – 09 มิถน
ุ ายน 62

11,989

14,989

14,989

3,500

5,900

12 – 16 มิถน
ุ ายน 62

11,989

14,989

14,989

3,500

5,900

19 – 23 มิถน
ุ ายน 62

11,989

14,989

14,989

3,500

5,900

26 – 30 มิถน
ุ ายน 62

11,989

14,989

14,989

3,500

5,900

วันเดินทางเดือน กรกฎาคม 2562
03 – 07 กรกฎาคม 62

11,989

14,989

14,989

3,500

5,900

10 – 14 กรกฎาคม 62

14,989

17,989

17,989

3,500

5,900

11 – 15 กรกฎาคม 62

14,989

17,989

17,989

3,500

5,900

14 – 18 กรกฎาคม 62

14,989

17,989

17,989

3,500

5,900

17 – 21 กรกฎาคม 62

12,989

15,989

15,989

3,500

5,900

24 – 28 กรกฎาคม 62

14,989

17,989

17,989

3,500

5,900

25 – 29 กรกฎาคม 62

14,989

17,989

17,989

3,500

5,900

31 ก.ค. – 04 ส.ค. 62

12,989

15,989

15,989

3,500

5,900
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วันเดินทางเดือน สิงหาคม 2562
07 – 11 สงิ หาคม 62

14,989

17,989

17,989

3,500

5,900

08 – 12 สงิ หาคม 62

14,989

17,989

17,989

3,500

5,900

14 – 18 สงิ หาคม 62

12,989

15,989

15,989

3,500

5,900

21 – 25 สงิ หาคม 62

12,989

15,989

15,989

3,500

5,900

28 ส.ค. – 01 ก.ย. 62

12,989

15,989

15,989

3,500

5,900

วันเดินทางเดือน กันยายน 2562
04 – 08 ก ันยายน 62

12,989

15,989

15,989

3,500

5,900

11 – 15 ก ันยายน 62

12,989

15,989

15,989

3,500

5,900

18 – 22 ก ันยายน 62

12,989

15,989

15,989

3,500

5,900

25 – 29 ก ันยายน 62

12,989

15,989

15,989

3,500

5,900

วันเดินทางเดือน 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 – 08 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
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** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 1,500
บาท ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ
(Infant) ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิ น **
** เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี นับจากวันเดิ นทาง ขออนุญาติ เก็บค่าทัวร์เพิ่ ม 3,000 บาทต่อท่าน **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,900 บาท **
(ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน และไม่รวมค่าวีซ่า)
** ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้า
พืน้ เมืองให้นักท่องเที่ยวทั ่วไปได้ร้จู กั คือ ร้านหมอนยางพารา, ร้านนวดเท้า(บัวหิ มะ), ร้านหยก, ร้านผ้า
ไหม,ร้านใบชา ซึ่งจาเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั
นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละ
ประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้ สิ้ น
และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึน้ จากท่าน เป็ นจานวนเงิ น 400 หยวน / ท่าน / ร้าน
** บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่านัน้ กรณี ถือหนังสือ
เดิ นทางต่างประเทศ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากราคาทัวร์ ท่านละ 1,000
RMB หรือ (เป็ นเงิ นไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกค้าต้องไปยื่นวีซ่าเอง **
** ท่านที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดิ นทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดิ นทางและยกเว้นการทา
วีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่ องจากบริ ษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบ
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กฎกติ กา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่าน
ทาบัตรหายในระหว่างเดิ นทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้ อย 2 อาทิ ตย์ **
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
และค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง
อัตราค่าบริการระบุ
✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน สายการบิน Nok Scoot อนุญาตให้โหลดกระเป๋ าสัมภาระ
ลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. (ไม่จากัด
จานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่ นไขของสายการบิน) **
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
✓ ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
✓ ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ วต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตาม
กรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง
1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม
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ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สายการบิน
และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
× ค่าทาวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ได้รบั การยกเว้นยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติจ่ายเพิม่ จากค่าทัวร์ 1,000 หยวน และผู้
เดินทางเป็ นผูด้ าเนินการยื่นวีซ่าเอง)
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
× ค่าวีซ่ากรุป๊ ท่ องเที่ ยวเข้าประเทศจีน ท่ านละ 1,500 บาท ใช้เพียงสาเนาหนังสือเดินทาง (สาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ต
ไทยและเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ ) หรือ ค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4วันทาการ) ท่านละ 1,700 บาท
(สาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตไทยโดยท่านต้องไปยืน่ ด้วยตัวเอง)
หมายเหตุ
- หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุป๊ จะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนาไปใช้กบั การเดินทางครัง้ อื่นๆได้ รวมทัง้ ไม่
สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
- กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผูป้ กครอง ในเส้นทางทีบ่ นิ ลงปั กกิง่ / ปั กกิง่ +เซีย่ งไฮ้ (เทีย่ ว 2
เมือง) ต้องยืน่ วีซ่าเดีย่ วเท่านัน้
- ในกรณีรฐั บาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทัง้ สิ้น ทาให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้
หรือ ท่านมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่าเดีย่ ว ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทา วีซ่าเดีย่ วยืน่ ปกติ 4 วัน
ทาการ ท่านละ 1,700 บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วัน ทาการ ท่านละ 2,750 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น
สาหรับผูถ้ อื หนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ )
- สาหรับผูท้ เ่ี คยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังต่อไปนี้ 1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซ
เบกิส ถาน 5.ทาจิกิส ถาน 6.เติร์ก เมนิ ส ถาน 7.คาซัค สถาน 8.อิร ัก 9.อิห ร่ า น 10.อีย ิป ต์ 11.
ซาอุดอี าระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลงั กา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.
ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเรีย
(ตัง้ แต่ปี 2014 เป็ นต้นมา ไม่สามารถยืน่ ขอวีซ่ากรุป๊ ได้ ต้องทาวีซ่าเดีย่ วเท่านัน้ )
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เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
• กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง เนื่ องจากเป็ นทัวร์ราคาโปรโมชันขออนุ
่
ญาติ เก็บ
เต็มจานวนและไม่คืนเงิ นในการยกเลิ กไม่ว่ากรณี ใดๆ และตัดทีน่ งั ่ การจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจอง
วันนี้ กรุณาชาระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทนั ที หากยังไม่ได้รบั
ยอดเงินตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามา
ใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี งั ่
ราคาพิเศษจานวนจากัด
• กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีทไ่ี ม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีขน้ึ ต่ า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีทจ่ี ะชาระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีทจ่ี ะประสานงาน
เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเ รียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัท ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
• กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับฤดูก าล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญ เท่ า นัน้ สิ่งสาคัญ ท่านจาเป็ นต้อ งมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
• กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
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• กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7
วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า
กรณีมคี ่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
• กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าที่หลังจากชาระเงินกรณีท่ี
ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
• กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิท ธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัต ร
โดยสาร
• หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 5 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
• อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครือ่ งบินแบบหมูค่ ณะ (ตั ๋วกรุป๊ ) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ
กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้ าที่
เป็ นกรณีพเิ ศษ
• ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็ว กว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดินบน
หิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือ่ แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เปลีย่ นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะ
คานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีทจ่ี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริก าร
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
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การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
• กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เ พียงเล็ก น้ อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึ่ง มีหน้ าใดหน้ าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทาง
สายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณาติดต่อ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย
พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุ ด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีบ่ ริษทั
เรียบร้อยแล้ว กรณีทย่ี งั ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลีย่ นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว
เครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึง่ โดยส่วนใหญ่ต ั ๋ว
เครือ่ งบินแบบกรุป๊ จะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั กระบวนการและขัน้ ตอนของแต่ละคณะ
• เกีย่ วกับทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุป๊ อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเลือกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายาม
ทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
• ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดีย่ ว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง
กัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
• กรณีทท่ี ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์ในการคืนค่าใช้จา่ ยให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ สิน้
• ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
• บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
19 | P a g e
www.bkktravelcenter.com, www.facebook.com/BkkTravelCenter

• บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
• รายการนี้ เ ป็ น เพีย งข้อ เสนอที่ต้อ งได้ร บั การยืน ยัน จากบริษัท ฯอีก ครัง้ หนึ่ ง หลัง จากได้ส ารองโรงแรมที่พ ัก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านัน้ )
•

สาเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน

การทาวีซ่ากรุป๊ ท่องเที่ยวนัน่ ใช้แค่เพียงสาเนาพาสปอร์ต ต้องถ่ายชัดเจน
เห็นทัง้ 2 ด้าน ตามตัวอย่างเท่านัน้ !!
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**เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯแล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **
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