
 

 

 

 

  

กาํหนดการเดนิทาง วนัที/ : 31 ต.ค. – 04 พ.ย. 60 14,900.-

กาํหนดการเดนิทาง วนัที/ : 03 – 06 พ.ย.60 15,900.-
โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที/ยง คํ/า โรงแรมที/พกั

1
กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– เซี9ยงไฮ ้– หมูบ่า้นนํAาโบ

ราณเยี9ยเหอ + ลอ่งเรอืชมเมอืง –รา้นยางพารา – หงัโจว – 

ถนนโบราณซง่เหอฝางเจยี

O O O
LIANG AN INTER 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่4*

2
หงัโจว – สวนใบชาหลงจิ9ง – ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู– รา้น

ผา้ไหม – เซี9ยงไฮ ้– ถนนศลิปะเถี9ยนจืNอ – GLOBAL 

GARBOR

O O O
PUJIANG Berkesy 

Residence  
หรอืเทยีบเทา่ 4 *

                                                                                                                Page !  of 1  1
   

SAVE PRICE เซี/ยงไฮ ้หงัโจว  
สวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์

4 วนั 3 คนื (CA) 
โดยสายการบนิไชนา่ แอรไ์ลน ์



วนัแรก      กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– เซี/ยงไฮ ้– หมูบ่า้น นํ Iาโบราณเยี/ยเหอ+ลอ่งเรอืชม
เมอืง – รา้นยางพารา – หงัโจว – ถนนโบราณซง่เหอฝางเจยี 

วนัที9สอง    หงัโจว-สวนใบชาหลงจิ/ง-ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี-ูรา้นผา้ไหม-เซี/ยงไฮ-้ ถนนศลิปะเถี/ยนจืQอ 
– ชอ๊ปปิI ง GLOBAL HARBOR 

3 เซี9ยงไฮ ้– อสิระเต็มวนัเซี9ยงไฮด้สินยีแ์ลนด ์(รวมคา่เขา้) O - -
PUJIANG Berkesy 

Residence  
หรอืเทยีบเทา่ 4 *

4
รา้นยาสมนุไพรจนี – ตลาดเฉนิหวงัเมี9ยว – รา้นหยก – 

หาดไวท่าน – อโุมงคเ์ลเซอร ์– ตลาดเถาเป่า – เซี9ยงไฮ ้– 

กรงุเทพฯ 

O O ✈

ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิ/นและคนขบัรถทา่นละ 150 หยวน/ทรปิ 
(***ราคานีIไมร่วมคา่วซีา่หมูค่ณะ เก็บเพิ/ม ทา่นละ 1,000 บาท***)

01.20 น. คณะพรอ้มกนัที9 สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิ ประต ู 9 เคานเ์ตอร ์ U สายการ
บนิ แอรไ์ชน่า โดยมเีจา้หนา้ที9 คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจ
เชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น

04.20 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงเซี9ยงไฮ ้โดยเที9ยวบนิที9 CA806

09.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตผิูต่งเมอืงเอกเทศเซี/ยงไฮ ้ ซึ9งถอืเป็นชมุชน
เกา่ตั Aงแต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็นหมูบ่า้นชาวประมงจนถงึสมัยรา
ชวงศซ์ง่ไดเ้ปลี9ยนแปลงเป็นเซี9ยงไฮซ้ ึ9งขณะนัAนเป็นเพยีงชมุชนเล็กๆหลังจาก
สงครามฝิ9น ค.ศ. 1848 ตวัเมอืงเซี9ยงไฮถ้กูเปิดเป็นเมอืงทา่และเขตเชา่ของ
นานาชาต ิ ตั Aงอยูร่มิแมนํ่Aาหวงผู ่ หา่งจากปากแมนํ่Aาแยงซเีกยีง 17 กโิลเมตร 
แบง่ออกเป็น 2 เขต คอื เขตผูต่ง(ใหม)่ และเขตผูซ่(ีเกา่) กั Aนโดยแมนํ่Aาหวงผู ่
นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัAน นําทา่นชม เมอืงโบราณเยี/ยะ
เหอ เรยีกอกีชื9อหนึ9งวา่เขตประวตัศิาสตรเ์ยี9ยะเหอ ตั Aงอยูท่ี9เมอืงเจยีซงิ มพีืAนที 9 
9 ตารางเมตร ในถนนเต็มไปดว้ยลําธารเสน้เล็กๆ บา้นเรอืนแบบรัชวงศช์งิ จาก
นัAนนําทา่นแวะรา้นสนิคา้ยางพารา

ใชเ้วลาเดนิ
ทาง3ชม. 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงหงัโจว ซึ9งเป็นเมอืงหลวงของมณฑลเจอ๋เจยีง ซึ9งมี
ความมั9งคั9งมากที9สดุแหง่หนึ9งเป็นแหลง่เภสัชอตุสาหกรรมและสถาบันศลิปะที9
มชี ื9อเสยีงแหง่หนึ9งของประเทศจนี ซึ9งในอดตีมคํีาเปรยีบเปรยถงึความสวยงาม
ของเมอืงหังโจวและซโูจววา่ “บนฟ้ามสีวรรค ์ บนดนิม ี ซ(ูโจว) หัง(โจว)” 
เพลดิเพลนิกบัทวิทศันอ์นังดงามสองฟากถนน   จากนัAน ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิAง 
ถนนโบราณเหอฝั/งเจยี รา้นคา้ตา่งๆ ตกแตง่แบบจนีโบราณ มี สิAนคา้พืAนเมอืง 
และของที9ระลกึใหท้า่นเลอืกซืAอไปเป็นของฝากตามอธัยาศยั

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร

พกัที/  LIANG AN INTER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* หงัโจว

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
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วนัที9สาม       เซี/ยงไฮ ้– อสิระเต็มวนัเซี/ยงไฮด้สินยีแ์ลนด ์( รวมคา่เขา้ ) 

นําทา่นเขา้ชม หมูบ่า้นเหมยเจยีอ ู (ไรช่าหลงจิ9ง) แหลง่ผลติใบชาเขยีวที9ข ึAนชื9อ
ของจนี ใหท้า่นไดช้มิชาขึAนชื9อ โดยกลา่วกนัวา่ “ดื9มชาหลงจิ9ง เพยีง 1 จบิ ปาก
จะหอมตลอดวนั”จากนัAน ทกุทา่นลอ่งทะเลสาบซหี ู เนื9องมาจากตั Aงอยูท่างทศิ
ตะวันตกของเมอืงหังโจวทะเลสาบมลีักษณะใกลเ้คยีงกับวงร ี มเีนืAอที9 5.66 
ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กโิลเมตร นํAาลกึเฉลี9ย 1.5 เมตร สาม
ดา้นถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาและอกีหนึ9งดา้นเป็นเมอืงรอบซหี ู ประกอบไปดว้ย
สถานที9สําคญัมากกวา่ 30 แหง่และสถานที9ชมทวิทศันม์ากกวา่ 40 แหง่ โดยจดุ
สําคญักไ็ดแ้ก ่ หนึ9งภเูขา สองทางสามเกาะ หา้ทะเลสาบ และสบิทวิทศัน ์ นํา
ทา่นลอ่งเรอืผา่นชม สะพานขาดซึ9งเป็นที9มาของตํานานเรื9อง“นางพญางูขาว” 
และชมโคมไฟ 3 ดวง ทบัแสงจันทรนํ์Aาลกึตลอดจนชมธรรมชาตอินังดงามสด
ชื9นรอบๆ ทะเลสาบแหง่นีAที9ไดรั้บสมญานามจากนักทอ่งเที9ยววา่ “พฤกษชาตใิน
นครนิทร”์

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ ไกข่อทาน+หมตุงโพ

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซี/ยงไฮ ้ ระหวา่งทางนําทา่นเขา้ชม โรงงานผา้ไหม 
ที9เมอืงแหง่ไหม ถงเซยีง จากน ัIนนําทา่นชม ยา่นศลิปะถนนเทยีนจื9อฝาง  เป็น
เขตอยูอ่าศยัของชาวบา้นในยคุ ค.ศ.1920 – 1930  ประกอบไปดว้ย
บา้นทรงยโุรปสลบักบับา้นแบบจนี ถนนแหง่นีIเร ิ/มมชีื/อเสยีง ในปี ค.ศ. 
1998 เพราะการจดัแสดงผลงานศลิปะจากศลิปินแบบตดิดนิ หรอืที/
ปจัจบุนัเรยีกวา่ “แนวสตรที” ภายในเต็มไปดว้ยคาเฟ่ และรา้นขายของที/
ระลกึ  และงานแสดงของศลิปปินท ัIงในและตา่งประเทศ นําทา่นเดนิทางสู ่
GLOBAL HARBOR เป็น SHOPPING MALL ในเมอืงที/ใหญท่ี/สดุในโลก  
กอ่สรา้งแบบสถาปตัยกรรมสไตลศ์ลิปะแบบ  โคโลเนยีล  เป็นหนึ/งเดยีว
ในประเทศจนี ใหค้ณุไดค้วามรูส้กึเหมอืนชอ้ปปิI งอยูย่โุรปโดยไมต่อ้งเดนิ
ทางไกลภายในน ัIนมสีนิคา้มากมายท ัIงในประเทศและตา่งประเทศ ช ัIน
สองเนน้สนิคา้ที/ออกแบบโดยนกัออกแบบชื/อดงัใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบั
การชอ้ปปิI งและถา่ยรปู

ใชเ้วลา
ประมาณ 4 
ช.ม.

คํ/า บรกิารอาหารคํ/า ณ ภตัตาคาร

ที/พกั RAYFONT SHANGHAI XUHUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 * เซี/ยงไฮ้

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

จากนัAนเดนิทางสู ่Shanghai Disneyland ใหญเ่ป็นอนัดบัสองของโลก
ดสินยีแ์ลนดเ์วอรช์ั9นเซี9ยงไฮจ้ะมตีวัละครในนทิานเรื9องใหมซ่ึ9งออกแบบมาโดย
เฉพาะสําหรับที9เซี9ยงไฮพ้รั9งพรอ้มดว้ยสิ9งดงึดดูใจยิ9งใหญอ่ลงัการเชน่ทมูอรโ์รว์
แลนดอ์า่วขมุสมบตัดินิแดนแฟนตาซสีวนแหง่จนิตนาการภายในบรเิวณสวนสนุก
แหง่นีAยงัแบง่พืAนที9สว่นหนึ9งสําหรับเป็นเมอืงดสินยีห์รอืดสินยีท์าวนซ์ ึ9งประกอบ
ดว้ยแหลง่ชอ้ปปิAงรา้นอาหารและสิ9งบนัเทงินอกจากนัAนยงัมโีรงแรมที9พัก2แหง่
รวมทั Aง“วชิชิ9งสตารป์ารก์“ ( Wishing Star Park) บรเิวณชมทศันยีภาพที9
สวยงามตามธรรมชาตบินเนืAอที92,440ไรแ่ละสวนโมเสกอนัน่าตื9นตาเลา่เรื9อง
เกี9ยวกบั12นักษัตรดว้ยตวัละครของดสินยีน์อกจากนัAนเซี9ยงไฮ ้ดสินยีแ์ลนดย์งัมี
ปราสาทเจา้หญงิ (The Enchanted Storybook Castle) ซึ9งเป็นสญัลกัษณข์อง
ดสินยีแ์ลนดข์นาดใหญท่ี9สดุและสงูที9สดุเทา่ที9วอลตด์สินยีเ์คยสรา้งมาโดย
ประสาทแหง่นีAจะเป็นที9อยูข่องเจา้หญงิหลายองคอ์กีดว้ย 

***อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารคํ/าตามอธัยาศยั ***
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วนัที9สี9         รา้นยาสมนุไพรจนี – ตลาดเฉนิหวงัเมี9ยว – รา้นหยก – หาดไวท่าน – อโุมงคเ์ลเซอร ์– 
                 ตลาดเถาเป่า – เซี9ยงไฮ ้– กรงุเทพฯ 

***************************** 
โปรแกรมการเดนิทางเปลี/ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี/ยนแปลงรายการทอ่งเที/ยว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเที/ยวบางรายการและจะตอ้งมจีาํนวนผูโ้ดยสาร 

จาํนวน 15 ทา่นขึIนไปจงึออกเดนิทางในกรณีที/มจีาํนวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 

อตัราคา่บรกิาร 

พกัที/ PUJIANG BERKESY RESIDENCE  หรอืเทยีบเทา่ 4 * เซี/ยงไฮ้

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

จากนัAนเขา้ชมรา้นสมนุไพรจนี พรอ้มฟังการบรรยายสรรพคณุของสมนุไพรจนี 
ยาประจําบา้นที9มชี ื9อเสยีงและใหท้า่นไดเ้ลอืกซืAอตามอธัยาศยั  จากนัAนนําทา่น
เดนิทางสู ่ตลาดเฉงิหวงัเมี/ยว หรอืที9เรยีกกนัวา่ วดัเทพเจา้ประจําเมอืง เคยตั Aง
อยูใ่จกลางเมอืงเกา่ ซึ9งไดก้ลายเป็นศนูยร์วมสนิคา้ และอาหารพืAนเมอืงที9แสดง
ถงึเอกลักษณ์ของชาวเซี9ยงไฮม้กีารผสมผสานระหวา่งอดตีและปัจจบุันไดอ้ยา่ง
ลงตวั ซึ9งเป็นยา่นสนิคา้ราคาถกูที9มชี ื9ออกียา่นหนึ9งของนครเซี9ยงไฮ ้ ใหท้า่นอสิ
ระชอ้ปปิAงตามอธัยาศยั

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัAนเยี9ยมชม ศนูยห์ยก อัญมณีลํAาคา่ เครื9องประดับที9นยิมกันอยา่งแพร่
หลายเพราะเชื9อวา่ใส ่ แลว้จะชว่ยป้องกนัอนัตรายได ้ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซืAอ กําไร
หยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลที9มคีณุภาพและมชีื9อเสยีงของประเทศจนี 
จากนัAน นําทา่นสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ตั Aงอยูบ่นฝั9งตะวนัตกของแมนํ่Aาหวงผูม่ี
ความยาวจากเหนือจรดใตถ้ึง4กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที9ไดช้ื9อว่า 
“พพิธิภณัฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็นสญัลกัษณท์ี9โดดเดน่ของนครเซี9ยงไฮ ้ อกีทั Aงถอื
เป็นศูนย์กลางทางดา้นการเงนิการธนาคารที9สําคัญ แห่งหนึ9งของเซี9ยงไฮ ้
ตลอดแนวยาวของไวท่ันเป็นแหลง่รวมศลิปะสถาปัตยกรรมที9หลากหลาย เชน่ 
สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั Aงการผสมผสานระหว่าง
สถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที9ตั Aงของหน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรม
ศลุกากร โรงแรม และสํานักงานใหญ ่ จากนัAนนําทา่นนั9ง รถไฟอโุมงเลเซอร ์
ลอดอโุมงคใ์ตแ้มนํ่Aาหวงัผู ่ ซึ9งเป็นอโุมงคส์รา้งลกึลงไปจากพืAนแมนํ่Aา 9 เมตร 
ยาว 646.7 เมตร ภายในประดบัตกแตง่ดว้ยไฟเลเซอรเ์ป็นรปูตา่งๆ จากนัAนให ้
ท่านชอ้ปปิAงจุใจกับตลาดกอ๊ปปีI  TAOBAOCHENG มีสนิคา้ใหเ้ลอืกซืAอ
มากมายหลากหลายยี9หอ้ในราคายอ่มเยาไมว่า่จะเป็นเสืAอผา้ กระเป๋า ใหท้า่น
เลอืกชอ้ปอยา่งเต็มอิ9ม

เย็น บรกิารอาหารเย็น   ณ ภตัตาคาร

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ

23.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเที/ยวบนิที/  CA805

03.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ……

กาํหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ ไมม่รีาคาเด็ก พกัเดี/ยว 
เพิ/ม
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ขอ้ควรทราบ : รา้นที/ระบุในโปรแกรมคอืรา้นนวดฝ่าเทา้+บวัหมิะ,รา้นชา, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหมและรา้นหยกซึ/ง
จาํเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ยเพราะมผีลกบัราคาทวัรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้บันกัทอ่งเที/ยวทกุทา่นทราบวา่
ทกุรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึ/งจะใชเ้วลารา้นละ 60-90 นาท ี ซืIอหรอืไมซ่ืIอข ึIนอยูก่บัความพอใจ
ของลกูคา้เป็นหลกัไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัIงส ิIน (หากทา่นใดอยูใ่นรา้นไมถ่งึตามเวลาที/รา้นกาํหนด...และไมเ่ขา้
รว่มกจิกรรมที/ทางรา้นจดัไวใ้หข้อสงวนสทิธิ\เก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ/มทา่นละ 300 หยวนตอ่ทา่นตอ่รา้น 

เงื9อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครั Aงจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึAนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ̀นการเปลี9ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีที9ลกูคา้ตอ้งออกตัNวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที9ของบรษัิทฯเพื9อเชค็วา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครั Aง มฉิะนัAนทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั AงสิAน 

3. การชาํระคา่บรกิาร 

3.1 กรณุาชาํระมดัจํา ทา่นละ 10,000. – บาท 

    3.2 กรณุาชาํระคา่ทวัรส์ว่นที9เหลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 

4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทั Aงหมด 

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเกบ็คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ̀กบ็คา้ใชจ้า่ยทั Aงหมด 

4.4 ยกเวน้กรุป๊ที9เดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลที9ตอ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําที9พักโดยตรง

หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที9ยวบนิพเิศษเชน่ Extra 

Flight และ Charter Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ั Aงหมดเนื9องจากคา่ตัNวเป็นการเหมาจา่ยใน

เที9ยวบนินัAนๆ 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึAนไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

วนัที/  31 ต.ค. – 4 พ.ย.60 14,900 14,900 3,000

วนัที/  03 – 06 พ.ย.60 15,900 15,900 3,000

** จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัQว กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที/ **

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ/น*** 
ทา่นละ 150 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

กรณีที/มจีาํนวนผูเ้ดนิทางไปถงึ 15 ทา่น เก็บทปิเพิ/ม จา่ยทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี/ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและการจราจรและ

เหตเุฉพาะหนา้ที/ไมอ่าจคาดการณไ์ด*้*
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อตัราคา่บรกิารนีAรวม 

1.คา่ตัNวเครื9องบนิไป-กลบั ชั Aนประหยดั 

2.คา่โรงแรมที9พักตามรายการที9ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ9งหอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานที9ตา่งๆ ตามรายการที9ระบ ุ

4.คา่อาหารและเครื9องดื9มตามรายการที9ระบ ุ

5.คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที9ยวตามรายการที9ระบ ุ

6.คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษา

พยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื9อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืAอประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื9องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

 เพิ9มเตมิกบัทางบรษัิทได ้** 

- เบีAยประกนัเริ9มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีAยประกนัเริ9มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที9มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื9อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที9มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื9อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํAามนั  

9.นํAาหนักสมัภาระทา่นละ 1 ใบ ใบละ 23 กโิลกรัม เทา่นัAน  

คา่ประกนัวนิาศภยัเครื9องบนิตามเงื9อนไขของแตล่ะสายการบนิที9มกีารเรยีกเกบ็//สมัภาระตดิตวัขึAนเครื9องไดท้า่น

ละ 1 ชิAนนํAาหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากนํAาหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ที9สายการบนิกําหนดไว ้จะตอ้ง

เสยีคา่ใชจ้า่ยสว่นที9เกนิตามที9สายการบนิกําหนด 

10.คา่ภาษีมลูคา่เพิ9ม 7% 

อตัราคา่บรกิารนีAไมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที9นํAาหนักเกนิกวา่ที9สายการบนิกําหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากนํAาหนักเกนิจะตอ้ง

เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ9มเตมิ 

3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื9องดื9ม, คา่อาหารที9สั9งเพิ9มเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี

ฯลฯ 

5. คา่อาหารที9ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ทําใบอนุญาตที9กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7.  คา่ทปิไกดท์อ้งถิ9นและคนขบัรถทา่นละ 150 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

8.  คา่ธรรมเนยีมการยื9นขอวซีา่เขา้ประเทศจนี วซีา่กรุป๊ 1,000 บาท  

หมายเหต ุ: อตัราคา่วซีา่ดงักลา่วสําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เทา่นัAน  

(ยื9นวซีา่กรุป๊ไมต่อ้งสง่เอกสารสําหรับทําวซีา่ ใชแ้คสํ่าเนาหนังสอืเดนิทาง)  

หรอืหากตอ้งการยื9นวซีา่แบบเดี9ยว คา่ธรรมเนยีมการยื9นวซีา่เดี9ยวราคา 1,500 บาท  
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และหากยกเลกิเดนิทางวซีา่จะถกูยกเลกิทนัท ีไมส่ามารถนําไปใชก้บัการเดนิทางครั Aงอื9นๆ ได ้และกรณียกเลกิเดนิทาง

ไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี หากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆ ทั AงสิAนทําใหไ้ม่

สามารถยื9นวซีา่กรุป๊ได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ̀กบ็คา่วซีา่เพิ9ม 1,500 บาท/ทา่น จากราคาทวัร ์(ยื9นปกต ิ4 วนั ทําการ) 

โปรดทราบ ผูท้ี9มคีวามประสงค ์ยื9นคําขอวซีา่จนี แบบหมูค่ณะ (กรุป๊) ที9เคยเดนิทางไปในประเทศ... ดงัตอ่ไปนีA  

***ตั Aงแต ่ปี 2014 เป็นตน้มา*** 

1.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิถาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.คาซคัสถาน 8.อรัิก 

9.อหิรา่น 10.อยีปิต ์11.ซาอดุอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี 15.ศรลีงักา 16.ลเิบยี 17.ซดูาน 18.แอลจเีรยี 

19.ไนจเีรยี 20.ตรุก ี21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเรยี 

ไมส่ามารถยื9นคําขอวซีา่แบบหมูค่ณะ(กรุป๊)ได ้ตอ้งยื9นคําขอวซีา่จนีแบบเดี9ยวเทา่นัAน และใชเ้วลามากกวา่กําหนดการเดมิ 

4 วนัทําการ  

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท̀ี9จะเปลี9ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ีA เมื9อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ี9เกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอื9นๆที9อยูน่อก

เหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ9มเตมิที9เกดิขึAนทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การ

ถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเที9ยวจะสิAนสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ̀ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารที9ทา่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั AงสิAน 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื9องมาจากมสีิ9งผดิ

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื9นๆ 

5. รายการนีAเป็นเพยีงขอ้เสนอที9ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครั Aงหนึ9ง หลงัจากไดสํ้ารองที9นั9งบนเครื9อง 

และโรงแรมที9พักในตา่งประเทศเป็นที9เรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนีAอาจเปลี9ยนแปลงไดต้ามความเหมาะ

สม 

6. ราคานีAคดิตามราคาตัNวเครื9องบนิในปัจจบุนั หากราคาตัNวเครื9องบนิปรับสงูขึAน บรษัิทฯ สงวนสทิธิท̀ี9จะปรับ

ราคาตัNวเครื9องบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที9เกี9ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี9ยนแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที9ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที9จะจัด

บรกิารทวัรอ์ื9นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัAนๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ̀นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั AงสิAนแทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเที9ยวในสถานที9ที9ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื9องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิ

พลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั AงสิAน แตท่ั AงนีAทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที9ยวสถานที9อื9นๆ

มาให ้โดยขอสงวนสทิธิก̀ารจัดหานีAโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10.เมื9อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ9ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ̀ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั AงสิAน และทางบรษัิทจะ

เรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยที9เกดิขึAนจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11.ในกรณีที9ลกูคา้ตอ้งออกตัNวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที9ของบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 
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     ครัAง มเิชน่นัAนทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั AงสิAน 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท̀ี9จะเปลี9ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ีA เมื9อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ี9เกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอื9นๆที9อยูน่อก

เหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ9มเตมิที9เกดิขึAนทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การ

ถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเที9ยวจะสิAนสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ̀ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารที9ทา่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั AงสิAน 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื9องมาจากมสีิ9งผดิ

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื9นๆ 

5. รายการนีAเป็นเพยีงขอ้เสนอที9ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครั Aงหนึ9ง หลงัจากไดสํ้ารองที9นั9งบนเครื9อง 

และโรงแรมที9พักในตา่งประเทศเป็นที9เรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนีAอาจเปลี9ยนแปลงไดต้ามความเหมาะ

สม 

6. ราคานีAคดิตามราคาตัNวเครื9องบนิในปัจจบุนั หากราคาตัNวเครื9องบนิปรับสงูขึAน บรษัิทฯ สงวนสทิธิท̀ี9จะปรับ

ราคาตัNวเครื9องบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที9เกี9ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี9ยนแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที9ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที9จะจัด

บรกิารทวัรอ์ื9นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัAนๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ̀นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั AงสิAนแทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเที9ยวในสถานที9ที9ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื9องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิ

พลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั AงสิAน แตท่ั AงนีAทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที9ยวสถานที9อื9นๆ

มาให ้โดยขอสงวนสทิธิก̀ารจัดหานีAโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10.เมื9อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ9ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ̀ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั AงสิAน และทางบรษัิทจะ

เรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยที9เกดิขึAนจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11.ในกรณีที9ลกูคา้ตอ้งออกตัNวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที9ของบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 
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