
 
 
 
 

SHANGHAI HANGZHOU (6D3N) 

“PVG08 SHANGHAI คนเลก็ ว่ิงสู้ฟัด” 
สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

บินด้วยสายการบิน ไชน่าเซาทเ์ทริน์แอรไ์ลน์ (CZ) : ข้ึนเครื่องท่ีสนามบินสุวรรณภมิู (BKK) 

CZ8464 BKK (กรงุเทพ)- PVG (เซียงไฮ้) 02.00 - 07.20 
CZ8463 PVG (เซียงไฮ้)- BKK (กรงุเทพ) 21.15 - 00.50 

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

 

23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมิู กรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 

ประต ู9-01  สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวย

ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์ห้ค าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง ขอ้ควร

ทราบ  :ประเทศ จนีไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบั

และจบั ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  

 

วนัท่ี 2 
สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินผูต่ง– เมอืงเซ่ียงไฮ้-หางโจว-ล่องเรือขดุโบราณต้านว่ินเหอ 

-ถนนโบราณวินเหอ-นัง่รถไฟความเรว็สูง                                                                            (B/L/D)                            
02.00น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN 

AIRLINES เทีย่วบนิที ่CZ8464 ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ เวลาบนิโดยประมาณ 4.30 ชัว่โมง ** 

 
07.20น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน (ตามเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย

ประมาณ 1 ชัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

เช้า น าท่านเดนิทางสู่เมืองหางโจว (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของมณฑลเจ้อเจยีง 0 ใน 6 นคร

โบราณของจนี ศนูยก์ลางเศรษรกจิววันิรรม แหล่งเภสชัอุตสาหกรรมและสถาบนัศลิปะที่มชีื่อเสยีงแห่งหนึ่งของ

วนัท่ี 1  กรงุเทพฯ – สนามบินสุวรรณภมิู                                                           )-/-/-(  



 
 
 
 

ประเทศจนี ซึง่มคีวามมัง่คัง่มากทีสุ่ดแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งเภสชัอุตสาหกรรมและสถาบนัศลิปะที่มชีื่อเสยีงแห่งหนึ่ง

ของประเทศจนี ซึง่ในอดตีมคี าเปรยีบเปรยถงึความสวยงามของเมอืงหงัโจวและซูโจววา่ “บนฟ้ามสีวรรค ์บนดนิม ี

ซ(ูโจว) หาง )โจว( ” เพลดิเพลนิกบัทวิทศัน์อนังดงามสองฟากถนน เมอืงหางโจว เคยไดร้บัการจดัอนัดบัวา่เป็นเมอืง

ทีน่่าอยูล่ าดบัตน้ๆ ของเมอืงจนี ในปัจจุบนันอกจากขึ้นชื่อเรื่องชาหลงจิง่แล้ว เมอืงหางโจว ยงัเป็นที่ตัง้ส านักงาน

ใหญ่ของ อาลบีาบา เจา้พ่อิุรกจิ อคีอมเมอรซ์ ยกัษ์ใหญ่ของโลก อกีดว้ย 

น าท่านเดนิทางสู่ คลองขดุโบราณต้ายุ่นเหอ ของจนี ซึ่งมปีระวตัคิวามเป็นมากว่า2,500 ปี โดนคลองแห่งนี้มี

ความยาวทัง้หมดประมาณ1,794 กโิลเมตรและคลองขดุนี้ใชแ้รงงานของคน ที่โบราณทีสุ่ดและเป็นคลองทีย่าวทีสุ่ด

ซึง่ไหลผ่านปักกิง่, เทยีนสนิ, เหอเป่ย, ซานตง, เจยีงซแูละเจอ้เจยีง น าท่านล่องเรอืคลองขดุโบราณตา้ยวิน่เหอ ช่วง

ทีอ่ยูเ่มอืงหางโจวจะมคีวามยาว 39 กโิลเมตร ให้ท่านไดช้มววิทวิทศัน์สองขา้งทางที่ยงัคงถูกรกัษาแบบโบราณไว ้

(รวมค่าล่องเรือแล้ว) 

 
กลางวนั        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้เดนิสู่ หมู่บ้านเหมยเจียอ ูชมสวนชาหลงจิง่ ไร่ชาทีม่ชี ื่อเสยีงที่สุดของเมอืงหางโจว ไร่ชาเขยีว หลงจิง่ฉา 

ซึง่แปลวา่ชาบ่อมงักร ของทะเลสาบซหี ูเป็นใบชาทีม่ชี ื่อเสยีงที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศจนี กล่าวกนัวา่ ดื่มชาหลง

จิง่ เพยีง 1 จบิ ปากจะหอมตลอดวนั ท่านสามารถเลอืกซือ้ใบชาอย่างดไีวเ้ป็นของฝากให้กบัคนทางบ้าน ต่อมาพา

ท่านแวะเดนิถนนโบราณวินเหอทีม่รีา้นคา้มากมาย สมัผสับรรยากาศและการใชช้วีติของคนทีน่ัน่ 



 
 
 
 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูหมตูงพอและไก่ขอทาน 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟความเรว็สงูเมอืงหางโจว สมัผสัรถไฟความเรว็สงู (บตัรโดยสารชัน้ปกต)ิ จาก

สถานี HANGZHOU สู่สถานี YUHANG เป็นเสน้ทางรถไฟความเรว็สูงที่มคีวามยาวทัง้หมด 1,318 กโิลเมตร และ

วิง่ผ่านปักกิง่ เทยีนสนิ เหอเป่ย ซานตง อนัฮุย เจยีงซ ูและเซี่ยงไฮ้ทัง้หมด 7 เมอืงใหญ่ ซึง่วิง่ด้วยความเรว็สงูถึง 

300 กโิลเมตร/ชัว่โมง 

 
พกัท่ี   HANGZHOU STAY IN BAILLISHA HOTEL โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า  

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

              หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ร้านสินค้ายางพารา ใหท่้านไดช้มผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากยางพารา อาทิเช่น หมอน ท่ีนอน
เป็นตน้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ ซี ซ่ึงได้รับการขนานนามว่า " เซ่ียงไฮน้้อย " เน่ืองจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมท่ีมี
ทะเลสาบไท่หูลอ้มรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน ้ าจืดท่ีมีขนาดใหญ่ของจีน เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมี
ประวติัศาสตร์ยาวนานร่วมสามพนักว่าปีในยคุราชวงศโ์จวและฉิน ท่ีน่ีมีแร่ดีบุกบนเขาซีซานมากมาย ต่อมายคุแรกของ
ราชวงศฮ์ัน่ไดถู้กขุดไปจนหมดเกล้ียง จึงไดช่ื้อเมืองว่าอู๋ซี ซ่ึงแปลว่าไม่มีดีบุก จากนั้นน าชม ฟาร์มไข่มุกน ้ าจืด ซ่ึงเป็นท่ี

วนัท่ี 3  เมืองหงัโจว – ร้านยางพารา –อู๋ซี- สวนหยวนถ้อจู่+ล่องเรือชมวิวดอกไม้ตามฤด-ูร้านไข่มุก-
พิพิภณัฑ์ดินทราย-ถนนโบราณฉงอนั                                                                   (B/L/D)                          



 
 
 
 

แหล่งผลิตท่ีมีช่ือเสียงของเมืองอู๋ซี เล้ียงท่ีทะเลสาบไท่หู ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากไข่มุก ไม่ว่าจะเป็นครีม
ไข่มุก ผมไข่มุก และเคร่ืองประดบั ต่างๆ 

น าท่านชมสวนหยวนถ้อจู่และล่องเรือชมวิวดอกไม้ตามฤด ูชมความสวยงามของดอกไมแ้ละสมัผสับรรยากาศ
ิรรมชาต ิ

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูซ่ีโครงหมอูู๋ซี 

หลงัทานอาหารน าท่านเลอืกซือ้ไข่มกุและผลติภณัฑท์ีท่ าจากไขมุ่กในราคาถูกแสนถูก  
น าท่านชมพิพิภณัฑ์ดินทราย  การปัน้กาน ้าชา ววันิรรมชาเป็นส่วนส าคญัของววันิรรมจนีทีล่กึซึง้และลกึซึ้ง 
มนัผ่านพน้ขดี จ ากดั ของเวลาและภมูภิาคแลว้ ในรานะทีเ่ป็นหมอ้ชาในอุดมคตกิาน ้าชากถ็ูกแพร่กระจายไปทุกที่
และถือเป็นสมบตัขิองผู้ที่รกัชา ไม่มมีพีพิิิภณัฑ์กาน ้าชาในปักกิ่ง ไม่เพยีงแต่จะมกีาน ้าชาที่มีค่ามากมาย แต่
ยงัให้ผูเ้ยีย่มชมไดส้มัผสักบับรรยากาศของชาจากนัน้เดนิชมถนนโบราณฉงอนั ทีเ่ตม็ไปด้วยแสงสเีสยีง ผูค้นที่
มากมาย รวมถงึของกนิหลากหลายทีแ่ตกต่างจากบา้นเรา 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
พกัท่ี               WUXI STAY IN VEEGLE SINCERE HOTEL โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า  
 



 
 
 
 

วนัท่ี 4  เซียงไฮ้ -ร้านบวัหิมะ –  ตลาดร้อยปี – หาดไว่ทาน – ร้านผ้าไหม – ถนนนานกิง – ร้าน 
Starbucks ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก        ) B /-/ D (        

 
เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
        น าท่านเดนิทางสู่ ร้านนวดเท้า ชมการสาิติ การนวดเทา้ ซึ่งเป็นอกีวิิ หีนึ่งในการผ่อนคลายความเครยีด ปรบั

สมดุลใหก้ารไหลเวยีนของโลหติด้วยวิิ ีิ รรมชาต ิพรอ้มชมครมีเป่าซู่ถงั หรอืทีรู่จ้กักนัดใีนชื่อ บวัหิมะ สรรพคุณ
เป็นเลศิในดา้นรกัษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น 

 
น าท่านเดนิทางสู่ ยา่นเฉินหวงัเมี่ยว ตลาดร้อยปี ซึ่งเป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมอืงเซีย่งไฮ้ ถ่ายภาพกบับ้านเก่า
กวา่รอ้ยปีทีย่งัคงความงดงาม และชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง เสือ้ผา้ หรอืจะลองชมิเสีย่วหลงเปา  

 
 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ หาดไว่ทาน ตัง้อยูบ่นฝัง่ตะวนัตกของแม่น ้าหวงผู่มคีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4
กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ื่อวา่ “พพิิิ ภณัฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็นสญัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของนครเซีย่งไฮ ้
อกีทัง้ถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการินาคารทีส่ าคญั แหง่หนึ่งของเซีย่งไฮ ้ตลอดแนวยาวของไวท่นัเป็น
แหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกิคิ บารอค รวมทัง้การผสมผสาน
ระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นทีต่ ัง้ของหน่วยงานภาครรั เชน่ กรมศลุกากร โรงแรม และ



 
 
 
 

ส านกังานใหญ่และน าท่านแวะร้านผ้าไหม ทีข่ ึน้ชื่อของประเทศจนี ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจากผา้ไหม เชน่ 
ผา้ห่ม เสือ้ผา้ รอ้งเทา้ เป็นตน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ถนนนานกิง ศนูยก์ลางการชอ้ปป้ิงทีค่กึคกัมากทีสุ่ดของ
นครเซีย่งไฮท้ีไ่ม่มวีนัหลบัใหล ทัง้ยงัเป็นทีต่ ัง้หา้งสรรพสนิคา้และถอืเป็นยา่นสวรรคข์องบรรดาสาวกแบรนดเ์นม
ทัง้หลาย นอกจากนี้ทีห่าดไวท่านยงัสามารถมองเหน็ "หอไขมุ่ก" ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงเซีย่งไฮไ้ดอ้ยา่ง
ชดัเจนอกีดว้ย ใครมาเยอืนเซีย่งไฮ ้จงึตอ้งไปแวะชมความงามแบบคลาสสกิของ “เดอะบนัด”์ จงึเรยีกไดว้า่
มาถงึเซีย่งไฮจ้รงิๆ  

 
น าท่านสู่ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกบัความยิง่ใหญ่

อลงัการ ครองต าแหน่งสตารบ์คัสท์ีใ่หญ่และสวยทีสุ่ดในโลก ซึง่ไดท้ าการเปิดตวัไปเมื่อวนัที ่6 ิ.ค. 2560 มเีนื้อ

ทีใ่หญ่โตถงึ 2,787 ตารางเมตร ด้านบนของรา้นตกแต่งด้วยแผ่นไม้รปูหกเหลี่ยมซึ่งเป็นงานแฮนด์เมดจ านวน 

10,000 แผ่น และที่ตัง้ตระหง่านอยู่กลางร้านคอืถงัคัว่กาแฟทองเหลอืงขนาด 40 ตนั สูงเท่าตกึ 2 ชัน้ ประดบั

ประดาดว้ยแผ่นตราประทบัแบบจนีโบราณมากกวา่ 1,000 แผ่น ซึง่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสตารบ์คัส์ 

กาแฟทีค่ ัว่ในถงัทองเหลอืงนี้จะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลอืงดา้นบน ซึง่จะท าใหเ้กดิเสยีงราวกบัเสยีงดนตร ีมี

เคาน์เตอรท์ีย่าวที่สุด ซึง่มคีวามยาวถงึ 26.9 เมตร ครองต าแหน่งเคาน์เตอรข์องสตารบ์คัสท์ี่มคีวามยาวที่สุดใน

โลก มเีครื่องดื่มหลากหลายมากกวา่ 100 ชนิด รวมทัง้เครื่องดื่มทีม่เีฉพาะสาขานี้เพยีงแห่งเดยีว 



 
 
 
 

 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี       SHANGHAI STAY IN MINI MAX SHIMAO HOTEL  โรงแรมระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 5 ร้านหยก-ถนนเทียนจ่ีฝ่าง-ซินเทียนต้ี-สนามบินผูต่ง(เซ่ียงไฮ้)                                (B/-/-) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม ร้านหยก ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอญัมณีล ้าค่ากว่าทองและเพชร เป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้มา
ครอบครอง ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นเครื่องประดบัน าโชคตามอัิ ยาศยั 

หลงัจากรบัประทานอาหาร น าท่านชม ย่านศิลปะถนนเทียนจ่ือฝาง เป็นเขตอยู่อาศยัของชาวบ้านในยุค ค .ศ.

0991 –0991  ประกอบไปด้วยบา้นทรงยโุรปสลบักบับ้านแบบจนี ถนนแห่งนี้เริม่มชีื่อเสยีง ในปี ค .ศ .0991 เพราะ

การจดัแสดงผลงานศลิปะจากศลิปินแบบตดิดนิ หรอืที่ปัจจุบนัเรยีกว่า “แนวสตรที” โดยมรี้านค้าขายของที่ระลกึ

งานแสดงของศลิปินทัง้ในและต่างประเทศ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงและถ่ายรปู 



 
 
 
 

 
กลางวนั        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ ย่านซินเทียนต้ี เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงคนเดนิ รา้นอาหารและแหล่งความบนัเทงิทีค่รบครนั ซนิเทยีน

ตีถ้อืเป็นปลายทางทีน่่าสนใจส าหรบัผูท้ ีต่อ้งการสมัผสัประวตัศิาสตรแ์ละววันิรรมของเมอืงเก่าในบรรยากาศที่

ทนัสมยั เป็นอกีจุดทีม่คีวามคลาสสกิของมหานครเซีย่งไฮ ้ท่ามกลางความวุน่วายของเมอืงใหญ่แห่งนี้ ยา่นซนิ 

เทยีนตี ้จะท าใหคุ้ณหลุดออกมาจากความยุง่เหยงิเหล่านัน้ ดว้ยตกึและอาคารเก่าแก่ หา้งรา้นคา้ต่าง ๆ ตกแต่งใหม้ี



 
 
 
 

บรรยากาศทีอ่บอุ่นคลา้ยกบัในยโุรป

 
 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูเส่ียวหลงเปา 
เหมาะสมแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน เพ่ือเดินทาง
กลบัสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

21.15น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES 
เทีย่วบนิที ่CZ 8463  **ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 4.30 ชัว่โมง ** 

 

วนัท่ี 6 กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู)                                                                                                    (-/-/-)                          
00.50น.       เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

************************************************* 

** หากลูกค้าท่านจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน,รถไฟ,รถทวัร)์ กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าท่ีของบริษทัทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจจะมีการปรบัเปล่ียน



 
 
 
 

ไฟลท์ หรือเวลาบิน โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในต่อ โปรดแจ้งให้

บริษทัฯทราบในวนัจองทวัรเ์พราะประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ ห้อง

ละ 2 – 3 

ท่าน 
อตัราท่านละ 

ผู้ใหญ่ 2 เดก็ 1 
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน 

18 ปี) 

อตัราท่านละ 

ผู้ใหญ่ 2 เดก็ 1 

เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายุไม่
เกิน 18 ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิมอตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋

เครื่องบิน 

อตัราท่าน
ละ 

วนัเดินทางเดือน ตุลาคม 2562 

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

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

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

วนัเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 

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 

วนัเดินทางเดือน ธ.ค. 2562 

11 - 16 ธ.ค. 62 9,989 12,989 12,989 3,000 4,900 

16 - 21 ธ.ค. 62 8,989 11,989 11,989 3,000 4,900 



 
 
 
 

25 - 30 ธ.ค. 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 

วนัเดินทางเดือน ม.ค. 2563 

08 - 13 ม.ค. 62 9,989 12,989 12,989 3,000 4,900 

13 – 18 ม.ค. 62 8,989 11,989 11,989 3,000 4,900 

วนัเดินทางเดือน ก.พ. 2563 

03 - 08 ก.พ. 62 8,989 11,989 11,989 3,000 4,900 

05 - 10 ก.พ. 62 9,989 12,989 12,989 3,000 4,900 

19 – 24 ก.พ. 62 9,989 12,989 12,989 3,000 4,900 

24 – 29 ก.พ. 62 8,989 11,989 11,989 3,000 4,900 

วนัเดินทางเดือน มี.ค. 2563 

04 - 09 ม.ีค. 62 9,989 12,989 12,989 3,000 4,900 

09 - 14 ม.ีค. 62 8,989 11,989 11,989 3,000 4,900 

16 – 21 ม.ีค. 62 8,989 11,989 11,989 3,000 4,900 

18 – 23 ม.ีค. 62 9,989 12,989 12,989 3,000 4,900 

 

** อตัราน้ียงัไมร่วมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 

1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนั
เดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจ

ของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน 

ในวนัเชค็อิน ** 

** เดก็อายุต า่กว่า 20 ปีนับจากวนัเดินทาง ขออนุญาติเกบ็ค่าทวัรเ์พ่ิม 3,000 บาทต่อท่าน ** 
 



 
 
 
 

** ราคาเดก็อายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,900 บาท ** 

(ไมมี่ท่ีนัง่บนเครื่องบิน และไมร่วมค่าวีซ่า) 
 

** ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมอืงจีน ทุกเมอืง ก าหนดให้มีการประชาสมัพนัธ์

สินค้าพื้นเมอืงให้นักท่องเท่ียวทัว่ไปได้รู้จกัคือ ร้านนวดเท้า(บวัหิมะ), ร้านหยก, ร้านผา้ไหม,

ร้านใบชา ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัรด้์วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนให้กบั

นักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลาร้าน

ละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไมซ้ื่อข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั  ไมมี่การบงัคบั

ใดๆ ทัง้ส้ิน และถา้หากลูกค้าไมมี่ความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาลจีนทุกเมอืง ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่าน เป็นจ านวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / 

ร้าน** 

 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือ

หนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร์ 

ท่านละ 1,000 RMB หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกค้าต้องไปย่ืนวีซ่าเอง ** 

 

**  ท่านท่ีประสงคจ์ะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้น

การท า   วีซ่าท่านจะต้องรบัผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมอืงด้วยตนเอง เน่ืองจาก

บริษทัทวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ช้บตัร APEC กรณุาดแูลบตัร

ของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศ

จีนอย่างน้อย 2 อาทิตย ์** 

 

 

 



 
 
 
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่

เทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง  กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตัว๋

เครื่องบนิ ตามทีต่ามทีต่าราง  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าิรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES 

อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้น

เครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) 

ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรรานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การ

แขง่ขนักฬีา  หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิิิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรรานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดย

ค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 ค่าิรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิิิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท   

(เงื่อนไขตามกรมิรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไมร่วม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่า

มนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศกท์้องถิน่ ตามิรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลกูค้า 

ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้

มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสิทิิใ์นการ

เรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าิรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรราน  



 
 
 
 

× ค่าิรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั

สายการบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ค่าท าวซี่าชาวต่างชาต ิซึง่ไม่ไดร้บัการยกเวน้ยื่นวซี่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาตจิ่ายเพิม่จากค่าทวัร ์1,000 หยวน 

และผูเ้ดนิทางเป็นผูด้ าเนินการยืน่วซี่าเอง) 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

× ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใชเ้พยีงส าเนาหนังสอืเดนิทาง (ส าหรบัผู้ถือ

พาสปอร์ตไทยและเดนิทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) หรอื ค่าวซี่าจนีท่องเที่ยวแบบเดีย่ว (4วนัท าการ) 

ท่านละ 1,700 บาท (ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยโดยท่านตอ้งไปยืน่ดว้ยตวัเอง) 

หมายเหตุ  

- หากยกเลกิเดนิทาง วซี่ากรุ๊ปจะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถน าไปใช้กบัการเดนิทางครัง้อื่นๆได้ 

รวมทัง้ไม่สามารถคนืเงนิค่าวซี่าไดทุ้กกรณี   

- กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางทีบ่นิลงปักกิง่ / ปักกิง่+เซีย่งไฮ้ 

(เทีย่ว 2 เมอืง) ตอ้งยืน่วซี่าเดี่ยวเท่านัน้ 

- ในกรณีรรับาลจนีประกาศยกเลกิวซี่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทัง้สิน้ ท าใหไ้ม่สามารถยืน่วซี่า

กรุ๊ปได ้ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการท า วซี่าเดีย่วยืน่ปกต ิ4 วนั ท าการ ท่านละ 1,700 

บาท หรือ วซี่าด่วน 2 วนั ท าการ ท่านละ 2,750 บาท (อตัราดงักล่าวขา้งต้น ส าหรบัผู้ถือ

หนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้)  

- กรณีที่สามารถยื่นวซี่ากรุ๊ปไดแ้ต่ลูกคา้ประสงคต์้องการท าวซี่าเดี่ยวสามารถตดิต่อตวัแทนรบั
ท าวซี่าใกลบ้า้นท่าน 

- ส าหรบัผู้ที่เคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดงัต่อไปนี้  1.อิสราเอล   2.อฟักานิสถาน   3.

ปากสีถาน  4.อุซเบกสิถาน   5.ทาจกิสิถาน  6.เตริก์เมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 8.อริกั 9.อหิร่าน 

10.อยีปิต ์11.ซาอุดอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี   15.ศรลีงักา 16.ลเิบยี 17.

ซดูาน 18.แอลจเีรยี 19.ไนจเีรยี 20.ตุรก ี 21.เยเมน   22.โอมาน   23.จอรแ์ดน   24.โซมาเรยี 

(ตัง้แต่ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยืน่ขอวซี่ากรุ๊ปได ้ตอ้งท าวซี่าเดีย่วเท่านัน้)  

 

 



 
 
 
 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน 
 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย  วนั ก่อนออกเดินทาง 91เน่ืองจากเป็นทวัรร์าคาโปรโมชัน่ขอ

อนุญาติเกบ็เตม็จ านวนและไม่คืนเงินในการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ และตดัทีน่ัง่การจองภายใน วนั  9

ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน9วนัถดัไป ก่อนเวลา 06 . 11 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่่ นัน่หมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ )Waiting List  (กจ็ะใหส้ทิิิไ์ป

ตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลกูคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิิิไ์ม่คนืค่าใชจ้่าย

ใดๆในกรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงื่อนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อยา่งน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่

สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได้ ทางบรษิทั

ยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิิิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทาง

บรษิัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน 

กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) 

กรุณาตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อน

วนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญั

เท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วน

นี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิิิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ 

อย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการ



 
 
 
 

บนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า กรณีมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิิิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตาม

จรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผู้เดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระ

เงนิกรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทัขอสงวนสิทิิใ์นการ

รบัผดิชอบไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทั

เพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการ

เดนิทางใหท้่านอยา่งน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท 

วนั ไป หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลง

กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 ทางบริษัทไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จ ักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน 

จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถานที่

ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-9 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมี

สถานทีท่่องเที่ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื 

ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท า

ใหร้ะคายเคอืงตาได ้

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิิิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ 

เหตุการทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดย

ส่วนนี้ทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิม่ ทาง

บรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ 

ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิิิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่

ตอ้งการไดร้บับรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็



 
 
 
 

ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิิิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทาง

บรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณีที่ท่านถูกปฎิเสิการเดนิทางเข้าเมอืง ทางบรษิัทขอสงวนสทิิิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

ตามมา และ จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่ง

หายไป มกีระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่

กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิิิไ์ม่อนุญาตใหท้่าน

เดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียูต่ลอดเวลา 

ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบั

ใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนย ันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนย ันการ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดนิทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บรษิทัเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋

เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงไดไ้ม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบร้อย

แล้ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิิิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิ

แบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละ

คณะ 

 เกี่ยวกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการ

บนิ ขอสงวนสทิิิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อินพร้อมกนั และ 

สายการบนิจะพยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัห้องพกัในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรม

แตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 

ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

 กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง )หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิิิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิิิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  



 
 
 
 

 บรษิทัขอสงวนสทิิิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิ

บนิ , การประทว้ง , การนดัหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัิรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่

นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิิิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณี

ใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทิิใ์นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและ

จ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบกรุป๊ เฉพาะพาสสปอต์ไทย)

(เท่านัน้ 

•• ส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า  6เดือน  

ใช้ส าเนาพาสปอรต์ ต้องถ่ายชดัเจน  เห็นทัง้ !! หน้าเตม็ ตามตวัอย่างเท่านัน้ 2 

• รปูถ่าย ถ่ายจากมือถือ หรือ กล้องถ่ายรปูหน้าตรง พื้นหลงัสีขาว ห้ามถ่ายเซลฟ่ี 

และส่งรปูเข้ามาทางไลน์ ได้เลย 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ตามตวัอย่างด้านล่างน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านใดท่ีเคยไป  ประเทศดงัน้ี ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุป๊เข้าจีนได้ 24 

ต้องท าการย่ืนวีซ่าเด่ียวเข้าประเทศจีน  

ขอขอบพระคณุทุกท่าน ** ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 


