
 

 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรงุเทพฯ) 

 
23.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนินานาชาตสุิวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตูหมายเลข 10  เคานเ์ตอร ์U สายการ

บนิไชน่าเซาทเ์ทริน์แอรไ์ลน์ (China Southern Airlines) ซึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรื่อง

ของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เช็คอนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 
 

วนัทีส่อง สนามบนิซ่างไห ่ผู่ตง – เมอืงอู๋ซ ี– พระใหญ่หลงิซานตา้ฝ๋อ (ราคาทวัรน์ีร้วมน ัง่รถราง)– รา้นไข่มุก – 

ถนนโบราณชงิหมงิเฉยีว 

 

02.00 น.  บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศจนี เมอืงเซีย่งไฮ ้โดย สายการบนิไชนา่เซาทเ์ทริน์แอรไ์ลน ์(China Southern Airlines) 

เทีย่วบนิที ่CZ8464 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ชัว่โมง 20 นาท)ี 

07.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิซ่างไห่ ผู่ตง ประเทศจีน เมืองเซีย่งไฮ ้(เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสือเดนิทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทาง น าท่าน

เดนิทางตามโปรแกรม 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนู KFC Box Set (1) 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอู๋ซ ี(Wuxi City) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึง่ไดร้ับการขนานนามว่า 
“เซีย่งไฮน้อ้ย” เนือ่งจากเป็นเมอืงอุตสาหกรรมทีม่ทีะเลสาบไท่หูลอ้มรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็น 1 ใน 5 

แหง่ทะเลสาบน า้จดืทีม่ขีนาดใหญข่องจนี เป็นเมอืงเกา่แกป่ระวัตศิาสตรย์าวนานร่วมสามพันกวา่ปีในยุคราชวงศ์

โจวและฉิน น าท่านสักการะ พระใหญ่หลงิซานตา้ฝ๋อ (Lingshan Grand Buddha) (ราคาทวัรน์ีร้วมน ัง่

รถราง) น าทกุทา่นชมพระพุทธรปูปางหา้มญาตทิองส ารดิองคใ์หญท่ีเ่ขาหลงิซาน ซึง่มคีวามสูง 88 เมตร 
หนกั 700 ตนั ประทบัอยูบ่นเนนิเขาหลงิซาน หนัพระพกัตรอ์อกสูท่ะเลสาบไทหู่ เป็นพระพุทธรูปทีม่พีระ

พกัตรง์ดงาม หากเมือ่เดนิไปทางใดก็เหมอืนว่าองคพ์ระก าลังมองตามเราอยู่ นอกจากนี้วัดหลงิซานยังมจีุดแสดง

รูปป้ันจ าลองพระพุทธเจา้ก าเนดิในดอกบัว โดยกลบีดอกบัวค่อยๆบานออก ผสานกับการแสดงน ้าพุดนตร ีจนกระท่ัง
ก าเนดิพระพุทธเจา้ขึน้ เป็นการแสดงทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ  

 



 

 

 

 
 
กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

น าท่านชม รา้นไข่มุก เลือกซื้อครีมไข่มุกบ ารุงผิวที่สกัดมาจากไข่มุกน ้ าจืด เพาะเลี้ยงในทะเลสาบรวมถึง

เครือ่งประดับตา่งๆจากไขมุ่ก จากนัน้น าทกุทา่นไปยัง ถนนโบราณชงิหมงิเฉยีว (Qingming Bridge Historic 
and Cultural Block) เป็นอกีหนึง่สถานที่ทีน่่าสนใจ เนือ่งจากทีแ่หง่นีเ้ป็นถนนโบราณทีม่อีายุกวา่ 3,000 

ปี ยงัคงอนุรกัษไ์วใ้หเ้ห็นประวตัศิาสตรข์องเมอืงอูซ๋ ีอาทเิชน่ ขนบธรรมเนียมประเพณี วถิชีวีติหรอืบา้นเรอืน ที่
แหง่นี้ยังถอืวา่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิวัฒนธรรมไดอ้กีหนึง่แหง่  

 



 

 

 

 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู ซีโ่ครงหมอููซ๋ ี(3) 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Veegle Sincere Hotel ระดบั 5 ดาว (ทอ้งถิน่) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เมอืงอูซ๋ ี– รา้นผา้ไหม  - เมอืงหงัโจว – ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู- รา้นชา – ถนนโบราณเหอฟางเจยี  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านแวะ รา้นผา้ไหม ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศของจนี ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจากผา้ไหม เชน่ผา้ห่ม เสือ้ผา้ 

รองเทา้ เป็นตน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงหงัโจว (Hangzhou City) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง
30 นาที) เมืองเอกของมณฑลเจอ้เจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจนี เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกจิวฒันธรรม 

แหลง่เภสชัอุตสาหกรรมและสถาบนัศลิปะทีม่ชีือ่เสยีงแหง่หนึง่ของประเทศจนี น าทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบซี

หู (Xihu Lake) ซึง่กวจีนีบรรยายเปรียบเปรยว่า “ซหีูเหมอืนนางไซซ ีไซซสีวยทุกอรยิาบท ซหีูสวยทุกฤดูกาล” 

ทะเลสาบซหีูมเีนื้อที ่5.66 ตารางกโิลเมตร ความยาวโดยรอบวัดได ้15 กม. น ้าลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร ล่องเขา้สู่เขต

ทะเลสาบซหีใูหม ่ลอด 3 สะพานดังเขา้สูเ่ขตทะเลสาบซหีเูกา่ ชมทวิทัศน์สบิแหง่ของทะเลสาบซหี ูซึง่ไดแ้ก ่ตว้น
ฉานเสยีน ซานถาน อิน้เหยนิ และหนานผงิอ่วนจง ใหท้่านไดด้ืม่ด ่ากับบรรยากาศของความงามในทะเลสาบใน

บรรยากาศทีผ่อ่นคลาย 
 



 

 

 

 
 
กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู บฟุเฟ่ตสุ์กีห้มอ้ไฟและป้ิงยา่ง (5) 

น าทกุทา่นสู ่รา้นชา สวรรคข์องคนรักชา ใหท้า่นไดช้าชมิทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศจนี เชน่ชาอูห่ลงของปักกิง่ ชาผู๋
เอ๋อรจ์ากหยุนหนาน และชาอืน่ๆทีม่ชี ือ่เสยีงต่างๆหลากหลายชนดิ ทีร่วบรวมจากแหล่งผลติทีข่ ึน้ชือ่ ใหท้่านไดช้ม

กระบวนการผลติใบชาแหง้และใหโ้อกาสท่านไดล้ิม้รสชาตขิองชาชนดิต่างๆ น าท่านสู ่ถนนโบราณเหอฟางเจีย่ 

(He Fang Jie Old Street) ตั ้งอยู่ เชิงเขาอู๋ซันของเมืองหังโจว เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็น
ประวตัศิาสตร ์และวฒันธรรมอนัเก่าแก่ของหางโจไดอ้ย่างด  ีถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กวา้ง 120 

เมตร ในสมัยราชวงศซ์่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปีก่อน ขณะที่เมืองหังโจวเป็นราชธานีอยู่นัน้ ถนนเหอฟางเจี่ยเป็น
ศูนยก์ลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกจิและการคา้ในสมัยนัน้ ในปัจจุบนัยงัคงไวซ้ึง่สภาพด ัง้เดมิของสิง่ปลูกสรา้ง

โบราณส่วนหนึง่แลว้ บา้นเรอืนท ัง้สองขา้งทางทีส่รา้งขึน้ใหม่ลว้นสรา้งจากไมแ้ละมุงหลงัคาสคีราม มี

ลกัษณะเรยีบงา่ยแบบโบราณ สองขา้งถนนสายนีส้ว่นใหญเ่ป็นรา้นคา้ท ัว่ไป 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู ไกข่อทาน และหมพูนัปี (6) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Kaiyuanmanju Guali Hotel ระดบั 5 ดาว (ทอ้งถิน่) หรอืเทยีบเทา่ 
   

วนัทีส่ ี ่ เมอืงหงัโจว – รา้นยางพารา – เมอืงเซีย่งไฮ ้– รา้นยาบวัหมิะ – Starbucks Reserve Roastery –  

ถนนเทยีนจือ่ฝั่ง  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

จากนัน้น าท่านสู ้รา้นผลติภณัฑย์างโอโซน ใหท้่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครือ่งนอนเพือ่สขุภาพชนดิ
ตา่งๆ น าทา่นเดนิทางกลับสู ่มหานครเซีย่งไฮ ้(Shanghai City) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี 

มหานครทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศจนี ต ัง้อยู่บรเิวณปากแม่น า้แยงซี เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและ

เศรษฐกจิทางภาคตะวนัออกเฉียงใต  ้มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14 ลา้นคน เป็นเมืองท่า
พาณิชยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต ้ที่ไดร้ับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “นครปารสีแห่งตะวนัออก” น าท่าน



 

 

 

เดนิทางสู ่รา้นยาบวัหมิะ ชมครมีเป่าซูถ่ัง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บัวหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟ

ไหม  ผพุอง และแมลงกัดตอ่ย เป็นยาสามัญประจ าบา้น   

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู เสีย่วหลงเปา (8) 
จากนัน้น าท่านชมรา้น Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ที่นครเซีย่งไฮ ้มาพรอ้มกบัความยิง่ใหญ่

อลงัการ ครองต าแหน่งสตารบ์คัสท์ ีใ่หญ่และสวยทีสุ่ดในโลก ซึง่ไดท้ าการเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 
2017 มเีนื้อทีใ่หญ่โตถงึ 2,787 ตารางเมตร ดา้นบนของรา้นตกแต่งดว้ยแผ่นไมรู้ปหกเหลีย่มซึง่เป็นงานแฮนดเ์มด

จ านวน 10,000 แผ่น และที่ตัง้ตระหง่านอยู่กลางรา้นคือถังคั่วกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเท่าตกึ 2 ชัน้ 
ประดับประดาดว้ยแผ่นตราประทับแบบจนีโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึง่บอกเล่าเรือ่งราวความเป็นมาของสตาร์

บัคส์ กาแฟที่ค่ัวในถังทองเหลืองนี้จะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลืองดา้นบน ซึง่จะท าใหเ้กิดเสียงราวกับ

เสยีงดนตร ีมเีคาน์เตอรท์ีย่าวที่สดุ ซึง่มคีวามยาวถงึ 26.9 เมตร ครองต าแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บัคสท์ีม่ีความ
ยาวทีส่ดุในโลก มเีครือ่งดืม่หลากหลายมากกว่า 100 ชนดิ รวมทัง้เครือ่งดืม่ทีม่เีฉพาะสาขานี้เพยีงแห่งเดยีว จาก

น่ันน าท่านเดินทางสู่ ถนนเทยีนจือ่ฝาง (Tianzifang) เป็นย่านศิลปะแห่งเมืองเซี่ยงไฮ ้แมจ้ะเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวยอดนิยมแต่ก็ยังคงรักษาความรูส้กึแบบดัง้เดมิไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี มรีา้นคา้หลากหลายในอาคารอฐิ

เกา่แกเ่ป็นเสน่หข์องถนนแห่งนี ้เดนิชมรา้นทีไ่มธ่รรมดา มขีายต ัง้แตเ่ครือ่งประดบัท ามอืจนถงึสมุดโนต้

ปกหนงั บา้นเรอืนทีเ่รยีงรายอยู่ขา้งถนนและอพารต์เมนทข์า้งบนรา้นคา้ คอืบา้นของคนทอ้งถิน่ซึง่ให้
ความรูส้กึถงึความเป็นชุมชนอยา่งชดัเจน รา้นคา้หลายแหง่ทีน่ ีต่ ัง้อยูใ่นอาคารพกัอาศยัสมยัตน้ศตวรรษ

ที ่20 ทีเ่รยีกกนัว่า “Shikumen” ซึง่มีประตูหินที่โดดเด่น ผูอ้ยู่อาศัยไดร้ณรงค์เพื่อปกป้องพื้นที่นี้จากการ
คุกคามของการพัฒนาอสังหารมิทรัพยเ์พือ่การพาณิชย ์ซึง่จะรือ้ถอนอาคารเกา่แก ่และปัจจุบันพืน้ทีน่ี้ไดร้ับการจัด

ใหเ้ป็นชุมชนศิลปิน ภายในเต็มไปดว้ยคาเฟ่ และรา้นขายของที่ระลึก และงานแสดงของศิลปินทั้งในและ
ตา่งประเทศ  

 



 

 

 

 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (9) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Yitel Hotel Hotel ระดบั 5 ดาว (ทอ้งถิน่) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ ยา่นซนิเทยีนตี ้– รา้นหยก – หาดไวท่นั – ถนนหนานกงิ – สนามบนิซ่างไห ่ผูต่ง – สนามบนิสุวรรณภูม ิ

(กรงุเทพฯ) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 
 จากนัน้น าท่านสู่ ย่านซนิเทยีนตี ้(Xintiandi) เป็นหนึง่ในย่านการคา้และแหล่งท่องเทีย่วทีค่กึคกัทีสุ่ดใน

เมอืงเซีย่งไฮ ้อดตีเคยเป็นเขตบา้นก่ออฐิสเีทาสไตลส์ือคู่เหมนิ ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์พเิศษของ
เซีย่งไฮ ้ตอนหลังไดร้ับการปรับปรุงจากรัฐบาลใหเ้ป็นยา่นถนนคนเดนิ กลายมาเป็นสถานทีเ่ทีย่วทีฮ่ติตดิอันดับของ

คนเซีย่งไฮไ้ดใ้นเวลาอันสัน้ มีสถาปัตยกรรมทัง้เก่าแก่และทันสมัยผสมผสานกัน มีรา้นอาหาร รา้นคา้ และสถาน

บันเทงิสไตลต์ะวันออกและตะวันตกหลอมรวมกัน อกีทัง้ยังไดร้ักษาบรรยากาศดัง้เดมิ และวัฒนธรรมทีม่เีอกลักษณ์
แบบเซีย่งไฮเ้อาไวอ้ย่างลงตัว ทกุวันนี้ ซนิเทยีนตีไ้ดก้ลายเป็นสญัลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเซีย่งไฮไ้ปแลว้ 

 



 

 

 

 
  

จากนัน้น าทา่นชม รา้นหยก  ซึง่เป็นเครือ่งประดับน าโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอันล ้าคา่แกค่นทีท่า่นรัก  

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู ไกแ่ดง (11) 

จากนัน้น าท่านสู่บรเิวณ หาดไว่ทาน (Waitan) ซึง่ไม่ไดเ้ป็นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็นย่าน
ถนนรมิแมน่ า้ทีม่คีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ไปตามรมิแมน่ า้หวงผูฝ่ั่งตะวนัตกซึง่อยูใ่นยา่นเมอืงเกา่ หาดไว่

ทานยงัเคยเป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรท์ีโ่ด่งดงัเรือ่ง “เจา้พอ่เซีย่งไฮ”้ ซึง่ถ่ายทอด เรือ่งราวของเจา้พ่อ
เซีย่งไฮ ้ทีเ่กดิขึน้ในยุคทีเ่มืองเซีย่งไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พ่อหลายแก๊งค ์แย่งชงิอ านาจกันใหวุ้่นวายไปหมด หาดไว่

ทานจงึมชีือ่ทีรู่จั้กในหมูนั่กทอ่งเทีย่วชาวไทยวา่ "หาดเจา้พ่อเซีย่งไฮ"้ น่ันเอง  
 

และหาดไว่ทานนี้ยังอยู่ใกล ้ถนนนานกงิ (Nanjing Street) ถนนคนเดนิทีเ่ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์

เนมและสถานทีท่่องเทีย่วทีน่ยิมของคนไทยอกีแห่งหนึง่ นอกจากนี้ที่หาดไว่ทานยังสามารถมองเห็น "หอ
ไขม่กุ" ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงเซีย่งไฮไ้ดอ้ยา่งชดัเจนอกีดว้ย ใครมาเยอืนเซีย่งไฮ ้จงึตอ้งไปแวะชมความงาม

แบบคลาสสกิของ “เดอะบันด์” จงึเรียกไดว้่ามาถงึเซีย่งไฮจ้รงิๆ น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงทีถ่นนนานกงิไดต้าม
อธัยาศยั  

 



 

 

 

 
     

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (12) 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

21.15 น. บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศไทย กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไชน่าเซาทเ์ทริน์แอรไ์ลน ์(China Southern Airlines) 

เทีย่วบนิที ่CZ8463 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ชัว่โมง 20 นาท)ี 

00.50 (+1) น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ รถทัวร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋วเนื่องจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุท่านทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 
อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี 

 (มเีตยีงและไมม่เีตยีง) 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาไมร่วม

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

04 – 08 พฤศจกิายน 2562 7,888 10,888 2,999 4,999 

13 – 17 พฤศจกิายน 2562 9,888 12,888 2,999 4,999 

20 – 24 พฤศจกิายน 2562 8,888 11,888 2,999 4,999 

04 – 08 ธนัวาคม 2562 

(วนัพอ่) 
9,888 12,888 2,999 4,999 

09 – 13 ธนัวาคม 2562 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 
9,888 12,888 2,999 4,999 



 

 

 

18 – 22 ธนัวาคม 2562 9,888 12,888 2,999 4,999 

25 – 29 ธนัวาคม 2562 9,888 12,888 2,999 4,999 

30 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 

(วนัปีใหม)่ 
15,888 18,888 2,999 4,999 

08 – 12 มกราคม 2563 9,888 12,888 2,999 4,999 

13 – 17 มกราคม 2563 8,888 11,888 2,999 4,999 

05 – 09 กมุภาพนัธ ์2563 

(วนัมาฆบชูา) 
9,888 12,888 2,999 4,999 

10 – 14 กมุภาพนัธ ์2563 8,888 11,888 2,999 4,999 

19 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 9,888 12,888 2,999 4,999 

24 – 28 กมุภาพนัธ ์2563 8,888 11,888 2,999 4,999 

04 – 08 มนีาคม 2563 9,888 12,888 2,999 4,999 

09 – 13 มนีาคม 2563 8,888 11,888 2,999 4,999 

18 – 22 มนีาคม 2563 9,888 12,888 2,999 4,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่วซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท ** 

 

หมายเหต ุ:  ตามนโยบายของรัฐบาลจนีเพือ่ร่วมโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรัฐบาล ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรม

ทัวร ์เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านวา่ รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวน

ทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มกีารบังคับใดๆ ทัง้สิน้ และถา้หากลูกคา้

ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทุกเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300หยวน/ท่าน/รา้น 

 

• โรงแรมทีพ่ักอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนล์ูกคา้เป็นหลัก 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 



 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.      คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 

 คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก   

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   

 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่กรุ๊ปท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิมัดจ าครัง้แรก) (ส าหรับ

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้) 

 ค่าธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้

ดา่น หรอืวซีา่กรุ๊ป) 

  ค่าภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 

3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรียดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้ง เช็ค

ทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตาม

ระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวร์สว่นทีเ่หลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอื

เอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น

วันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต ์( ผูม้ี

รายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 



 

 

 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนา

บัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ 

การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ

เดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทกุกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดย

ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 

21 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี

นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่

วซีา่ไมผ่่านการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. 

– 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุ

ท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ  

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรอื หลัง คณะ และ

หากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตั๋ว) 

จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนื่องจากทา่นยืน่หลังคณะ  

2. การยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่วประเทศจนีแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากท่านสง่ ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้

แรกทีม่รูีป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  
 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ  

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รูีป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รูปถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถ

ใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมต่ า่กวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ์  



 

 

 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขต

หรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรอง

คา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    ส าเนาสูจบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบ

ของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ าหนด จงึอาจ
ท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดย

ไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์ 

เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบความผดิพลาดที่จะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้น

รายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไม่

วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้ม

การช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท 

เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 

เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ

ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่า

ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากับเทา่นัน้ 



 

 

 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกีย่วขอ้งกับทาง

บรษัิทอาทเิชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอบัุตภิัยทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะ

สว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ขึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 


