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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

เซี่ยงไฮ้ – เมืองอูซ๋ ี - พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถแบตเตอรี)่ – ร้านไข่มุก –
ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว
นาทุกท่านเหินฟ้ าสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ TG662
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน นาท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคน
เข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) ซึ่งได้รบั การขนานนามว่า “
เซี่ยงไฮ้น้อย ” เนื่ องจากเป็ นเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไท่หลู อ้ มรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็ น 1
ใน 5 แห่งทะเลสาบน้ าจืดที่ มีขนาดใหญ่ของจีน เป็ นเมือง
เก่ า แก่ ป ระวัติ ศ าสตร์ย าวนานร่ ว มสามพัน กว่ า ปี ในยุ ค
ราชวงศ์โจวและฉิน
น าท่ า นสั ก การะ พระใหญ่ ห ลิ ง ซานต้า ฝอ (รวมรถ
แบตเตอรี่) นาท่านชมพระพุทธรูปปางห้ามญาติทองสาริด
องค์ใหญ่ที่เขาหลิงซาน ซึ่งมีความสูง 88 เมตร หนั ก 700
ตัน ประทับ อยู่บ นเนิ นเขาหลิ งซาน หัน พระพัก ตร์ออกสู่
ทะเลสาบไท่หู เป็ นพระพุทธรูปที่มีพระพักตร์งดงาม ที่เมื่อ
เดิ นไปทางใด ก็ เหมื อนว่าองค์พระกาลังมองตามเราอยู่
ทุ กวันวัดหลิงซานยังมีจุดแสดงรูปปั้ นจาลองพระพุทธเจ้า
กาเนิ ดในดอกบัว โดยกลีบดอกบัวค่อยๆบานออก ผสาน
กับการแสดงน้ าพุดนตรี จนกระทัง่ กาเนิ ดพระพุทธเจ้าขึ้ น

00.30 น.
05.45 น.
เช้า
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เที่ยง

คา่
พักที่
วันที่สาม
เช้า

เป็ นการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ านชม ร้านไข่มุ ก เลื อ กซื้ อครี ม ไข่มุ กบ ารุ งผิ ว ที่ สกัดมาจากไข่มุ ก น้ าจืด ที่ เพาะเลี้ ยงใน
ทะเลสาบ รวมถึงเครื่องประดับต่างๆจากไข่มุก
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว
เล่ากันว่าเริ่ม สร้างสมัยราชวงศ์หมิ ง หรื อ ประมาณ
3,000 ปี มาแล้ ว ถนนโบราณ แห่ ง นี้ สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึ งประวัติศาสตร์ของเมื องอู๋ซี ซึ่ งมี มา
อย่า งยาวนาน ตลอดจนขนบประเพณี วิ ถี ชี วิ ต และ
บ้านเรือนของเมืองอู๋ซี รวมไปถึงสามารถใช้เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรมได้อีกทางหนึ่ ง อีกทั้งท่านจะ
ได้เที่ยวชมและเลือกซื้ อสินค้าพื้ นเมือง ไว้เป็ นของฝากหรือของที่ระลึกอีกด้วย
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูซี่โครงหมูน้ าแดงอูซ๋ ี
VEEGLE SINCERE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
อู๋ซี - เกาะผู่โถวซาน – วัดเจ้าแม่ กวนอิมไม่ ยอมไป –วัด ไผ่สีม่ วง – วัดผู่จี้ – หนานไห่
กวนอิม
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อเดินทางสู่เกาะผู่โถวซาน ซึ่งเป็ น 1 ใน 4 เกาะแห่งความศักดิ์สิทธิที่มี
ความสาคัญทางศาสนาพุทธ ร่วมกับ เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถซาน และจิ่วหัวซาน
นาท่านเดินทางชม วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป วัดเก่าแก่ของเกาะผู่โถวซาน เชื่อกันว่าเจ้าแม่
กวนอิมที่สถิตอยูท่ ี่วดั แห่งนี้ ไม่ไปไหน ครั้งหนึ่ งมีพระญี่ปุ่น SOURYO-EGAKU โสวเรียว-เอะกะคุ
เคยอัญ เชิ ญ เจ้า แม่ ก วนอิ ม จากเขาจิ่ ว หัว
ซานเพื่ อ น าไปตั้งบู ชาที่ ป ระเทศญี่ ปุ่ น แต่
เมื่อเรือ จะแล่นออกจากเกาะแห่งนี้ ได้ เกิด
พายุลูกใหญ่เกิดขึ้ น จึงจาเป็ นต้องหยุดการ
ออกเรื อ ครั้งพอรอให้พ ายุ ส งบจะแล่ น เรื อ
ออกอีกก็เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับครั้งแรก
เป็ น อย่ า งนั้ น 3 ครั้ ง 3 ครา ท าให้ ไ ม่
สามารถอัญเชิญไปได้ จึงจาเป็ นต้องนาเจ้า
แม่ ก วนอิ ม มาตั้งประดิ ษ ฐานไว้ที่ เดิ ม จึ ง
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เป็ นที่มาขอชื่อวัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป

เที่ยง

คา่
พักที่
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น นาท่านชม วัดไผ่สีม่วง วัดที่ มีตน้ ไม้ไผ่เป็ นสีม่ว ง ซึ่ งโดยปกติไผ่ ที่เราเห็นโดยทัว่ ไปจะ
เป็ นสีเขียว นาท่านชม วัดผู่จี้ วัดใหญ่ที่สุดในผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม องค์ใหญ่ที่สุดใน
เกาะ จากนั้ นนาท่านนมัสการ หนานไห่กวนอิม องค์เจ้าแม่กวนอิมรูปหล่อสาริด สูง 33 เมตร
ประทับอยูท่ ี่เนิ นริมหาด บนเกาะตอนใต้สุด
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
XIANGSHENG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
(หมายเหตุ ควรเตรียมกระเป๋าใบ1ใบเพื่อแยกสัมภาระ สาหรับนอนบนเกาะผู่โถวซาน 1คืน)
ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านชม ร้านผ้าไหม ที่ ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าที่ ทาจากผ้าไหม
เช่นผ้าห่ม เสื้ อผ้า รองเท้า เป็ นต้น จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง) มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยูบ่ ริเวณปาก
แม่น้ าแยงซี เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีพนที
ื้ ่ 6,200
ตร.กม. มี ประชากรประมาณ 14 ล้านคน เป็ นเมืองท่าพาณิ ชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้ ที่
ได้รบั การพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก”
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตร
เดียวไม่ซ้าใคร พร้อมชมครีมเป่ าซู่ถงั หรือที่รูจ้ กั กันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็ นเลิศในด้าน
รักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจาบ้าน
จากนั้ นนาท่ านสู่บริเวณ หาดไว่ ทาน ซึ่ งไม่ได้เป็ นหาด
ทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็ นย่านถนนริมแม่น้ าที่มี
ความยาว 1.5 กิ โ ลเมตร ไปตามริ ม แม่ น้ าหวงผู่ ฝั่ ง
ตะวัน ตกซึ่ งอยู่ในย่านเมื อ งเก่ า หาดไว่ทัน ยั งเคยเป็ น
สถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่อง “เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้”
ซึ่งถ่ายทอด เรื่องราวของเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ที่เกิดขึ้ นในยุคที่
เมืองเซี่ ยงไฮ้เต็มไปด้วยเจ้าพ่อหลายแก๊ง แย่งชิงอานาจ
กั น ให้วุ่ น วายไปหมด หาดไว่ ทั น จึ ง มี ชื่ อ ที่ รู ้จัก ในหมู่
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คา่
พักที่
วันที่หา้
เช้า

เที่ยง
17.25 น.
21.00 น.

นั กท่ องเที่ ยวชาวไทยว่า "หาดเจ้าพ่อเซี่ ยงไฮ้" นั ่นเอง และหาดไว่ทันนี้ ยังอยู่ใกล้ ถนนนานกิ ง
ถนนคนเดินที่เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมและสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมของคนไทยอีกแห่ง
หนึ่ ง นอกจากนี้ ที่หาดไว่ทนั ยังสามารถมองเห็น "หอไข่มุก" ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ได้
อย่างชัดเจนอี กด้วย ใครมาเยือนเซี่ ยงไฮ้ จึงต้องไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะ
บันด์” จึงเรียกได้ว่ามาถึงเซี่ยงไฮ้จริงๆ หลังจากชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้จนเต็มแล้ว นาท่านเดินทางสู่
ถนนคนเดินนานกิง
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูไก่แดง
VENUS INTERNATIONAL HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน
ร้านหยก - ตลาดเถาเป่ า - เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็ นเครื่องประดับนาโชค ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากอันล้าค่าแก่คน
ที่ท่านรัก จากนั น่ นาท่านเดินทางสู่ ตลาดเถาเป่ า แหล่งช้อปปิ้ งสินค้าก๊อปปี้ แห่งใหม่ของเมือง
เซี่ยงไฮ้ ซึ่งจะขายสินค้าต่างๆ อาทิเช่น กระเป๋า เสื้ อผ้า รองเท้า นาฬิกา อุปกรณ์กีฬาต่างๆที่เป็ น
ขอเลียนมาจากแบบแบรนด์ช้นั นาทัวร์โลก รวมถึงสินค้าแบรด์อื่นๆ ของจีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผ่ตู ง
นาทุกท่านเหินฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG665
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 ***
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
12 – 16 ตุลาคม 2561
19 – 23 ตุลาคม 2561
01 – 05 ธันวาคม 2561
07 – 11 ธันวาคม 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
23,999
23,999
23,999
23,999

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี )

26,999
26,999
26,999
26,999

ราคา
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว
ไม่รวม
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี )
ตั ๋ว
26,999
4,000 11,900
26,999
4,000 11,900
26,999
4,000 11,900
26,999
4,000 11,900

***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

โปรแกรมทัวร์จน
ี T-SUD SHANGHAI PUTUOSHAN (TG) 5วัน 3คืน - รหัสทัวร์ CH281894

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
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวต้องชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่ ภายใน 1 วัน
2. นั ก ท่ อ งเที่ ย วต้อ งช าระเงิ น ค่ า บริ ก ารส่ ว นที่ เ หลื อ ทั้ ง หมดก่ อ นวัน เดิ น ทางอย่ า งน้ อ ย 25 วัน กรณี
นั กท่องเที่ ยวไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถู กปฏิเสธการ
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
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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 เท่านั้ น 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
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ 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 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ มีวีซ่า แต่หากทางนั กท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่
จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่ มีนักท่ องเที่ ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่าที่ ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะ
เดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
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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 ทั้งนี้ 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
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
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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
****************************************

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป เฉพาะพาสสปอต์ ไทยเท่ านั้น!!
• สาเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
• สาเนาสูตบิ ตั ร เฉพาะผูเ้ ดินทางอายุต ่ากว่า 18 ปี

การทาวีซ่ากรุ๊ปท่องเทีย่ วนัน่ ใช้แค่เพียงสาเนาพาสสปอต์ทชี่ ัดเจนเท่านัน้ !!
ลูกค้าไม่ตอ้ งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา
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ต้องถ่ายให้ตดิ ทั้ง 2 หน้าแบบตัวอย่าง
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