
SHANGHAI HANGZHOU (5D3N) 
“PVG11 SHANGHAI ตะลยุแดนศักดิ์สิทธิ์” 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 

สายการบิน แอร์เอเซียเอ็กซ์ (XJ) : ขึน้เครื่องท่ีสนามบินดอนเมือง(DMK) 

XJ 760 DMK(กรุงเทพ) - PVG(เซี่ยงไฮ)้ 00.10 – 05.30 
XJ 761 PVG(เซี่ยงไฮ้) - DMK(กรุงเทพ) 06.50 – 10.15 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไมเ่กิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

NIDN195502



 

 

วันท่ี 1      กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                 (-/-/-) 
 
21.00น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 

ช้ัน 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 4 สายการบิน Thai Air Asia X โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การ

ต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อม

ก่อนออกเดินทาง ข้อควรทราบ : ประเทศจีนไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้า

ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง 

 
 

วันท่ี 2 
เซี่ยงไฮ้  – เมืองหางโจว – สวนผลไม้ตามฤดูกาล – ล่องเรือคลองขุดโบราณตา้ยุ่นเหอ  

- หมู่บ้านใบชา – สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว                                                   (-/L/D)                          
 

00.10น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบิน AIR ASIA Xเที่ยวบิน

ที่ XJ 760 ** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 4.30 ช่ัวโมง ** 



 

 

05.30น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน (ตามเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย

ประมาณ 1 ช่ัวโมง) หลังผ่านข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย  

เช้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหางโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง 1 ใน 6 

นครโบราณของจีน ศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม แหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่ง

ของประเทศจีน ซึ่งมีความมั่งค่ังมากที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีช่ือเสียงแห่ง

หนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บน

ดินมี ซู(โจว) หาง(โจว)” เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามสองฟากถนน เมืองหางโจว เคยได้รับการจัดอันดับว่าเป็น

เมืองที่น่าอยู่ลำดับต้นๆ ของเมืองจีน ในปัจจุบันนอกจากข้ึนชื่อเรื่องชาหลงจิ่งแล้ว เมืองหางโจว ยังเป็นที่ตั้ง

สำนักงานใหญ่ของ อาลีบาบา เจ้าพ่อธุรกิจ อีคอมเมอร์ซ ยักษ์ใหญ่ของโลก อีกด้วย 

นำท่าน สวนผลไม้ตามฤดูกาล เช่น สตรอเบอรี่ ปี๋แป๋ บ๊วย องุ่น เป็นต้น เป็นผลไม้พื้นเมืองของเมืองหางโจว ทุกท่าน

จะได้สัมผสับรรยากาศการเก็บผลไม้ด้วยตัวท่านเองใหท้่านได้เดินชมไร่และถ่ายรูปเป็นทีร่ะลึก พรอ้มเลือกซื้อเป็นของ

ฝาก **ลูกค้าสามารถทานได้ไม่อั้นภายในเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง** (หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไมเ่อื้ออำนวย ทาง

บริษัทฯจะเปลี่ยนเป็นผลไม้อื่นๆ แทน เช่น ลูกท้อ, พุทรา, สาลี่, เชอรร์ี่, แอปเปิล้ ฯลฯ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยไกด์

ท้องถ่ินจะเป็นผู้แนะนำ และดูตามความเหมาะสมของวันเดนิทาง ว่ามีสวนผลไม้ชนิดใดที่สามารถใหลู้กค้าชมได้บ้าง 

ทั้งนี้ข้ึนอยู่กบัวันเดินทางเป็นหลกั โดยจะแจ้งใหท้ราบก่อนเดินทางเข้าชม 1 วัน) 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูไก่ขอทาน + หมูตงปอ (หมูพันปี) 

นำท่านเดินทางสู่ คลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ ของจีน ซึ่งมีประวัติความเป็นมากว่า2,500 ป ีโดนคลองแหง่นี้มี

ความยาวทั้งหมดประมาณ1,794 กิโลเมตรและคลองขุดน้ีใช้แรงงานของคน ที่โบราณที่สุดและเป็นคลองที่ยาว

ที่สุดซึง่ไหลผ่านปักกิง่, เทียนสิน, เหอเป่ย, ซานตง, เจียงซูและเจ้อเจียง นำท่านล่องเรอืคลองขุดโบราณต้ายว่ิน

เหอ ช่วงที่อยูเ่มืองหางโจวจะมีความยาว 39 กิโลเมตร ให้ทา่นได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางทีย่ังคงถูกรักษา

แบบโบราณไว้ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) 



 

 

 
จากนั้นนำท่านสู่ วัดเซียงจี่ซี เพราะกราบไหว้เทพเจ้าเตาไฟ หรือ จ้าวฮุ่นก้อง แต่ก่อนมีชายตัดฟืนคนหนึ่งแซ่

จาง ชื่อติ้งฟุ (จางตัน) กำพร้าบิดาตั้งแต่เด็ก เขาเป็นคนซื่อตรงและกตัญญูต่อมารดามาก เมื่อมีเงินก็จะให้

มารดาเป็นคนเก็บ  วันหนึ่งจางติ้งฟุได้ช่วยสาวน้อยคนหนึ่งไว้ได้ ขณะกำลังถูกสองสมุนโจรฉุดไปให้หัวหน้า 

สองโจรสู้ไม่ได้หนีไปรายงานหัวหน้า หัวหน้าโจรจึงให้พวกสมุน 20-30 คนมาล้อมจับจางติ้งฟุไปลงโทษที่ชุม

โจร จางติ้งฟุตัวคนเดียว น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ จึงถูกจับไปเผาทั้งเป็นในเตาไฟยักษ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ฟุต 

ตอนนั้นเผอิญเทพตรวจการณ์ผ่านมาพบ จึงนำวิญญาณจางติ้งฟุ ข้ึนสวรรค์รายงานองค์เง็กเซียน 

เมื่อตรวจบันทึกจากเทวทูตพบว่าจางติ้งฟุเปน็คนซื่อตรงกตัญญูมีคุณธรรมน่าชมเชย เหตุที่ถูกเผาทั้งเป็นน้ันเกดิ

จากผลกรรมเนื่องจากสมัยเปน็เด็ก ขณะเติมฟืนใส่เตาไม่ระวังมีลูกแมวซึ่งกำลังหลับสนิทติดอยู่ในฟืนด้วย องค์

เง็กเซียนเห็นว่า จางติ้งฟุเป็นลูกกตัญญู มีคุณธรรม จึงมีราชโองการแต่งตั้งจางติ้งฟเุป็นเทพเตาไฟ มีหน้าที่คอย

รายงานความประพฤติที่ดีและช่ัวของชายหญิงทุกครัวเรือน โดยวันที่ 24 เดือน 12 ของทุกปีจะต้องไปรายงาน

ที่สวรรค์ จากนั้นก็มีพระบัญชาให้เทพอัคคีลงไปเผาผลาญชุมโจรจนวอดเป็นจุณ ประชาชนในแถบนั้นจึงได้อยู่

อย่างสงบสุขเรื่อยมา (ซึ่งเทพเจ้าเตาไฟมีแห่งเดียวในประเทศจีน ความเชื่อของคนจีนคือนับถือแล้วจะทำให้

รวยเหลือกินเหลือใช้) 



 

 

 
จากนั้นเดินสู่ หมู่บ้านเหมยเจียอู ชมสวนชาหลงจิ่ง ไร่ชาที่มีช่ือเสียงที่สุดของเมืองหางโจว ไร่ชาเขียว หลงจิ่ง

ฉา ซึ่งแปลว่าชาบ่อมังกร ของทะเลสาบซีหู เป็นใบชาที่มีช่ือเสียงที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศจีน กล่าวกันว่า ดื่ม

ชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน ท่านสามารถเลือกซื้อใบชาอย่างดีไว้เป็นของฝากให้กับคนทาง

บ้าน 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ต่ชาบูหม้อไฟ+ปิ้งย่าง BBQ 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองหางโจว สัมผัสรถไฟความเร็วสูง (บัตรโดยสารช้ันปกติ) 

จากสถานี HANGZHOU สู ่สถานี YUHANG เป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที ่มีความยาวทั ้งหมด 1 ,318 

กิโลเมตร และวิ่งผ่านปักกิ่ง เทียนสิน เหอเป่ย ซานตง อันฮุย เจียงซู และเซี่ยงไฮ้ทั้งหมด 7 เมืองใหญ่ ซึ่งว่ิง

ด้วยความเร็วสูงถึง 300 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 



 

 

 
พักท่ี GARDEN HANGZHOU HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า  

วันท่ี 3 
         ร้านผ้าไหม – เมิองโบราณอูเจิ้น (ไม่รวมคา่ล่องเรอื) – เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง          
         – ร้าน STARBUCK ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก                                                                         (B/L/D)  

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชม เอกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตด้วยผ้าไหม  

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณอูเจิ้น เป็นท้องถ่ินเก่าแก่ อุดมไปด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ ตำบลอูเจิ้น

ตั้งอยู่ในเมืองถงเซียง มณฑลเจ้อเจียงทางภาคตะวันออกของจีน อยู่ริมคลองขุด "ต้ายุ่นเหอ" ซึ่งเป็นคลองขุดที่

ยาวที่สุดของโลก ห่างจากนครเซี่ยงไฮ้เพียง 100 กิโลเมตร ห่างจากเมืองหังโจวเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นช่ือเพียง 60 

กิโลเมตร ตำบลอูเจิ้น มีประวัติอารยธรรมที่ยาวนานถึง 7,000 ปี มีประวัติในการสร้างตำบลที่นานกว่า 1,300 

ปี จากนั้นนำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านเมืองโบราณที่มีชื่อเสียงมากของมณฑลเจ้อเจียง ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หู 

ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่ของมณฑลเจ๋อเจียงและมณพลเจียงซู เป็นเมืองโบราณที่อนุรักษ์และคง

สภาพบ้านเรือนตามแบบสมัยราชวงค์ชิง ไม่ว่าจะเป็นลวดลายการแกะสลักไม้ตามหน้าต่าง หรือการแกะสลัก

หินที่มีความประณีตงดงาม ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองอูเจิ้น เมืองที่ได้ช่ือว่า "นครเวนิชแห่งมณฑล

เจ๋อเจียง" มีประวัติศาสตร์กว่า 1,000 ปี ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านริมน้ำ สถานที่บ่งบอกความเป็น

เจียงหนันซึ่งเป็นบา้นเกิด "เหมาตุ้น" ชมสิ่งก่อสร้างโบราณสมัยราชวงศ์ หมิงและราชวงศ์แมนจู สภาพแวดล้อม

ภายในเมืองโบราณอูเจิ้นนั้นยังคงความสวยงามน่าอยู่ มีคูคลองไหลผ่านกลางหมู่บ้าน สะพานข้ามคูคลอง 



 

 

โบราณสถานและโบราณวัตถุที่น่าสนใจอีกมากมาย ที่แห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศความเป็นเมือง

โบราณ และความเป็นโมเดิร์นที่ผสมผสานได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ท่านจะได้รับชมกรรมวิธีการทำเหล้าแบบ

โบราณและการย้อมผ้าแบบดั้งเดิม (ไม่รวมค่าล่องเรือ) 

 

 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นำท่านเดินทางกลับสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้  มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซี 

เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีพื ้นที่ 6 ,200 ตร.กม. มีประชากร

ประมาณ  14  ล้านคน เป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้ ที่ได้รับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า 

“นครปารีสแห่งตะวันออก” 

นำท่านเดินทางสู่ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตร

เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ช่ือว่า “พิพิธภัณฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งถือ

เป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญ แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของ ไว่ทันเป็นแหล่ง

รวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสาน



 

 

ระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และ

สำนักงานใหญ่ 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ศูนย์กลางการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเซี ่ยงไฮ้ที่ไม่มีวัน

หลับใหล ทั้งยังเป็นที่ตั้งห้างสรรพสินค้ามากมายและถือเป็นย่านสวรรค์ของบรรดาสาวกแบรนด์เนมทั้งหลาย 

นอกจากนี้ที่หาดไว่ทานยังสามารถมองเห็น "หอไข่มุก" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ได้อย่างชัดเจนอีก

ด้วย ใครมาเยือนเซี่ยงไฮ้ จึงต้องไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด์” จึงเรียกได้ว่ามาถึงเซี่ยงไฮ้

จริงๆ  หลังจากชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้จนเต็มแล้ว 

 
นำท่านสู ่ร ้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ที ่นครเซี ่ยงไฮ้ มาพร้อมกับความยิ ่งใหญ่

อลังการ ครองตำแหน่งสตาร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก ซึ่งได้ทำการเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 

มีเนื้อที่ใหญ่โตถึง 2,787 ตารางเมตร ด้านบนของร้านตกแต่งด้วยแผ่นไม้รูปหกเหลี่ยมซึ่งเป็นงานแฮนดเ์มด

จำนวน 10,000 แผ่น และที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางร้านคือถังค่ัวกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเท่าตึก 2 ช้ัน 

ประดับประดาด้วยแผ่นตราประทับแบบจีนโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของ

สตาร์บัคส์ กาแฟที่ค่ัวในถังทองเหลืองนี้จะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลืองด้านบน ซึ่งจะทำให้เกิดเสียงราวกับ

เสียงดนตรี มีเคาน์เตอร์ที่ยาวที่สุด ซึ่งมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตำแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บคัส์ที่มี



 

 

ความยาวที่สุดในโลก มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้เพยีงแห่ง

เดียว 

 
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูไก่แดง 

พักท่ี  RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 
    ร้านบัวหิมะ – เจ้าแม่กวนอิม วัดหลงหัว – ร้านหยก – ถนนศิลปะเทียนจือ่ฝาง -  
                                                                                                                                        
(B/L/D) 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

             นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับ

สมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ พร้อมชมครีมเป่าซู ่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื ่อ บัวหิมะ 

สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน 

 นำท่านเดนิทางสู่ วัดหลงหัว เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดต้ังอยู่ทางตอนใต้ของมหานครเซี่ยงไฮ้ ประวัติของวัดความ

เป็นมาของวัดต้องเล่าย้อนกลับไปในสมัยสามก๊ก เมื่อปี 242 ซุนกวนต้องการสร้างวัดแห่งนี้ข้ึนเพื่ออุทิศให้กับ



 

 

มารดาผู้ล่วงลับจึงเกิดเป็นวัดข้ึนครั้งแรกโดยในตอนน้ันใช้ช่ือวัดว่า “วัดเซียนซื่อ” แต่ต่อมาได้จึงได้เปลี่ยนเป็น

หลงหัวซื่อ ภายในวัดมีวิหารเจ็ดหลังตั้งอยู่บนพื้นที่กว้างขวางที่สดุในบรรดาวัดของนครเซี่ยงไฮ้ วิหารแต่ละหลงั

มีรูปปั้นพระพุทธรูปและเทพผูพ้ิทักษ์ประดิษฐานอยู่ใหผู้้คนได้เข้ามากราบไหว้ขอพรอาท ิในวิหารใหญ่มพีระศรี

ศากยมุณี วิหารพระเมตไตรย หรือ วิหารเจ้าแม่กวนอิมที่มีองค์เจ้าแม่กวนอิมพันกรรายล้อมด้วยพระพุทธรูปสี

ทอง 500 องค์ เป็นเจ้าแม่กวนอิมพันมือที่แกะมาจากไม้การบูร 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นำท่านชม ร้านหยก ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีล้ำค่ากว่าทองและเพชร เป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้มา

ครอบครอง ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นเครื่องประดับนำโชคตามอัธยาศัย 

จากนั้นนำท่านชม ย่านศิลปะถนนเทียนจื ่อฝาง เป็นเขตอยู่อาศัยของชาวบ้านในยุค ค.ศ.1920 – 1930 

ประกอบไปด้วยบ้านทรงยุโรปสลับกับบ้านแบบจีน ถนนแห่งนี้เริ่มมีชื่อเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจัด

แสดงผลงานศิลปะจากศิลปินแบบติดดิน หรือที่ปัจจุบันเรียกว่า “แนวสตรีท” ภายในเต็มไปด้วยคาเฟ่ และ

ร้านขายของที่ระลึก และงานแสดงของศิลปินทั้งในและต่างประเทศ  



 

 

 
 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเสี่ยวหลงเปา 

พักท่ี  RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5     สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้)  –  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                        (B/-/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า แบบ SET BOX  

 ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านสู่ สนามบินนานาชาติผู่ตง 

06.50น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินท่ี 

XJ761  ** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 4.30 ช่ัวโมง ** 

10.15น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

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

 

** หากลูกคา้ท่านใดท่ีจำเป็นต้องออกต๋ัวภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหนา้ของบริษัท 

ทุกคร้ังก่อนทำการออกต๋ัวเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ท่านใดมีไฟล์ทบนิภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ท้ังนี้เพ่ือประโยชนข์องตัวท่านเอง ** 



 

 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อัตราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี) 
อัตราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 20 
ปี) 

อัตราท่านละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เครื่องบินอัตรา  

ท่านละ 

วันเดินทางเดือน มกราคม 2563 

03-07 มกราคม 2563 10,999 13,999 13,999 3,500 5,900 

10-14 มกราคม 2563 10,999 13,999 13,999 3,500 5,900 

วันเดินทางเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

05-09 กุมภาพันธ์ 2563 12,999 15,999 15,999 3,500 5,900 

07-11 กุมภาพันธ์ 2563 12,999 15,999 15,999 3,500 5,900 

14-18 กุมภาพันธ์ 2563 10,999 13,999 13,999 3,500 5,900 

21-25 กุมภาพันธ์ 2563 10,999 13,999 13,999 3,500 5,900 

28 ก.พ.–03 มี.ค. 2563 10,999 13,999 13,999 3,500 5,900 

วันเดินทางเดือน มีนาคม 2563 

06-10 มีนาคม 2563 10,999 13,999 13,999 3,500 5,900 

13-17 มีนาคม 2563 10,999 13,999 13,999 3,500 5,900 

20-24 มีนาคม 2563 10,999 13,999 13,999 3,500 5,900 

27-31 มีนาคม 2563 10,999 13,999 13,999 3,500 5,900 

วันเดินทางเดือน เมษายน 2563 



 

 

01-05 เมษายน 2563 10,999 13,999 13,999 3,500 5,900 

03-07 เมษายน 2563 12,999 15,999 15,999 3,500 5,900 

08-12 เมษายน 2563 15,999 18,999 18,999 3,500 5,900 

09-13 เมษายน 2563 17,999 20,999 20,999 3,500 5,900 

10-14 เมษายน 2563 17,999 20,999 20,999 3,500 5,900 

11-15 เมษายน 2563 17,999 20,999 20,999 3,500 5,900 

12-16 เมษายน 2563 15,999 18,999 18,999 3,500 5,900 

24-28 เมษายน 2563 10,999 13,999 13,999 3,500 5,900 

 

 

** อัตรานี้ยังไม่รวมคา่ทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ 

ลูกค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังนี้ท่านสามารถให้มากกว่า

นี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยสว่นนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน 

ท่ีสนามบนิ ในวันเช็คอิน ** 

 

** เด็กอายุตำ่กว่า 20 ปีนับจากวันเดินทาง ขออนุญาติเก็บค่าทัวร์เพ่ิม 3,000 บาทต่อท่าน ** 

 

** ราคาเด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนั่งบนเครื่องบิน และไม่รวมค่าวีซา่) 

 



 

 

** ตามนโยบายร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธส์ินคา้พ้ืนเมืองให้นักท่องเท่ียว

ท่ัวไปได้รู้จักคือ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ), ร้านหยก, รา้นผา้ไหม,ร้านใบชา ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมี

ผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลา

ร้านละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ท้ังสิ้น และถ้าหาก

ลูกค้าไมม่ีความประสงค์จะเขา้รา้นรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรยีกเก็บคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึ้นจากท่าน 

เป็นจำนวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / ร้าน 

 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตา่งประเทศ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพ่ิมจากราคาทัวร์ ท่านละ 1,000 RMB หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 5,000 

บาท) และลูกคา้ต้องไปยื่นวีซา่เอง ** 

 

**  ท่านท่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำ   วีซ่าท่านจะต้อง

รับผิดชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซา่ใน

รายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเปน็อย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้อง

ตกค้างอยู่ประเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์ ** 

 

อัตราค่าบริการนี้ รวม 

✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน 

และค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใดเที่ยวหนึ่ง  กรุณา

ติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั ๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที ่ตารางอัตรา

ค่าบริการระบุ 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครือ่งบิน สายการบิน Air Asia X อนญุาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ   

  ลงใต้ทอ้งเครื่องบิน โดยมีนำ้หนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไมจ่ำกัด 

  จำนวนช้ิน แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบิน) ** 

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 



 

 

✓ ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา  

   หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป 

   เป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    

✓ ค่าเบี้ยประกันอบุัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข    

   ตามกรมธรรม)์  

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง

และค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 

ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่

สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั ้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสายการบิน 

และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด 

× ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่าทำวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นย่ืนวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติจ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์ 1,000 หยวน และผู้เดินทาง

เป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าเอง) 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 



 

 

× ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใช้เพียงสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทย

และเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) หรือ ค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4วันทำการ) ท่านละ 1,700 บาท (สำหรับ

ผู้ถือพาสปอร์ตไทยโดยท่านต้องไปยื่นด้วยตัวเอง) 

หมายเหตุ  

- หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆได้ รวมทั้งไม่

สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี   

- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทางที่บินลงปักกิ่ง / ปักกิ่ง+เซี่ยงไฮ้ (เที่ยว 2 

เมือง) ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น 

- ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ ผู้

เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำ วีซ่าเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ทำการ ท่านละ 1,700 บาท หรือ วีซ่าด่วน 

2 วัน ทำการ ท่านละ 2,750 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)  

- กรณีทีส่ามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้แต่ลกูค้าประสงค์ต้องการทำวีซ่าเดี่ยวสามารถติดต่อตัวแทนรับทำวีซ่าใกล้

บ้านท่าน 

- สำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังต่อไปนี้  1.อิสราเอล   2.อัฟกานิสถาน   3.ปากีสถาน  4.อุซ

เบกิสถาน   5.ทาจิก ิสถาน  6.เติร ์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิร ัก 9.อิหร ่าน 10.อีย ิปต์ 11.

ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย   15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.

ไนจีเรีย 20.ตุรกี  21.เยเมน   22.โอมาน   23.จอร์แดน   24.โซมาเรีย 

(ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา ไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากรุ๊ปได้ ต้องทำวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น) 

 เง่ือนไขการจอง และ การชำระเงิน 

• กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาโปรโมชั่นขออนุญาติเก็บเต็ม

จำนวนและไม่คืนเงินในการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันน้ี กรุณา

ชำระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมตัิทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่

กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า 



 

 

กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจำนวน

จำกัด  

• กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่

ไม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

เง่ือนไขสำคัญอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจำเป็นต้องมีขึ้นต่ำ อย่างน้อย 20 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน 

เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้ง

ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี

พิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

• กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ 

เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ

ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสำคัญเท่านั้น สิ่งสำคัญ ท่านจำเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อ

เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั ่วโมง โดยในส่วนนี ้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนใดๆทั้งสิ้น   

• กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 

วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า 

กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดข้ึนกับผู้เดินทาง  

• กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากชำระเงินกรณีที่

ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 



 

 

• กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไม่ว่าสว่น

ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

• หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้

ท่านอย่างน้อย 5 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

• อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราสำหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ 

กลับส่วนใดได้ จำเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกำหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็น

กรณีพิเศษ 

• ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่า

ห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  

• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบน

หิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทำให้ระคายเคืองตาได้ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะ

คำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ หากกรณีที่จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึง

ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  หาก

ระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่

สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย

ไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว 

• กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกดิข้ึนตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 



 

 

• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชำรุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ำ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษ

หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการ

บิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ 

และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชำรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่

บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแลว้ กรณีที่

ยังไม่แ (ตั๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนจริงทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกกอ่น

ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับกระบวนการและข้ันตอนของแต่ละคณะ 

• เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุด

ให้ท่านได้น่ังด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด  

• ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหอ้งพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจ

ทำให้ห้องพักแบบหอ้งพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั 

บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละช้ันกัน (ไม่ติดกันเสมอไป) 

• กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งสิ้น 

• ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัท  



 

 

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมาย

ปลายทางตามที่ท่านต้องการ  

• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจนีแบบกรุ๊ป (เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั้น) 

•• สำเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน  

ใช้สำเนาพาสปอร์ต ต้องถ่ายชัดเจน  เห็นท้ัง 2 หน้าเต็ม ตามตัวอย่างเท่านั้น !! 

• รูปถ่าย ถ่ายจากมือถือ หรือ กล้องถ่ายรูปหน้าตรง พ้ืนหลงัสีขาว ห้ามถา่ยเซลฟ่ี และส่งรูปเขา้มาทางไลน์ ได้เลย 

ตามตัวอย่างดา้นลา่งนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ท่านใดท่ีเคยไป 24 ประเทศดังนี้ ไมส่ามารถใช้วีซา่กรุ๊ปเขา้จีนได้  

ต้องทำการยื่นวีซา่เดี่ยวเขา้ประเทศจีน  



 

 

 

 

**เมื่อท่านชำระเงินคา่ทัวร์ให้กับทางบรษิัทฯแล้วทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงท้ังหมดนี้แลว้** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 

 

 



 

 

 


