
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHANGHAI HANGZHOU (5D3N) 

PVG10 SHANGHAI คนเลก็มดัเทวดา 

สายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) 



 
 
 
 

บินด้วยสายการบิน Thai Airways (TG) : ขึน้เคร่ืองทีส่นามบินสุวรรณภูม ิ(BKK) 

TG 662 BKK(กรุงเทพ) – PVG (เซียงไฮ้) 01.10-06.25 

TG 665 PVG (เซียงไฮ้)- BKK(กรุงเทพ) 17.20-21.15 
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนักไม่เกนิ 30 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองเซียงไฮ้                                           (-/-/-) 
22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเขา้ 2 

เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ  านวยความสะดวก

ตลอดขั้นตอนการเช็คอินและหวัหนา้ทวัร์ใหค้  าแนะน าเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศ

จีนไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ  าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจบั ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กบัดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง 

DAY 2 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองเซียงไฮ้ -หางโจว-ล่องเรือขุดโบราณต้านวิ่นเหอ-

หมู่บ้านเหมยเจียอู-ถนนคนเดนิเหอฟางเจีย                                         (-/L/D)                            
 

01.10 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซ่ียงไฮ้ ประเทศจีนโดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี 

TG662 **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 3.30 ชัว่โมง ** 



 
 
 
 

06.25น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตผิู่ตง เมืองเซ่ียงไฮ้ ประเทศจนี (ตามเวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 1 ชัว่โมง) 

หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อย  

เช้า น าท่านเดินทางสู่ เมืองหางโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง 1 ใน 6 นคร

โบราณของจีน ศูนยก์ลางเศรษฐกิจวฒันธรรม แหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบนัศิลปะท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของ

ประเทศจีน ซ่ึงมีความมัง่คัง่มากท่ีสุดแห่งหน่ึง เป็นแหล่งเภสชัอุตสาหกรรมและสถาบนัศิลปะท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของ

ประเทศจีน ซ่ึงในอดีตมีค  าเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่ า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซูโจว 

หาง(โจว)” เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามสองฟากถนน เมืองหางโจว เคยไดรั้บการจดัอนัดบัว่าเป็นเมืองท่ีน่าอยูล่  าดบั

ตน้ๆ ของเมืองจีน ในปัจจุบนันอกจากข้ึนช่ือเร่ืองชาหลงจ่ิงแลว้ เมืองหางโจว ยงัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของ อาลีบาบา 

เจา้พ่อธุรกิจ อีคอมเมอร์ซ ยกัษใ์หญ่ของโลก อีกดว้ย 

น าท่านเดินทางสู่ คลองขดุโบราณต้ายุ่นเหอ ของจีน ซ่ึงมีประวติัความเป็นมากว่า2,500 ปี โดนคลองแห่งน้ีมีความ

ยาวทั้งหมดประมาณ1,794 กิโลเมตรและคลองขุดน้ีใชแ้รงงานของคน ท่ีโบราณท่ีสุดและเป็นคลองท่ียาวท่ีสุดซ่ึงไหล

ผ่านปักก่ิง, เทียนสิน, เหอเป่ย, ซานตง, เจียงซูและเจอ้เจียง น าท่านล่องเรือคลองขุดโบราณตา้ยวิ่นเหอ ช่วงท่ีอยู่เมือง

หางโจวจะมีความยาว 39 กิโลเมตร ใหท่้านไดช้มวิวทิวทศัน์สองขา้งทางท่ียงัคงถูกรักษาแบบโบราณไว ้(รวมค่าล่องเรือ

แล้ว) 



 
 
 
 

 
กลางวนั        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้เดนิสู่ หมู่บ้านเหมยเจียอ ูชมสวนชาหลงจิง่ ไร่ชาทีม่ชี ื่อเสยีงทีสุ่ดของเมอืงหางโจว ไร่ชาเขยีว หลงจิง่

ฉา ซึ่งแปลวา่ชาบ่อมงักร ของทะเลสาบซหี ูเป็นใบชาที่มชีื่อเสยีงที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศจนี กล่าวกนัวา่ ดื่มชา

หลงจิง่ เพยีง 1 จบิ ปากจะหอมตลอดวนั ท่านสามารถเลอืกซือ้ใบชาอย่างดไีวเ้ป็นของฝากใหก้บัคนทางบา้น ต่อมา

พาท่านแวะเดิน ถนนคนเดินเหอฟางเจีย (He Fang Jie) เป็นถนนสายหนึ่ งที่สะท้อนให้เห็น 

ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมอนัเก่าแก่ของหงัโจวไดอ้ยา่งด ีถนนสายนี้มคีวามยาว 460 เมตร กวา้ง 12 เมตร ในสมยั

ราชวงศซ์่งของจนีเมื่อ 880 กว่าปีก่อนขณะทีเ่มอืงหงัโจวเป็นราชธานีอยู่นัน้ ถนนเหอฝัง่เป็นศนูยก์ลางทางวฒันธร

ราม เศรษฐกจิและการคา้ในสมยันัน้ ถนนเหอฝัง่ในปัจจุบนัยงัคงไวซ้ึง่สภาพดัง้เดมิของสิง่ปลกูสรา้งโบราณส่วนหนึ่ง

แลว้ บ้านเรอืนทัง้สองขา้งทางที่สร้างขึน้ใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลงัคาสคีราม มลีกัษณะเรยีบง่ายแบบโบราณ 

สองขา้งถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็นรา้นคา้ทัว่ไป มสีนิคา้พืน้เมอืง และสนิคา้ทีร่ะลกึ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูหมตูงพอและไก่ขอทาน 

พกัท่ี   HANGZHOU STAY IN BAILISHA HOTEL โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า  

 

 

GRAND CANAL 



 
 
 
 

DAY 3 
เมืองหังโจว – ร้านผลติภัณฑ์ยางโอโซน –อู๋ซี- สวนหยวนถ้อจู่+ล่องเรือชมววิดอกไม้

ตามฤดู-ร้านไข่มุก-พพิภิณัฑ์ดนิทราย-ถนนโบราณฉงอนั             (B/L/D)                          

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

               หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จากนั้นน าท่านสู่ ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ให้ท่านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภณัฑ์

เคร่ืองนอนเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆน าท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี ซ่ึงไดรั้บการขนานนามว่า " เซ่ียงไฮน้้อย " เน่ืองจากเป็น

เมืองอุตสาหกรรมท่ีมีทะเลสาบไท่หูลอ้มรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน ้ าจืดท่ีมีขนาดใหญ่ของจีน เป็น
เมืองเก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานร่วมสามพนักว่าปีในยุคราชวงศโ์จวและฉิน ท่ีน่ีมีแร่ดีบุกบนเขาซีซานมากมาย 
ต่อมายคุแรกของราชวงศฮ์ัน่ไดถู้กขุดไปจนหมดเกล้ียง จึงไดช่ื้อเมืองว่าอู๋ซี ซ่ึงแปลว่าไม่มีดีบุก จากนั้นน าชม ฟาร์มไข่มุก
น ้ าจืด ซ่ึงเป็นท่ีแหล่งผลิตท่ีมีช่ือเสียงของเมืองอู๋ซี เล้ียงท่ีทะเลสาบไท่หู ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากไข่มุก ไม่
ว่าจะเป็นครีมไข่มุก ผมไข่มุก และเคร่ืองประดบั ต่างๆ 

น าท่านชมสวนหยวนถ้อจู่และล่องเรือชมวิวดอกไม้ตามฤดู ชมความสวยงามของดอกไมแ้ละสมัผสั
บรรยากาศธรรมชาติ 



 
 
 
 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูซ่ีโครงหมูอู๋ซี 

หลงัทานอาหารน าท่านเลือกซ้ือไข่มุกและผลิตภณัฑท่ี์ท าจากไข่มุกในราคาถูกแสนถูก  

น าท่านชม พพิภิัณฑ์ดินทราย  การป้ันกาน ้ าชา วฒันธรรมชาเป็นส่วนส าคญัของวฒันธรรมจีนท่ีลึกซ้ึงและลึกซ้ึง 
มนัผา่นพน้ขีด จ  ากดั ของเวลาและภูมิภาคแลว้ ในฐานะท่ีเป็นหมอ้ชาในอุดมคติกาน ้ าชาก็ถูกแพร่กระจายไปทุกท่ีและ
ถือเป็นสมบติัของผูท่ี้รักชา ไม่มีมีพิพิธภณัฑก์าน ้ าชาในปักก่ิง ไม่เพียงแต่จะมีกาน ้ าชาท่ีมีค่ามากมาย แต่ยงัใหผู้เ้ยีย่มชม

ไดส้ัมผสักบับรรยากาศของชาจากนั้นเดินชมถนนโบราณฉงอัน ท่ีเต็มไปดว้ยแสงสีเสียง ผูค้นท่ีมากมาย รวมถึง

ของกินหลากหลายท่ีแตกต่างจากบา้นเรา 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
พกัท่ี               WUXI  STAY IN VEEGLE SINCERE HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า  

 

 



 
 
 
 

DAY 4 
อู๋ซี-SHANGHAI FILM PARK – บัวหิมะ – ถนนหนานกงิ –ร้าน Starbucks ที่

ใหญ่ที่สุดในโลก                (B/L/D)       

 เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านสู่ Shanghai Film Park เมืองจ าลองท่ีสร้างข้ึนมาส าหรับถ่ายภาพยนตร์ ภายในจะแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ 

ตามความตอ้งการในการถ่ายท า มีทั้งโซนถนนนานกิง ซ่ึงจ  าลองถนนนานกิง แหล่งชอ้ปป้ิงใจกลางเมืองเซ่ียงไฮม้าไว้
ท่ีน่ี ใหคุ้ณไดถ่้ายรูปเสมือนเดินอยู่ในถนนนานกิงแบบไม่มีใครมาติดในเฟรมให้กวนใจ,โซน European Courtyard ท่ี
จ  าลองบา้นเมือง อาคาร และโบสถส์ไตลย์โุรป มารวมไวใ้ห้คุณไดถ่้ายภาพจนจุใจ สมจริง เสมือนเดินเล่นอยูใ่นยุโรป

,🇨🇳 โซนจ าลองเมืองจีนโบราณสมยัยุคเจา้พ่อเซ่ียงไฮ ้ไปจนถึงการจ าลองตรอกซอย ถนนคนเดิน และเมืองโบราณ
ริมน ้ าต่างๆ ใหคุ้ณไดย้อ้นสมยัและร าลึกถึงฉากภาพยนตร์ในความทรงจ า  
ภายใน Shanghai Film Park ยงัมีบริการให้เช่าชุดและอุปกรณ์พร็อพต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความสนุกสนานในการถ่ายรูปถือ
เป็นแลนดม์าร์กอนัดบัตน้ๆ ของช่างภาพ และคู่รักท่ีตอ้งการถ่ายภาพพรีเวดด้ิงกนัเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHANGHAI FILM PARK 



 
 
 
 

 น าท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเทา้ ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผอ่นคลายความเครียด ปรับสมดุล
ใหก้ารไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ พร้อมชมครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ บัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศใน
ดา้นรักษาแผลไฟไหม ผพุอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ศูนยก์ลางการชอ้ปป้ิงท่ีคึกคกัมากท่ีสุดของนครเซ่ียงไฮท่ี้ไม่มีวนัหลบัใหล ทั้งยงัเป็น
ท่ีตั้งหา้งสรรพสินคา้และถือเป็นยา่นสวรรคข์องบรรดาสาวกแบรนดเ์นมทั้งหลาย นอกจากน้ีท่ีหาดไว่ทานยงัสามารถ
มองเห็น "หอไข่มุก" ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองเซ่ียงไฮไ้ดอ้ยา่งชดัเจนอีกดว้ย ใครมาเยอืนเซ่ียงไฮ ้จึงตอ้งไปแวะชม

ความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบนัด”์ จึงเรียกไดว้่ามาถึงเซ่ียงไฮจ้ริงๆ  

 
น าท่านสู่ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ท่ีนครเซ่ียงไฮ ้มาพร้อมกบัความยิ่งใหญ่

อลงัการ ครองต าแหน่งสตาร์บคัส์ท่ีใหญ่และสวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงได้ท าการเปิดตัวไปเมื่อวนัท่ี 6 ธ.ค. 2560 มีเน้ือท่ี

ใหญ่โตถึง 2,787 ตารางเมตร ดา้นบนของร้านตกแต่งดว้ยแผน่ไมรู้ปหกเหล่ียมซ่ึงเป็นงานแฮนดเ์มดจ านวน 10,000 แผ่น 

และท่ีตั้ งตระหง่านอยู่กลางร้านคือถงัคัว่กาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตนั สูงเท่าตึก 2 ชั้น ประดับประดาด้วยแผ่นตรา

ประทบัแบบจีนโบราณมากกว่า 1,000 แผน่ ซ่ึงบอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของสตาร์บคัส์ กาแฟท่ีคัว่ในถงัทองเหลืองน้ี

จะถูกส่งผา่นไปตามท่อทองเหลืองดา้นบน ซ่ึงจะท าใหเ้กิดเสียงราวกบัเสียงดนตรี มีเคาน์เตอร์ท่ียาวท่ีสุด ซ่ึงมีความยาว

NANJING ROAD 



 
 
 
 

ถึง 26.9 เมตร ครองต าแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บคัส์ท่ีมีความยาวท่ีสุดในโลก มีเคร่ืองด่ืมหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด 

รวมทั้งเคร่ืองด่ืมท่ีมีเฉพาะสาขาน้ีเพียงแห่งเดียว 

 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เส่ียวหลงเปา 

พกัที่   SHANGHAI GRACE SELECT HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

DAY 5 
เซียงไฮ้-ร้านหยก – ตลาดถาวเป่าเฉิง -กรุงเทพฯ             (B/L/-)       

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม ร้านหยก ชาวจีนมีความเช่ือว่าหยกเป็นอญัมณีล ้าค่ากว่าทองและเพชร เป็นสิริมงคลแก่ผูท่ี้ไดม้าครอบครอง 
ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นเคร่ืองประดบัน าโชคตามอธัยาศยั 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

STARBUCKS 



 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดตลาดเถาเป่า หรือ ตลาดเถาเป่าเฉิง เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ก๊อปป้ีแห่ง
เมือง   เซ่ียงไฮ ้ขายสินคา้ เช่น กระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ ไมก้อลฟ์ นาฬิกา และสินคา้อ่ืนๆ ของจีน …อิสระท่านชอ้ป
ป้ิงจุใจ กบัสินคา้มากมายหลากหลายยีห่อ้ ในราคายอ่มเยาว ์

เหมาะสมแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน เพื่อ

เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

17.25 น.  ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)  เท่ียวบินท่ี TG 665 ** ใช้

เวลาบินโดยประมาณ 4.30 ชัว่โมง ** 

21.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
************************************************* 

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

ของบริษทัทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจจะมีการปรบัเปล่ียนไฟล์ท หรือ

เวลาบิน โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯ

ทราบในวนัจองทวัรเ์พราะประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 
2 – 3 ท่าน 

อตัราท่านละ 

ผู้ใหญ่ 2 เดก็ 1 
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน 
18 ปี) 

อตัราท่านละ 

ผู้ใหญ่ 2 เดก็ 1 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายุไม่เกิน 

18 ปี) 
อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิ
น อตัรา
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน ธ.ค. 2562 
11 – 15 ธ.ค. 2562 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

18 – 22 ธ.ค. 2562 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

30 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 23,989 26,989 26,989 5,000 9,900 



 
 
 
 

วนัเดินทางเดือน ม.ค. 2563 
01 – 05 ม.ค. 2563 21,989 24,989 24,989 5,000 9,900 

08 – 12 ม.ค. 2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

10 – 14 ม.ค. 2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

15 – 19 ม.ค. 2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

วนัเดินทางเดือน ก.พ. 2563 
05 – 09 ก.พ. 2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

07 - 11 ก.พ. 2563 19,989 22,989 22,989 5,000 9,900 

19 - 23 ก.พ. 2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

วนัเดินทางเดือน มี.ค. 2563 
04  - 08 ม.ีค. 2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

18 – 22 ม.ีค. 2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

25 – 29 ม.ีค. 2563 17,989 20,989 20,989 5,000 9,900 

** อตัราน้ียงัไมร่วมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 

1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน ไมร่วมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ 
วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึง

พอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ี

สนามบิน ในวนัเช็คอิน ** 

** 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,ไข่มุก ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัรด้์วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียน

ให้กบันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลา

ร้านละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไมซ้ื่อข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั  ไมมี่การ

บงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน และถา้หากลูกค้าไมมี่ความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาลจีนทุกเมอืง ทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่าน เป็นจ านวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / 

ร้าน** 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือ

หนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร์ 

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

**  ท่านท่ีประสงคจ์ะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้น

การท า   วีซ่าท่านจะต้องรบัผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมอืงด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษทั

ทวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ช้บตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของ

ท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีน

อย่างน้อย 2 อาทิตย ์** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

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

สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่ว

ใด เทีย่วหนึ่ง  กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ช่ตัว๋เครื่องบนิ 

ตามทีต่ามทีต่าราง  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ THAI AIRWAYS (TG)  อนุญาตให้

โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้

น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตาม

เงื่อนไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

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

แขง่ขนักฬีา  หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดย

ค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท   

(เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไมร่วม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผู้

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

มากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 



 
 
 
 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั

สายการบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ค่าท าวซี่าชาวต่างชาต ิซึ่งไม่ได้รบัการยกเวน้ยื่นวซี่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาตจิ่ายเพิม่จากค่าทวัร ์1,000 หยวน 

และผูเ้ดนิทางเป็นผูด้ าเนินการยืน่วซี่าเอง) 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

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

พาสปอร์ตไทยและเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) หรอื ค่าวซี่าจนีท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4วนัท าการ) 

ท่านละ 1,700 บาท (ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยโดยท่านตอ้งไปยืน่ดว้ยตวัเอง) 

หมายเหตุ  

- หากยกเลกิเดนิทาง วซี่ากรุ๊ปจะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อื่นๆได้ 

รวมทัง้ไม่สามารถคนืเงนิค่าวซี่าไดทุ้กกรณี   

- กรณีเดก็อายุต ่ากวา่ 18 ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางทีบ่นิลงปักกิง่ / ปักกิง่+เซีย่งไฮ้ 

(เทีย่ว 2 เมอืง) ตอ้งยืน่วซี่าเดีย่วเท่านัน้ 

- ในกรณีรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซี่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทัง้สิน้ ท าใหไ้ม่สามารถยืน่วซี่า

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

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

หนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้)  

- กรณีทีส่ามารถยื่นวซี่ากรุ๊ปไดแ้ต่ลกูคา้ประสงคต์้องการท าวซี่าเดีย่วสามารถตดิต่อตวัแทนรบัท า
วซี่าใกลบ้า้นท่าน 

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

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

10.อยีปิต์ 11.ซาอุดอีาระเบยี 12.ซีเรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี   15.ศรลีงักา 16.ลิเบยี 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 03เน่ืองจากเป็นทวัร์ราคาโปรโมชัน่ขอ

อนุญาติเกบ็เตม็จ านวนและไม่คืนเงินในการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ และตดัที่นัง่การจองภายใน วนั  2

ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 61 . 33 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิก

อตัโนมตัทินัที หากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มีควิรอ )Waiting List  (กจ็ะให้สทิธิไ์ป

ตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่าย

ใดๆในกรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงื่อนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่

สามารถเดนิทางได้ หากผู้เดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อให้คณะเดนิทางได ้ทางบรษิทั

ยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพีเรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทาง

บรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณา

ตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) 

กรุณาตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนั

และเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ 

สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิ

ความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทัฯ 

อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิ



 
 
 
 

เพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า กรณีมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิที่

เกดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผู้เดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที่หลงัจากช าระ

เงนิกรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ

รบัผดิชอบไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทั

เพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการ

เดนิทางใหท้่านอยา่งน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท 

วนั ไป หรอื กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลี่ยนแปลง

กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กวา่ปกต ิสี่โมงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถานที่

ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเรว็กวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมี

สถานทีท่่องเทีย่วกลางแจ้ง เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื 

ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท า

ใหร้ะคายเคอืงตาได ้

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ 

เหตุการทางการเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดย

ส่วนนี้ทางบรษิทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิม่ ทาง

บรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ 

ทางบริษทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่



 
 
 
 

ตอ้งการไดร้บับรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็

ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ งให้ท่าน เนื่องจากทาง

บรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป 

มกีระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆ

ทัง้สิ้น ทางสายการบนิ หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทาง

ต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะ

เดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ 

โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลู

หนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก

เดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการ

บนิจะพยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัห้องพกัในโรงแรมที่พกั  เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรม

แตกต่างกนั จงึอาจท าให้หอ้งพกัแบบห้องพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 

ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

 กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง )ห้ามไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส ่่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  



 
 
 
 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ 

, การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิ่งของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณี

ใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง 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 22 

ต้องท าการย่ืนวีซ่าเด่ียวเข้าประเทศจีน  

ขอขอบพระคณุทุกท่าน ** ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 


