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วันแรก
21.30 น.

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – เซี่ยงไฮ้
พร้อ มกั น ณ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ชั้ น 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ D สายการบิ น THAI
AIRWAYS พบเจ้าหน้ าที่ คอยต้อนรับ และบริ การเรื่ องกระเป๋ าเดิ นทาง เช็ คอิ นรับบัตรที่ นั ่งบน
เครื่องบิน

วันที่สอง
00.30 น.
05.45 น.

เซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณจูเจียเจียว(ล่องเรือ) – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ - ย่านซินเทียนตี้
นาทุกท่านเหินฟ้ าสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ TG662
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน นาท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคน
เข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจียว ซึ่ งตั้งอยู่ทางทิ ศตะวันตกของเซี่ ยงไฮ้ ริมฝั ่ง
ทะเลสาบดื้ นซาน และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกับมณฑลเจียงซู เป็ นตาบลน้ าแห่งวัฒนธรรม
โบราณ ติดอันดับหนึ่ งในสี่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในบรรดาตาบลน้ าของเมืองเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งได้ชื่อว่า
เป็ นไข่มุกใต้แม่น้ าแยงซีเกียง ปั จจุบนั ที่ยงั คงดารงวิถีชีวิต
และความเป็ นอยู่แ บบดั้งเดิ ม เอาไว้ แม้ว่ารอบข้า งของ
ชุ ม ชนความเจริ ญ แผ่ ข ยายอยู่ร อบด้า น แต่ ท ว่ า ชุ ม ชน
ริมน้ าของชายแดนเมืองเซี่ยงไฮ้แห่งนี้ ยังคงเสน่ หม์ นขลัง
ของรูป แบบบ้านเรื อน ซึ่ งภายในเมื อ งมี สิ่งก่อ สร้างทาง
วัฒ นธรรมโบราณของราชวงศ์ห มิ ง และราชวงศ์ซิ งอยู่
มากมาย จากนั้นนาท่านล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูขาหมูซูโจว
จากนั้ นน าท่ านเดิ นทางเข้าสู่ มหานครเซี่ ย งไฮ้ มหานครที่ ใหญ่ ที่ สุ ดของประเทศจี น ตั้งอยู่
บริเวณปากแม่น้ าแยงซี เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ มี
พื้ นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน เป็ นเมืองท่าพาณิ ชย์ขนาดใหญ่แห่ง
ทะเลจีนใต้ ที่ ได้รบั การพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก” ระหว่างทางนา

เช้า

เที่ยง
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ท่านแวะ ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าที่ทาจากผ้าไหม เช่น
ผ้าห่ม เสื้ อผ้า รองเท้า เป็ นต้น
จากนั้นนาท่านสู่ ย่านซินเทียนตี้ เป็ นหนึ่ งในย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยวที่คึกคักที่สุดในนคร
เซี่ ยงไฮ้ อดีตเคยเป็ นเขตบ้านก่ออิฐสีเทาสไตล์สือคู่เหมิน ซึ่ งเป็ นสถาปั ตยกรรมที่ มีเอกลักษณ์
พิเศษของเซี่ยงไฮ้ ตอนหลังได้รบั การปรับปรุงจากรัฐบาลให้เป็ นย่านถนนคนเดิน กลายมาเป็ น
สถานที่ เที่ ยวที่ฮิตติดอันดับคนเซี่ยงไฮ้ได้ในเวลาอันสั้น มีสถาปั ตยกรรมทั้งเก่าแก่และทันสมัย
ผสมผสานกัน มีรา้ นอาหาร ร้านค้า และสถานบันเทิงสไตล์ตะวันออกและตะวันตกหลอมรวมกัน
อีกทั้งยังได้รกั ษาบรรยากาศดั้งเดิม และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์แบบเซี่ยงไฮ้เอาไว้อย่างลงตัว
ทุกวันนี้ ซินเทียนตี้ ได้กลายเป็ นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมเซี่ยงไฮ้ไปแล้ว
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูซี่โครงหมูน้ าแดง
JAMES JOYCE COFFETEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

คา่
พักที่
วันที่สาม
เช้า

ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – หอไข่มุก - Sky Walk – อุโมงค์เลเซอร์ – หาดไหว่ทนั
ถนนนานกิง – ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตร
เดียวไม่ซ้าใคร พร้อมชมครีมเป่ าซู่ถงั หรือที่รูจ้ กั กันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็ นเลิศในด้าน
รักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจาบ้าน
จากนั้นนาทุกท่านชมทิวทัศน์ของเมืองเซี่ยงไฮ้บน หอไข่มุก
ที่ระดับความสูง 263 เมตร และบนไข่มุกเม็ดที่สองจะมีทาง
ลงมาที่ช้นั Sky Walk ที่ระดับความสูง 259 เมตร ที่ช้นั นี้ จะ
สามารถมองลงมายังฐานข้างล่างได้ เนื่ องจากทาพื้ นเป็ น
กระจกใส หอไข่มุก ตั้งอยู่ในย่านผู่ตงหรือเขตเมืองใหม่ของ
นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ทางตะวันออกของแม่น้ าหวังผู่ ซึ่ง
เต็มไปด้วยตึกระฟ้ า หอไข่มุก เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ
ของนครเซี่ยงไฮ้ จนมีคาพูดที่พูดติดปากกันว่า "มาเซี่ยงไฮ้
ถ้าไม่ได้มาเยือนหอไข่มุก ถือว่ามาไม่ถึงเซี่ยงไฮ้"
จากนั้ นนาท่ านลอดผ่ าน อุโมงค์เลเซอร์ เป็ นอุ โมงค์ลอด
แม่ น้ าสายแรกในประเทศจีน เพื่ อข้ามไปยังฝั ่งตรงข้ามใช้
เวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุ โ มงค์ ต กแต่ ง ด้ว ยเเสง
เลเซอร์ เป็ นรู ป ต่ า งๆ ตื่ น ตาตื่ น ใจ แสง สี เสี ย ง ภายใน
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พักที่

อุ โมงค์เปลี่ ยนแปลงตลอดระยะทาง บางช่วงท าให้รูส้ ึ ก เหมื อนเดิ น ทางอยู่ในห้วงอวกาศเลย
ที เดียว อุโมงค์เลเซอร์มีความลึกลงไปจากพื้ นแม่น้ า 9 เมตร ความยาว 646.70 เมตร สร้าง
เสร็จ เมื่อปี ค.ศ. 2000 ถือว่าเป็ น 1 ใน 5 อย่างที่นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนเซี่ยงไฮ้ตอ้ งห้ามพลาด
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูไก่แดง
จากนั้ นนาท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ซึ่งไม่ได้เป็ นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็ นย่าน
ถนนริมแม่น้ าที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแม่น้ าหวงผู่ฝั่งตะวันตกซึ่งอยู่ในย่านเมือง
เก่า หาดไว่ทันยังเคยเป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่อง “เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้” ซึ่ งถ่ายทอด
เรื่องราวของเจ้าพ่อเซี่ ยงไฮ้ ที่ เกิ ดขึ้ นในยุ คที่ เมื องเซี่ ยงไฮ้เต็ มไปด้วยเจ้าพ่อหลายแก๊ง แย่งชิง
อานาจกันให้วุ่นวายไปหมด หาดไว่ทันจึงมีชื่อที่ รูจ้ กั ในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยว่า "หาดเจ้าพ่อ
เซี่ยงไฮ้" นั น่ เอง และหาดไว่ทันนี้ ยังอยู่ใกล้ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งสินค้า
แบรนด์เนมและสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ นิ ย มของคนไทยอี ก แห่ งหนึ่ ง นอกจากนี้ ที่ ห าดไว่ทัน ยัง
สามารถมองเห็น "หอไข่มุก" ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย ใครมา
เยือนเซี่ยงไฮ้ จึงต้องไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด์” จึงเรียกได้ว่ามาถึงเซี่ยง
ไฮ้จริงๆ หลังจากชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้จนเต็มแล้ว นาท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินนานกิง
จากนั้ นนาท่านสู่ “ตลาดเฉินหวังเมี่ยว” หรือตลาดร้อยปี เซี่ยงไฮ้ เป็ นตลาดเก่าของผู่ตง เมือง
เซี่ยงไฮ้อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้ เป็ นสถาปั ตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง แต่ทาเป็ น
ร้านขายของมีท้งั ของพื้ นเมืองโบราณ ของที่ระลึก และสินค้าสมัยใหม่อย่างรองเท้ากีฬา กระเป๋า
อีกทั้งยังมีรา้ นขายขนมและอาหารพื้ นเมืองอีกมากมาย ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็ นเครื่องประดับนาโชค ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากอันล้า
ค่าแก่คนที่ท่านรัก
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูเสีย่ วหลงเปา
JAMES JOYCE COFFETEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่
เช้า

เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ ดิสนียแ์ ลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

เที่ยง
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นาท่านเดินทางสู่ Shanghai Disneyland สวนสนุ กแห่งที่ 6 แห่งอาณาจักรดิสนี ย ์ ซึ่งมีขนาดใหญ่
อันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนี ยแ์ ลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเป็ นสวน
สนุ กดิสนี ยแ์ ลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตฉวนซา ใกล้กบั แม่น้ าหวงผู่ และสนามบิ นผู่ตง
สวนสนุ กเซี่ ยงไฮ้ดิสนี ยแ์ ลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนี ยแ์ ลนด์ถึง 3 เท่า เปิ ดให้บริการเมื่ อ
วันที่ 16 มิถุนายน 2016 ซึ่งใช้เวลาร่วม 5 ปี ในการก่อสร้าง โดยใช้งบทั้งสิ้ นราว 5.5 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 180,000 ล้านบาท

โดยเซี่ยงไฮ้ ดีสนี ยแ์ ลนด์ ประกอบไปด้วย 6 ธีมปาร์ค และ 1 ฟรีโซนดังนี้
1.DISNEY TOWN เป็ นโซนแรกก่อนเข้าสวนสนุ ก โซนนี้ ไม่ตอ้ งเสียเงินค่าเข้าชม ประกอบไปด้วย
ร้านอาหาร ร้านจาหน่ ายของที่ระลึกต่างๆมากมาย อีกทั้งยังมี LEGO LAND ในโซนนี้ อีกด้วย
2.MICKEY AVENUE โซนนี้ จะเป็ นโซนขายของที่ ระลึกกับร้านอาหาร และก็ จะมี ส่วนของที่ ฉาย
หนังการ์ตนู สั้นของมิกกี้ เม้าส์ เหมาะกับการถ่ายรูปและนัง่ พักผ่อนภายในสวนสนุ ก
3.ADVENTURE ISLE ดินแดนให้การผจญภัยที่จะทาให้นักท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศ
หุบเขาลึกลับในยุคดึกดาบรรพ์ ‘Casmp Discovery’ พร้อมเชิญชวนให้ร่วมเดินสารวจดินแดนที่
แฝงไปด้วยปริศนาและความลึกลับ และลงเรือเข้าไปสู่ ‘Roaring Rapids’ อุโมงค์ถ้าปริศนาในช่อง
เขารอวร์ริ่ง ซึ่งเป็ นที่ อยู่ของจระเข้ยกั ษ์น่ าเกรงขาม และ Roaring Over The Horizon เป็ นเครื่อง
เล่นแนว 4D จะพาเราบินชมธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างต่างๆทัว่ โลก
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4.TOMORROW LAND อีกหนึ่ งไฮโลท์เด่นของสวนสนุ กดิสนี ย ์ ที่ มกั จะสร้างโลกแห่งอนาคต เพื่อ
สร้างจิตนาการให้กบั เด็กๆ พร้อมกับดีไซน์ เครื่องเล่นสุดล้าให้เข้ากั บคอนเซ็ปต์ สาหรับที่ดิสนี ย์
แลนด์แห่งใหม่นี้ เปิ ดตัวเครื่องเล่นที่ มีจากวิดีโอเกมและภาพยนตร์ไซไฟชื่อดัง Tron รถไฟเหาะ
รูป ทรงจัก รยานยนตไฮเทค ที่ ถู ก ขนานนามไว้ว่า “Lightcycle Power Run” เป็ นหนึ่ งสุ ดยอด
รถไฟเหาะตีลงั กาสาหรับเซี่ ยงไฮ้ ดีสนี ยแ์ ลนด์ที่หา้ มพลาด หรือจะเอาใจสาวก Star War อย่าง
“Star Wars Lauch Bay” ได้ถ่ายรูปกับ Darth Vader ตัวเป็ นๆ
5.GARDENS OF IMAGINATION มี จุ ด เด่ น เรื่ อ งวัฒ นธรรมของจีน ส่ งเสริ ม เอกลัก ษณ์ ของสวน
พฤกษาในสวนสนุ กแห่งนี้ ได้อย่างเต็มที่ สวนที่ต้งั อยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิ ยาย ‘Wandering
Moon Teahouse’ เป็ นโรงน้ าชาที่พกั ผ่อนหย่อนใจที่งดงามอย่างลงตัว อีกทั้งยังมีสวนที่เลือกตัว
ละครสัตว์ของดิสนี ย์ ดัดแปลงเป็ นเหล่า 12 นักกษัตริย ์ ตามแบบปฏิทินจีน มี 2 เครื่องเล่นเบาๆ
เด็กๆเล่นได้ ผูใ้ หญ่เล่นดี คือ Fantasia Carousel(ม้าหมุน) กับ Dumbo The Fluing Elephant
6.TREASURE COVE เป็ นธี ม โจรสลั ด เนรมิ ต ฉากจากภาพยนตร์ ชื่ อ ดั ง The Pirates of the
Caribbean กลายเป็ นเครื่องเล่นและการแสดงโชว์สุดตระการตา ที่ หาชมได้แค่เพียงที่ เซี่ ยงไฮ้
เท่านั้ น จาลองฉากต่างๆ ริมทะเล เครื่องเล่นไฮไลท์คือ Pirates of the Caribbean – Battle for
the Sunken Treasure เป็ นเครื่องเล่นแนว 4D จะพาเรานั ง่ เรือพจญภัยไปกับต่อสูข้ องเรือ Black
Pearl กับ Flying Dutchman นอกจากนี้ ยังมีเครื่องเล่นมากมาย เช่น ‘Barbossa’s Revenge’ และ
‘Siren’s Revenge’
7.FANTASY LAND สนุ กกั บ เมื อ งเทพนิ ยาย เป็ นโซนที่ ต้ั ง ของปราสาทดิ ส นี ย์ ที่ มี ชื่ อ ว่ า
“Enchanted Stourybook Castle” ท่ านจะได้พบกับ โชว์อัน ยิ่งใหญ่ ต ระการตาและตัวการ์ตูน ที่
ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์, เจ้าหญิงนิ ทรา, ซินเดอเรล่า, มิกกี้ เมาท์, หมีพลู และเพื่อนๆตัว
การ์ตูนอันเป็ นที่ใฝ่ ฝั นของทุกคน และยังโซนกิจกรรมอย่างเช่น “Once Upon a Time Adventure”
เป็ นการพจญภัยภายในปราสาทดิสนี ย ์ พบเรื่องราวของสโนว์ ไวท์ ผ่านจอภาพแบบสามมิติ หรือ
“AlIce in Wonderland Maze” เป็ นทางเดิ น ผ่ า นเขาวงกตเพื่ อ เข้า ไปเจอตัว ละครจาก Alice in
Wonderland และเครื่ อ งเล่น ไฮไลท์ ของโซนนี้ ก็ คื อ “Seven Dwarfs Mine Train” นั ่ง รถไฟเข้า
เหมืองแร่ไปกับคนแคระทั้ง 7 ชวนให้สนุ กและหวาดเสียวได้พอสมควร
**อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค ่า ตามอัธยาศัย**
(ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการสลับปรับเปลี่ยนวันเข้าชมดีสนี่ ยแ์ ลนด์ ขึ้ นอยู่กับความ
เหมาะสม และคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก โดยไม่ตอ้ งแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า**)
JAMES JOYCE COFFETEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
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วันที่หา้
เช้า
07.30 น.
11.05 น.

เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผ่ตู ง
บริการอาหารเช้าแบบกล่อง เพื่อความสะดวกในการเดินทางสูส่ นามบิน
นาทุกท่านเหินฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG663
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...
**************************************

** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยูก่ บั ความเหมาะสม และคานึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก**
**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
27 เม.ย. – 01 พ.ค.2561
03 – 07 พฤษภาคม 2561
10 – 14 พฤษภาคม 2561
17 – 21 พฤษภาคม 2561
25 – 29 พฤษภาคม 2561
07 – 11 มิถุนายน 2561
21 – 25 มิถุนายน 2561
24 – 28 สิงหาคม 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
19,777
18,777
19,777
18,777
19,777
18,777
18,777
18,777

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี )

19,777
18,777
19,777
18,777
19,777
18,777
18,777
18,777

ราคา
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว
ไม่รวม
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี )
ตั ๋ว
19,777
4,500 9,900
18,777
4,000 8,900
19,777
4,500 9,900
18,777
4,000 8,900
19,777
4,500 9,900
18,777
4,000 8,900
18,777
4,000 8,900
18,777
4,000 8,900
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14 – 18 กันยายน 2561

18,777

18,777

18,777

4,000

8,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสินค้าพื้ นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา,
หยก, บัวหิมะ, ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม, ร้านไข่มุก ซึ่งจาเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับ
ราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่าน
แวะชม ซื้ อหรือไม่ ซื้อขึ้ นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหาก
ลูกค้าไม่ มีค วามประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุ กเมื อง หรือหากท่ านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 300 หยวน/ร้าน/ท่าน
• ณ สถานที่ ท่องเที่ ยวต่างๆ จะมี ช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจาหน่ ายในวันสุ ดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ
สามารถซื้ อได้ แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ท้งั สิ้ น แต่เป็ นการบอกกล่าว
ล่วงหน้า
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าวีซ่าแบบกรุป๊ ท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท (สาหรับท่านที่เดินทางไปและกลับพร้อมห
คณะเท่านั้น)
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ ท่องเที่ยว
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
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ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่ ภายใน 1 วันทาการ
2. นักท่องเที่ยวชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี นักท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่ ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึ งกรณี เช็คของท่ านถูกปฏิ เสธการ
จ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทาง
บริษัท
4. คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหวั หน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว(ผูม้ ีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่
ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์
อี เมล์ หรือ เดิ นทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับ เงิน คื น ที่ บ ริษั ท อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่ อทาเรื่อ งขอรับ เงิ น
ค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระ
เงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินค่าบริการดังนี้
**เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่
สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมดให้กบั ท่านทุกกรณี**
3. การเดิ นทางที่ ตอ้ งการันตี มัดจาหรื อซื้ อขาดแบบมี เงื่อนไข หรือเที่ ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น. นอกจาก
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วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัต ฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุ ดทาการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า
และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนั กท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่
จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่ มีนักท่ องเที่ ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่าที่ ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะ
เดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่ หนั งสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิ น ในกรณี ที่นักท่ องเที่ ยวมิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้ งนี้ บริษัทจะคานึ งถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยว
ที่ มิ ได้เกิ ด จากความผิ ด ของทางบริ ษั ท เช่น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ดงาน การปฏิ วัติ
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ หายหรือเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิน ตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ อ งบิ น ค่ าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
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ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะน าติ ด ตัว ขึ้ นเครื่ อ งบิ น ต้อ งมี ข นาดบรรจุ ภัณ ฑ์ไม่ เกิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุ กชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิ ลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ
1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่ กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. กรุ ณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่ องจากรัฐบาล
ท้องถิ่นต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการทิ้ งขยะ จึงไม่มีบริการที่โรงแรม
4. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรีส่ ารองขึ้ นไปบนเครือ่ งบินดังนี้
แบตเตอรี่สารองสามารถนาใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด ได้แก่
4.1 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้ นเครื่อง
ได้ไม่มีการจากัดจานวน
4.2 แบตเตอรี่ สารองที่ มีความจุ ไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาขึ้ น
เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
4.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้ นเครื่องในทุกกรณี
5. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
****************************************
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เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป เฉพาะพาสสปอต์ ไทยเท่ านั้น!!
• สาเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
• สาเนาสูตบิ ตั ร เฉพาะผูเ้ ดินทางอายุต ่ากว่า 18 ปี

การทาวีซ่ากรุ๊ปท่องเทีย่ วนัน่ ใช้แค่เพียงสาเนาพาสสปอต์ทชี่ ัดเจนเท่านัน้ !!
ลูกค้าไม่ตอ้ งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา

ต้องถ่ายให้ตดิ ทั้ง 2 หน้าแบบตัวอย่าง
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