


1 สนามบินดอนเมือง	-	ทาอากาศยานนานกิง	-	เมืองนานจิง/
หนานกิง

พักที่	YINMAO	HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ	4	ดาว

2 เมืองโบราณชางโจว	/	หังโจว	-	ลองเรือทะเลสาบซีหู	-	ถนน
โบราณเหอฝ่ังเจีย

พักที่	SHUNCHANG
HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ
4	ดาว

3 มหานครเซี่ยงไฮ	-	หาดไวทาน	หรือ	หาดวายทาน	-	อุโมงค
เลเซอร	-	รานหยก

พักที่	PATTAYA	HOLIDAY
HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ
4	ดาว

4 ถนนนานกิง	-	เมืองอูซี	-	ไขมุกจีน พักที่	WISDOM	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

5 เมืองซูโจว	/	ซูโจว	-	วัดฉงหยวน	-	เมืองนานจิง/หนานกิง	-
ทาอากาศยานนานกิง	-	สนามบินดอนเมือง

18	ต.ค.	60	-	22	ต.ค.	60 18,555	บาท 21,555	บาท 18,555	บาท 4,000	บาท

19	ต.ค.	60	-	23	ต.ค.	60 18,555	บาท 21,555	บาท 18,555	บาท 4,000	บาท



ไมรวมคาอาหารบนเครื่องบิน

ชวงเชา
10.30	น.		คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	3	สายการบิน	NOK	SCOOT

เจาหนาที่บริษทัฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทานกอนขึน้เครื่อ

ชวงบาย
13.35	น.	เหินฟาสู	เมืองนานกิง	โดยสายการบิน	NOK	SCOOTเที่ยวบินที่	XW	888	Q	(ไมรวมคาอาหาร

บนเครื่องบิน)

ชวงคํ่า
18.50	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานกิง	เมืองนานกิง	มณฑลเจียงซู	ซึ่งเคยเป็นอดีตเมืองหลวงอยูชวง

หน่ึงในประวัติศาสตรของจีน	เมืองที่มีประวัติเกาแกยอนหลังตั้งแตสมัย	500	ปีกอนคริสตกาล	ผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมือง	จากน้ันนําทานเดินทางสูภัตตาคาร
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่YINMAO	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	YINMAO	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจียงซู	สาธารณรัฐประชาชนจีน	โดยหนานจิงเป็น
หน่ึงในเมืองหลวงเกาของจีน	ปัจจุบันหนานจิงเป็นเมืองใหญอันดับสองในภาค
ตะวันออกของจีน	รองจากชางไห	และหนานจิงเป็นเมืองหลวงของจีนคณะชาติ
สมัยปฏิวัติลมลางจักรพรรดิจีน	ราชวงศชิงหรือแมนจู	หนานจิง	ที่แปลวา
นครหลวงใต	เคยเป็นเมืองหลวงของหลายราชวงศ	จนไดรับสมญานามวา
เมืองหลวงสิบแผนดิน	และยังเป็น	1	ใน	6	นครโบราณ	อันไดแก	ปักกิ่ง	หนาน
จิง	ซีอาน	ลั่วหยาง	หางโจว	และ	ไคเฟิง	เป็นเมืองหลวงครั้งสุดทายระหวางปี
พ.ศ.	2470	ถึง	พ.ศ.	2492	โดยรัฐบาลสาธารณรัฐจีน	ซึ่งมีผูนําขณะน้ัน	คือ	นาย
พลเจียงไคเช็ค	หลังสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี	พ.ศ.	2492
รัฐบาลใหมจึงไดยายเมืองหลวงกลับมายังปักกิ่งดังเดิม

ทาอากาศยานนานาชาติลูโขวนครหนานจิง	(รหัสสนามบิน	NKG)	เป็นทา
อากาศยานหลักของมณฑลเจียงซู	มีขนาดใหญเป็นอันดับ	3	ของภูมิภาคตะวัน
ออกของจีน	มีการขนสงสินคาระหวางประเทศมากเป็นอันดับตนๆ	ของ
ประเทศจีน



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองหังโจว	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชัว่โมง)	ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจอเจียง

มีความมั่งคั่งมากที่สุดแหงหน่ึงเป็นแหลงเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงของประเทศ
จีน	ซึ่งในอดีตมีคําเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจววา	“บนฟามีสวรรค	บนดินมี	ซู(โจว)
หัง(โจว)”
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทาน	ลองเรือทะเลสาบซีหู	(เรือเหมา)	ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่ว

โลก	มีเน้ือที่	5.66	ตารางกิโลเมตร	ความยาวโดยประมาณ	15	กิโลเมตร	น้ําลึกเฉลี่ย	1.5	เมตร	ชมโคมไฟ	3	โคม
ทับแสงในบึงน้ําลึก	(หมายเหตุ	:หากกรุปออกเดินทางไมถึง	15	ทาน	ลองทะเลสาบซีหู	ทางบริษทั	ขอ
สงวนสิทธิไ์มใชเรือเหมา)
จากน้ันนําทานชม	หมูบานใบชา	ซึ่งเป็นชาเขียวที่มีชื่อที่สุดของประเทศจีน	ใหทานไดชิมชา

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ไกขอทาน,	หมูตงปอ
นําทานอิสระชอปป้ิงที่	ถนนโบราณเหอฟังเจีย่ใหทานไดเลือกซื้อของฝาก	เชน	เสื้อผา	กระเปา	เป็นตน
พักที	่SHUNCHANG	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจอเจียง	สาธารณรัฐประชาชนจีน	เมืองหางโจว	ซึ่ง
เป็นเมืองเกาแก	1	ใน	6	ของประเทศจีน	ปัจจุบันหางโจว	ถือเป็นเมืองที่อยูใน
เขตภาคตะวันออกที่ไดรับการพัฒนาอยางสูงสุดแลว	ดังน้ันหางโจวจึงเป็นที่
รูจักกันเป็นอยางดีวา	เป็นเมืองที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ	มีวัฒนธรรมที่
ยาวนาน	และเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยสดงดงามเมืองหน่ึงของประเทศจีน
รวมทั้งมั่งคั่งไปดวยเภสัชอุตสาหกรรม	และสถาบันศิลปะมากมาย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ทะเลสาบซีหู	หรือ	ทะเลสาบตะวันตก	เป็นที่สวยที่สุดในเมืองจีน	ไดชื่อวาเป็น
ดินแดนแหงขุนเขาและสายน้ํา	ที่ไดสมญาไขมุกแหงเมืองหังโจว	หากไดลอง
ทะเลสาบซีหูเพื่อชมความงามก็ตองไมพลาดจุดชมวิวที่สําคัญคือเจดีย
เหลยเฟิง	เป็นเจดีย	8	เหลี่ยม	สูง	5	ชั้น

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ไกขอทาน,	หมูตงปอ

เป็นถนนสายหน่ึงที่สะทอนใหเห็น	ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอันเกาแกของ
หังโจวไดอยางดี	มีลักษณะเรียบงายแบบโบราณ	สองขางถนนสายน้ีสวนใหญ
เป็นรานคาทั่วไป	มีสินคาพื้นเมือง	และสินคาที่ระลึก	ใหทานอิสระเดินเลือกซื้อ
สินคาของฝากตามอัธยาศัย



หากกรุปออกเดินทางไมถึง	15	ทาน	ลองทะเลสาบซีหู	ทางบริษทั	ขอสงวนสิทธิไ์มใชเรือเหมา

	พักที่	SHUNCHANG	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองเซีย่งไฮ	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชัว่โมง)	“	นครปารีสแหงตะวันออก	”	ปัจจุบัน

เซี่ยงไฮเป็นศูนยกลางอุตสาหกรรมที่ใหญที่สุดของจีน	แบงออกเป็น	2	เขต	คือ	เขตผูตงใหม	และเขตผูซีเมืองเกา
กั้นโดยแมน้ําหวง
จากน้ันนําทานแวะ	รานผาไหม	ที่ขึน้ชื่อของประเทศของจีน	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทําจากผาไหม	เชน

ผาหม	เสื้อผา	รองเทา	เป็นตน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...เสีย่วหลงเปา

ชวงบาย	
นําทานเลือกซื้อผลิตภัณฑ	รานยางพารา	แปรรูปทางการเกษตรและอุตสาหกรรมจากยางพารา
นําทานสูบริเวณ	หาดไวทาน	ตั้งอยูบนฝ่ังตะวันตกของแมน้ําหวงผูมีความยาวจากเหนือจรดใตถึง	4

กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ไดชื่อวา	“พิพิธภัณฑสิ่งกอสรางหมื่นปีแหงชาติจีน”	ถือ	เป็นสัญลักษณที่โดด
เดนของนครเซี่ยงไฮ
นําทาน	ลอดอุโมงคเลเซอร	ใตแมน้ําหวงผู	ลงไป	50	เมตร	ใน	อุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอร	เป็นรูปตาง	ๆ

ตื่นตาตื่นใจ
จากน้ันนําทานชม	รานหยก	ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค	ใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากลํ้าคา

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ....ไกแดง	โตะละ	2	ตัว
พักที	่PATTAYA	HOLIDAY	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เป็นเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศจีน	ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําแยงซี	มีทาเรือที่มี
จํานวนเรือคับคั่งที่สุดในโลก	ในปัจจุบันเซี่ยงไฮกลายเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู
อยางหนาแนนมากที่สุดในจีน	เต็มไปดวยรานคา	สิ่งกอสราง	ถนนเต็มไปดวย
รถ	จักรยาน	และผูคน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา

หาดไวทัน	หรือหาดเจาพอเซี่ยงไฮ	เป็นยานเมืองเกาของมหานคร	ที่มี
สถาปัตยกรรมเป็นแบบตะวันตก	เพราะครั้ง	หน่ึงแถบน้ีเคยเป็นเขตเชาของ
ชาวตางชาติ	ปัจจุบันเป็นที่ที่ผูคนนิยมเดินเลน	ทอดนอง	แวะชมความงามแบบ
คลาสสิก	ถนนเรียบแมน้ํา	แตเดิมน้ันบริเวณแหงน้ี	เคยเป็นทาเรือขนสงสินคา
และเป็นเขตเชาของประเทศตางๆ	ในสมัยอาณานิคม



อุโมงคเลเซอร	รถไฟลอดอุโมงคเลเซอร	เป็นอุโมงคลอดแมน้ําสายแรกใน
ประเทศจีน	ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถรางได	เพื่อขามไปยังฝ่ัง
ตรงขามใชเวลาประมาณ	5	นาที	ภายในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอร	เป็น
รูปตาง	ๆ	ตื่นตาตื่นใจ

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล	ในอดีตเขาใจกันวาหยกมี
เพียงชนิดเดียว	ตอมาเมื่อมนุษยมีความรูทางดานเคมีมากขึน้

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ....ไกแดง	โตะละ	2	ตัว
	พักที่	PATTAYA	HOLIDAY	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานชอปป้ิงยาน	ถนนนานกิง	ศูนยกลางสําหรับการชอปป้ิงที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไอ	รวมทั้งหาง

สรรพสินคาใหญชื่อดังกวา	10	หาง
จากน้ันนําทานเดินทางสูราน	นวดเทา	เพื่อสุขภาพ	ผอนคลายความเมื่อยลา	กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียว

ไมซํ้าใคร	พรอมชมครีมเป าซูถัง	หรือที่รูจักกันดีในชื่อ	“บัวหิมะ”สรรพคุณเป็นเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม	ผุ
พอง	และแมลงกัดตอย	เป็นยาสามัญประจําบาน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองอูซี	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชัว่โมง)	ซึ่งไดรับการขนานนามวา	“	เซี่ยงไฮนอย

”	เน่ืองจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไทหูลอมรอบ	ทะเลสาบไทหู	เป็น	1	ใน	5	แหงทะเลสาบน้ําจืดที่มี
ขนาดใหญของจีน	เป็นเมืองเกาแกประวัติศาสตรยาวนาน	รวมสามพันกวาปี	ในยุคราชวงศโจวและฉิน
นําทานแวะ	รานไขมุก	เลือกซื้อครีมไขมุกบํารุงผิว	ที่ทําจากไขมุกน้ําจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
จากน้ันนําทานเดินทางสู	สวนพุทธศาสนาเหน่ียนฮวาวาน	ตั้งอยูติดกับพระพุทธรูปหลิงซาน	เป็นเมืองโบ

ราณที่สรานขึน้มาใหม	เหมาะกับการพักผอนเป็นอยางมาก

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่WISDOM	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ถนนนานจิง	หรือ	นานจิงลู	เป็นยานช็อปป้ิงเกาแกที่สุดของเซี่ยงไฮ	เป็นตลาด
ซื้อขายของกันคึกคักตั้งแตทศวรรษ	1920	ตั้งอยูฝ่ังผูซี	กินพื้นที่ยาวตั้งแตฝ่ัง
ตะวันตกของ	“เดอะ	บันด”	ถึง	“พีเพิลส	สแควร”	เป็นแหลงช็อปป้ิงสินคาแบ
รนดเนมจากทั่วโลก	ชวงเทศกาล	ตรุษจีน	ปีใหม	และคริสตมาส	ชาวเซี่ยงไฮ
และนักทองเที่ยวจะมารวมตัวกันฉลองความสุขสันตบนถนนสายน้ี	พื้นที่ดาน
ตะวันออกของนานจิงอนุรักษเป็นถนนคนเดิน	ถือเป็นอีกยานที่นาเดินนาช็อป



ที่สุดในเซี่ยงไฮ	เพราะมีรานจีนๆซุกซอนอยูสลับกับหางหรูตลอดสองขางทาง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองอุตสาหกรรมเกาในมณฑลเจียงซู	สาธารณรัฐประชาชนจีน	บริเวณที่
ลุมปากแมน้ําแยงซี	มีทะเลสาบไทหูพาดผานแบงเมืองออกเป็นสองสวน	ทาง
ทิศจะวันตกมีอาณาเขตติดกับฉางโจว	และทางทิศตะวันออกติดกับซูโจว
เน่ืองจากเป็นเมืองที่ไดรับการพัฒนาเมื่อไมนานมาน้ี	จึงถูกขนานนามวา
"เซี่ยงไฮนอย"	มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นหน่ึงในเมืองตนกําเนิดอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจสมัยใหมของจีน	และยังเป็นบานเกิดของนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงหลาย
คนในสมัยศตวรรษที่	20

ไขมุก	ซึ่งเป็นไขมุกน้ําจืดขึน้ชื่อของเมืองจีน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	WISDOM	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ซูโจว	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชัว่โมง)	เป็นเมืองที่มีความสวยงามไมนอยกวาเมือง

หังโจว	ดวยสวนและคลองสายนอยใหญที่มีความงดงามอยางมีเอกลักษณแหงหน่ึงที่มีประวัติความเป็นมายา
วนานกวา	2,500	ปี	และไดรับสมญานามวา	“	เมืองแหงสาวงาม	”
จากน้ันนําทานชม	วัดฉงหยวน	ใหทานไดนมัสการองคเจาแมกวนอิม	ปิดทอง	มีความสูงถึง	33	เมตร	ถือวา

เป็นองคเจาแมกวนอิมทรงยืนที่อยูในตําหนักที่สูงที่สุดในจีน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางกลับสู	เมืองนานกิง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชัว่โมง)	ซึ่งมีประวัติเกาแกยอนหลัง

ตั้งแตสมัย	500	ปีกอนคริสตกาล	เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรจีนชวงศตวรรษที่	3	–	6

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	บริการอาหารชุด	KFC	ทานละ	1	ชุด
20.10	น.เหินฟาสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	NOK	SCOOTเที่ยวบินที่	XW887Q	(ไมรวมคาอาหารบน

เครื่องบิน)
23.20	น.	ถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



ไมรวมคาอาหารบนเครื่องบิน

ซูโจวเป็นเมืองประวัติศาสตรและวัฒนธรรมโดยมีชื่อเสียงไมวาจะเป็นสายน้ํา
ภูเขา	และโดยเฉพาะสวนโบราณ	ในสมัยราชวงศหมิงและราชวงศชิง	ซูโจว
เป็นหน่ึงในเมืองที่เจริญที่สุดในสมัยน้ัน	ในเมืองและนอกเมืองเต็มไปดวยสวน
โบราณ	ในศตวรรษที่	16-18	ซูโจวมีสวนโบราณมากกวา	200	แหง	ปัจจุบันมี
สวนที่ไดรับการอนุรักษอยางสมบูรณแลวกวา	10	แหง	นอกจากน้ี	ซูโจวยังมี
คลองตางๆ	มากมายเป็นอันดับหน่ึงในบริเวณลุมแมน้ําแยงซีเกียงใต	เป็นเมือง
ที่มีความงดงามมากจนไดรับฉายาวาเป็น	“เมืองสวรรคในโลกมนุษย”

วัดฉงหยวน	เป็นวัดที่มีสรางขึน้ใหม	อยูในเขตเมืองใหมซูโจว	ภายในวัดมีเน้ือที่
กวางใหญมาก	มีตําหนักและสิ่งกอสรางตาง	ๆ	มากมาย	อุโบสถที่ใหญที่สุดใน
ประเทศจีนในปัจจุบัน	ที่วัดฉงหยวนแหงน้ีนักทองเที่ยวสามารถนมัสการองค
เจาแมกวนอิม	ปิดทอง	มีความสูงถึง	33	เมตร	ถือวาเป็นองคเจาแมกวนอิมทรง
ยืนที่อยูในตําหนักที่สูงทีสุดในจีน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจียงซู	สาธารณรัฐประชาชนจีน	โดยหนานจิงเป็น
หน่ึงในเมืองหลวงเกาของจีน	ปัจจุบันหนานจิงเป็นเมืองใหญอันดับสองในภาค
ตะวันออกของจีน	รองจากชางไห	และหนานจิงเป็นเมืองหลวงของจีนคณะชาติ
สมัยปฏิวัติลมลางจักรพรรดิจีน	ราชวงศชิงหรือแมนจู	หนานจิง	ที่แปลวา
นครหลวงใต	เคยเป็นเมืองหลวงของหลายราชวงศ	จนไดรับสมญานามวา
เมืองหลวงสิบแผนดิน	และยังเป็น	1	ใน	6	นครโบราณ	อันไดแก	ปักกิ่ง	หนาน
จิง	ซีอาน	ลั่วหยาง	หางโจว	และ	ไคเฟิง	เป็นเมืองหลวงครั้งสุดทายระหวางปี
พ.ศ.	2470	ถึง	พ.ศ.	2492	โดยรัฐบาลสาธารณรัฐจีน	ซึ่งมีผูนําขณะน้ัน	คือ	นาย
พลเจียงไคเช็ค	หลังสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี	พ.ศ.	2492
รัฐบาลใหมจึงไดยายเมืองหลวงกลับมายังปักกิ่งดังเดิม

	รับประทานอาหารคํ่า	บริการอาหารชุด	KFC	ทานละ	1	ชุด

ทาอากาศยานนานาชาติลูโขวนครหนานจิง	(รหัสสนามบิน	NKG)	เป็นทา
อากาศยานหลักของมณฑลเจียงซู	มีขนาดใหญเป็นอันดับ	3	ของภูมิภาคตะวัน
ออกของจีน	มีการขนสงสินคาระหวางประเทศมากเป็นอันดับตนๆ	ของ
ประเทศจีน

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	จํานวนผูเดินทางขั้นตํ่ าผูใหญ	10	ทานขึน้ไป	เที่ยวบิน,	ราคา	และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม
2.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
3.	รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น

สําคัญ
4.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่ม	เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
5.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
6.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
7.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
8.	หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทอง

เที่ยวเทาน้ัน
9.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม

ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว
10.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
11.	เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	เมื่อออกตัว๋ไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวา

ดวยเหตุผลใดก็ตาม	ตัว๋เครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได
12.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
13.	คณะทัวรครบ	10	ทานออกเดินทาง	มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ	พรอมกับคณะ
14.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทาน	สละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และทางบริษทัจะเรียกเก็บ
คาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	400	หยวน	/	คน	/	วัน
16.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุ

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

1.	เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ	ในการจอง	ชําระยอดเต็มจํานวน	ภายใน	2	วันหลังการจอง	พรอมสงสําเนา
หนาพาสปอรตใหกับทางบริษทัฯ
2.	เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น	ตัว๋เครื่องบินตองเดินทางตามวันที่	ที่ระบุบนหนาตัว๋เทาน้ัน	จึงไมสามารถ

ยกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ	ทั้งสิ้น	ถากรณียกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง	ทางบริษทัฯ	ขอสงวน
สิทธิใ์นการคืนเงิน	ทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจร	ไป-กลับ	ตามที่ระบุไวในรายการ	รวมถึงคาภาษีสนามบินทุกแหง
2.	คาโรงแรมระดับมาตรฐาน	(พักหองละ	2	ทาน)	,	อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ	ตามที่ระบุไวในรายการ
3.	คายานพาหนะ	และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุไวในรายการ
4.	น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	20	กิโลกรัม	,	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มี

การเรียกเก็บ
5.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	ทานละไมเกิน	1,000,000	บาท	(คารักษาพยาบาล	500,000	บาท)



คุมครองผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต	1	เดือนขึน้ไป	และผูเอาประกันอายุระหวาง	1	เดือน	ถึง	15	ปี	และผูที่มีอายุสูงกวา
70	ปี	ขึน้ไป	คาชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรรมธรรม	ทั้งน้ี
ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษทัประกันชีวิต	ทุกกรณี	ตองมีใบเสร็จ	และมีเอกสารรับรองทางการแพทย
หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต	หรือ	เจ็บป วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว,	การติดเชื้อ,	ไวรัส,	ไสเลื่อน,	ไสติ่ง,	อาการที่เกี่ยวของกับ
การติดยา,	โรคติดตอทางเพศสัมพันธ,	การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,	การฆาตัวตาย,	เสียสติ,	ตกอยูภาย
ใตอํานาจของสุรายาเสพติด,	บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท	การแทงบุตร,	การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม,
จลาจล,	นัดหยุดงาน,	การกอการราย	การยึดพาหนะ	และ	การปลนอากาศยาน	(Terrorism,	Hijack,	Skyjack)	และ
อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม

1.	คาหนังสือเดินทาง	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	เครื่องดื่ม	คาอาหาร	คาโทรศัพท	คาซักรีด	ฯลฯ
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คา	VAT	7	%	หักภาษี	ณ	ที่จาย	3	%	ในกรณีทีลู่กคาตองการใบเสร็จรับเงินทีถู่กตอง	จะตองบวกคาภาษี

มูลคาเพิม่	และหัก	ณ	ทีจ่าย	จากยอดขายจริงทัง้หมดเทานัน้	และโปรดแจงทางบริษทัฯ	จะออกใหภาย
หลัง	ขอสงวนสิทธิอ์อกใบเสร็จทีถู่กใหกับบริษทัทัวรเทานัน้
5.	คาทิปไกดทองถิน่และคนขับรถ	ทานละ	1,300	บาท	/ทริป/ตอทาน	ในสวนคาทิปหัวหนาทัวร	ขึ้นอยู

กับความพึงพอใจของทาน	(เด็กเก็บเทาผูใหญ)***
6.	คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพิม่	1,000	หยวน/ทาน/ทริป
7.	คาวีซาจีนแบบกรุปทองเทีย่ว	ราคา	1,000	บาท	(ซึง่ตองเดินทางไปและกลับพรอมหมูคณะเทานัน้)

หรือ	หากตองการยื่นวีซาแบบเดีย่ว	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาเดีย่ว	ราคา	1,500	บาท
หมายเหตุ	:	อัตราคาวีซาดังกลาว	สําหรับผูถือพาสปอรตไทยเทานัน้	
**	ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ	ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ	ทาน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดทีเ่จาหนาทีข่องบริษทั	ฯ	***ทัง้น้ีอัตราเบี้ยประกันเริม่ตนที	่330
บาท	ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง	**

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย	(กรณีทีท่านมีความประสงคจะยื่นวีซาเดีย่ว)
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	สัญชาติไทย	(หมายเหตุ	:	หนังสือเดินทางตองไมมี

การ	ชํารุดใดๆ	ทัง้สิ้น	ถาเกิดการชํารุด	เจาหนาทีต่รวจคนเขา-ออกเมือง	จะปฏิเสธการขอออกนอก
ประเทศของทานได)
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทานัน้	ยิ้มหามเห็นฟัน	มองเห็นทัง้ใบหนาและ

ใบหูทัง้สองขางชัดเจน	และหามสวมเสื้อสีขาว	เชน	เสื้อยืดสีขาว	ชุดนักศึกษา	หรือชุดขาราชการ	ไมสวม
เครื่องประดับ	สรอย	ตางหู	เเวนตาเเฟชัน่	เเวนสายตา	รูปถายมีอายุไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	และตองไมใช
สติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
4.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	(กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง)
5.	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	เดินทางใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี

5.1	เดินทางพรอมพอแม	/	เดินทางพรอมพอ	หรือ	แม	
5.1.1	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
5.1.2	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม	
5.1.3	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม	
5.1.4	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2	เดินทางพรอมญาติ

5.2.1	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
5.2.2	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม	
5.2.3	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม	
5.2.4	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3	ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม	ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน
6.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	เดินทาง	ใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี

6.1	ใบอนุญาติการทํางาน	ตัวจริงเทาน้ัน	!	!	ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ ากวา	3	–	6	เดือน



6.2	หนังสือรับรองการทํางาน	เป็นภาษาอังกฤษ	ตัวจริง	มีตราประทับและลายเซ็นต
6.3	สําเนาตัว๋	+	ใบจองโรงแรม
6.4	สําเนาบุคแบงค	อัพเดทยอดปัจจุบัน	ขั้นตํ่ า	100,000	บาท
6.5	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได

·	หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิ่ม	3,560	บาท	
·	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิ่ม	100	บาท

หมายเหตุ	:	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติทีท่ํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุ
ญาติการทํางานในประเทศไทยเทานัน้	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอ
วีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง

1.	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว	(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
2.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทําเรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง

เอกสารยื่นวีซา
3.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร

อยางนอย	7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)
4.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา
5.	ผูทีป่ระสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน

ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัฯ	ไมทราบกฎกติกาในราย
ละเอียดการยกเวนวีซา	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเอง	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทาน
อาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
2.	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
3.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4.นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติคเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร

(ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ	:	ออสเตรีย	เบลเยีย่ม	สา
ธารณรัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวียลัก
เซมเบิรก	มอลตา	เนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอ
แลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา**	
**พาสปอรต	ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน	6	เดือนมิฉะนัน้บริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีดานตรวจคนเขาเมือง
ปฏิเสธการเดินทางของทาน**

กอนทําการจองทัวรทุกครัง้	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทางบ
ริษทัฯ	จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก
ราคาเฉพาะคนไทยเทานัน้
ราคาพิเศษไมรับจอยแลนด
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทั	ฯ	กอนทุกครัง้	มิ

ฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทัง้สิ้น
ขอควรระวัง!!!	ทานใดทีต่องออกตัว๋ภายในประเทศ	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามทีเ่จา

หนาทีก่อนทุกครัง้
ตามนโยบายรวมกับการทองเทีย่วแหงเมืองจีนทุกเมืองกําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมือง

ให	นักทองเทีย่วทัว่ไปไดรูจัก	คือ	รานใบชา,รานนวดฝ าเทา(บัวหิมะ)	,	รานหยก	,รานยางพารา,	รานผา
ไหม	,	รานไขมุก	ซึง่จําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทอง
เทีย่วทุกทานทราบวา	รานทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชมซึง่จะใชเวลารานละประมาณ	45-90
นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทัง้สิ้น
ราคาทัวรน้ี	ไมแจกกระเป า	ซึง่ราคาทัวรดังกลาวอาจเปลีย่นแปลงไดเน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกทีมี่

การปรับราคาสูงขึ้น	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต	ซึง่ทางบริษทัฯ	ขอ



สงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิม่ตามความเป็นจริง
บริษทัขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสมทัง้น้ีขึ้นอยูกับการเปลีย่นแปลงของ

สายการบิน	สภาพทางการเมือง	ภัยทางธรรมชาติ	แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผล
ประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ	(ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม
ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาวะคาเงินบาททีไ่มคงทีแ่ละกรณีทีส่ายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิม่เติมจาก
ราคาทีก่ําหนดไว)

1.				ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป					เก็บคาใชจายตามจริง
2.				ยกเลิกกอนการเดินทาง	15	วันขึน้ไป					เก็บคาใชจายตามจริง
3.				ยกเลิกกอนการเดินทาง	7	–	14	วัน							เก็บคาใชจายตามจริง
4.				ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1	–	6	วัน				เก็บคาใชจายทัง้หมด	100	%	ของราคาทัวร
5.				ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปทีมี่การ

การันตีคามัดจําทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืน
เงินได	รวมถึงเทีย่วบินพิเศษเชน	EXTRA	FLIGHT	และ	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือ
คาทัวร	ทัง้หมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเทีย่วบินนัน้ๆ


