
 

SHANGHAI HANGZHOU 6D 3N 
โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนพฤศจกิายน 62 - มนีาคม 63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
ลอ่งเรอืชมววิดอกไมต้ามฤดูทีส่วนหยวนถอ้จู่ น ัง่รถไฟความเร็วสูง 

เทีย่วมหานครเซีย่งไฮ ้ สตารบ์คัทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก  

ลอ่งเรอืขุดโบราณตา้นวิน่เหอ ถนนโบราณวิน่เหอ  

ตลาดรอ้ยปี พพิธิภณัฑด์นิทราย  ถนนโบราณฉงอนั หาดไวท่าน ซนิเทีย่นตี ้

พเิศษ !! เส ีย่วหลงเปา / ซีโ่ครงหมูอูซ๋ ี/ หมูตงพอ / ไกข่อทาน 

 

 



 

บนิดว้ยสายการบนิ ไชนา่เซาทเ์ทริน์แอรไ์ลน ์(CZ) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิ(BKK) 

CZ8464 BKK (กรุงเทพ)- PVG (เซยีงไฮ)้ 02.00 - 07.20 

CZ8463 PVG (เซยีงไฮ)้- BKK (กรุงเทพ) 21.15 - 00.50 

*โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน า้หนกัไมเ่กนิ 23 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. * 

 

วนัทีห่นึง่  กรุงเทพฯ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ

23.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสาร

ขาออก ระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9-10  สายการบนิ CHINA SOUTHERN 

AIRLINES โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวก

ตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออก

เดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศจนีไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์

พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ท ัง้นี้ข ึน้อยู่กบั

ดุลพนิจิของเจา้หนา้ทีศุ่ลกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 

วนัทีส่อง สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิผู่ตง – เมอืงเซีย่งไฮ ้- หางโจว-ล่องเรอืขุด

โบราณตา้นวิน่เหอ - ถนนโบราณวนิเหอ-น ัง่รถไฟความเร็วสูง                                                                             

02.00น. ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตผิู่ตง เมอืงเซีย่งไฮ ้ประเทศจนี โดยสาย

การบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่วบนิที ่CZ8464 ** มบีรกิารอาหาร

และเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ เวลาบนิโดยประมาณ 4.30 ชัว่โมง ** 

07.20น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตผิู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ ้ประเทศจีน (ตามเวลา

ทอ้งถิน่เร็วกวา่เมอืงไทยประมาณ 1 ชัว่โมง) หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง 

และตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ย  

เชา้ น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงหางโจว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของ

มณฑลเจอ้เจยีง 1 ใน 6 นครโบราณของจนี ศนูยก์ลางเศรษฐกจิวัฒนธรรม แหลง่เภสัช

อุตสาหกรรมและสถาบันศลิปะที่มชี ือ่เสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึง่มีความมั่งคั่ง

มากทีส่ดุแหง่หนึง่ เป็นแหลง่เภสัชอตุสาหกรรมและสถาบันศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึ่ง

ของประเทศจีน ซึง่ในอดตีมคี าเปรยีบเปรยถงึความสวยงามของเมอืงหังโจวและซโูจว

ว่า “บนฟ้ามสีวรรค ์บนดนิม ีซู(โจว) หาง(โจว)” เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์อันงดงามสอง

ฟากถนน เมอืงหางโจว เคยไดร้ับการจัดอันดับวา่เป็นเมอืงทีน่่าอยู่ล าดับตน้ๆ ของเมอืง

จีน ในปัจจุบันนอกจากขึน้ชือ่เรื่องชาหลงจิง่แลว้ เมอืงหางโจว ยังเป็นทีต่ัง้ส านักงาน

ใหญ่ของ อาลบีาบา เจา้พ่อธุรกจิ อคีอมเมอรซ์ ยักษ์ใหญ่ของโลก อกีดว้ย 

น าท่านเดนิทางสู่ คลองขุดโบราณตา้ยุ่นเหอ ของจีน ซึง่มปีระวัตคิวามเป็นมากว่า

2,500 ปี โดนคลองแห่งนี้มคีวามยาวทัง้หมดประมาณ1,794 กโิลเมตรและคลองขดุนี้

ใชแ้รงงานของคน ทีโ่บราณทีส่ดุและเป็นคลองทีย่าวทีส่ดุซึง่ไหลผ่านปักกิง่, เทยีนสนิ

, เหอเป่ย, ซานตง, เจียงซูและเจอ้เจียง น าท่านล่องเรือคลองขุดโบราณตา้ยวิน่เหอ 

ช่วงที่อยู่เมอืงหางโจวจะมีความยาว 39 กโิลเมตร ใหท้่านไดช้มววิทวิทัศน์สองขา้ง

ทางทีย่ังคงถูกรักษาแบบโบราณไว ้(รวมคา่ลอ่งเรอืแลว้) 

กลางวนั         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้เดนิสู่ หมู่บา้นเหมยเจยีอู ชมสวนชาหลงจิง่ ไร่ชาทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดของเมอืง

หางโจว ไร่ชาเขยีว หลงจิง่ฉา ซึง่แปลว่าชาบ่อมังกร ของทะเลสาบซหีู เป็นใบชาทีม่ี

ชือ่เสยีงทีสุ่ดชนิดหนึ่งของประเทศจีน กล่าวกันว่า ดืม่ชาหลงจิง่ เพียง 1 จบิ ปากจะ

หอมตลอดวัน ท่านสามารถเลือกซื้อใบชาอย่างดีไวเ้ป็นของฝากใหก้ับคนทางบา้น 

ต่อมาพาท่านแวะเดนิ ถนนโบราณวนิเหอทีม่รีา้นคา้มากมาย สัมผัสบรรยากาศและ

การใชช้วีติของคนทีน่ั่น 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูหมูตงพอและไกข่อทาน 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สถานีรถไฟความเร็วสงูเมอืงหางโจว สัมผัสรถไฟความเร็วสูง 

(บัตรโดยสารชัน้ปกต)ิ จากสถานี HANGZHOU สู่สถานี YUHANG เป็นเสน้ทางรถไฟ

ความเร็วสงูทีม่คีวามยาวทัง้หมด 1,318 กโิลเมตร และวิง่ผ่านปักกิง่ เทยีนสนิ เหอเป่ย 

ซานตง อันฮยุ เจยีงซ ูและเซีย่งไฮท้ัง้หมด 7 เมอืงใหญ่ ซึง่วิง่ดว้ยความเร็วสงูถงึ 300 

กโิลเมตร/ชัว่โมง 

พกัที ่HANGZHOU STAY IN BAILLISHA HOTEL โรงแรมระดบั 4 ดาวหรอื

เทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เมอืงหงัโจว – รา้นยางพารา –อู๋ซ-ี สวนหยวนถอ้จู่+ล่องเรอืชมววิดอกไมต้าม

ฤดู-รา้นไขมุ่ก-พพิภิณัฑด์นิทราย-ถนนโบราณฉงอนั                                                                    

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ รา้นสนิคา้ยางพารา ใหท้่านไดช้มผลติภัณฑท์ีท่ ามา

จากยางพารา อาทเิชน่ หมอน ทีน่อนเป็นตน้ น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอูซ๋ ีซึง่ไดร้ับการ

ขนานนามว่า " เซี่ยงไฮน้อ้ย " เนื่องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไท่หู



 

ลอ้มรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน ้าจืดทีม่ขีนาดใหญ่ของจีน เป็น

เมอืงเก่าแกท่ีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานร่วมสามพันกว่าปีในยุคราชวงศโ์จวและฉิน ทีน่ี่มี

แร่ดบีุกบนเขาซซีานมากมาย ต่อมายุคแรกของราชวงศฮ์ั่นไดถู้กขดุไปจนหมดเกลีย้ง 

จงึไดช้ือ่เมอืงว่าอู๋ซ ีซึง่แปลว่าไม่มดีบีุก จากนัน้น าชม ฟารม์ไข่มุกน า้จดื ซึง่เป็นที่

แหล่งผลิตที่มีชื่อเสียงของเมืองอู๋ซี เลี้ยงที่ทะเลสาบไท่หู ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อ

ผลติภัณฑท์ีท่ าจากไขมุ่ก ไม่วา่จะเป็นครมีไขมุ่ก ผมไขมุ่ก และเครือ่งประดับ ตา่งๆ 

น าท่านชมสวนหยวนถอ้จู่และล่องเรอืชมววิดอกไมต้ามฤดู ชมความสวยงามของ

ดอกไมแ้ละสัมผัสบรรยากาศธรรมชาต ิ

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูซีโ่ครงหมูอูซ๋ ี

หลังทานอาหารน าท่านเลอืกซือ้ไข่มุกและผลติภัณฑท์ี่ท าจากไข่มุกในราคาถูกแสน

ถูก น าท่านชม พพิธิภณัฑด์นิทราย  การปั้นกาน ้าชา วัฒนธรรมชาเป็นส่วนส าคัญ

ของวัฒนธรรมจนีทีล่กึซึง้และลกึซึง้ มันผ่านพน้ขดี จ ากัด ของเวลาและภมูภิาคแลว้ ใน

ฐานะทีเ่ป็นหมอ้ชาในอดุมคตกิาน ้าชาก็ถูกแพร่กระจายไปทุกทีแ่ละถอืเป็นสมบัตขิองผู ้

ทีร่ักชา ไม่มมีพีพิธิภัณฑก์าน ้าชาในปักกิง่ ไม่เพียงแตจ่ะมกีาน ้าชาทีม่คี่ามากมาย แต่

ยังใหผู้เ้ยีย่มชมไดสั้มผัสกับบรรยากาศของชาจากนัน้เดนิชม ถนนโบราณฉงอนั ที่

เต็มไปดว้ยแสงสเีสยีง ผูค้นทีม่ากมาย รวมถงึของกนิหลากหลายทีแ่ตกต่างจากบา้น

เรา 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่ WUXI STAY IN VEEGLE SINCERE HOTEL โรงแรมระดบั 4 ดาวหรอื

เทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ เซยีงไฮ-้รา้นบวัหมิะ – ตลาดรอ้ยปี – หาดไวท่าน – รา้นผา้ไหม – ถนนนานกงิ 

– รา้น Starbucks ทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก        

เชา้              บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ รา้นนวดเทา้ ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซึง่เป็นอีกวธิีหนึ่งในการ

ผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิพรอ้ม



 

ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ บวัหมิะ สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟ

ไหม ผุพอง และแมลงกัดตอ่ย เป็นยาสามัญประจ าบา้น 

น าท่านเดนิทางสู่ ย่านเฉนิหวงัเมีย่ว ตลาดรอ้ยปี ซึง่เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมือง

เซีย่งไฮ ้ถ่ายภาพกับบา้นเกา่กว่ารอ้ยปีทีย่ังคงความงดงาม และชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง 

เสือ้ผา้ หรอืจะลองชมิเสีย่วหลงเปา  

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หาดไวท่าน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น ้าหวงผู่มคีวามยาว

จากเหนือจรดใตถ้งึ4กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ือ่วา่ “พพิธิภัณฑน์านาชาต”ิ 

ถอืเป็นสัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นของนครเซีย่งไฮ ้อกีทัง้ถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิ

การธนาคารที่ส าคัญ แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวม

ศลิปะสถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธคิ บารอค รวมทัง้

การผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานภาครฐั 

เชน่ กรมศลุกากร โรงแรม และส านักงานใหญ่และน าท่านแวะรา้นผา้ไหม ทีข่ ึน้ชือ่ของ

ประเทศจนี ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจากผา้ไหม เชน่ ผา้หม่ เสือ้ผา้ รอ้งเทา้ เป็น

ตน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ถนนนานกงิ ศูนยก์ลางการชอ้ปป้ิงทีค่กึคักมากทีสุ่ดของ

นครเซีย่งไฮท้ีไ่ม่มวัีนหลับใหล ทัง้ยังเป็นทีต่ัง้หา้งสรรพสนิคา้และถอืเป็นย่านสวรรค์

ของบรรดาสาวกแบรนดเ์นมทัง้หลาย นอกจากนี้ทีห่าดไวท่านยังสามารถมองเห็น "หอ

ไข่มุก" ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงเซีย่งไฮไ้ดอ้ย่างชัดเจนอกีดว้ย ใครมาเยอืนเซีย่ง

ไฮ ้จงึตอ้งไปแวะชมความงามแบบคลาสสกิของ “เดอะบันด”์ จงึเรยีกไดว้า่มาถงึเซีย่ง

ไฮจ้รงิๆ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่รา้น STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ ้มา

พรอ้มกับความยิง่ใหญ่อลังการ ครองต าแหน่งสตารบ์ัคสท์ีใ่หญ่และสวยทีสุ่ดในโลก 

ซึง่ไดท้ าการเปิดตัวไปเมือ่วันที ่6 ธันวาคม 2560 มเีนื้อทีใ่หญ่โตถงึ 2,787 ตารางเมตร 

ดา้นบนของรา้นตกแต่งดว้ยแผ่นไมรู้ปหกเหลีย่มซึง่เป็นงานแฮนดเ์มดจ านวน 10,000 

แผ่น และทีต่ัง้ตระหง่านอยู่กลางรา้นคอืถังคั่วกาแฟทองเหลอืงขนาด 40 ตัน สงูเท่าตกึ 

2 ชัน้ ประดับประดาดว้ยแผ่นตราประทับแบบจีนโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึง่บอก

เล่าเรื่องราวความเป็นมาของสตารบ์ัคส ์กาแฟทีค่ั่วในถังทองเหลอืงนี้จะถูกส่งผ่านไป

ตามท่อทองเหลอืงดา้นบน ซึง่จะท าใหเ้กดิเสยีงราวกับเสยีงดนตรี มเีคาน์เตอรท์ีย่าว



 

ทีส่ดุ ซึง่มคีวามยาวถงึ 26.9 เมตร ครองต าแหน่งเคาน์เตอรข์องสตารบ์ัคสท์ีม่คีวามยาว

ที่สุดในโลก มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทัง้เครื่องดื่มที่มีเฉพาะ

สาขานี้เพยีงแหง่เดยีว 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่ SHANGHAI STAY IN MINI MAX SHIMAO HOTEL  โรงแรมระดบั 5 

ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้  รา้นหยก-ถนนเทยีนจีฝ่่าง-ซนิเทยีนตี-้สนามบนิผูต่ง(เซีย่งไฮ)้                                 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม รา้นหยก ชาวจีนมีความเชือ่ว่าหยกเป็นอัญมณีล ้าค่ากว่าทองและเพชร 

เป็นสริมิงคลแกผู่ท้ีไ่ดม้าครอบครอง ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นเครื่องประดับน าโชคตาม

อัธยาศัย 

หลังจากรับประทานอาหาร น าท่านชม ยา่นศลิปะถนนเทยีนจือ่ฝาง เป็นเขตอยู่อาศัย

ของชาวบา้นในยุค ค.ศ.1920 –1930  ประกอบไปดว้ยบา้นทรงยุโรปสลับกับบา้นแบบ

จีน ถนนแห่งนี้เริ่มมีชือ่เสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจัดแสดงผลงานศลิปะจาก

ศลิปินแบบตดิดนิ หรอืทีปั่จจุบันเรยีกว่า “แนวสตรที” โดยมรีา้นคา้ขายของทีร่ะลกึงาน

แสดงของศิลปินทั ้งในและต่างประเทศ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงและ

ถ่ายรูป 

กลางวนั         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

น าท่านเดนิทางสู่ ย่านซนิเทยีนตี ้เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงคนเดนิ รา้นอาหารและแหล่ง

ความบันเทงิที่ครบครัน ซนิเทียนตี้ถือเป็นปลายทางที่น่าสนใจส าหรับผูท้ี่ตอ้งการ

สัมผัสประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของเมอืงเก่าในบรรยากาศทีท่ันสมัย เป็นอกีจุดทีม่ี

ความคลาสสกิของมหานครเซีย่งไฮ ้ท่ามกลางความวุ่นวายของเมอืงใหญ่แห่งนี้ ย่าน

ซนิ เทียนตี้ จะท าใหคุ้ณหลุดออกมาจากความยุ่งเหยงิเหล่านั้น ดว้ยตกึและอาคาร

เกา่แก ่หา้งรา้นคา้ตา่ง ๆ ตกแตง่ใหม้บีรรยากาศทีอ่บอุน่คลา้ยกับในยุโรป  

ค า่    บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูเส ีย่วหลงเปา 

เหมาะสมแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตผิู่ตง เมอืงเซีย่งไฮ ้

ประเทศจนี เพือ่เดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

21.15น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN 

AIRLINES เทีย่วบนิที ่CZ 8463 ** ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 4.30 ช ัว่โมง ** 

 

วนัทีห่ก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ 

00.50 น.        เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความ

ประทบัใจ 

 

** หากลูกคา้ทา่นจ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ,รถไฟ,รถทวัร)์ กรุณาสอบถามเจา้หนา้ที่

ของบรษิทัทุกคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอืเวลา

บนิ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนั

จองทวัรเ์พราะประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ ่พกั

หอ้งละ 2 – 3 

ทา่น  

 
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 

18 ปี) 

อตัราทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายุไมเ่กนิ 

18 ปี) 

อตัราทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

ราคา

ทวัรไ์ม่

รวมต ัว๋ 

7 – 12 ตุลาคม 62 9,889 12,889 12,889 3,000 4,900 

14 – 19 ตุลาคม 62 9,889 12,889 12,889 3,000 4,900 

21 – 26 ตุลาคม 62 9,889 12,889 12,889 3,000 4,900 

04 – 09 พฤศจกิายน 62 7,989 10,989 10,989 3,000 4,900 

11 - 16 พฤศจกิายน 62 8,989 11,989 11,989 3,000 4,900 

13 - 18 พฤศจกิายน 62 9,989 12,989 12,989 3,000 4,900 



 

18 - 23 พฤศจกิายน 62 8,989 11,989 11,989 3,000 4,900 

25 - 30 พฤศจกิายน 62 8,989 11,989 11,989 3,000 4,900 

27 พ.ย. – 2 ธ.ค. 62 9,989 12,989 12,989 3,000 4,900 

11 - 16 ธนัวาคม 62 9,989 12,989 12,989 3,000 4,900 

16 - 21 ธนัวาคม 62 8,989 11,989 11,989 3,000 4,900 

25 - 30 ธนัวาคม 62 9,989 12,989 12,989 3,000 4,900 

30 ธ.ค – 4 ม.ค. 62 18,989 21,989 21,989 3,000 4,900 

08 - 13 มกราคม 62 9,989 12,989 12,989 3,000 4,900 

13 – 18 มกราคม 62 8,989 11,989 11,989 3,000 4,900 

03 - 08 กุมภาพนัธ ์62 8,989 11,989 11,989 3,000 4,900 

05 - 10 กุมภาพนัธ ์62 9,989 12,989 12,989 3,000 4,900 

19 – 24 กุมภาพนัธ ์62 9,989 12,989 12,989 3,000 4,900 

24 – 29 กุมภาพนัธ ์62 8,989 11,989 11,989 3,000 4,900 

04 - 09 มนีาคม 62 9,989 12,989 12,989 3,000 4,900 

09 - 14 มนีาคม 62 8,989 11,989 11,989 3,000 4,900 

16 – 21 มนีาคม 62 8,989 11,989 11,989 3,000 4,900 

18 – 23 มนีาคม 62 9,989 12,989 12,989 3,000 4,900 

 

** อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 

1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนั

เดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของ

ท่าน โดยส่วนนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนั

เช็คอนิ ** 

** เด็กอายุต า่กวา่ 20 ปีนบัจากวนัเดนิทาง ขออนุญาตเิก็บคา่ทวัรเ์พิม่ 3,000 บาทตอ่ทา่น ** 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,900 บาท ** 

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ และไมร่วมคา่วซีา่) 



 

** ตามนโยบายร่วมกบัการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทุกเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้

พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กัคอื รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ), รา้นหยก, รา้นผา้ไหม,รา้นใบชา ซึง่

จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่น

ทราบวา่รา้นทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซึง่จะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาท ีซือ้

หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มี

ความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จากทา่น เป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน / ทา่น / รา้น** 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอื

เดนิทางต่างประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ เรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ท่านละ 

1,000 RMB หรอื (เป็นเงนิไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกคา้ตอ้งไปยืน่วซ่ีาเอง ** 

**  ทา่นทีป่ระสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทาง

และยกเวน้การท า   วซี่าท่านจะตอ้งรบัผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ย

ตนเอง เนือ่งจากบรษิทัทวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ช้

บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบตัรหายในระหว่าง

เดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✓ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึคา่

ภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตร

โดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด เทีย่วหนึง่  กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ่้ายการจอง

ทัวรแ์บบ ไม่ใชต่ั๋วเครือ่งบนิ ตามทีต่ามทีต่าราง  อัตราคา่บรกิารระบ ุ

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบิน สายการบิน CHINA SOUTHERN 

AIRLINES อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมนี า้หนกัไม่เกนิ 23 ก.ก. (1 

ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หนา้ที่จะ

พจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 

✓ คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การ

แขง่ขันกฬีา  หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ 

โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไม่รวมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

✓ ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 

บาท   (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

 



 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี 

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ 

ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้

ท่านสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวันเช็คอนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่

กับสายการบนิ และ รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็น

ผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่าท าวซี่าชาวต่างชาต ิซึง่ไม่ไดร้ับการยกเวน้ยืน่วซี่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาตจ่ิายเพิม่จากค่าทัวร ์1,000 

หยวน และผูเ้ดนิทางเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง) 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

× คา่วซีา่กรุ๊ปท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท ใชเ้พยีงส าเนาหนังสอืเดนิทาง (ส าหรับผูถ้อื

พาสปอรต์ไทยและเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้) หรือ ค่าวซี่าจีนท่องเทีย่วแบบเดีย่ว (4วันท า

การ) ท่านละ 1,700 บาท (ส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยโดยท่านตอ้งไปยืน่ดว้ยตัวเอง) 

 

หมายเหตุ  

▪ หากยกเลกิเดนิทาง วซีา่กรุ๊ปจะถูกยกเลกิทันท ีไม่สามารถน าไปใชก้ับการเดนิทางครัง้อืน่ๆได ้รวมทัง้

ไม่สามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดทุ้กกรณี   

▪ กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางทีบ่นิลงปักกิง่ / ปักกิง่+เซีย่งไฮ ้(เทีย่ว 

2 เมอืง) ตอ้งยืน่วซีา่เดีย่วเท่านัน้ 

▪ ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลกิวซี่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดๆทัง้สิน้ ท าใหไ้ม่สามารถยืน่วซีา่กรุ๊ปได ้

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายในการท า วซีา่เดีย่วยืน่ปกต ิ4 วัน ท าการ ท่านละ 1,700 บาท หรอื วซีา่

ดว่น 2 วัน ท าการ ท่านละ 2,750 บาท (อัตราดังกลา่วขา้งตน้ ส าหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน้)  

▪ กรณีทีส่ามารถยืน่วซี่ากรุ๊ปไดแ้ต่ลูกคา้ประสงคต์อ้งการท าวซี่าเดีย่วสามารถตดิต่อตัวแทนรับท าวซี่า

ใกลบ้า้นท่าน 

▪ ส าหรับผูท้ีเ่คยเดนิทางไปในประเทศ 24 ดังตอ่ไปนี้  1.อสิราเอล   2.อัฟกานสิถาน   3.ปากสีถาน  4.

อุซเบกสิถาน   5.ทาจิกสิถาน  6.เตริ์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อริัก 9.อหิร่าน 10.อียปิต์ 11.

ซาอุดอีาระเบยี 12.ซเีรีย 13.เลบานอน 14.อนิเดยี   15.ศรีลังกา 16.ลเิบยี 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 

19.ไนจเีรยี 20.ตรุก ี 21.เยเมน   22.โอมาน   23.จอรแ์ดน   24.โซมาเรยี (ตัง้แตปี่ 2014 เป็นตน้มา 

ไม่สามารถยืน่ขอวซีา่กรุ๊ปได ้ตอ้งท าวซีา่เดีย่วเท่านัน้)  

 

 



 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

➢ กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนออกเดนิทาง เนื่องจากเป็นทัวรร์าคาโปรโมชั่นขอ

อนุญาตเิก็บเต็มจ านวนและไม่คนืเงนิในการยกเลกิไม่ว่ากรณีใดๆ และตัดทีน่ั่งการจองภายใน 2 วัน 

ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะ

ยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้ง

เดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) ก็

จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด  

➢ กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วัน ขอสงวนสทิธิไ์ม่คืน

คา่ใชจ่้ายใดๆในกรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

❖ คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อย่างนอ้ย 20 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะ

ไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทาง

บรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

❖ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทางไปในพีเรียดวันอืน่ต่อไป โดย

ทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์

มลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

❖ กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) 

กรุณาตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถ

เลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลา

บนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศ

ยานเป็นส าคัญเท่านัน้ สิง่ส าคัญ ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อย่างนอ้ย 3 

ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสียหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่

เกดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

❖ กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสัตว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณี

พเิศษ 

❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิทฯ 

อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทาง หรือตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทัวร ์เพื่อใหท้างบรษัิทประสานงานกับสาย

การบนิเพื่อจัดเตรียมล่วงหนา้ กรณีมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิ ทางบริษัทของสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บ

คา่ใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กับผูเ้ดนิทาง  

❖ กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจาก

ช าระเงินกรณีที่ท่านเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกับเจา้หนา้ทีใ่ห ้

ทราบ 

❖ กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

รับผดิชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้าง

บรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบัตรโดยสาร 

❖ หลังจากท่านช าระค่าทัวรค์รบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียม

ตัวการเดนิทางใหท้่านอย่างนอ้ย 5 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 



 

❖ อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือ่น

ไฟลท์ วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการ

เปลีย่นแปลงกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

❖ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ที่ไม่รูจั้กกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน 

จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

❖ หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  

❖ ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกต ิสี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว้ 

สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม 

และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิ

เป็นอย่างสูง หรือ ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกันแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะ

สวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

❖ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพ

ภูมอิากาศ เหตุการทางการเมือง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละ

ประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษัิทจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็น

จะตอ้งมคีา่ใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

❖ เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั ้งนี้  เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนใน

ตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่น

หนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้ับบรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้

ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายไม่วา่สว่นใดสว่นหนึ่ง

ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

❖ กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้

ตามมา และ จะไม่สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ 

❖ หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึ่ง

หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ 

ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาต

ใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดี

อยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท า

หนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ 

เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสือเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บรษัิทเรียบรอ้ยแลว้ 

กรณีทีย่ังไม่แ (ตั๋วเครือ่งบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคีา่ใชจ่้าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว

เครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่

โดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั ้งนี้ขึ้นอยู่กับ

กระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

❖ เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สาย

การบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน 

และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้่านไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ  

❖ ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพั่ก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม

แตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพัก



 

แบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม หอ้งพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กัน (ไม่ตดิกัน

เสมอไป) 

❖ กรณีทีท่่านไม่ผ่านดา่นตรวจคนออก หรือ เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางตอ่ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ่้ายใหไ้ม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

❖ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง  

❖ บริษัทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การ

ยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิ

กฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท  

❖ บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่วา่

กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บคา่ใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรม

และจ าเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

❖ รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่

พักในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ

ในโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊ 

(เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้) 

1. ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน ใชส้ าเนา

พาสปอรต์ ตอ้งถา่ยชดัเจน  เห็นท ัง้ 2 หนา้เต็ม ตามตวัอยา่งเทา่น ัน้ !! 

2. รูปถา่ย ถา่ยจากมอืถอื หรอื กลอ้งถา่ยรูปหนา้ตรง พืน้หลงัสขีาว หา้ม

ถา่ยเซลฟ่ี และสง่รูปเขา้มาทางไลน ์ไดเ้ลย 

 

ตามตวัอยา่งดา้นลา่งนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ทา่นใดทีเ่คยไป 24 ประเทศดังนี้ ไม่สามารถใชว้ซีา่กรุ๊ปเขา้จนีได ้ 

ตอ้งท าการยืน่วซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 

  


