
 

 

BHT9192317 ทวัร์จนี เซี�ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว [เลสโก อาซ้อใหญ่ EP.3] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) 
 



 

 

23.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิช ั�น 4 ประตหูมายเลข 10  เคานเ์ตอร ์U สาย
การบนิไชน่าเซาทเ์ทริน์แอรไ์ลน ์ (China Southern Airlines) ซึ.งจะมเีจา้หนา้ที.คอยตอ้นรับ และบรกิาร
ชว่ยเหลอืเรื.องของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทั 8งเชค็อนิรับบตัรที.นั.งบนเครื.องบนิ 

 
วนัที,สอง สนามบนิซา่งไห ่ผูต่ง – เมอืงอูซ๋ ี– พระใหญห่ลงิซานตา้ฝ๋อ (ราคาทวัรน์ ี�รวมน ั,งรถราง)– รา้นไขม่กุ 

– ถนนโบราณชงิหมงิเฉยีว           
 
02.00 น.  บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศจนี เมอืงเซี.ยงไฮ ้ โดย สายการบนิไชนา่เซาทเ์ทริน์แอรไ์ลน ์ (China Southern 

Airlines) เที.ยวบนิที. CZ8464 บรกิารอาหารและเครื,องดื,มบนเครื,อง (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ั,วโมง 20 
นาท)ี 

07.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิซา่งไห ่ผูต่ง ประเทศจนี เมอืงเซี.ยงไฮ ้(เวลาที.ประเทศจนีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั.วโมง) 
หลังจากผา่นขั 8นตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดนิทาง นํา
ทา่นเดนิทางตามโปรแกรม 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมน ูKFC Box Set (1) 
 จากนั8นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอูซ๋ ี(Wuxi City) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั.วโมง) ซึ.งไดรั้บการขนาน

นามวา่ “เซี,ยงไฮน้อ้ย” เนื,องจากเป็นเมอืงอตุสาหกรรมที,มทีะเลสาบไทห่ลูอ้มรอบ ทะเลสาบไทห่ ู
เป็น 1 ใน 5 แหง่ทะเลสาบนํ�าจดืที,มขีนาดใหญข่องจนี เป็นเมอืงเกา่แกป่ระวัตศิาสตรย์าวนานรว่มสามพัน
กวา่ปีในยคุราชวงศโ์จวและฉนิ นําทา่นสกัการะ พระใหญห่ลงิซานตา้ฝ๋อ (Lingshan Grand Buddha) 
(ราคาทวัรน์ ี�รวมน ั,งรถราง) นําทกุทา่นชมพระพทุธรปูปางหา้มญาตทิองสํารดิองคใ์หญท่ี,เขาหลงิ
ซาน ซึ,งมคีวามสงู 88 เมตร หนกั 700 ตนั ประทบัอยูบ่นเนนิเขาหลงิซาน หนัพระพกัตรอ์อกสู่
ทะเลสาบไทห่ ู เป็นพระพทุธรปูที,มพีระพกัตรง์ดงาม หากเมื.อเดนิไปทางใดก็เหมอืนวา่องคพ์ระกําลัง
มองตามเราอยู ่ นอกจากนี8วัดหลงิซานยังมจีดุแสดงรปูปั8นจําลองพระพทุธเจา้กําเนดิในดอกบวั โดยกลบี
ดอกบวัคอ่ยๆบานออก ผสานกบัการแสดงนํ8าพดุนตร ีจนกระทั.งกําเนดิพระพทุธเจา้ขึ8น เป็นการแสดงที.น่าตื.น
ตาตื.นใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

นําทา่นชม รา้นไขม่กุ เลอืกซื8อครมีไขม่กุบํารงุผวิที.สกดัมาจากไขม่กุนํ8าจดื เพาะเลี8ยงในทะเลสาบรวมถงึ
เครื.องประดับตา่งๆจากไขม่กุ จากนั8นนําทกุทา่นไปยัง ถนนโบราณชงิหมงิเฉยีว (Qingming Bridge 
Historic and Cultural Block) เป็นอกีหนึ.งสถานที.ที.น่าสนใจ เนื,องจากที,แหง่นี�เป็นถนนโบราณที,ม ี
อายกุวา่ 3,000 ปี ยงัคงอนรุกัษไ์วใ้หเ้ห็นประวตัศิาสตรข์องเมอืงอูซ๋ ีอาทเิชน่ ขนบธรรมเนยีมประเพณี 
วถิชีวีติหรอืบา้นเรอืน ที.แหง่นี8ยังถอืวา่เป็นแหลง่ทอ่งเที.ยวเชงิวัฒนธรรมไดอ้กีหนึ.งแหง่  
 



 

 

 
 

คํ,า  บรกิารอาหารคํ,า ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูซี,โครงหมอููซ๋ ี(3) 
นําทา่นเขา้สูท่ ี,พกั... Veegle Sincere Hotel ระดบั 5 ดาว (ทอ้งถิ,น) หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที,สาม เมอืงอูซ๋ ี– รา้นผา้ไหม  - เมอืงหงัโจว – ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู- รา้นชา – ถนนโบราณเหอฟางเจยี  
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําทา่นแวะ รา้นผา้ไหม ที.ข ึ8นชื.อของประเทศของจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื8อสนิคา้ที.ทําจากผา้ไหม เชน่ผา้หม่ 
เสื8อผา้ รองเทา้ เป็นตน้ จากนั8นนําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงหงัโจว (Hangzhou City) (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชั.วโมง30 นาท)ี เมอืงเอกของมณฑลเจอ้เจยีง 1 ใน 6 นครโบราณของจนี เป็นศนูยก์ลาง
เศรษฐกจิวฒันธรรม แหลง่เภสชัอตุสาหกรรมและสถาบนัศลิปะที,มชี ื,อเสยีงแหง่หนึ,งของประเทศจนี 
นําทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู (Xihu Lake) ซึ.งกวจีนีบรรยายเปรยีบเปรยวา่ “ซหีเูหมอืนนางไซซ ีไซซี
สวยทกุอรยิาบท ซหีสูวยทกุฤดกูาล” ทะเลสาบซหีมูเีนื8อที. 5.66 ตารางกโิลเมตร ความยาวโดยรอบวัดได ้15 
กม. นํ8าลกึเฉลี.ย 1.5 เมตร ลอ่งเขา้สูเ่ขตทะเลสาบซหีใูหม ่ลอด 3 สะพานดังเขา้สูเ่ขตทะเลสาบซหีเูกา่ ชม
ทวิทัศนส์บิแหง่ของทะเลสาบซหี ูซึ.งไดแ้ก ่ตว้นฉานเสยีน ซานถาน อิ8นเหยนิ และหนานผงิอว่นจง ใหท้า่นได ้
ดื.มดํ.ากบับรรยากาศของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศที.ผอ่นคลาย 

 



 

 

 
 
กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูบฟุเฟ่ตส์กุ ี�หมอ้ไฟและปิ� งยา่ง (5) 

นําทกุทา่นสู ่ รา้นชา สวรรคข์องคนรักชา ใหท้า่นไดช้าชมิที.มชีื.อเสยีงของประเทศจนี เชน่ชาอูห่ลงของ
ปักกิ.ง ชาผูเ๋ออ๋รจ์ากหยนุหนาน และชาอื.นๆที.มชีื.อเสยีงตา่งๆหลากหลายชนดิ ที.รวบรวมจากแหลง่ผลติที.ข ึ8น
ชื.อ ใหท้า่นไดช้มกระบวนการผลติใบชาแหง้และใหโ้อกาสทา่นไดล้ิ8มรสชาตขิองชาชนดิตา่งๆ นําทา่นสู ่
ถนนโบราณเหอฟางเจี,ย (He Fang Jie Old Street) ตั 8งอยูเ่ชงิเขาอูซ๋นัของเมอืงหังโจว เป็นถนนสาย
หนึ,งที,สะทอ้นใหเ้ห็นประวตัศิาสตร ์ และวฒันธรรมอนัเกา่แกข่องหางโจไดอ้ยา่งด ี ถนนสายนี8มคีวาม
ยาว 460 เมตร กวา้ง 120 เมตร ในสมัยราชวงศซ์ง่ของจนีเมื.อ 880 กวา่ปีกอ่น ขณะที.เมอืงหังโจวเป็นราชธานี
อยูนั่ 8น ถนนเหอฟางเจี.ยเป็นศนูยก์ลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกจิและการคา้ในสมัยนั8น ในปจัจบุนัยงัคงไวซ้ึ,ง
สภาพด ั�งเดมิของสิ,งปลกูสรา้งโบราณสว่นหนึ,งแลว้ บา้นเรอืนท ั�งสองขา้งทางที,สรา้งขึ�นใหมล่ว้น
สรา้งจากไมแ้ละมงุหลงัคาสคีราม มลีกัษณะเรยีบงา่ยแบบโบราณ สองขา้งถนนสายนี�สว่นใหญเ่ป็น
รา้นคา้ท ั,วไป 

คํ,า  บรกิารอาหารคํ,า ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูไกข่อทาน และหมพูนัปี (6) 
นําทา่นเขา้สูท่ ี,พกั... Kaiyuanmanju Guali Hotel ระดบั 5 ดาว (ทอ้งถิ,น) หรอืเทยีบเทา่ 

   
 
 
 
 
 
 
วนัที,ส ี, เมอืงหงัโจว – รา้นยางพารา – เมอืงเซี,ยงไฮ ้– รา้นยาบวัหมิะ – Starbucks Reserve Roastery – 

ถนนเทยีนจื,อฝั,ง 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

จากนั8นนําทา่นสู ้ รา้นผลติภณัฑย์างโอโซน ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครื.องนอนเพื.อ
สขุภาพชนดิตา่งๆ นําทา่นเดนิทางกลับสู ่มหานครเซี,ยงไฮ ้(Shanghai City) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
2 ชั.วโมง 30 นาท)ี มหานครที,ใหญท่ี,สดุของประเทศจนี ต ั�งอยูบ่รเิวณปากแมนํ่ �าแยงซ ีเป็นศนูยก์ลาง
การคมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวนัออกเฉยีงใต ้ มพีื8นที. 6,200 ตร.กม. มปีระชากรประมาณ 14 
ลา้นคน เป็นเมอืงทา่พาณชิยข์นาดใหญแ่หง่ทะเลจนีใต ้ ที.ไดรั้บการพัฒนาจนถกูขนานนามวา่ “นครปารสี



 

 

แหง่ตะวนัออก” นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นยาบวัหมิะ ชมครมีเป่าซูถั่ง หรอืที.รูจั้กกนัดใีนชื.อ “บวัหมิะ” สรรพคณุ
เป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม  ผพุอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามัญประจําบา้น   

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูเสี,ยวหลงเปา (8) 
จากนั8นนําทา่นชมรา้น Starbucks Reserve Roastery สาขาใหมท่ี.นครเซี.ยงไฮ ้ มาพรอ้มกบัความ
ยิ,งใหญอ่ลงัการ ครองตาํแหนง่สตารบ์คัสท์ ี,ใหญแ่ละสวยที,สดุในโลก ซึ.งไดทํ้าการเปิดตัวไปเมื.อวันที. 6 
ธันวาคม 2017 มเีนื8อที.ใหญโ่ตถงึ 2,787 ตารางเมตร ดา้นบนของรา้นตกแตง่ดว้ยแผน่ไมร้ปูหกเหลี.ยมซึ.งเป็น
งานแฮนดเ์มดจํานวน 10,000 แผน่ และที.ตั 8งตระหงา่นอยูก่ลางรา้นคอืถังคั.วกาแฟทองเหลอืงขนาด 40 ตัน 
สงูเทา่ตกึ 2 ชั 8น ประดับประดาดว้ยแผน่ตราประทับแบบจนีโบราณมากกวา่ 1,000 แผน่ ซึ.งบอกเลา่เรื.องราว
ความเป็นมาของสตารบ์คัส ์ กาแฟที.คั.วในถังทองเหลอืงนี8จะถกูสง่ผา่นไปตามทอ่ทองเหลอืงดา้นบน ซึ.งจะ
ทําใหเ้กดิเสยีงราวกบัเสยีงดนตร ี มเีคานเ์ตอรท์ี.ยาวที.สดุ ซึ.งมคีวามยาวถงึ 26.9 เมตร ครองตําแหน่ง
เคานเ์ตอรข์องสตารบ์คัสท์ี.มคีวามยาวที.สดุในโลก มเีครื.องดื.มหลากหลายมากกวา่ 100 ชนดิ รวมทั8ง
เครื.องดื.มที.มเีฉพาะสาขานี8เพยีงแหง่เดยีว จากนั.นนําทา่นเดนิทางสู ่ถนนเทยีนจื,อฝาง (Tianzifang) เป็น
ยา่นศลิปะแหง่เมอืงเซี.ยงไฮ ้ แมจ้ะเป็นแหลง่ทอ่งเที.ยวยอดนยิมแตก่็ยังคงรักษาความรูส้กึแบบดั 8งเดมิไวไ้ด ้
เป็นอยา่งด ี มรีา้นคา้หลากหลายในอาคารอฐิเกา่แกเ่ป็นเสนห่ข์องถนนแหง่นี� เดนิชมรา้นที,ไม่
ธรรมดา มขีายต ั�งแตเ่ครื,องประดบัทาํมอืจนถงึสมดุโนต้ปกหนงั บา้นเรอืนที,เรยีงรายอยูข่า้งถนน
และอพารต์เมนทข์า้งบนรา้นคา้ คอืบา้นของคนทอ้งถิ,นซึ,งใหค้วามรูส้กึถงึความเป็นชุมชนอยา่ง
ชดัเจน รา้นคา้หลายแหง่ที,น ี,ต ั�งอยูใ่นอาคารพกัอาศยัสมยัตน้ศตวรรษที, 20 ที,เรยีกกนัวา่ 
“Shikumen” ซึ.งมปีระตหูนิที.โดดเดน่ ผูอ้ยูอ่าศัยไดร้ณรงคเ์พื.อปกป้องพื8นที.นี8จากการคกุคามของการ
พัฒนาอสงัหารมิทรัพยเ์พื.อการพาณชิย ์ ซึ.งจะรื8อถอนอาคารเกา่แก ่และปัจจบุันพื8นที.นี8ไดรั้บการจัดใหเ้ป็น
ชมุชนศลิปิน ภายในเต็มไปดว้ยคาเฟ่ และรา้นขายของที.ระลกึ และงานแสดงของศลิปินทั 8งในและ
ตา่งประเทศ  
 

 
 

คํ,า  บรกิารอาหารคํ,า ณ ภตัตาคาร (9) 
นําทา่นเขา้สูท่ ี,พกั... Yitel Hotel Hotel ระดบั 5 ดาว (ทอ้งถิ,น) หรอืเทยีบเทา่ 

 



 

 

วนัที,หา้ ยา่นซนิเทยีนตี� – รา้นหยก – หาดไวท่นั – ถนนหนานกงิ – สนามบนิซา่งไห ่ผูต่ง – สนามบนิสวุรรณ
ภมู ิ(กรงุเทพฯ) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 
 จากนั8นนําทา่นสู ่ ยา่นซนิเทยีนตี� (Xintiandi) เป็นหนึ,งในยา่นการคา้และแหลง่ทอ่งเที,ยวที,คกึคกั

ที,สดุในเมอืงเซี,ยงไฮ ้ อดตีเคยเป็นเขตบา้นกอ่อฐิสเีทาสไตลส์อืคูเ่หมนิ ซึ.งเป็นสถาปัตยกรรมที.มี
เอกลักษณ์พเิศษของเซี.ยงไฮ ้ ตอนหลังไดรั้บการปรับปรงุจากรัฐบาลใหเ้ป็นยา่นถนนคนเดนิ กลายมาเป็น
สถานที.เที.ยวที.ฮติตดิอนัดับของคนเซี.ยงไฮไ้ดใ้นเวลาอนัสั 8น มสีถาปัตยกรรมทั8งเกา่แกแ่ละทันสมัย
ผสมผสานกนั มรีา้นอาหาร รา้นคา้ และสถานบนัเทงิสไตลต์ะวันออกและตะวันตกหลอมรวมกนั อกีทั 8งยังได ้
รักษาบรรยากาศดั 8งเดมิ และวัฒนธรรมที.มเีอกลักษณ์แบบเซี.ยงไฮเ้อาไวอ้ยา่งลงตัว ทกุวันนี8 ซนิเทยีนตี8ได ้
กลายเป็นสญัลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเซี.ยงไฮไ้ปแลว้ 

 

 
  

จากนั8นนําทา่นชม รา้นหยก  ซึ.งเป็นเครื.องประดับนําโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื8อเป็นของฝากอนัลํ8าคา่แกค่นที.
ทา่นรัก  

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูไกแ่ดง (11) 
จากนั8นนําทา่นสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน (Waitan) ซึ,งไมไ่ดเ้ป็นหาดทรายชายทะเลแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็น
ยา่นถนนรมิแมนํ่ �าที,มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ไปตามรมิแมนํ่ �าหวงผูฝ่ั,งตะวนัตกซึ,งอยูใ่นยา่นเมอืง
เกา่ หาดไวท่านยงัเคยเป็นสถานที,ถา่ยทาํภาพยนตรท์ ี,โดง่ดงัเร ื,อง “เจา้พอ่เซี,ยงไฮ”้ ซึ.งถา่ยทอด 
เรื.องราวของเจา้พอ่เซี.ยงไฮ ้ ที.เกดิขึ8นในยคุที.เมอืงเซี.ยงไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พอ่หลายแกง๊ค ์แยง่ชงิอํานาจกนั
ใหวุ้น่วายไปหมด หาดไวท่านจงึมชีื.อที.รูจั้กในหมูนั่กทอ่งเที.ยวชาวไทยวา่ "หาดเจา้พอ่เซี.ยงไฮ"้ นั.นเอง  
 
และหาดไวท่านนี8ยังอยูใ่กล ้ถนนนานกงิ (Nanjing Street) ถนนคนเดนิที,เป็นแหลง่ชอ้ปปิ� งสนิคา้แบ
รนดเ์นมและสถานที,ทอ่งเที,ยวที,นยิมของคนไทยอกีแหง่หนึ,ง นอกจากนี8ที.หาดไวท่านยังสามารถ
มองเห็น "หอไขม่กุ" ซึ.งเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงเซี.ยงไฮไ้ดอ้ยา่งชดัเจนอกีดว้ย ใครมาเยอืนเซี.ยงไฮ ้จงึ
ตอ้งไปแวะชมความงามแบบคลาสสกิของ “เดอะบนัด”์ จงึเรยีกไดว้า่มาถงึเซี.ยงไฮจ้รงิๆ นําทา่นอสิระชอ้ป
ปิ� งที,ถนนนานกงิไดต้ามอธัยาศยั  
 



 

 

 
     

คํ,า  บรกิารอาหารคํ,า ณ ภตัตาคาร (12) 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

21.15 น. บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศไทย กรงุเทพฯ โดย สายการบนิไชนา่เซาทเ์ทริน์แอรไ์ลน ์ (China Southern 
Airlines) เที.ยวบนิที. CZ8463 บรกิารอาหารและเครื,องดื,มบนเครื,อง (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ั,วโมง 20 
นาท)ี 

00.50 (+1) น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
** หากทา่นที.ตอ้งออกตัaวภายใน (เครื.องบนิ รถทัวร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามที.เจา้หนา้ที.ทกุครั 8งกอ่นทําการออกตัaวเนื.องจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลี.ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นที.ใชบ้รกิาร *** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 20 
ปี 

พกัเดี,ยว
เพิ,ม 

ราคาไม่
รวมต ั�ว

เครื,องบนิ 



 

 

 (มเีตยีงและไมม่ ี

เตยีง) 

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 

(วนัรฐัธรรมนญู) 
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 ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ,น ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/
ทรปิ** 

** อตัรานี� ยงัไมร่วมคา่วซีา่กรุป๊ทอ่งเที,ยวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 
(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ั�น) 

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

 

 

 

หมายเหต ุ:  ตามนโยบายของรัฐบาลจนีเพื.อรว่มโปรโมทสนิคา้พื8นเมอืง ในนามของรา้นรัฐบาล ซึ.งจําเป็นตอ้งระบุ
ไวใ้นโปรแกรมทัวร ์ เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชี8แจงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรัฐบาลทกุ
รา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซื8อหรอืไมซ่ื8อขึ8นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับ
ใดๆ ทั 8งสิ8น และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตัวออก
จากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิcในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที.เกดิขึ8นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300หยวน/
ทา่น/รา้น 

 



 

 

• โรงแรมที.พักอาจมกีารสลับปรับเปลี.ยนขึ8นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลัก 

** สาํหรบัอตัราคา่บรกิารนี� จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน 15 ทา่น ขึ�นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที,มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนที,
กําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเลื,อนการเดนิทาง หรอื เปลี,ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิ,มขึ�น เพื,อใหค้ณะ

ไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
 
 คา่ตัaวเครื.องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที.ม ี  
 คา่นํ8าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      คา่รถรับ-สง่ และนําเที.ยวตามรายการ   
 คา่ที.พักตามที.ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานที.ตา่งๆ ตามรายการ    
 คา่อาหารตามมื8อที.ระบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    
 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื.อนไขตามกรมธรรม)์   
 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม  
 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการที.ระบ ุ เชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต 

คา่ซกั   รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื.องดื.มที.สั.งเพิ.มนอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่น
การใชบ้รกิาร)   

 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิ.น ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยื.นวซีา่กรุ๊ปทอ่งเที.ยวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท (โดยชาํระพรอ้มเงนิมัดจําครั 8งแรก) 

(สําหรับหนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นั8น) 
 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยื.นวซีา่ทอ่งเที.ยวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท (ในกรณีที.ทางรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่

หนา้ดา่น หรอืวซีา่กรุ๊ป) 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ.ม 7% และภาษีหัก ณ ที.จา่ย 3% 

 

 

 

 

เง ื,อนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 

• นักทอ่งเที.ยวหรอืเอเยน่ต ์ กรณุาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจาํ ทา่นละ 5,000 
บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอยา่งเชน่ ทา่นทําจองวนัที. 1 กรณุาระเงนิมัดจํา สว่นนี8ภายในวนัที. 3 กอ่นเวลา 14.00 น. 
เทา่นั8น โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมัตทิันท ี หากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาที.กําหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทาง
ในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเชค็ที.วา่งและทําจองเขา้มาใหมอ่กีครั 8ง กรณีที.คณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิcในการใหส้ทิธิcลกูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ที.ทํารายการจองเขา้มาตามลําดบั เนื.องจากทกุพเีรยีดทาง
บรษัิทมทีี.นั.งราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

• นักทอ่งเที.ยวหรอืเอเยน่ต ์ กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นที.เหลอืทั 8งหมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณี
นักทอ่งเที.ยวหรอืเอเยน่ตไ์มช่าํระเงนิ หรอื ชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ.ง รวมไปถงึ กรณีเชค็ของทา่นถกู
ปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมทั 8ง กรณีที.อยูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสมัภาษณ์วซีา่ ที.ทําใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บ
เงนิตามเวลาที.กําหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ใหถ้อืวา่นักทอ่งเที.ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวร์
นั 8นๆทันท ี



 

 

• การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี8 วนัจันทร ์ถงึ ศกุร ์
เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที.รัฐบาลประกาศใน
ปีนั8นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

 

เง ื,อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

• กรณีที.นักทอ่งเที.ยวหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื.อน หรอื เปลี.ยนแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเที.ยวหรอืเอเยน่ต ์
(ผูม้รีายชื.อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์ อเีมลล ์ หรอื เดนิทางมาที.บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ.ง เพื.อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยัน
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นั8น ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทั 8งสิ8น 

• กรณีนักทอ่งเที.ยวหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที.ยวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชื.อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที.บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ.ง เพื.อลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ 
(กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทั 8งหมด พาสปอรต์หนา้
แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที.ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี
เงื.อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี8 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที.ชําระแลว้ทั 8งหมด 

** ทั 8งนี8 ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยที.ไดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารที.ชําระแลว้เนื.องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเที.ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเที.ยว เชน่ การสํารองที.นั.งตัaวเครื.องบนิ การจองที.พัก เป็นตน้ ** 

**เนื,องจากราคานี�เป็นราคาโปรโมช ั,น ต ั�วเครื,องบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที, ที,ระบบุนหนา้ต ั�วเทา่น ั�น จงึไมส่ามารถยกเลกิ 
หรอืเปลี,ยนแปลงการเดนิทางใดๆ ท ั�งส ิ�น ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลี,ยนแปลงการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิcไมค่นืเงนิ
ทั 8งหมดใหก้บัทา่นทกุกรณี** 

• การเดนิทางที.ตอ้งการันตมัีดจําหรอืซื8อขาดแบบมเีงื.อนไข หรอืเที.ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ 
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั 8งหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

• สําหรับอตัราคา่บรกิารนี8 จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขึ8นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที.มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนที.กําหนด 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิcในการยกเลกิ เลื.อน หรอื เปลี.ยนแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิ.มขึ8น เพื.อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม
ความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเที.ยวหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนั กอ่นการเดนิทางสําหรับ
ประเทศที.ไมม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที.มวีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเที.ยวหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดี
ที.จะชําระคา่บรกิารเพิ.มจากการที.มนัีกทอ่งเที.ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที.ทางบรษัิทกําหนดเพื.อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีี.จะ
ใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

• ในกรณีที.ลกูคา้ดําเนนิการยื.นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิcไมค่นืคา่ทัวรท์ี.ลกูคา้ชาํระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ.ง 
ยกเวน้ในกรณีที.วซีา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี8ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามที.เกดิขึ8นจรงิทั 8งหมด โดยคํานงึถงึ
ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

• การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี8 วนัจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที.รัฐบาลประกาศในปีนั8นๆ
ถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูสําคญัเกี,ยวกบั การยื,นคาํรอ้งขอวซีา่ ที,ทา่นควรทราบ  

• ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิcในการยื.นวซีา่แบบหมูค่ณะเทา่นั8น กรณีที.ทา่นไมส่ามารถยื.นวซีา่พรอ้มคณะได ้ จะตอ้งยื.นกอ่น หรอื หลงั 
คณะ และหากเกดิคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยที.เกดิขึ8นตามจรงิทั 8งหมด เชน่ คา่บตัรโดยสารโดย
เครื.องบนิ (ตัaว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนื.องจากทา่นยื.นหลงัคณะ  



 

 

• การยื.นขอวซีา่ทอ่งเที.ยวประเทศจนีแบบหมูค่ณะ ไมจํ่าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบบัจรงิ หากทา่นสง่ สาํเนาหนา้หนงัสอื

เดนิทาง (หนา้แรกที,มรีปู) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 

การเตรยีมเอกสาร เพื,อขอยื,นวซีา่ทอ่งเที,ยวประเทศจนี แบบหมูค่ณะ  

สําหรบัผูเ้ดนิทางที,ถอืหนงัสอืเดนิทางไทย 
• สาํเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกที,มรีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รปูถา่ยจากมอืถอืไม่

สามารถใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมต่ํ,ากวา่ 2 หนา้ 

• รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลงัตอ้งเป็นพื8นสขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 

เดอืน  

 

 

 

 

 

 

 

• กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ์  
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จาํเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ที,ออกโดย
สาํนกังานเขตหรอือาํเภอ ตามสาํเนาทะเบยีนบา้น ทั 8งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา 
และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จาํเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศ ที,ออกโดยสาํนกังานเขตหรอือาํเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้
หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จาํเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศ ที,ออกโดยสาํนกังานเขตหรอือาํเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้
หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

3.    สาํเนาสจูบิตัร ในกรณีที,ผูเ้ดนิทางอายตุํ,ากวา่ 18 ปี 

** รายละเอยีดเอกสารการยื,นขอวซีา่ที,ไดก้ลา่วมานี� เป็นเพยีงขอ้มลูเบื�องตน้ที,ทางบรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํขึ�นจากประสบการณแ์ละ
ระเบยีบของสถานทตูฯ ซึ,งอาจมกีารเปลี,ยนแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ี,ดลุย

พนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้าํเนนิการ ** 
** เอกสารที,ใชใ้นการทาํวซีา่กรุป๊ สามารถเปลี,ยนแปลงไดต้ลอดเวลา ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัตาํรวจตรวจคนเขา้เมอืงน ั,นเป็นผูก้ําหนด 

จงึอาจทาํใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอื,นๆเพิ,มเต ิ,มกะทนัหนั ** 
 

เง ื,อนไข และ ขอ้ควรทราบอื,นๆ ท ั,วไป ที,ทา่นควรทราบ 

• ทัวรน์ี8สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื.อการทอ่งเที.ยวเทา่นั8น 
• ทัวรน์ี8ขอสงวนสทิธิcสําหรับผูเ้ดนิทางที.ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํี8าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นั8น กรณีที.ทา่นถอืหนังสอื

เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนํี8าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์นัมี



 

 

วตัถปุระสงคเ์พื.อการทอ่งเที.ยว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชื.อมโยงเกี.ยวกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษ
อื.นๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์ เชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทั 8งฝั.งประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไมว่า่
กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิcในการไมรั่บผดิชอบความผดิพลาดที.จะเกดิขึ8นในสว่นนี8 และ ทัวรน์ี8เป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย 
หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที.ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั 8งหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอื
ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิcไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั 8งหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

• ทัวรน์ี8เป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที.ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั 8งหมด หรอืถกู
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิcไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั 8งหมดใหแ้กท่า่น
ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิcไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื.อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื.อ เลขที.หนังสอืเดนิทาง 
เลขที.วซีา่ และอื.นๆ เพื.อใชใ้นการจองตัaวเครื.องบนิ ในกรณีที.นักทอ่งเที.ยวหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มา
ใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นที.เหลอืทั 8งหมด 

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิcในการเปลี.ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื.อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัที.เดนิทางจรงิของประเทศที.เดนิทาง ทั 8งนี8 ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยั และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิcไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที.เพิ.มขึ8นของนักทอ่งเที.ยวที.ไมไ่ดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลี.ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื.น เป็นตน้ 

• อตัราคา่บรกิารนี8คํานวณจากอตัราแลกเปลี.ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที.ทางบรษัิทเสนอราคา ดงันั8น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิcใน
การปรับราคาคา่บรกิารเพิ.มขึ8น ในกรณีที.มกีารเปลี.ยนแปลงอตัราแลกเปลี.ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัaวเครื.องบนิ คา่ภาษีนํ8ามัน คา่
ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี.ยนแปลงเที.ยวบนิ ฯลฯ ที.ทําใหต้น้ทนุสงูขึ8น 

• มัคคเุทศก ์ พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั8น 

• นักทอ่งเที.ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อนัไมใ่ชเ่หตทุี.เกี.ยวขอ้ง
กบัทางบรษัิทอาทเิชน่ วซีา่ไมผ่า่น เกดิอบุตัภิยัที.ไมส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนอืการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบ
คนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นที.บรษัิทยงัไมไ่ดช้ําระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิตัเิทา่นั8น 

• กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที.จะนําตดิตวัขึ8นเครื.องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ8น และรวมกนัทกุชิ8นไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ.งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที.ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุ
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั8น ถา้สิ.งของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ที.กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ
ฝากเจา้หนา้ที.โหลดใตท้อ้งเครื.องบนิเทา่นั8น 

• สิ.งของที.มลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที.โหลด
ใตท้อ้งเครื.องบนิเทา่นั8น 

• คณะทัวรน์ี8 เป็นการชําระคา่ใชจ้า่ยทั 8งหมดแบบผกูขาดกบัตวัแทนบรษัิทที.ไดรั้บการรับรองอยา่งถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึ.ง
บางสว่นของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเที.ยวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั8นๆ กรณีที.ทา่นไมต่อ้งการใชบ้รกิาร
สว่นใดสว่นหนึ.ง ไมว่า่กรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ.มเตมิขึ8นตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิcในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที.เกดิขึ8นจรงิทั 8งหมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีที.เกดิเหตกุารณ์นี8ข ึ8น ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 
 


