
XW-S21 เซี่ยงไฮ้-หังโจว 5วัน 3คืน

CODE XW-S21: เซี่ยงไฮ้-หังโจว 5วัน3คืน

เซี่ยงไฮ้“นครปารีสแห่งตะวันออก”หอไข่มุก ท่องโลกไซเบอร์อุโมงเลเซอร์ หาดไว่ทาน

สถานที่สุดโรแมนติดจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเซี่ยงไฮ้ ถ่ายรูปเช็คอินสุดฮิป ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในโลก

หังโจว“สวรรค์บนดิน” ทะเลสาบซีหู ตำนานรักนางพญางูขาว ช้อปปิ้งถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ถนนนานจิงลู่

ตลาดก๊อปปี้เถาเป่าเฉิน

เมนูสุดพิเศษ:กุ้งมังกร+ไก่ขอทานหมูพันปี+เสี่ยวหลงเปา

พักหรูโรงแรมระดับ 4 ดาว (หังโจว 1 คืน, เซี่ยงไฮ้ 2 คืน)

บินตรงโดยสายการบิน NOK SCOOT



ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว

1 สนามบินดอนเมือง

2 เซี่ยงไฮ้-เมืองหังโจว-หมู่บ้านชาหลงจิ่ง-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

3
ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ-เมืองโบราณซินฉาง-เซี่ยงไฮ้ - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-

ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในโลก

4 ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ถนนนานจิง - ตลาดเถาเป่า-สนามบินผู่ตง

5 สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว

25 Feb - 01 Mar 2019 7,888 10,888 10,888 10,888 3,500

27 Feb - 03 Mar 2019 7,888 10,888 10,888 10,888 3,500

02 - 06 Mar 2019 8,888 11,888 11,888 11,888 3,500

13 - 17 Mar 2019 9,888 12,888 12,888 12,888 3,500

20 - 24 Mar 2019 9,888 12,888 12,888 12,888 3,500

27 - 31 Mar 2019 9,888 12,888 12,888 12,888 3,500

03 - 07 Apr 2019 12,888 15,888 15,888 15,888 3,500

10 - 14 Apr 2019 15,888 18,888 18,888 15,888 3,500

17 - 21 Apr 2019 9,888 12,888 12,888 12,888 3,500

24 - 28 Apr 2019 9,888 12,888 12,888 12,888 3,500

01 - 05 May 2019 11,888 14,888 14,888 14,888 3,500

08 - 12 May 2019 9,888 12,888 12,888 12,888 3,500

15 - 19 May 2019 9,888 12,888 12,888 12,888 3,500

22 - 26 May 2019 9,888 12,888 12,888 12,888 3,500

29 May - 02 Jun 2019 9,888 12,888 12,888 12,888 3,500

05 - 09 Jun 2019 9,888 12,888 12,888 12,888 3,500

12 - 16 Jun 2019 9,888 12,888 12,888 12,888 3,500

19 - 23 Jun 2019 9,888 12,888 12,888 12,888 3,500

26 - 30 Jun 2019 9,888 12,888 12,888 12,888 3,500

03 - 07 Jul 2019 9,888 12,888 12,888 12,888 3,500

10 - 14 Jul 2019 11,888 14,888 14,888 14,888 3,500



17 - 21 Jul 2019 9,888 12,888 12,888 12,888 3,500

24 - 28 Jul 2019 11,888 14,888 14,888 14,888 3,500

31 Jul - 04 Aug 2019 11,888 14,888 14,888 14,888 3,500

07 - 11 Aug 2019 11,888 14,888 14,888 14,888 3,500

14 - 18 Aug 2019 9,888 12,888 12,888 12,888 3,500

21 - 25 Aug 2019 9,888 12,888 12,888 12,888 3,500

28 Aug - 01 Sep 2019 9,888 12,888 12,888 12,888 3,500

04 - 08 Sep 2019 9,888 12,888 12,888 12,888 3,500

11 - 15 Sep 2019 9,888 12,888 12,888 12,888 3,500

18 - 22 Sep 2019 9,888 12,888 12,888 12,888 3,500

25 - 29 Sep 2019 9,888 12,888 12,888 12,888 3,500

16 - 20 Oct 2019 9,888 12,888 12,888 12,888 3,500

23 - 27 Oct 2019 11,888 14,888 14,888 14,888 3,500

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง

17.30 คณะเดินทาง พร้อมกันที่ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออก สนามบินนานาชาติดอนเมือง

หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินหมายเลข 7สายการบิน NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารต่าง ๆ

พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่)

กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสา

ยการบิน

21.05 เดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน Nokscoot เที่ยวบินที่

XW858 *ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 2 เซี่ยงไฮ้-เมืองหังโจว-หมู่บ้านชาหลงจิ่ง-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

02.20 ถึง สนามบินผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

เข้าสู่ที่พัก RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAR HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน



เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)

เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง อยู่ห่างจากเซี่ยงไฮ้ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว 180 กิโลเมตร

หังโจวเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความเก่าแก่ที่สุดของจีน (อีก 6 เมือง ได้แก่ ซีอาน โล่วหยาง เจ้อโจว ปักกิ่ง หนานจิง

และเสฉวน) หังโจวเป็นเมืองซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรม

และสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน

ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู (โจว)

หัง(โจว)” (สวรรค์บนดิน) เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามสองฟากถนน นำท่านสู่ หมู่บ้านชาหลงจิ่ง

แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ขึ้นชื่อของจีน “หลงจิ่งฉา” กล่าวกันว่า “ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน”

เนื่องจากว่าชาหลงจิ่งนั้นมีรสชาติที่อ่อนละมุน จากยอดของใบชาที่มีกรรมวิธีทำด้วยการคั่ว ในขณะที่ใบชายังสด

ชาหลงจิ่งจึงได้รับการยอมรับจากนักดื่มชาทั่วทุกมุมโลก เหมาะแก่ผู้ที่กำลังเริ่มหัดดื่  มชา เพราะชาจะมีรสอ่อนๆ

สีสวย รสหวานไม่ฝาด กลิ่นหอมจางๆ ที่สำคัญยังมีประโยชน์มากมาย เช่น บำรุงสายตา ลดไขมันในเส้นเลือด

ลดน้ำหนัก เป็นต้น

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

 นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ชมทัศนียภาพอันงดงามและวิจิตรตระการตาของทะเลสาบซีหู

ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู พร้อมฟังเรื่องราวซึ่งเป็นที่มาของตำนานรัก “นางพญางูขาว”

กับชายคนรักชื่อ “โข้วเซียน”ชม ธรรมชาติอันงดงามรอบๆทะเลสาบ จนได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า

“พฤกษชาติในนครินทร์” นำท่านช้อปปิ้ง ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจวได้อย่างดี

ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง120เมตร

ในปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ่งแล้ว

บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยกับสินค้ามากมาย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

เข้าสู่ที่พัก BALISHA HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 3
ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ-เมืองโบราณซินฉาง-เซี่ยงไฮ้ - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-

ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในโลก

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ คลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ คลองแห่งนี้มีความยาวท้ังหมด ประมาณ1,794 กิโลเมตร

ซึ่งไหลผ่านปักกิ่ง, เทียนสิน, เหอเป่ย, ซานตง,เจียงซูและ เจ้อเจียง

นำท่านล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่ยังคงถูกรักษาแบบโบราณไว้เป็นอย่างดีนำท่าน  แวะชม

โรงงานผลิตผ้าไหม อันลือชื่อของจีน วิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าเพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษกุ้งมังกร

แวะชม ร้านยางพารา เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผ้าห่ม ที่นอน กระเป๋า รองเท้า

ฯลฯ นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณซินฉาง สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านแ  ละธรรมชาติอันบริสุทธิ์

อิสระให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เซี่ยงไฮ้

(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง) เมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่มีลวดลาย

สวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนได้รับขนานนามว่าเป็น “นครปารีสแห่งตะวันออก”  เดินทางสู่
ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้

เป็นตลาดเก่าอาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง

ตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน ที่ยังคงความงดงาม ทั้งร้านขายอาหาร

ร้านขนมพื้นเมืองอาหารขึ้นชื่อของที่นี่คือ เสี่ยวหลงเปา อันลือชื่อ และยังมีขายของที่ระลึกต่างๆมากมาย

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย นำท่านถ่ายรูปเช็คอินสุดชิคกับ ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในโลก เป็นอาคาร

2 ชั้น พื้นที่กว่า 2,700 ตารางเมตร พร้อมพนักงานกว่า 400 คน

เป็นร้านสตาร์บัคสาขาแรกและสาขาเดียวที่มอบประสบการณ์ดิจิตอลให้กับลูกค้าไปพร้อมๆกับการจิบกาแฟ

พัฒนาแอปลิเคชั่นโดยอาลีบาบา

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา

เข้าสู่ที่พัก RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAR HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 4 ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ถนนนานจิง - ตลาดเถาเป่า-สนามบินผู่ตง

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่

ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

จากนั้นนำท่านเดินทางถ่ายรูปด้านล่าง หอไข่มุก (ไม่รวมค่าลิฟท์) ที่ตั้งอยู่ฝั่งผู่ตงริมแม่น้ำหวังผู่ เขต ลู่เจียจุ่ย

แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1993 มีความสูง 468 เมตร นับเป็นหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเซียและสูงดันดับ 3 ของโลก

จากนั้นนำท่าน อุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ำหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยแสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ

ตื่นตาตื่นใจ นำท่านเที่ยวชม หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮโฉมใหม่ (หาดไว่ทาน)

ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้

ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆ ในสมัยอาณานิคม พร้อมชมอาคารสูงตระหง่าน

ซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรป



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษไก่ขอทานหมูพันปี

เดินทางสู่ ถนนนานจิง หรือ นานจิงลู่ เป็นย่านช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สุดของเซี่ยงไฮ้

เป็นตลาดซื้อขายของกันคึกคักตั้งแต่่ทศวรรษ 1920 ตั้งอยู่ฝั่งผู่ซี กินพื้นที่ยาวตั้งแต่ฝั่งตะวันตกของ “เดอะ

บันด์” ถึง “พีเพิลส์ สแควร์” เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก

แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างล้ำเลิศยิ่งกว่าทองและเพชรนั่นก็คือ หยกจีน

ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญ  มณีล้ำค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาว ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ

เผ่าเย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค นำท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ ตลาดเถาเป่า ตลาดจำหน่ายสินค้าราคาถูก

มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย อาทิเช่น เสื้อผ้า ผ้าไหม รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินผู่ตง

วันที่ 5 สนามบินดอนเมือง

03.35 เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Nokscoot เที่ยวบินที่ XW857

07.10 ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

**กรณีลูกค้าต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อคอนเฟิร์มเวลากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง**

สิ่งที่ลูกค้าจำเป็นต้องรับทราบก่อนเดินทาง

-  เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง

กำหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล อาทิเช่น บัวหิมะ, หยก, ใบชา,

นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ผีชิว,ร้านยางพารา ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ 

จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องให้ทุกท่านแวะเข้าไปชม

แต่จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น

*** หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ

หรือไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมืองหรือร้านของรัฐบาลร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม

ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม ร้านละ 2,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง ***



-  ลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดและต้องออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร์, หรือรถไฟ)

กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด

เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก

หมายเหตุ:  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง

กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทำการจอง   กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน

มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า

อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น)  โปรดเข้าใจและรับทราบว่า 

ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี





*** ออกเดินทางขั้นต่ำ  20 ท่าน หากเดินทางต่ำกว่ากำหนด

มีความจำเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม

หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน

***การนับอายุเด็ก ใช้วัน เดือน ปีเกิด ตามหน้าพาสปอร์ต และวันที่เดินทาง เป็นเกณฑ์ในการนับอายุ***

อัตราค่าบริการรวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – เซี่ยงไฮ้ (PVG) – กรุงเทพฯ(DMK)  

2.ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง)

3.ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามที่ระบุไว้ในรายการ)

4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์

5.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกำหนด

6.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ

การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ

และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าบริการไม่รวม

1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)

2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร

ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ

3.ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)

4.ค่าทำหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว

5.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)

กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านต้องชำระค่าน้ำหนักกระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ

6.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ป 1,500 บาทสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทย ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

7.(7.1)ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน

   (7.2)ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า

เงื่อนไขในการจอง  มัดจำท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  และชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า

(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกก

ารเดินทาง)



การยกเลิกการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น

เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

หมายเหตุ :

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ

และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ

ทั้งหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. รายการท่องเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง

หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน

ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่เข้าพัก ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของแต่ละโรงแรม

และไม่สามารถรับประกันได้ 

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

และอาจมีค่าบริการเพิ่มเติมของแต่ละสนามบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ



ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง

ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว

อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ

การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการต่างๆไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

12. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน

13. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตาม

พ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้

และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ

ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)

14. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ

ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด


