Elite Holiday ขอนาท่านเยือนดินแดนมังกร ณ ประเทศจีน
ขึ้นชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของมหานครเซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์
"ย้ อนเวลากับสู่อดีตไปกับ หมู่บา้ นน้ าโบราณโจวจวง-ถนนเหอฝังเจี ย-ล่องเรือทะเลสาบซีหู "
พร้ อมไฮไลท์ "หาดไว่ธาน-วัดพระหยกขาว-ถนนนานกิง-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว"
พร้ อมการบริการและอานวยความสะดวกที่แสนประทับใจเพื่อมอบแด่คนพิเศษเช่นคุณ “ดูแล...กันและกัน”
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กาหนดการเดินทาง 11 – 15 เมษายน 2563
ออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่าน
วันแรกของการเดินทาง (1) สนามบินสุวรรณภูมิ
21.00 น.
คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 Row C
สายการบิน ไทย แอร์เวย์ พบเจ้ าหน้ าที่ของบริษัท อิลิท ฮอลิเดย์ คอยต้ อนรับ พร้ อมอานวยความ
สะดวก
วันที่สองของการเดินทาง (2) กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ (สาธารณรัฐประชาชนจี น) – สวนอี้ หยวน –
ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – หมู่บา้ นน้ าโบราณโจวจวง - หังโจว
00.30 น.
ออกเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจี น โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่
TG 662
05.45 น.
เดินทางถึง สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง สาธารณรัฐประชาชนจีน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง และ
ศุล กากร พร้ อมตรวจเช็ค สัม ภาระกระเป๋ าให้ เรีย บร้ อย จากนั้ น นาท่ านเดิ น ทางสู่ เมื องเซี่ ยงไฮ้
มหานครแห่งความมั่งคั่ง ศูนย์กลางการค้ า คมนาคม และยังรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่
นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างให้ ความสนใจ
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม ROYAL CENTURY HOTEL SHANGHAI บริการ
ท่านด้ วยเมนูบุฟเฟต์
จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง สวนอี้ หยวน สวนขนาดใหญ่ ท่ใี ช้ เวลาสร้ างนานกว่า 19 ปี สร้ างเมื่อปี
ค.ศ. 1559 ได้ ข้ นึ ชื่อว่าเป็ นสวนที่สวยที่สุดในแถบตอนล่างของแม่น้าแยงซี ภายในมีสวนและบ่อน้า
ให้ ความร่มรื่น อาคารและสวนได้ รับการดูแลและอนุ รักษ์ไว้ เป็ นอย่ างดี จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
ตลาดเฉิ นหวังเมี่ยว ตลาด 100 ปี ที่ต้ังอยู่ใกล้ ๆกับบริเวณของสวนอี้หยวน ตลาดที่เต็มไปด้ วย
ความเก่าแก่ของวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวจีนที่ยังคงเก็บรักษาไว้ เป็ นอย่างดี ท่านสามารถเดินเลือก
ซื้อสินค้ าพื้นเมือง ของที่ระลึก นานาชนิด นอกจากนั้นที่น่ยี ังมี เสี่ยวหลงเปาสูตรพื้นเมืองที่มีช่ือเสียง
อีกด้ วย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยเมนู ปลาตาเดียวนึ่งซีอิ๊ว ห่านย่างฮ่องกง หมู
แดงกวางตุ้ง ผัดผักแก้ ว ซุปประจาวัน ฮะเก๋า ขนมจีบ ซาลาเปาหมูแดง ซาลาเปาไส้ ไหล ก๋วยเตี๋ยว
หลอดไส้ ก้ งุ เกี๊ยวซ่า ข้ าวผัด
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง โจวจวง เมืองเล็กๆ ในมณฑลเจียงซู ที่น่เี ป็ นเมืองที่ได้ รับขนานนามว่า
เป็ น “เมืองแห่งสายน้า” จากนั้นนาท่านเยี่ยมชม หมู่บา้ นน้ าโบราณโจวจวง พร้ อมล่องเรือสัมผัสวิถี
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ชีวิตของชาวจีนในอดีต ที่ผูกพันอยู่กับสายน้า แห่ งนี้ท่ีสะท้ อนภาพความเป็ นอยู่ข องคนจีนในสมั ย
โบราณที่ดูเรียบง่ายได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนั้นท่านจะได้ เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้ าพื้นเมือง
มากมายตลอดแถวทางเดิน

ค่า

พักที่

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยเมนู หมูแดงกวางตุ้ง ห่านย่างฮ่องกง ปลากระพงนึ่ง
ซีอิ๊ว ขาหมูโจวจวง หมูสันในทอดพริกเกลือ กุ้งผัดตะไคร้ หม้ อไฟดอกกะหล่าหนวดปลาหมึก หมู
ผัดพริกยาวสด คะน้ าไฟแดง ซุปประจาวัน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) เมืองหลวงเก่าของราชวงศ์
ซ่งใต้ มักถูกเรียกว่าสนามหลังบ้ านของเซี่ยงไฮ้ เนื่องจากตั้งอยู่ห่างออกไปไม่ถึง 180 กม. และเมือง
หังโจวยังถือได้ ว่าเป็ นเมื่อที่น่าเที่ยวมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจีนด้ วย
SHERATON GRAND HANGZHOU BINJIANG หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง (3) วัดหลิงอิ่นซื่อ – MEIJIAWU TEA VILLAGE – ล่องเรือทะเลสาบซีหู –
ถนนเหอฝังเจี ย - ชมโชว์ราชวงศ์ซ่ง
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่ วัดหลิงอิ่นซื่อ นาท่านตื่นตากับหินแกะสลักเป็ นรูปพระพุทธรูปไม่ซา้ กันมาถึง 470
รูป อีก ทั้งยั ง เป็ นที่ป ระดิษ ฐานพระประธานศรีศ ากยมุ ณี องค์ ใหญ่ สูง 20 เมตร แกะสลั กจากไม้
การบูร 24 ท่อน เลียนแบบพระพุทธรูปในสมัยราชวงศ์ถัง เป็ นพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิ ที่ใหญ่ท่สี ุด
ในเมืองจีนอีกด้ วย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ MEIJIAWU TEA VILLAGE เยี่ยมชมไร่ชาอันเขียว
ชอุ่มที่มีช่ือเสียงของจีนพร้ อมทั้งให้ ท่านได้ ล้ ิมลองรสชาติของชาคุณภาพชั้นดีท่ีผ่านการคัดสรรมา
อย่างพิถีพิถัน...
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เที่ยง

ค่า

พักที่

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยเมนู ออเดิร์ฟ 4 อย่าง ปลากุ้ยหยูน่งึ ซอสสายชู
ไก่ขอทาน หมูตงพอ เนื้อกุ้งผัดชาหลงจิ่ง เป็ ดทอด เป่ าอื้อสดอบเผ็ดชา หม้ อไฟเห็ดรวม ฟองเต้ าหู้
ทอด ทองม้ วนผัก ผัดผักฟองเต้ าหู้ นา้ แกงนางซ่ง
จากนั้นน าท่าน ล่อ งเรือทะเลสาบซี หู ดินแดนแห่ งไข่มุกของเมืองหังโจว ท่านจะได้ สัมผัส กับ วิว
ทิวทัศน์อันงดงามที่ล้อมรอบไปด้ วยภูเขาเป็ นสถานที่ ที่จักรพรรดิเฉียนหลง แห่ งราชวงศ์ชิงโปรด
ปรานเป็ นอย่างมาก จนได้ รับการขนานนามว่า “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์”

จากนั้นนาท่านเยือน ถนนเหอฝั งเจี ย ถนนที่สะท้ อนให้ เห็น ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่
ของหั งโจวได้ เป็ นอย่ างดี ปั จจุ บั น ยังคงไว้ ซ่ึ งสภาพดั้งเดิ ม ของสิ่ งปลู กสร้ างโบราณ อีกทั้งตลอด
แนวทางเดินสองข้ างถนนสายนี้ส่วนใหญ่ เป็ นร้ านค้ าทั่วไป มีสินค้ าพื้นเมือง และสินค้ าที่ระลึก ให้
ท่านอิสระเดินเลือกซื้อสินค้ าของฝากตามอัธยาศัย... จากนั้นให้ ท่านได้ ต่ืนตาตื่นใจกับการชม โชว์
ราชวงศ์ซ่ง การแสดงที่ย่ิงใหญ่ตระการตาไปด้ วย แสง สี เสียง เป็ นการแสดงที่บอกเล่าถึงเรื่องราว
ประวัติศาสตร์จีนโบราณสมัยราชวงศ์ซ่ง
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยเมนู กุ้งมังกรอบเนย ปลาลวกซอสเสฉวน กุ้งอบวุ้น
เส้ น หอยเชลล์น่ึงกระเทียม กระเพาะหมูอบเกลือ หมูผัดพริกห่อขนมแป้ ง เต้ าหู้หม้ อดิน มะเขือไส้
หมูสับกะทะร้ อน ผัดผักตามฤดูกาล ซุปตุ๋นเห็ดรวม
SHERATON GRAND HANGZHOU BINJIANG หรือเทียบเท่า
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วันที่สขี่ องการเดินทาง (4) หังโจว – เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ – อุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ธาน –
ถนนนางกิง
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมที่พัก
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ มหานครที่เต็มไปด้ วยความเจริญรุ่งเรือง จนได้ รับการขนานนาม
ให้ เป็ นมหานครแห่งมหาอานาจ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.)
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยเมนู ปลาตาเดียวนึ่งซีอิ๊ว ไก่สับแต้ จิ๋ว กุ้งแม่นา้
ผัดซีอิ๊ว หมูตุ๋นนา้ แดงหม้ อดิน ปลาหมึกหม้ อไฟ เห็ดหลินจือผัดเอ็นหอย ซีฟดอบวุ
ู้
้ นเส้ น ดอก
กะหล่าหม้ อไฟ ผัดผักตามฤดูกาล ซี่โครงหมูตุ๋นข้ าวโพด

หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน นาท่านขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของมหานครแห่งความเจริญรุ่งเรือง ณ
เซี่ ยงไฮ้ทาวเวอร์ ตึกที่ถูกสร้ างขึ้นเคียงคู่กับตึกระฟ้ าที่เคยสูงที่สุดในจีนมาก่อน อย่ างตึก จินเม่ า
ทาวเวอร์ และ ตึกเซี่ยงไฮ้ เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ (ตึกSWFC) ซึ่งปัจจุบันครองตาแหน่งตึกที่
สูงที่สุดในจีน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อุโมงค์เลเซอร์ อุโมงค์ลอดแม่น้าสายแรกในประเทศจีน นา
ท่านตื่นตาไปกับ เทคโนโลยีแสง สี เสียงที่สวยแปลกตา เหมือนนาท่านหลุดออกมาอยู่ในโลกแห่ ง
อนาคตเลยทีเดียว จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หาดไว่ธาน สถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์เรื่องเจ้ าพ่อเซี่ยง
ไฮ้ อีกทั้งยังตั้งอยู่ใกล้ กับถนนนานกิง ถนนคนเดิน ที่มีช่ือเสียงของเซี่ยงไฮ้ ถือว่าเป็ นแหล่งช้ อปปิ้ ง
สินค้ าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย นอกจากนั้นท่านยังสามารถมองเห็นวิวของหอไข่มุก ซึ่งเป็ น
สัญลักษณ์อันโดดเด่น ของเมืองเซี่ยงไฮ้ อีกด้ วย จากนั้นนาท่านสู่ ถนนนานกิง อิสระให้ ท่านเพลิ ด
เพลินไปกับการช้ อปปิ้ งบนถนนที่มีความยาวประมาณ 5 กิโ ลเมตร ที่เต็มไปด้ วยห้ างสรรพสินค้ า
มากมายเป็ นย่านที่คึกคัก และทันสมัยที่สุดอีกด้ วย
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ค่า

มื้อค่าวันนี้ อิลิท ฮอลิเดย์ ขอนาท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วย
“บุฟเฟ่ ต์ซีฟดแบบญี
ู้
่ปุ่น Ooding Top Quality Seafood”

พักที่

INTERCONTINENTAL SHANGHAI JING’AN หรือเทียบเท่า

วันที่หา้ ของการเดินทาง (5) เซี่ยงไฮ้ - STARBUCKS RESERVE ROASTERY– วัดพระหยกขาว สนามบินเซี่ยงไฮ้ - สนามบินสุวรรรภูมิ
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมที่พัก
นาท่ านเดินทางชมร้ านกาแฟ STARBUCKS RESERVE ROASTERY ร้ านกาแฟขนาดใหญ่ ท่ีมี
การออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม และลงตัว จากนั้นนาเดินทางสู่ วัดพระหยกขาว เป็ นศูนย์รวม
จิตใจของชาวพุทธในเซี่ยงไฮ้ และเป็ นวัดที่นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า นมั ส การเป็ นจ านวนมากที่ สุ ด ในปี
ค.ศ. 1876 ตรงกับรัชสมัยกวางสูฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์ชิง มีพระภิกษุจากเกาะผู่ถ่อซาน คือ หลวงพ่อ
ฮุ่ยเกิน ได้ เจริญรอยพระถังซัมจั๋งเดินทางไปศึกษาพระไตรปิ ฎก ขากลับเดินทางผ่านประเทศพม่ า
ได้ อัญเชิญพระพุทธรูปหยกขาวกลับเมือง 5 องค์ ด้ วยกัน และได้ มอบให้ ชาวเซี่ยงไฮ้ 2 องค์
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เที่ยง

17.25 น.
21.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยเมนู ปลาเก๋านึ่งซีอิ๊ว หอยเชลล์อบวุ้นเส้ น กุ้ง
ใหญ่น่งึ กระเทียม ซี่โครงหมูทรงเครื่อง ขาหมูทอดเยอรมัน ไก่ผัดพริกแห้ ง บวบนึ่งกระเทียม
คะน้ าผัดกระเทียม ซี่โครงหมูตุ๋นเห็ดและฮวยซัว
จนได้ เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินเซี่ ยงไฮ้ ผู่ตง เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศ
ไทย
ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG665
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
อิลิท ฮอลิเดย์... ดูแล กันและกัน

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่ งจากสภาพอากาศ เวลา และ
สายการบิน ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ เมนู อาหาร และภัตตาคาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้ นอยู่กบั
ช่วงเวลาเดินทาง
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อัตราค่าบริการ
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
มีตวั๋ แล้ว ลดท่านละ

ลูกค้าทัว่ ไป
59,900.57,900.55,900.53,900.13,000.15,500.-

สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
57,900.58,900.55,900.56,900.53,900.54,900.51,900.52,900.13,000.13,000.15,500.15,500.-

** อัตราค่าบริการ ที่เสนอ เป็ นการคิดจากกรณีผเู ้ ดินทางขั้นตา่ 15 ท่าน
หากผูเ้ ดินทางอยู่ระหว่าง 10-14 ท่าน เพิม่ ท่านละ 3,000.- บาท **

คะแนนสะสมสาหรับสมาชิก
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว ได้รบั คะแนนเพิม่ ท่านละ
มีตวั๋ แล้ว ได้รบั คะแนน

สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
579
579
559
559
539
539
519
519
130
130
424
424

- โปรแกรมนี้ สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รบั เป็ นไปตามยอดการชาระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตามสมาชิกบัตรหลัก
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กับท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่ากระเป๋ าเดินทาง และค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้ อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม
่ เติมอีก
เงื่อนไขการชาระเงิน : สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 20,000.- บาท
ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน
• ชาระด้ วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม
บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่(ประเทศไทย)จากัด
• ชาระโดยเงินสด
• สามารถชาระค่ามัดจาผ่านทางเว็บไซด์ได้ www.eliteholidaythailand.com
• ชาระด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788)
ชื่อบัญชี บจก. อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จากัด
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา สุขุทวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร์)
เลขที่ 639-1-00263-9 บัญชีกระแสรายวัน
การยกเลิก :
➢ กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 21 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
➢ กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50% ของอัตรา
ค่าบริการ
➢ กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
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หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ
1. บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รั บ ท่ า นผู้ เดิ น ทางที่ เคยเดิ น ทางแล้ วมี ป ระวั ติ ค วามประพฤติ ไม่ น่ า รั ก หรื อ มี
พฤติ กรรมเป็ น ที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่ น ไม่ รักษาเวลา, พู ดจาหยาบคาย, ดื่ มสุราบนรถ, ก่อเสีย ง
ราคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้ างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทาง
ส่วนใหญ่
2. บริษั ทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับ ท่ านผู้เดิ นทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้
เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อ
การอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
4. บริษั ทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิ จารณาให้ ห รือไม่ ให้ บ ริการแก่ท่านที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณ าแจ้ งให้ บ ริษัท ฯ
ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่สะดวกใน
การเดินทางสาหรับท่านที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิ จ ารณาให้ ห รือ ไม่ ให้ บ ริก ารแก่ ท่ า นที่มี เด็ก ทารกอายุต่ า กว่ า 2 ขวบ ร่ ว ม
เดินทางไปด้ วย (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขอ
อภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ ให้ บ ริการแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุส งฆ์ห รือนักบวชในบาง
รายการทัวร์หรือบางเส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการยกสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องท่ า นที่ จ องทัว ร์ไ ว้ แ ล้ ว แต่ ไม่ ช าระเงิน มั ด จ าภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ให้ แก่ลูกค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผ้ เู ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทาง
ทราบล่วงหน้ าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่นื ทดแทนหากท่านต้ องการ
9. ในกรณีท่ที ่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 10 วัน ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีท่ที ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทนั ภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคิดค่ าใช้ จ่ายเพิ่ ม เฉพาะค่ าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่ าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้ นแต่ ตั๋ว
เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อัน
เนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย
หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้ เดิ นทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิก
เที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่ องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตาม
ทัวร์ ) หรือดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับ
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การออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือชาระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยัน
ดังกล่าว แล้ วต่ อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่ สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบส าหรับ
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หาก
ท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลง
ของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณี
พิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ
ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจาเป็ นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้ าของสาย
การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคานึงถึงความปลอดภัย
และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สุด
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ย วดังกล่าวปิ ดทา
การ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่น้นั ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยน
รายการเพื่อให้ ท่านสามารถเข้ าชมได้ แต่ในกรณีท่มี ีเหตุล่าช้ าหรือเหตุอ่นื ใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทา
ให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่คืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน
อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงิน
ได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่งที่น่งั บนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่
สามารถเลื อกต าแหน่ งที่น่ั งได้ เอง ทั้งนี้ บ ริษั ท ฯ จะพยายามจัด ที่น่ั งให้ แ ก่ ท่านและครอบครัวตามความ
เหมาะสมให้ ดีท่สี ุดภายใต้ ลักษณะตาแหน่งที่น่งั แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
19. บริ ษัทฯ ขอต้ อนรับและมีความยินดีท่ีได้ ให้ บริ การแก่ท่านผู้เดิน ทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่ง
ประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่
ท่านได้ เดินทางไป
20. เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้ว
ข้างต้น
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เอกสารประกอบการยืน่ ขอวีซ่าจี น ประเภทท่องเที่ยว
1.
2.

พาสปอร์ต (ต้ องมีอายุอย่างน้ อย 6 เดือน)
รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ (48 มม. X 33 มม.) (พื้นหลังขาวเท่านั้น เห็นใบหน้ า/เห็นหูชัดเจน ไม่ย้ ิมเห็นฟัน
ไม่สวมเครื่องประดับ ไม่สวมเสื้อแขนกุด เสื้อสีขาว-สีอ่อน ชุดครุย และชุดข้ าราชการ)
3.
สาเนาหน้ าพาสปอร์ต
4.
สาเนาทะเบียนบ้ าน
5.
สาเนาบัตรประชาชน
6.
สาเนาการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ ามี)
7.
สาเนาหน้ าวีซ่าจีนครั้งล่าสุด (หากมี)
กรณีผเู ้ ดินทางเป็ นเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี เอกสารที่ตอ้ งใช้เพิม่ :
1.
สาเนาสูติบัตร
2.
สาเนาหน้ าพาสปอร์ต และสาเนาบัตรประชาชนพ่อและแม่ หากพ่อและแม่ ไม่ได้ เดินทางพร้ อมกับเด็ก ต้ อง
เขียนใบยินยอมอนุญาตให้ เด็กเดินทางออกนอกประเทศและระบุช่อื ผู้ท่เี ดินทางพร้ อมกับเด็ก พร้ อมทั้งจุดประสงค์ให้
ชัดเจน และต้ องเป็ นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการเท่านั้น (สานักงานเขต)
โปรดแสดงใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ใบหย่า ใบอุปการะเลี้ยงดูบุตร ใบมรณะบัตร หรืออื่นๆ(ถ้ ามี)

ตัวอย่างรูปถ่ายที่ถูกต้อง
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