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สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้ น 4 ประตู 9 เคาน์ เตอร์ U สายการบินไชน่ าอีสเทิร์น
แอร์ ไลน์ (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – ล่ องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
ออกเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน ไชน่ าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU548*บริการอาหารและเครื่องดื่ม
ถึง ท่าอากาศยานเมืองเซี่ยงไฮ้ มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนที่ได้รับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “ปารี ส
ตะวันออก” เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีพน้ื ที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากร
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ประมาณ 14 ล้านคน เป็ นเมืองท่าพาณิ ชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว บริ การ
อาหารเช้ าแบบกล่ อง KFC รถโค้ชปรับอากาศนําท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง 1 ใน 6
นครโบราณของจีน เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่าน ล่ องเรือ (เหมา) ชมทะเลสาบซีหู (ทะเลสาบตะวันตก)
ซึ่งกวีจีนบรรยายเปรี ยบเปรยว่า “ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริ ยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซี หูมีเนื้ อ
ที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบวัดได้ 15 กม. นํ้าลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ล่องเข้าสู่ เขตทะเลสาบซี หูใหม่ ลอด
3 สะพานดังเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูเก่า ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ซึ่งได้แก่ ต้วนฉานเสี ยน ซานถาน อิ้น
เหยิน และหนานผิงอ่ วนจง แล้วเชิญท่านพบและลิ้มลองชิมชาที่ สวนใบชาเขียว ที่มีชื่อเสี ยงและมี สรรพคุ ณ
ป้ องกันโรคมะเร็งและลดความอ้วนพร้อมชมวีธีการชงชาในแบบโบราณ ในอดีตชาเขียวจากไร่ ชาที่นี่จะต้องมีการ
คัดส่งองค์จกั รพรรดิทุกปี
คํา่
 บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านสู่ ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ตั้งอยูเ่ ชิงเขาอู๋ซันของเมืองหังโจว
เป็ นถนนสายหนึ่ งที่สะท้อ นให้เห็ นประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ของหางโจได้อ ย่างดี ถนนสายนี้ มี
ความยาว 460 เมตร กว้าง 120 เมตร ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปี ก่อน ขณะที่เมืองหังโจวเป็ นราชธานี
อยูน่ ้ นั ถนนเหอฝั่งเจียเป็ นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้าในสมัยนั้น ในปั จจุบนั ยังคงไว้ซ่ ึ งสภาพ
ดั้งเดิมของสิ่ งปลูกสร้างโบราณส่ วนหนึ่ งแล้ว บ้านเรื อ นทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ลว้ นสร้างจากไม้และมุ ง
หลังคาสี คราม มีลกั ษณะเรี ยบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนนสายนี้ ส่วนใหญ่เป็ นร้านค้าทัว่ ไป สมควรก่เวลานํา
ท่านเดินทางสู่ที่พกั
พักเมืองหังโจว JASMINE INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4*
หมายเหตุ กรุณาแยกเสื้อผ้ าใส่ กระเป๋ าเล็กเพื่อไปพักบนเขาหวงซาน 1 คืน และสะดวกต่ อการขนย้ ายเขาสู่ ที่พักบนเขาหวง
ซาน เพราะจุดลงกระเช้ าห่ างจากที่พัก พอสมควร ท่ านจะต้ องนํากระเป๋ าของท่ านเดินทางเท้ าเข้ าสู่ ที่พัก ( บริเวณ
จุดลงกระเช้ าจะมีคนรั บจ้ างแบกกระเป๋ าไปส่ งให้ ที่โรงแรม แต่ ต้องเสี ยค่ าใช้ จ่ายใบละประมาณ 10-20 หยวน
แล้ วแต่ ขนาดของกระเป๋ า )
วันที่สาม
หังโจว – หวงซาน – นั่งกระเช้ าขึน้ สู่ ภูเขาหวงซาน
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง
............ เดินทางสู่เมืองหวงซาน โดยรถไฟความเร็วสูงขบวนที่ G............
............
เดินทางถึงเมืองหวงซาน ตั้งอยูท่ างใต้ของแม่น้ าํ แยงซีเกียงในมณฑลอานฮุย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เขาหวงซาน ผ่านเส้นทางธรรมชาติงามตา
นําท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้ าขนาดใหญ่ ซึ่ งบรรจุคนได้ประมาณ 40 คน ใช้เวลา ประมาณ 8 นาที อุทยานแห่ งชาติ
เขา หวงซานได้รับคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโก้ ให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อปี ค.ศ.1990 เขา หวงซาน มี
เที่ยง
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คํา่

วันที่สี่
เช้ า

เที่ยง

คํา่

วันที่ห้า
เช้ า

เที่ยง

ยอดเขารวมทั้งหมดประมาณ 72 ลูก นํ้าตกใหญ่ 2 แห่ ง และลําธาร 24 สาย ความงดงามที่ธรรมชาติเสกสรรขึ้น
เป็ น หวงซาน นั้ น ประกอบไปด้ว ย ต้น สนรู ป ร่ า งแปลกประหลาดสวยงาม ก้อ นหิ น รู ป ร่ า งแปลกตาตาม
จินตนาการ ทะเลเมฆที่ลอยปกคลุ มทัว่ เขาและนํ้าพุร้อ น สมกับสํานวน “ไป 5 ภูกลับมาไม่มองภูเขา ไปหวง
ซาน กลับมาไม่ มองภู”ของ สี วีเสี่ ยเค่อ นักเดิ นทางจีนสมัย ราชวงศ์หมิงที่ไ ด้ไ ปสัมผัส เมื่ อ เดินทางถึ งยอดเขา
แล้ว นําท่านเที่ยวชมบริ เวณโดยรอบของอุทยาน ชมทะเลเมฆ ทะเลหิ น และมวลหมู่ตน้ สน ชมความงดงามตาม
อัธยาศัย
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร
พักที่บนเขาหวงซาน โรงแรม SHILIN HOTEL หรือเทียบเท่ า 4*
อุทยานแห่ งชาติหวงซาน – เป่ ยไห่ – ยอดกวงหมิงติ่ง – หินบินมา – หวงซาน – ถุนซี
บริ การอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชมทิวทัศน์ ด้านเหนื อเป๋ ยไห่ เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่
เหมื อ นหนึ่ งอยู่บ นแดนสวรรค์ จะเห็ นเมฆปุย ๆลอยไปมา ชมเขาต่ า งๆทาบกับฟากฟ้ า สวยสดงดงามสุ ดจะ
พรรณนา ชมยอดกวงหมิงติง่ เป็ นยอดเขาที่สูงเป็ นอันดับสองของเขาหวงซาน ชมทะเลหมอก และต้นสนรู ปร่ าง
แปลกตา ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ชมหินบินมา ซึ่งตั้งตระหง่านอยูท่ ี่หน้าผา เป็ นที่อศั จรรย์ใจแก่ผพู ้ บเห็นว่าหิ น
ก้อนนี้ทาํ ไมถึงตั้งอยูไ่ ด้ ท่านจะได้เห็นขุนเขาเป็ นรู ปร่ างต่างๆ บ้างเป็ นรู ปคล้ายดอกบัวบานเป็ นรู ปคล้ายวานร รู ป
คล้ายเจ้าแม่กวนอิม ภูเขาหินลอยมา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินชมความงามเขาซึ่งมีพ้นื ที่ 154 ตารางกิโลเมตร ชม
เทือกเขาน้อยใหญ่กว่า 72 ลูก ชมต้นสนที่มีอายุยนื นานหลายร้อยปี นําท่านชมความงดงามตามธรรมชาติขอ งขุน
เขาต่างๆ
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางลงจากเขาหวงซาน
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านช้อปปิ้ ง ถนนโบราณถุนซี เป็ นถนนโบราณที่ยงั คงอนุ รักษ์
แบบบ้านที่เป็ นสถาปั ตยกรรมโบราณของจีน บริ เวณถนนทั้งสองฝากฝั่งจะจําหน่ายสินค้าของที่ระลึกพื้นเมืองของ
มณฑลอานฮุย ท่านจะได้สมั ผัสบรรยากาศย้อนยุคแบบจีนโบราณ
พักที่เมืองถุนซี โรงแรม TIANDU INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่ า 4*
หวงซาน–เซี่ยงไฮ้ (รถไฟความเร็วสู ง)–หาดไหว่ธาน – ถนนนานกิง – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – บัวหิมะ+นวดเท้ า
 บริการอาหารเช้ า ที่ โรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทาง เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยรถไฟความเร็วสูง
นําท่านชม โรงงานผ้ าไหม ชมการผลิ ตผ้านวมจากรังไหม และผลิ ตภัณฑ์ที่ทาํ จากผ้าไหม ไม่ ว่าจะเป็ นเสื้ อ ผ้า
ผ้าพันคอ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านสู่ หาดเจ้ าพ่ อเซี่ยงไฮ้ (หาดไหว้ ธาน) ซึ่ งเป็ นต้นกําเนิ ด
อันลือชื่อของตํานานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็ นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่ งของเมืองเซี่ ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของ
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คํา่

ประเทศต่างๆในสมัยอาณานิ คมพร้อมชมอาคารสู งตระหง่านซึ่ งเป็ นศิล ปกรรมสไตล์ยุโรปรวมทั้งตึกธนาคาร
กรุ งเทพที่ปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยที่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสี ยงของเมือง
เซี่ยงไฮ้ สองข้างทางจะมีร้านค้าจําหน่ ายสิ นค้าต่างๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม. นําท่านลอดอุโมงค์
เลเซอร์ ที่ประดับประดาด้วยแสง สี จากเลเซอร์ เป็ นอุโมงค์ขา้ มสู่ฝั่งผูต่ งและผูซ่ ี โดยอุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นสําหรับ
นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเป็ นอุโมงค์เลเซอร์แห่งแรกของจีน จากนั้นนําท่านสู่ ตึกสตาร์ บัค สาขาใหญ่ที่สุดในโลก
อาคาร 2 ชั้น พื้นที่กว่า 2,700 ตารางเมตร พร้อมพนักงานกว่า 400 คน เป็ นร้านสตาร์บคั สาขาแรกและสาขาเดียวที่
มอบประสบการณ์ดิจิตอลให้กบั ลูกค้าไปพร้อมๆกับการจิบกาแฟ พัฒนาแอปลิเคชัน่ โดยอาลี บาบา จากนั้นนํา
ท่านเยี่ยมชม ศู นย์ ส มุน ไพรจี น บัว หิ ม ะ ยาสามัญประจํา บ้า นที่ มีชื่อ เสี ยงของเมื อ งจี น ฟั งบรรยายสรรพคุ ณ
สมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงมากว่าพันปี พร้อมรับบริ การนวดเท้าคลายความเมื่อยล้า ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารกลับที่พกั
พักที่เซี่ยงไฮ้
โรงแรม HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่หก
เช้ า

ตลาดร้ อยปี – ร้ านหยก – ตลาดเถาเป่ า – เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ
 บริการอาหารเช้ า ที่ โรงแรม หลังอาหารนําท่านสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลาดร้ อยปี เซี่ยงไฮ้ เป็ นตลาดเก่า
ของผูต่ ง เมืองเซี่ยงไฮ้ อาคารบ้านเรื อนบริ เวณนี้เป็ นสถาปั ตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตกแต่งสไตล์
สถาปั ตยกรรมแบบโบราณจีน และเก่ากว่าร้อยปี ที่ยงั คงความงดงาม ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมือง อาหาร
ขึ้นชื่อของที่นี่คือ เสี่ยวหลงเปา อันลือชื่อ และยังมีขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านแวะชมโรงงานหยกจีน เครื่ องประดับนําโชคที่คน
จีนนิยม จากนั้นนําท่านเลือกซื้อสินค้าราคาถูกและของฝากต่างๆที่ตลาดเถาเป่ า ให้ท่านเลือกต่อรองราคาได้จน
พอใจ
คํา่
 บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่สนามบิน
22.30 น. นําท่านเหินฟ้ ากลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FM 841 *บริการอาหารและเครื่องดื่ม*
01.55+1 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

*** อาจมีการเปลีย่ นแปลง ไฟล์ บินได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ***

4
http://www.chinaprotour.com/ (PH) ภูเขาหวงซาน หังโจว เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 5คืน (MU)

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel: 02-542-4343 Website: www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com

กําหนดการเดินทาง

ทัวร์ ราคาพิเศษไม่ มีราคาเด็ก

พักเดีย่ ว

17-22 , 25-30 เม.ย.62
8-13 , 15-20 , 22-27 พ.ค. 62
29 พ.ค.-3 มิ.ย. // 30 พ.ค.-5 มิ.ย.62
12-17 , 19-24 , 23-28 มิ.ย. 62

23,999.-

5,900.-

**รายการนี้จะเข้ าร้ านส่ งเสริมการท่องเที่ยวจีน ใบชา , หยก , ผ้ าไหม , ศูนย์ สมุนไพรจีน+นวดเท้ า
เพื่อโปรโมทการท่ องเทีย่ ว แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนําเสนอประมาณ 60-90 นาที **
เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ เมือ่ ท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ ท่านตามคณะท่องเทีย่ วตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตาม
ความเหมาะสม หากท่านต้องการทีจ่ ะไม่ท่องเทีย่ วตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ ท่านชําระเงินเพิ่ม 2,000 บาท ต่อวันต่อ
ท่าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็ นราคาพิเศษซี่งได้ รับการสนับสนุนจากการท่องเทีย่ วจีนและร้ านค้าต่างๆ

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ***หากท่ านที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้ วขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คนื ค่าวีซ่าจีน***
*** ค่านํ้าหนักกระเป๋ า ท่ านละ 23 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีที่นํ้าหนักเกิน กรุณาชําระค่าใช้ จ่ายส่ วนนํ้าหนักทีเ่ กินเอง ***

อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
- ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

-ค่ าทิปไกด์ ท้องถิน่ , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ 1,500 บาท/ท่ าน ตลอดการเดินทาง
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เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจอง มัดจําท่ านละ 8,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

@ @ เอกสารสํ าหรับยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ส่ งเอกสารก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 15 วันทําการ @ @
- ใช้ สําเนาพาสปอร์ ตถ่ ายเต็ม 2 หน้ า ส่ งให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายการเดินทางอย่ างน้ อย 15 วันทําการ

@ @ เอกสารสํ าหรับยื่นวีซ่าจีนแบบเดี่ยว กรณีส่งเอกสารยืน่ วีซ่ากรุ๊ปไม่ทัน @ @
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
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- รู ปถ่ ายต้ องไม่ ใส่ ชุดข้ าราชการ, ชุดรับปริญญา, เสื้อแขนกุด โดยเด็ดขาด, ไม่ ใส่ เครื่องประดับ

2. เพิม่ ค่าใช้ จ่ายท่ านละ 1,500 บาท
3. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์)
สํ าหรับผู้เดินทางที่เป็ นเด็กอายุตํ่ากว่ า 18 ปี
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. สําเนาสูติบตั ร (เด็กอายุต่าํ กว่า 6 ปี ขอสูติบตั รตัวจริ ง )
3. สําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดาและมารดา
4. หากมีการเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล กรุ ณาแนบเอกสารมาด้วย
5. หากเด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับพ่อหรื อแม่ กรุ ณาขอหนังสื อให้ความยินยอม จากทางเขตหรื ออําเภอ พร้อม
ระบุชื่อของท่านที่พาเด็กเดินทางด้วย
6. กรณี บิดาและมารดาแยกทางกัน ต้องสําเนาทะเบียนหย่าและเอกสารขอดูแลบุตร
สํ าหรับผู้เดินทางที่เกิดที่ประเทศจีน
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์)
3. หากเป็ นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เคยมีวซี ่าจีน
4. หากไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน แนบพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า
หมายเหตุ : โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
อัตราค่าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิ่มให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่าช้ า
- ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 1,500 บาท
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่ รับเล่ มของท่ านวีซ่าในกรณีดังนี้คอื
1.
2.
3.
4.

ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
นํารู ปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
นํารู ปถ่ายเล่นๆ มีววิ ด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพือ่ ยืน่ วีซ่า
นํารู ปที่เป็ นกระดาษสติกเกอร์ หรื อ รู ปที่ใช้กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์

เงื่อนไขในการให้ บริการเดินทางโดยสายการบิน
เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่ านจองและจ่ ายมัดจําแล้ ว ถ้ าผู้
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จองยกเลิกจะไม่ มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้
จองจะไม่ สามารถทําเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ ท้ังหมดหรือบางส่ วนได้ เว้ นแต่
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษัทฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ
ทังสิ
้ ้น ถ้ ายังไม่มีการยื่นวีซา่ หรื อมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้ วหรื อมีค่า
ใช่จ่ายอื่นใด บริ ษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้ าตามจริ งเท่านัน้
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ ออกไปแล้ ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้ อง
รับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมการเปลีย่ นชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษี น ้ามันเชื ้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สาย
การบินกาหนด และบริ ษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้ จ่ายไปล่วงหน้ าตามจริ ง เช่น ค่าวีซา่ เป็ นต้ น
4. กรณีที่ท่านซือ้ ตั๋วเพิ่ม เกินจากจ านวนตัว๋ ที่มีในกรุ๊ ป ทางบริ ษัทจองตั๋วผ่านอินเตอร์ เน็ตให้ ท่านผู้เดินทางจะไม่สามารถ
เปลีย่ นชื่อผู้เดินทาง หรื อเปลีย่ นผู้เดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกาหนด จะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายตัว๋ เต็มใบ
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาํ หนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ นึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่ งไม่ อาจรับผิดชอบต่อความ
เสี ยหายต่างๆที่อยูเ่ หนื อการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาใน
ตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสู ญหาย
ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
-บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อ
เกิดปั ญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย หรื อสู ญหายระหว่างการ
เดินทาง กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลย
พินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ
-กรณี เกิ ดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ ทางการเมื อ ง, สายการบินยกเลิ กเที่ยวบินหรื อ เหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาํ ให้มิ
สามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
หรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ
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-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรื อเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรื อทดแทนรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการ

บริษทั ฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท
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