


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินนานาชาติผูตง	-	มหานครเซี่ยงไฮ	-	อุโมงคเลเซอร	-	ตึก
JINMAO	TOWER	-	เมืองอูซี

พักที่	WISDOM
HOTEL	4	ดาวหรือ
ระดับเทียบเทา

3 เมืองโบราณชางโจว	/	หังโจว	-	ลองเรือทะเลสาบซีหู	-	รานใบชา
จีน	-	มหานครเซี่ยงไฮ

พักที่	BAOLONG
HOTEL	4	ดาวหรือ
ระดับเทียบเทา

4 หาดไวทาน	หรือ	หาดวายทาน	-	ถนนนานกิง	-	ตลาดเฉินหวัง
เมี่ยว	-	รานหยก	-	รานกาแฟสตารบัคส	นครเซี่ยงไฮ

พักที่	WANXIN
HOTEL	4	ดาวหรือ
ระดับเทียบเทา

5 สนามบินนานาชาติผูตง	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

9	มี.ค.	61	-	13	มี.ค.	61 ฿15,899 ฿15,899 ฿15,899 ฿3,500

30	มี.ค.	61	-	3	เม.ย.	61 ฿15,899 ฿15,899 ฿15,899 ฿3,500

5	เม.ย.	61	-	9	เม.ย.	61 ฿16,899 ฿16,899 ฿16,899 ฿3,500

3	พ.ค.	61	-	7	พ.ค.	61 ฿15,899 ฿15,899 ฿15,899 ฿3,500

10	พ.ค.	61	-	14	พ.ค.	61 ฿16,899 ฿16,899 ฿16,899 ฿3,500

17	พ.ค.	61	-	21	พ.ค.	61 ฿15,899 ฿15,899 ฿15,899 ฿3,500

18	พ.ค.	61	-	22	พ.ค.	61 ฿15,899 ฿15,899 ฿15,899 ฿3,500

24	พ.ค.	61	-	28	พ.ค.	61 ฿15,899 ฿15,899 ฿15,899 ฿3,500

29	มิ.ย.	61	-	3	ก.ค.	61 ฿14,899 ฿14,899 ฿14,899 ฿3,500



22.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	(ระหวางประเทศ)	ชัน้	4	ประตู	3
บริเวณ	ISLAND	-	E	สายการบิน	THAI	AIRWAYS	(TG)	โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.10	น.	เหินฟาสู	มหานครเซีย่งไฮ	ประเทศจีน	เทีย่วบินที	่TG	662	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง)
06.25	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติเซีย่งไฮ	ผูตง	ประเทศจีน	นําทานผานขั้นตอนการตรวจคน

เขาเมืองและรับกระเปาสัมภาระ
บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร
นําทาน	ลอดอุโมงคเลเซอร	อุโมงคลอดแมน้ําสายแรกในประเทศจีน	เพื่อขามไปยังฝ่ังตรงขามใชเวลา

ประมาณ	5	นาที	ภายในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอร	เป็นรูปตางๆ	
จากน้ันนําทาน	ขึ้นตึก	JIN	MAO	TOWER	ชัน้ที	่88	ถานับรวมสวนยอดแหลมของตึก	มี	93	ชั้น	โดยหองชมวิว

เมืองจะอยูชั้นที่	87	ในปัจจุบันสูงเป็นอันดับที่	11	ของโลก	ตัวอาคารมีลักษณะคลายเจดียจีน	8	เหลี่ยม	ที่เรียงตอ
กันเป็นชั้นๆ	ในรูปแบบโมเดิรน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองอูซี	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง)	ซึ่งไดรับการขนานนามวา	เซี่ยงไฮนอย	เป็น

เมืองเกาแกประวัติศาสตรยาวนานรวมสามพันกวาปีในยุคราชวงศโจวและฉิน	นําทานเดินทางสู	รานไขมุก	ที่
มีชื่อเสียงของเมืองจีน	อาทิเชน	ครีมไขมุก	ผงไขมุก	เป็นตน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	สวนพุทธศาสนาเหน่ียนฮวาวาน	ตั้งอยูติดกับพระพุทธรูปหลิงซาน	เป็นเมืองโบ

ราณที่สรานขึน้มาใหม	เหมาะกับการพักผอนเป็นอยางมาก

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	!!	ซีโ่ครงหมูอูซี
พักที	่WISDOM	HOTEL	4	ดาวหรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ตั้งอยูทางตะวันออกของผูตง	ในเขตเซี่ยงไฮ	สาธารณรัฐประชาชนจีน	เป็น
ประตูหลักสูประเทศจีน	รองรับผูโดยสารระหวางประเทศกวา	17	ลานคน	ใน
ปีพ.ศ.	2549	มากกวาทาอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง	และยังเป็นทา
อากาศยานหลักของไชนาอีสเทิรนแอรไลน	และเซี่ยงไฮแอรไลน

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

ลอดอุโมงคเลเซอร	ใตแมน้ําหวงผู	ลงไป	50	เมตร	ในอุโมงคตกแตงดวยเเสง
เลเซอร	เป็นรูปตาง	ๆ	ตื่นตาตื่นใจ	เป็น	1	ใน	5	อยางที่นักทองเที่ยวที่ไปเยือน
เซี่ยงไฮตองไมพลาดชม	อุโมงคเลเซอรเป็นอุโมงคลอดแมน้ําสายแรกใน
ประเทศจีนภายในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอร	เป็นรูปตาง	ๆ	ตื่นตาตื่นใจ
แสง	สี	เสียง	ภายในอุโมงคเปลี่ยนแปลงตลอดระยะทาง	บางชวงทําใหรูสึก
เหมือนเดินทางอยูในหวงอวกาศเลยทีเดียว	อุโมงคเลเซอรมีความลึกลงไปจาก
พื้นแมน้ํา	9	เมตร	ความยาว	646.70	เมตร	สรางเสร็จ	เมื่อปี	ค.ศ.	2000	รถ
อุโมงคน้ีสามารถ	รับ–สงนักทองเที่ยวไดชั่วโมงละ	5,280	คน	อุโมงคเลเซอรมี
คาบริการคือ	ถาลอดไปอยางเดียว	45	หยวน	(ประมาณ	225	บาท)	ถาไปกลับ
55	หยวน	(ประมาณ	275	บาท)	รถรางสามารถจุคนไดถึง	30	คน	ทุกคนตองยืน
ไป	เพราะใชเวลาสั้น	ๆ	มีบานหนาตางและประตูเป็นกระจกรอบคัน	ทําใหมอง
เห็นแสงสีในอุโมงคไดชัดเจน

ตึก	JINMAO	TOWER	ทัศนียภาพรอบเมืองเซี่ยงไฮ	เป็นตึกระฟาออกแบบโดย
สถาปนิกอเมริกัน	มีความสูงเป็นอันดับ	5	ของโลกจากความสูงหลังคา	และ
อันดับ	7	ของโลกเมื่อวัดรวมถึงยอด	สูงสุด	421	เมตร	หรือ	1,380	ฟุต	และมี
ทั้งหมด	88	ชั้น	โดยใชเป็นสํานักงงานและโรงแรมเซี่ยงไฮแกรนดไฮแอท

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ!!	ซี่โครงหมูอูซี
	พักที่	WISDOM	HOTEL	4	ดาวหรือระดับเทียบเทา



ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองหังโจว	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง)	เมืองเอกของมณฑล	เจอเจียง	1	ใน	6

นครโบราณของจีน	ศูนยกลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม	แหลงเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแหง
หน่ึงของประเทศจีน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	รานผาไหม	ใหทานไดเลือกชม	เอกซื้อสินคาและผลิตภัณฑ	ที่ผลิตดวยผาไหม
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทาน	ลองเรือทะเลสาบซีหู	(เรือเหมา)	ไขมุกแหงเมืองหัวโจว	และยังมีนักกวีเปรียบเปรยวา	ซีหูเหมือน

นางไซซี	ไซซีสวยทุกอริยาบท	ซีหูสวยทุกฤดูกาล	ใหทานไดชมวิวทัศนียภาพของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโดงดังไป
ทั่วโลก
นําทานเดินทางสู	รานใบชา	ใหทานไดชิมชาที่มีชื่อเสียงของประเทศจีนหลากหลายชนิด
จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู	เซีย่งไฮ	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง)	เมืองที่เต็มไปดวยอาคาร

สถาปัตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป	จนไดรับขนานนามวาเป็น	“	นครปารีสแหงตะวันออก
”

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	!!	เสีย่วหลงเปา
พักที	่BAOLONG	HOTEL	4	ดาวหรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

ชาจีน	เป็น	เครื่องดื่มที่ทํามาจากใบไมจากแหลงปลูกชา	(คาเมลเลีย	ไซเนน
ซิส)	และผานน้ํารอน.	ใบชาใชกรรมวิธีดั้งเดิมของจีน	ชาจีนมักจะใชดื่ม
สมํ่าเสมอตลอดวัน	รวมถึงระหวางมื้ออาหาร	บางครั้งใชดื่มแทนน้ําเปลาเพื่อ
สุขภาพ	หรือเพื่อความพอใจแบบเรียบงาย



™

หากกรุปออกเดินทางไมถึง	15	ทาน	ลองทะเลสาบซีหู	ทางบริษทั	ขอสงวนสิทธิไ์มใชเรือเหมา

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	!!	เสี่ยวหลงเปา
	พักที่	BAOLONG	HOTEL	4	ดาวหรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	หาดไวทาน	ตั้งอยูบนฝ่ังตะวันตกของแมน้ําหวงผู	ความยาวจากเหนือจรดใตถึง	4	กิโลเมต	ทั้งน้ียัง

เคยเป็นสถานที่ถายทําภาพยนตรที่โดงดังเรื่อง	เจาพอเซี่ยงไฮ
นําทานเดินทางสู	ถนนนานกิง	ศูนยกลางการชอปป้ิงที่คึกคักมากที่สุดของนครเซี่ยงไฮที่ไมมีวันหลับใหล	ทั้ง

ยังเป็นที่ตั้งหางสรรพสินคามากมายและถือเป็นยานสวรรคของบรรดาสาวกแบรนดเนมทั้งหลาย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	!!	ไกแดง	โตะละ	2	ตัว

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	รานนวดเทา	ชมการสาธิต	การนวดเทา	ซึ่งเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผอนคลายความเครียด

ปรับสมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ	พรอมชมครีมเป าซูถัง	หรือที่รูจักกันดีในชื่อ	บัวหิมะ
สรรพคุณเป็นเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม	ผุพอง	และแมลงกัดตอย	เป็นยาสามัญประจําบาน
นําทานเดินทางสู	ตลาดเฉินหวังเมีย่ว	อาคารบานเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศหมิงและชิง	มีอายุ

กวารอยปี	ภายในบริเวณตลาด	มีทั้งรานขายของที่ระลึก	สินคาพื้นเมือง	รานอาหาร	รานขนมพื้นเมืองและที่
สําคัญ	คือ	รานเสี่ยวหลงเปา
นําทานเดินทางสู	รานหยก	ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค	ใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝาก
จากน้ันนําทานชม	รานกาแฟ	Starbucks	Reserve	Roastery	สตารบัคสสาขาใหมที่นครเซี่ยงไฮ	มาพรอม

กับความยิ่งใหญอลังการ	ครองตําแหนงสตารบัคสที่ใหญและสวยที่สุดในโลก	เปิดใหบริการ	เมื่อวันที่	6	ธันวาคม
2560	มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกวา	100	ชนิด	รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขาน้ีแหงเดียว	นอกจากน้ันยังมี
อาหารและขนมมากมาย	ในสวนเบเกอรีที่ใชชื่อวา	Princi™	ซึ่งเป็นการรวมมือกับรานเบเกอรีชื่อดังจากอิตาลี
และเป็นสาขาแรกในเอเชีย	

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่WANXIN	HOTEL	4	ดาวหรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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



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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	!!	ไกแดง	โตะละ	2	ตัว

เดิมเป็นที่ตั้งของวัดเฉิงหวังเมี่ยว	เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมือง	ชวยสราง
เมืองใหนาอยู	ลดความตึงเครียดของชีวิตเมืองไดดี	อาคารบานเรือนบริเวณน้ี
เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศหมิงและชิง	สีสันรานคาตางๆ	ที่ตกแตง
สไตลสถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน	ทั้งรานขายอาหาร	รานขนมพื้นเมือง	ราน
กาแฟดัง	ของที่ระลึกตางๆ	มากมาย	ถือเป็นตลาดนัดขนาดใหญที่นอกจะทําให
ทานไดของที่ถูกใจแลวและยังไดอิ่มเอมกับบรรยากาศความสวยงามอีกดวย

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

รานกาแฟ	Starbucks	Reserve	Roastery	สตารบัคสสาขาใหมที่นครเซี่ยงไฮ
มาพรอมกับความยิ่งใหญอลังการ	ครองตําแหนงสตารบัคสที่ใหญและสวย
ที่สุดในโลก	เปิดใหบริการ	เมื่อวันที่	6	ธันวาคม	2560	มีเครื่องดื่มหลากหลาย
มากกวา	100	ชนิด	รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขาน้ีแหงเดียว	นอกจากน้ันยัง
มีอาหารและขนมมากมาย	ในสวนเบเกอรีที่ใชชื่อวา	Princi™	ซึ่งเป็นการรวม
มือกับรานเบเกอรีชื่อดังจากอิตาลี	และเป็นสาขาแรกในเอเชีย

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	WANXIN	HOTEL	4	ดาวหรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชาแบบกลอง
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	สนามบิน
08.15	น.	กลับสู	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสายการบิน	THAI	SMILE	เทีย่วบินที	่TG663	(บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
12.10	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชาแบบกลอง



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ตั้งอยูทางตะวันออกของผูตง	ในเขตเซี่ยงไฮ	สาธารณรัฐประชาชนจีน	เป็น
ประตูหลักสูประเทศจีน	รองรับผูโดยสารระหวางประเทศกวา	17	ลานคน	ใน
ปีพ.ศ.	2549	มากกวาทาอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง	และยังเป็นทา
อากาศยานหลักของไชนาอีสเทิรนแอรไลน	และเซี่ยงไฮแอรไลน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	โปรดตรวจสอบพาสปอรตของทาน	จะตองมีอายุคงเหลือ	ณ	วันเดินทางมากกวา	6	เดือนขึน้ไปและเหลือหนา

กระดาษอยางตํ่ า	2	หนา	หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง	ในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	10	ทาน	โดย

จะแจงใหทานทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซาและอยางนอย	10	วันกอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	(หากผูเดินทางทุกทานยินดีทีจ่ะชําระคาบริการเพิม่เพื่อใหคณะเดินทางได
ทางบริษทัฯ	ยินดีทีจ่ะประสานงานในการเดินทางตามประสงค)
4.	หากทานที่ตองออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	เพื่อเช็ควากรุปมี

การคอนเฟริมเดินทาง	หรือ	สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	และ	เวลาบิน	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะ
ไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
5.	โรงแรมที่พัก	และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้อยูกับความเหมาะสม	และคํานึงถึงผล

ประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเป็นหลัก
6.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม

สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง
7.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
8.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
9.	ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน	ทุกเมือง	กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทอง

เที่ยวทั่วไปไดรูจักคือ	รานไขมุก,	รานผาไหม,	รานใบชา,	รานนวดเทา(บัวหิมะ),	รานหยก	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุ
ในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเป็นตอง
รบกวนทุกทานแวะชม	ซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ	45	-	90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็น
หลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง	ทางบริษทัฯ	ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึน้จากทาน	เป็นจํานวนเงิน	400	หยวน	/	ทาน	/	ราน
10.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข

ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่ทานมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษทั
พรอมการชําระเงินมัดจํา
11.	บริษทัฯ	ไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาที่ไมรูจักกัน	กรณีที่ทานเดินทาง	1	ทาน	จะตองจายคาพักเดี่ยว

เพิ่มตามราคาที่ระบุไวในรายการทัวรเทาน้ัน
12.	ทานที่มีวีซาจีนและสามารถใชเดินทาง	เขา	-	ออก	ไดตามวันเดินทางที่ระบุ	กรุณาแจงเจาหนาที่ใหรับทราบ

กอนการทําจองทัวร
13.	ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะ

ตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา	-	ออกเมืองดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัทัวรฯ	ไมทราบกฎกติกา	การยกเวนวีซา
ในรายละเอียด	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเป็นอยางดี	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทาน
อาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย
14.	ตัว๋เครื่องบินที่ใชเป็นแบบกรุปไมสามารถเลือกที่น่ังลวงหนาได	(ทานจะไดรับที่น่ังแบบสุมเทาน้ัน)
15.	หลังจากที่ทานไดชําระคามัดจําและคาทัวรสวนที่เหลือเรียบรอยแลวน้ัน

-	3	วัน	กอนเดินทาง	ทานจะไดรับใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง
-	1	วัน	กอนเดินทาง	หัวหนาทัวรจะโทรใหขอมูลเตรียมตัวเดินทางแกผูเดินทางอีกครั้ง
16.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ

แลว

1.	กรุณาชําระเงินมัดจํา	ทานละ	10,000	บาท	หรือ	ทัง้หมดกรณีเป็นราคาโปรโมชัน่	(ภายใน	48	ชั่วโมง
หรือ	2	วัน	นับจากวันที่ทําการจอง)
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ15	วัน	กอนการเดินทาง	(กรณีไมชําระเงิน	หรือ	ชําระเงินไมครบภายใน

กําหนด	รวมถึง	กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ	ใหถือวาทานสละสิทธิ)์	หมายเหตุ	หากชําระ
เงินในแตละสวนแลว	กรุณาสงสําเนาการโอนเงิน	ใหเจาหนาที่ทุกครั้ง	
3.	รบกวนสแกนหนาพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน	สงภายใน	5	วันหลังจากการหลังจาการชําระมัดจํา



1.	ตัว๋เครื่องบินชั้นประหยัด	ไป	–	กลับ	พรอมกรุปเทาน้ัน
2.	ที่พักโรงแรม	4	ดาว	3	คืน	ตามโปรแกรม	(จัดใหพักหองละ	2	-	3	ทาน	ตามเหมาะสม)

**	ในกรณีทีท่านจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ทีน่อนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหอง
พักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**
3.	คาอาหาร	10	มื้อ	ตามโปรแกรม	(หากทานไมทานอาหารม้ือใด	จะไมสามารถคืนเงินได)
4.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามโปรแกรม
5.	คารถโคชปรับอากาศ	รับ	-	สง	สถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
6.	คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน	ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ	ณ

วันที่	06	มกราคม	2561	เป็นเงิน	2,900	บาท	(หากมีการเรียกเก็บเพิม่จากสายการบิน	ทานตองชําระเพิม่)
7.	คาระวางน้ําหนักกระเปา	โหลดใตทองเครื่อง	1	ใบ	จํากัดไมเกิน	30	กิโลกรัม
8.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทางในทองถิ่น	คุมครองในวงเงินไมเกิน	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่อนไขของกรมธรรม)	**	คุมครองตัง้แต	อายุ	16	–	69	ปี	เทานัน้	**
หมายเหตุ	:	กรณีผูเดินทางมีอายุ	1	เดือน	-	15	ปี	และผูเดินทาง	อายุ	70	ปี	ขึน้ไป	คุมครองเพียง	50%	ของวงเงิน
คุมครอง	และ	สําหรับผูเดินทาง	อายุไมถึง	1	เดือน	กรมธรรมไมรับคุมครองใดๆ	ทั้งสิ้น	
**ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล	เพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**ทัง้น้ีอัตราเบี้ยประกันเริม่ตนที	่330	บาท	ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง**

การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต	หรือ	เจ็บป วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว,	การติดเชื้อ,	ไวรัส,	ไสเลื่อน,	ไสติ่ง,	อาการที่เกี่ยวของ

กับการติดยา,	โรคติดตอทางเพศสัมพันธ,	การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,	การฆาตัวตาย,	เสียสติ,	ตกอยู
ภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด,	บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท	การแทงบุตร,	การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม,	จลาจล,	นัดหยุดงาน,	การกอการราย	การยึดพาหนะ	และ	การปลนอากาศยาน	(Terrorism,	Hijack,
Skyjack)	และ	อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม

1.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
2.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	(กรณีตองการใบกํากับภาษี)
3.	คาทิปคนขับรถและมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	200	หยวน	/	ทริป	/	ตอทาน	(เด็กชําระทิปเทาผูใหญ	,

ในสวนคาทิปหัวหนาทัวร	ขึ้นอยูกับความพึงพอใจของทาน)
4.	คาทําวีซาชาวตางชาติ	ซึ่งไมไดรับการยกเวนยื่นวีซากรุป	(กรณีตางชาติ	จายเพิม่จากคาทัวร	1000	หยวน

และผูเดินทางเป็นผูดําเนินการยื่นวีซาเอง)
5.	คาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน	ทานละ	1,000	บาท	ใชเพียงสําเนาหนังสือเดินทางแบบเต็ม	2	หนามองเห็น

ขอมูลชัดเจน	และตองสงเอกสารลวงหนา	15	วันกอนเดินทาง	(สําหรับผูถือพาสสปอตไทยและเดินทางไป	-	กลับ
พรอมกรุปเทาน้ัน)
หมายเหตุ

-	หากยกเลิกเดินทาง	วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที	ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางครั้งอื่นๆได	รวมทั้งไมสามารถ
คืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี	
-	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี	เดินทางพรอมผูปกครอง	ในเสนทางที่บินลงปักกิ่ง	/	ปักกิ่ง+เซี่ยงไฮ	(เที่ยว	2	เมือง)	ตอง
ยื่นวีซาเดี่ยวเทาน้ัน
-	ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป	ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น	ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปได	หรือ	ทานมี
ความประสงคจะยื่นวีซาเดี่ยว	ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทํา	วีซาเดี่ยวยื่นปกติ	4	วัน	ทําการ	ทานละ	1,500
บาท	หรือ	วีซาดวน	2	วัน	ทําการ	ทานละ	2,550	บาท	(อัตราดังกลาวขางตน	สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย
เทานัน้)	
-	สําหรับผูทีเ่คยเดินทางไปในประเทศ	24	ดังตอไปน้ี	1.อิสราเอล	2.อัฟกานิสถาน	3.ปากีสถาน	4.อุซเบกิ
สถาน	5.ทาจิกิสถาน	6.เติรกเมนิสถาน	7.คาซัคสถาน	8.อิรัก	9.อิหราน	10.อียิปต	11.ซาอุดีอาระเบีย
12.ซีเรีย	13.เลบานอน	14.อินเดีย	15.ศรีลังกา	16.ลิเบีย	17.ซูดาน	18.แอลจีเรีย	19.ไนจีเรีย	20.ตุรกี
21.เยเมน	22.โอมาน	23.จอรแดน	24.โซมาเรีย	(ตัง้แตปี	2014	เป็นตนมา	ไมสามารถยื่นขอวีซากรุปได
ตองทําวีซาเดีย่วเทานัน้)



เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเทีย่วประเทศจีนแบบกรุป	(เฉพาะพาสสปอตไทยเทานัน้)
1.	สําเนาหนังสือเดินทาง	ที่มีอายุเหลือมากกวา	6	เดือน	(ตองชัดเจนเทานัน้	ลูกคาไมตองสงเลมพาสส

ปอตตัวจริงมา	และตองถายใหติดทัง้	2	หนา	ดังตัวอยาง)
2.	ยกเวนเสนทางทีบ่ินลงเทียนสิน	ใชสําเนาหนังสือเดินทาง	และรูปถาย	2	น้ิว	จํานวน	2	รูป

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

ชํารุดใดๆ	ทัง้สิ้น	ถาเกิดการชํารุด	เจาหนาทีต่รวจคนเขา	-	ออกเมือง	จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศ
ของทานได)
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.	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี	เดินทาง	ใชเอกสารเพิม่เติม	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
5.2.5	ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม	ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน
6.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	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	
หมายเหตุ	:	
-	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาติการทํางานใน
ประเทศไทยเทาน้ัน	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	
-	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว	(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	เน่ืองจากผู
เดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
-	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทําเรื่องแจง	เขา	-	ออก	หรือ	Re	-	Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง
เอกสารยื่นวีซา
-	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร	อยาง
นอย	7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)
-	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติ	(ในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได)
หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	ทานละ	5,060	บาท
หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	(กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝ ายขาย)

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	ลัตเวีย	ลัก



เซมเบิรก	มอลตา	เนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดน	สวิส
เซอแลนดเอสโทเนีย	ไมสามารถขอวีซาดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง

หนา**

หมายเหตุ
1.	กรุณาระบุเบอรโทรศัพท	เบอรที่ทํางาน	มือถือ	บาน	และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง	เพื่อ

ใชในการขอยื่นวีซา
2.	ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม	อาจทําใหทานเกิดความไม

สะดวกภายหลัง	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง	จึงขออภัยมา	ณ	ที่น้ี	(โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)
3.	แผนกกงสุล	สถานทูตจีน	สามารถสอบถามได	หมายเลขโทรศัพท	0	-	2247	-	8970	,	0	-	2245	-	7033

ยังไมรวมคาวีซาจีนแบบกรุปทองเทีย่ว	ทานละ	1,000	บาท
กรุณาเตรียมคาทิปคนขับรถและไกดทองถิน่	ทานละ	200	หยวน	/	ทริป	/	ตอทาน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
3.	กรุณาเตรียมของใชสวนตัว	เชน	แปรงสีฟัน	ยาสีฟัน	สบูแชมพู	ของตัวสวนตัวไปเอง	เน่ืองจากรัฐบาล

ทองถิน่ตองการรักษาสิง่แวดลอมและลดการทิ้งขยะ	จึงไมมีบริการทีโ่รงแรม
4.	หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	ขึ้นไป	คืนคาใชจายทัง้หมด	
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	-	29	วัน	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	1	-	14	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคนเดิน

ทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(10	ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผูเดิน
ทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน	บริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน	
5.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯ	จะ

พิจารณาเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชน	คา
ตัว๋เครื่องบิน	คาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ		และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไม
สามารถเดินทางได
6.	ยกเวนกรุปทีอ่อกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการัน

ตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา
หรือคาทัวรทั้งหมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
7.	กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขา

ประเทศทีร่ะบุไวในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น
8.	เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดิน

ทาง		พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น


