
  

 

 

 

SHANGHAI HANGZHOU (�D3N) 

“PVG0� SHANGHAI คนเลก็ วิ�งสู้ฟัด” 
สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) 

 

 
บินด้วยสายการบิน ไชน่าเซาท์เทร์ินแอร์ไลน์ (CZ) : ขึ1นเครื�องที�สนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 



  

 

 

 

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

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํ�าหนกัไมเ่กนิ 23 ก.ก. (� ชิ�น) และ ถอืขึ�นเครื'องบนิไดนํ้�าหนกัไมเ่กนิ + ก.ก. ** 

 

IJ.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมิู กรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั �น 4 ประตู 9-

10  สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES โดยมเีจา้หน้าที'ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อาํนวยความสะดวกตลอด

ขั �นตอนการเช็คอนิ และ หวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําเพื'อเตรยีมความพร้อมก่อนออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ  :ประเทศ จนีไม่

อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื�อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัดุลพนิิจ

ของเจา้หน้าที'ศุลกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง  

 

วนัที� 2 
สนามบินสวุรรณภมิู – สนามบินผูต่ง– เมืองเซี�ยงไฮ้-หางโจว-ล่องเรอืขดุโบราณต้านวิ�นเหอ 

-ถนนโบราณวินเหอ-นั �งรถไฟความเรว็สงู                                                                            (B/L/D)                           
.W0น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซี�ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN 

AIRLINES เที'ยวบนิที' CZ8464 ** มบีรกิารอาหารและเครื'องดื'มบนเครื'องบนิ เวลาบนิโดยประมาณ 4.30 ชั 'วโมง ** 

 
WZ.IWน. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซี�ยงไฮ้ ประเทศจีน (ตามเวลาท้องถิ'นเรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 1

ชั 'วโมง) หลงัผา่นขั �นตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

เช้า นําท่านเดนิทางสูเ่มืองหางโจว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ D ชั 'วโมง) เมอืงหลวงของมณฑลเจอ้เจยีง 1 ใน 6 นครโบราณของ

จนี ศูนยก์ลางเศรษฐกจิวฒันธรรม แหล่งเภสชัอุตสาหกรรมและสถาบนัศลิปะที'มชีื'อเสยีงแหง่หนึ'งของประเทศจนี ซึ'งมคีวาม

มั 'งคั 'งมากที'สุดแห่งหนึ'ง เป็นแหล่งเภสชัอุตสาหกรรมและสถาบนัศลิปะที'มชีื'อเสยีงแห่งหนึ'งของประเทศจนี ซึ'งในอดตีมคีํา

เปรยีบเปรยถงึความสวยงามของเมอืงหงัโจวและซโูจววา่ “บนฟ้ามสีวรรค ์บนดนิม ีซ(ูโจว) หาง )โจว( ” เพลดิเพลนิกบัทวิทศัน์

วนัที� 1  กรงุเทพฯ – สนามบินสวุรรณภมิู                                                           )-/-/-(  



  

 

 

 

อนังดงามสองฟากถนน เมอืงหางโจว เคยไดร้บัการจดัอนัดบัวา่เป็นเมอืงที'น่าอยูล่าํดบัตน้ๆ ของเมอืงจนี ในปัจจุบนันอกจาก

ขึ�นชื'อเรื'องชาหลงจิ'งแลว้ เมอืงหางโจว ยงัเป็นที'ตั �งสาํนักงานใหญ่ของ อาลบีาบา เจา้พ่อธุรกจิ อคีอมเมอรซ์ ยกัษ์ใหญ่ของ

โลก อกีดว้ย 

นําท่านเดนิทางสู่ คลองขดุโบราณต้ายุ่นเหอ ของจนี ซึ'งมปีระวตัคิวามเป็นมากว่า2,500 ปี โดนคลองแห่งนี�มคีวามยาว

ทั �งหมดประมาณ1,794 กโิลเมตรและคลองขุดนี�ใชแ้รงงานของคน ที'โบราณที'สุดและเป็นคลองที'ยาวที'สุดซึ'งไหลผ่านปักกิ'ง, 

เทยีนสนิ, เหอเป่ย, ซานตง, เจยีงซูและเจอ้เจยีง นําทา่นล่องเรอืคลองขดุโบราณตา้ยวิ'นเหอ ช่วงที'อยูเ่มอืงหางโจวจะมคีวาม

ยาว 39 กโิลเมตร ใหท้า่นไดช้มววิทวิทศัน์สองขา้งทางที'ยงัคงถูกรกัษาแบบโบราณไว ้(รวมค่าล่องเรือแล้ว) 

 
กลางวนั        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั �นเดนิสู ่หมู่บ้านเหมยเจียอ ูชมสวนชาหลงจิ'ง ไรช่าที'มชีื'อเสยีงที'สดุของเมอืงหางโจว ไรช่าเขยีว หลงจิ'งฉา ซึ'งแปลว่า

ชาบ่อมงักร ของทะเลสาบซหี ูเป็นใบชาที'มชีื'อเสยีงที'สุดชนิดหนึ'งของประเทศจนี กล่าวกนัว่า ดื'มชาหลงจิ'ง เพยีง � จบิ ปาก

จะหอมตลอดวนั ท่านสามารถเลอืกซื�อใบชาอย่างดไีวเ้ป็นของฝากใหก้บัคนทางบา้น ต่อมาพาท่านแวะเดนิถนนโบราณวิ

นเหอที'มรีา้นคา้มากมาย สมัผสับรรยากาศและการใชช้วีติของคนที'นั 'น 

คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร เมนูหมตูงพอและไก่ขอทาน 

จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟความเรว็สูงเมอืงหางโจว สมัผสัรถไฟความเรว็สูง (บตัรโดยสารชั �นปกต)ิ จากสถานี 

HANGZHOU สู่สถานี YUHANG เป็นเส้นทางรถไฟความเรว็สูงที'มคีวามยาวทั �งหมด 1,318 กิโลเมตร และวิ'งผ่านปักกิ'ง 

เทยีนสนิ เหอเป่ย ซานตง อนัฮยุ เจยีงซ ูและเซี'ยงไฮท้ั �งหมด 7 เมอืงใหญ่ ซึ'งวิ'งดว้ยความเรว็สงูถงึ 300 กโิลเมตร/ชั 'วโมง 



  

 

 

 

 
พกัที�   HANGZHOU STAY IN BAILLISHA HOTEL โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า  

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

              หลงัจากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ ร้านสินค้ายางพารา ใหท่้านไดช้มผลิตภณัฑที์�ทาํมาจากยางพารา อาทิเช่น หมอน ที�นอนเป็นตน้ นาํ
ท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี ซึ� งไดรั้บการขนานนามว่า " เซี�ยงไฮน้้อย " เนื�องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมที�มีทะเลสาบไท่หูลอ้มรอบ 
ทะเลสาบไท่หู เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบนํ0 าจืดที�มีขนาดใหญ่ของจีน เป็นเมืองเก่าแก่ที�มีประวติัศาสตร์ยาวนานร่วมสามพนักว่า
ปีในยุคราชวงศโ์จวและฉิน ที�นี�มีแร่ดีบุกบนเขาซีซานมากมาย ต่อมายุคแรกของราชวงศฮ์ั�นไดถู้กขุดไปจนหมดเกลี0ยง จึงไดชื้�อ
เมืองว่าอู๋ซี ซึ� งแปลว่าไม่มีดีบุก จากนั0นนาํชม ฟาร์มไข่มุกนํ0 าจืด ซึ� งเป็นที�แหล่งผลิตที�มีชื�อเสียงของเมืองอู๋ซี เลี0ยงที�ทะเลสาบไท่หู 
ใหท่้านไดเ้ลือกซื0อผลิตภณัฑที์�ทาํจากไข่มุก ไม่วา่จะเป็นครีมไข่มุก ผมไข่มุก และเครื�องประดบั ต่างๆ 

นําทา่นชมสวนหยวนถ้อจู่และล่องเรือชมวิวดอกไม้ตามฤด ูชมความสวยงามของดอกไมแ้ละสมัผสับรรยากาศธรรมชาต ิ

วนัที� 3 
 เมืองหงัโจว – ร้านยางพารา –อู๋ซี- สวนหยวนถ้อจู่+ล่องเรือชมวิวดอกไม้ตามฤด-ูร้านไข่มุก-
พิพิภณัฑดิ์นทราย-ถนนโบราณฉงอนั                                                                   (B/L/D)                         



  

 

 

 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูซี�โครงหมอูู๋ซี 

หลงัทานอาหารนําทา่นเลอืกซื�อไข่มกุและผลติภณัฑท์ี'ทาํจากไขม่กุในราคาถูกแสนถูก  
นําท่านชมพิพิภณัฑดิ์นทราย  การปั�นกานํ�าชา วฒันธรรมชาเป็นส่วนสําคญัของวฒันธรรมจนีที'ลกึซึ�งและลกึซึ�ง มนัผ่าน
พน้ขดี จาํกดั ของเวลาและภมูภิาคแลว้ ในฐานะที'เป็นหมอ้ชาในอุดมคตกิานํ�าชากถ็ูกแพรก่ระจายไปทุกที'และถอืเป็นสมบตัิ
ของผูท้ี'รกัชา ไม่มมีพีพิธิภณัฑก์านํ�าชาในปักกิ'ง ไม่เพยีงแต่จะมกีานํ�าชาที'มคี่ามากมาย แต่ยงัใหผู้เ้ยี'ยมชมไดส้มัผสักบั
บรรยากาศของชาจากนั �นเดนิชมถนนโบราณฉงอนั ที'เตม็ไปดว้ยแสงสเีสยีง ผูค้นที'มากมาย รวมถงึของกนิหลากหลายที'
แตกต่างจากบา้นเรา 

คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  

พกัที�               WUXI STAY IN VEEGLE SINCERE HOTEL โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า  
 

วนัที� 4 
 เซียงไฮ้ -ร้านบวัหิมะ –  ตลาดร้อยปี – หาดไว่ทาน – ร้านผ้าไหม – ถนนนานกิง – ร้าน 
Starbucks ที�ใหญ่ที�สดุในโลก        ) B /-/ D (        

 
เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
        นําท่านเดนิทางสู่ ร้านนวดเท้า ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซึ'งเป็นอกีวธิหีนึ'งในการผ่อนคลายความเครยีด ปรบัสมดุลให้

การไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิพรอ้มชมครมีเป่าซู่ถงั หรอืที'รูจ้กักนัดใีนชื'อ บวัหิมะ สรรพคุณเป็นเลศิในดา้น
รกัษาแผลไฟไหม ผพุอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจาํบา้น 



  

 

 

 

 
นําท่านเดนิทางสู ่ยา่นเฉินหวงัเมี'ยว ตลาดร้อยปี ซึ'งเป็นตลาดเก่าของผูต่ง เมอืงเซี'ยงไฮ ้ถ่ายภาพกบับา้นเก่ากว่ารอ้ยปีที'
ยงัคงความงดงาม และชอ้ปปิ�งสนิคา้พื�นเมอืง เสื�อผา้ หรอืจะลองชมิเสี'ยวหลงเปา  

 

 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพื�อสะดวกแก่การช้อปปิ1 ง 

จากนั0นนําทา่นเดนิทางสู ่หาดไว่ทาน ตั �งอยูบ่นฝั 'งตะวนัตกของแมนํ่�าหวงผูม่คีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ^กโิลเมตรเป็น
เขตสถาปัตยกรรมที'ไดช้ื'อวา่ “พพิธิภณัฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็นสญัลกัษณ์ที'โดดเดน่ของนครเซี'ยงไฮ ้อกีทั �งถอืเป็นศนูยก์ลาง
ทางดา้นการเงนิการธนาคารที'สาํคญั แหง่หนึ'งของเซี'ยงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไวท่นัเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมที'
หลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธคิ บารอค รวมทั �งการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก 
เป็นที'ตั �งของหน่วยงานภาครฐั เชน่ กรมศุลกากร โรงแรม และสาํนกังานใหญ่และนําทา่นแวะร้านผา้ไหม ที'ขึ�นชื'อของ
ประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้ที'ทาํจากผา้ไหม เชน่ ผา้หม่ เสื�อผา้ รอ้งเทา้ เป็นตน้ จากนั �นนําทา่นเดนิทางสู ่ถนน

นานกิง ศนูยก์ลางการชอ้ปปิ�งที'คกึคกัมากที'สดุของนครเซี'ยงไฮท้ี'ไมม่วีนัหลบัใหล ทั �งยงัเป็นที'ตั �งหา้งสรรพสนิคา้และถอื
เป็นยา่นสวรรคข์องบรรดาสาวกแบรนดเ์นมทั �งหลาย นอกจากนี�ที'หาดไวท่านยงัสามารถมองเหน็ "หอไขม่กุ" ซึ'งเป็น
สญัลกัษณ์ของเมอืงเซี'ยงไฮไ้ดอ้ยา่งชดัเจนอกีดว้ย ใครมาเยอืนเซี'ยงไฮ ้จงึตอ้งไปแวะชมความงามแบบคลาสสกิของ “เดอะ



  

 

 

 

บนัด”์ จงึเรยีกไดว้า่มาถงึเซี'ยงไฮจ้รงิๆ  

 

นําท่านสูร่า้น STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหมท่ี'นครเซี'ยงไฮ ้มาพรอ้มกบัความยิ'งใหญ่อลงัการ ครอง

ตําแหน่งสตารบ์คัสท์ี'ใหญ่และสวยที'สุดในโลก ซึ'งไดท้าํการเปิดตวัไปเมื'อวนัที' 6 ธนัวาคม 2560 มเีนื�อที'ใหญ่โตถงึ 2,787 

ตารางเมตร ด้านบนของร้านตกแต่งด้วยแผ่นไม้รูปหกเหลี'ยมซึ'งเป็นงานแฮนด์เมดจํานวน 10,000 แผ่น และที'ตั �ง

ตระหง่านอยู่กลางรา้นคอืถงัคั 'วกาแฟทองเหลอืงขนาด 40 ตนั สงูเท่าตกึ 2 ชั �น ประดบัประดาดว้ยแผ่นตราประทบัแบบ

จนีโบราณมากกวา่ 1,000 แผน่ ซึ'งบอกเล่าเรื'องราวความเป็นมาของสตารบ์คัส ์กาแฟที'คั 'วในถงัทองเหลอืงนี�จะถูกสง่ผา่น

ไปตามทอ่ทองเหลอืงดา้นบน ซึ'งจะทาํใหเ้กดิเสยีงราวกบัเสยีงดนตร ีมเีคาน์เตอรท์ี'ยาวที'สดุ ซึ'งมคีวามยาวถงึ 26.9 เมตร 

ครองตําแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บคัส์ที'มคีวามยาวที'สุดในโลก มเีครื'องดื'มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทั �ง

เครื'องดื'มที'มเีฉพาะสาขานี�เพยีงแหง่เดยีว 



  

 

 

 

 
คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  

พกัที�       SHANGHAI STAY IN MINI MAX SHIMAO HOTEL  โรงแรมระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วนัที� 5 รา้นหยก-ถนนเทียนจี�ฝ่าง-ซินเทียนตี1-สนามบินผูต่ง(เซี�ยงไฮ้)                                (B/-/-) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านชม ร้านหยก ชาวจนีมคีวามเชื'อว่าหยกเป็นอญัมณีลํ�าค่ากว่าทองและเพชร เป็นสริมิงคลแก่ผูท้ี'ไดม้าครอบครอง ให้
ทา่นไดเ้ลอืกซื�อเป็นเครื'องประดบันําโชคตามอธัยาศยั 

หลงัจากรบัประทานอาหาร นําทา่นชม ย่านศิลปะถนนเทียนจื�อฝาง เป็นเขตอยูอ่าศยัของชาวบา้นในยคุ ค .ศ.1920 –1930  

ประกอบไปด้วยบ้านทรงยุโรปสลบักบับ้านแบบจนี ถนนแห่งนี�เริ'มมชีื'อเสยีง ในปี ค .ศ .1998 เพราะการจดัแสดงผลงาน

ศลิปะจากศลิปินแบบตดิดนิ หรอืที'ปัจจุบนัเรยีกว่า “แนวสตรที” โดยมรีา้นคา้ขายของที'ระลกึงานแสดงของศลิปินทั �งในและ

ต่างประเทศ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ�งและถ่ายรปู 



  

 

 

 

 
กลางวนั        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางสู ่ย่านซินเทียนตี1 เป็นแหล่งชอ้ปปิ�งคนเดนิ รา้นอาหารและแหล่งความบนัเทงิที'ครบครนั ซนิเทยีนตี�ถอืเป็น

ปลายทางที'น่าสนใจสาํหรบัผูท้ี'ตอ้งการสมัผสัประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของเมอืงเก่าในบรรยากาศที'ทนัสมยั เป็นอกีจุดที'มี

ความคลาสสกิของมหานครเซี'ยงไฮ ้ทา่มกลางความวุน่วายของเมอืงใหญ่แหง่นี� ยา่นซนิ เทยีนตี� จะทาํใหค้ณุหลุดออกมา

จากความยุง่เหยงิเหล่านั �น ดว้ยตกึและอาคารเก่าแก่ หา้งรา้นคา้ต่าง ๆ ตกแต่งใหม้บีรรยากาศที'อบอุน่คลา้ยกบัในยโุรป

 
 



  

 

 

 

คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร เมนูเสี�ยวหลงเปา 
เหมาะสมแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซี�ยงไฮ้ ประเทศจีน เพื�อเดินทางกลบัสู่ 
กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

Is.stน. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เที'ยวบนิที' CZ 
�u�J  **ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 4.30 ชั 'วโมง ** 

 

วนัที� 6 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                    (-/-/-)                         
WW.tWน.       เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

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

** หากลกูค้าท่านจาํเป็นต้องออกตั wวภายใน (เครื�องบิน,รถไฟ,รถทวัร)์ กรณุาสอบถามเจ้าหน้าที�ของ

บริษทัทุกครั 1งก่อนทาํการออกตั wว เนื�องจากสายการบินอาจจะมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอืเวลาบิน 

โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร์

เพราะประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ ห้อง

ละ I – J 
ท่าน 

อตัราท่านละ 

ผูใ้หญ่ I เดก็ s 
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
18 ปี) 

อตัราท่านละ 

ผูใ้หญ่ I เดก็ s 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่
เกิน 18 ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเดี�ยว 
เพิ�มอตัรา 

ห้องละ 

ไม่ใช้ตั wว

เครื�องบิน 
อตัราท่าน

ละ 

วนัเดินทางเดือน ตลุาคม 2562 

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

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

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

วนัเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 

04 – 09 พฤศจกิายน 62 7,989 10,989 10,989 3,000 4,900 

11 - 16 พฤศจกิายน 62 8,989 11,989 11,989 3,000 4,900 

13 - 18 พฤศจกิายน 62 9,989 12,989 12,989 3,000 4,900 

18 - 23 พฤศจกิายน 62 8,989 11,989 11,989 3,000 4,900 

25 - 30 พฤศจกิายน 62 8,989 11,989 11,989 3,000 4,900 

27 พ.ย. – 2 ธ.ค. 62 9,989 12,989 12,989 3,000 4,900 

วนัเดินทางเดือน ธนัวาคม 2562 

11 - 16 ธนัวาคม 62 9,989 12,989 12,989 3,000 4,900 

16 - 21 ธนัวาคม 62 8,989 11,989 11,989 3,000 4,900 

25 - 30 ธนัวาคม 62 9,989 12,989 12,989 3,000 4,900 

30 ธ.ค – 4 ม.ค. 62 18,989 21,989 21,989 3,000 4,900 



  

 

 

 

วนัเดินทางเดือน มกราคม 2563 

08 - 13 มกราคม 62 9,989 12,989 12,989 3,000 4,900 

13 – 18 มกราคม 62 8,989 11,989 11,989 3,000 4,900 

วนัเดินทางเดือน กมุภาพนัธ ์2563 

03 - 08 กมุภาพนัธ ์62 8,989 11,989 11,989 3,000 4,900 

05 - 10 กมุภาพนัธ ์62 9,989 12,989 12,989 3,000 4,900 

19 – 24 กมุภาพนัธ ์62 9,989 12,989 12,989 3,000 4,900 

24 – 29 กมุภาพนัธ ์62 8,989 11,989 11,989 3,000 4,900 

วนัเดินทางเดือน มีนาคม 2563 

04 - 09 มนีาคม 62 9,989 12,989 12,989 3,000 4,900 

09 - 14 มนีาคม 62 8,989 11,989 11,989 3,000 4,900 

16 – 21 มนีาคม 62 8,989 11,989 11,989 3,000 4,900 

18 – 23 มนีาคม 62 9,989 12,989 12,989 3,000 4,900 

 

** อตัรานี1ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิ�น ตามธรรมเนียม 1,500 
บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 
(Infant) ทั 1งนี1 ท่านสามารถให้มากกว่านี1ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี1  
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ| ในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ที�สนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

** เดก็อายตุํ�ากว่า IW ปีนับจากวนัเดินทาง ขออนุญาติเกบ็ค่าทวัรเ์พิ�ม J,WWW บาทต่อท่าน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง I ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ t,}WW บาท ** 

(ไม่มีที�นั �งบนเครื�องบิน และไม่รวมค่าวีซ่า) 
 



  

 

 

 

** ตามนโยบายรว่มกบัการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดให้มีการประชาสมัพนัธสิ์นค้า

พื1นเมืองให้นักท่องเที�ยวทั �วไปได้รูจ้กัคือ ร้านนวดเท้า(บวัหิมะ), รา้นหยก, รา้นผา้ไหม,ร้านใบชา ซึ�ง

จาํเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทวัรด้์วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนให้กบันักท่องเที�ยวทุกท่าน

ทราบว่ารา้นทุกรา้นจาํเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ�งจะใช้เวลารา้นละประมาณ ut-}W นาที ซื1อ

หรอืไม่ซื1อขึ1นอยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั 1งสิ1น และถ้าหากลกูค้าไม่มี

ความประสงคจ์ะเข้ารา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ| ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที�

เกิดขึ1นจากท่าน เป็นจาํนวนเงิน uWW หยวน / ท่าน / รา้น** 

 

** บริษทัขอสงวนสิทธิ|  อตัรานี1 เฉพาะนักท่องเที�ยว ที�ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั1น กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ|  เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิ�มจากราคาทวัร ์ท่านละ s,WWW 

RMB หรอื (เป็นเงินไทยประมาณ t,WWW บาท) และลกูค้าต้องไปยื�นวีซ่าเอง ** 

 

**  ท่านที�ประสงคจ์ะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรอื ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาํ   

วีซ่าท่านจะต้องรบัผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื�องจากบริษทัทวัรฯ์ ไม่ทราบ

กฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ช้บตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หาก

ท่านทาํบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย I อาทิตย ์** 

 

อตัราค่าบริการนี1  รวม 
� คา่บตัรโดยสารโดยเครื'องบนิ (ตั aว) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชั �นประหยดั (Economy Class) รวมถงึคา่ภาษสีนามบนิ

และคา่ภาษนํี�ามนัทุกแหง่ กรณตีอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี'ยนแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เที'ยวใด เที'ยวหนึ'ง  

กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที'เป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ชต่ั aวเครื'องบนิ ตามที'ตามที'ตาราง  

อตัราคา่บรกิารระบุ 

� คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื'องบนิ สายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES อนุญาต

ใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื'องบนิ โดยมีนํ1าหนักไม่เกิน IJ ก.ก. (s ชิ1น) และ ถือขึ1นเครื�องบินได้นํ1าหนัก

ไม่เกิน Z ก.ก. (ไมจ่าํกดัจาํนวนชิ�น แต่ทั �งนี�เจา้หน้าที'จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อทา่น (ตามเงื'อนไขของสาย

การบนิ) ** 



  

 

 

 

� คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

� คา่โรงแรมที'พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที'ระบุ (พกั 2-3 ทา่น ต่อ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา  

หรอื กจิกรรมอื'นๆ ที'ทาํใหโ้รงแรมตามรายการที'ระยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ rในการปรบัเปลี'ยนโรงแรมที'พกั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที'ต่างๆ ตามรายการที'ระบุ กรณไีมร่วมจะชี�แจงแต่ละสถานที'ในโปรแกรม 

� คา่อาหาร ตามรายการที'ระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ rในการเปลี'ยนแปลงตามความเหมาะสม    

� ค่าเบี�ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที'ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท   (เงื'อนไข

ตามกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนี1  ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทาํหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื'องดื'ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ที'ไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× คา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิ'น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 

� ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ s ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทั �งนี�ท่านสามารถใหม้ากกว่านี�ไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ rในการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ที'สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที'กระเป๋าสมัภาระที'มนํี�าหนักเกนิกว่าที'สายการบนินั �นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที'นั 'งบนเครื'องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครื'องบนิแต่ละไฟลท์ที'ใชบ้นิ ซึ'งอาจเปลี'ยนแปลงไดอ้ยูท่ี'สายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

× คา่ภาษนํี�ามนั ที'สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ'ม ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั aวเครื'องบนิไปแลว้ 

× ค่าทําวซ่ีาชาวต่างชาต ิซึ'งไม่ไดร้บัการยกเวน้ยื'นวซ่ีากรุ๊ป (กรณีต่างชาตจิ่ายเพิ'มจากค่าทวัร ์�,xxx หยวน และผู้

เดนิทางเป็นผูด้าํเนินการยื'นวซ่ีาเอง) 

× ภาษมีลูคา่เพิ'ม 7% และภาษหีกั ณ ที'จา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 



  

 

 

 

× ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเที�ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใชเ้พยีงสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (สาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์

ไทยและเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านั �น) หรอื ค่าวซ่ีาจนีท่องเที'ยวแบบเดี'ยว (^วนัทําการ) ท่านละ �,+xx บาท 

(สาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยโดยทา่นตอ้งไปยื'นดว้ยตวัเอง) 

หมายเหตุ  

- หากยกเลกิเดนิทาง วซ่ีากรุ๊ปจะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถนําไปใชก้บัการเดนิทางครั �งอื'นๆได ้รวมทั �ง

ไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซ่ีาไดทุ้กกรณ ี  

- กรณีเดก็อายตุํ'ากวา่ �z ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางที'บนิลงปักกิ'ง / ปักกิ'ง+เซี'ยงไฮ ้(เที'ยว s 

เมอืง) ตอ้งยื'นวซ่ีาเดี'ยวเทา่นั �น 

- ในกรณรีฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซ่ีากรุป๊ ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดๆทั �งสิ�น ทาํใหไ้มส่ามารถยื'นวซ่ีากรุป๊ได ้ผู้

เดนิทางจะต้องเสยีค่าใชจ้่ายในการทํา วซ่ีาเดี'ยวยื'นปกต ิ^ วนั ทําการ ท่านละ �,+xx บาท หรอื วซ่ีา

ดว่น s วนั ทาํการ ทา่นละ s,+|x บาท (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ สาํหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่นั �น)  

- กรณทีี'สามารถยื'นวซ่ีากรุป๊ไดแ้ต่ลกูคา้ประสงคต์อ้งการทาํวซ่ีาเดี'ยวสามารถตดิต่อตวัแทนรบัทาํวซ่ีาใกล้
บา้นทา่น 

- สาํหรบัผูท้ี'เคยเดนิทางไปในประเทศ s^ ดงัต่อไปนี�  �.อสิราเอล   s.อฟักานิสถาน   D.ปากสีถาน  ^.อุซ

เบกิสถาน   |.ทาจิกิสถาน  }.เติร์กเมนิสถาน +.คาซัคสถาน z.อิร ัก ~.อิหร่าน �x.อียิปต์ ��.

ซาอุดอีาระเบยี �s.ซเีรยี �D.เลบานอน �^.อนิเดยี   �|.ศรลีงักา �}.ลเิบยี �+.ซูดาน �z.แอลจเีรยี �~.

ไนจเีรยี sx.ตุรก ี s�.เยเมน   ss.โอมาน   sD.จอรแ์ดน   s^.โซมาเรยี 

(ตั �งแต่ปี sx�^ เป็นตน้มา ไมส่ามารถยื'นขอวซ่ีากรุป๊ได ้ตอ้งทาํวซ่ีาเดี'ยวเทา่นั �น)  

เงื�อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

• กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย  วนั ก่อนออกเดนิทาง 30เนื�องจากเป็นทวัรร์าคาโปรโมชั �นขออนุญาติเกบ็

เตม็จาํนวนและไม่คืนเงินในการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ และตดัที'นั 'งการจองภายใน วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจอง 2

วนันี� กรุณาชําระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16 . 00 น. เท่านั �น โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัที หากยงัไม่ไดร้บั

ยอดเงนิตามเวลาที'กําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นตอ้งทําจองเขา้มา

ใหม◌่ นั 'นหมายถงึว่า กรณีที'มคีวิรอ )Waiting List  (กจ็ะใหส้ทิธิ rไปตามระบบ ตามลําดบั เนื'องจากทุกพเีรยีด เรามทีี'

นั 'งราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

• กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลี'ยนชื'อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิ rไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีี'ไมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 



  

 

 

 

 

 

เงื�อนไขสาํคญัอื�นๆที�ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
• คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีึ�นตํ'า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ'ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที'จะชําระค่าบริการเพิ'มเพื'อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที'จะ

ประสานงาน เพื'อใหทุ้กทา่นเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ rในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื'อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื'นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื'อวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครั �ง ทั �งนี� ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที'

เป็นกรณพีเิศษทุกครั �งหากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลี'ยนแปลงได ้

• กรณีที'ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั aวภายในประเทศ เช่น ตั aวเครื'องบนิ , ตั aวรถทวัร ์, ตั aวรถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื'อยนืยนักบัเจา้หน้าที'ก่อนทุกครั �ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที'สามารถเลื'อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีที'สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี'ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั �น สิ'งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื'อเชค็อนิก่อนเครื'องบนิ อยา่งน้อย D ชั 'วโมง โดยในสว่นนี�หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ r

ในการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที'เกดิขึ�นใดๆทั �งสิ�น   

• กรณทีี'ทา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื�อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าที'เป็นกรณพีเิศษ 

• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย + 

วนัก่อนการเดินทาง หรือตั �งแต่ที'ท่านเริ'มจองทวัร์ เพื'อให้ทางบริษัทประสานงานกบัสายการบินเพื'อจดัเตรียม

ล่วงหน้า กรณมีคีา่ใชจ้า่ยเพิ'มเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ rในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิที'เกดิขึ�นกบัผูเ้ดนิทาง  

• กรุณาสง่รายชื'อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที'หลงัจากชาํระเงนิกรณีที'

ทา่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าที'ใหท้ราบ 

• กรณีที'ออกบตัรโดยสาร (ตั aว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ rในการรบัผดิชอบไมว่่า

ส่วนใดส่วนหนึ'ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื'อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

• หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ทา่นอยา่งน้อย | หรอื + วนั ก่อนออกเดนิทาง 



  

 

 

 

• อตัราทวัรนี์� เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื'องบนิแบบหมู่คณะ (ตั aวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื'อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั �น หากต้องการเปลี'ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าที'เป็นกรณพีเิศษ 

• ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ที'ไมรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีี'ทา่นเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเดี'ยวตามที'ระบุ 

• หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ } เดอืน ณ วนักลบั  

• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี'โมงเยน็กจ็ะเริ'มมดืแลว้ สถานที'ท่องเที'ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ �-s ช.ม. การเดนิทางควรเผื'อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที'ท่องเที'ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื'นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ที'สามารถเดนิ

บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื'อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ rเปลี'ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื'องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื'อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนี�ทางบรษิทั

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที'จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ'ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

• เนื'องจากการเดนิทางท่องเที'ยวในครั �งนี� เป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ r ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ'งที'ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานที'ท่องเที'ยวใดที'ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ r

ในการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ'งใหท้่าน เนื'องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่าย

แบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทั �งหมดแลว้ 

• กรณีที'ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ rไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที'จะเกดิขึ�นตามมา และ 

จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ี'ทา่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ'ง 

• หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าที'สายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ'ง มหีน้าใดหน้าหนึ'งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ'งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที'ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ rไม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันั �น

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื'อทาํหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที'บรษิทัเรว็ที'สุด เพื'อยนืยนัการเปลี'ยนแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาที'



  

 

 

 

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที'ยงัไม่แ (ตั aวเครื'องบิน) ท่านสามารถเปลี'ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตั aวเครื'องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ rในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที'เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ'งโดย

สว่นใหญ่ตั aวเครื'องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบักระบวนการและขั �นตอน

ของแต่ละคณะ 

• เกี'ยวกบัที'นั 'งบนเครื'องบนิ เนื'องจากบตัรโดยสาร (ตั aว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิ rในการเลือกที'นั 'งบนเครื'องบิน กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอนิพร้อมกนั และ สายการบินจะ

พยายามที'สดุใหท้า่นไดน้ั 'งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที'สดุ  

• ขอ้มลูเพิ'มเตมิเกี'ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที'พกั เนื'องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทําให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี'ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ D ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั �นกนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

• กรณีที'ท่านไมผ่า่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง )หา้มไมใ่หเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ rในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่ส◌่วนใดสว่นหนึ'งทั �งสิ�น 

• ขอสงวนสทิธิ rการเกบ็คา่นํ�ามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิ'ม หากสายการบนิมกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดนิทาง  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ r ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิ'งของผดิกฎหมาย ซึ'งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ r ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิสิ'งของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณใีดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิ rในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณทีา่นลมืสิ'งของไวท้ี'โรงแรมและจาํเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย

ปลายทางตามที'ทา่นตอ้งการ  

• รายการนี�เป็นเพียงข้อเสนอที'ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั �งหนึ'ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที'พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ'งอาจจะปรบัเปลี'ยนตามที'ระบุในโปรแกรม 

 

เอกสารประกอบการยื�นวีซ่าท่องเที�ยวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเท่านั1น) 

•• สาํเนาหนังสือเดินทาง ที�มีอายเุหลือมากกว่า  6เดือน  

ใช้สาํเนาพาสปอรต์ ต้องถ่ายชดัเจน  เหน็ทั 1ง !! หน้าเตม็ ตามตวัอย่างเท่านั1น 2 



  

 

 

 

• รปูถ่าย ถ่ายจากมือถือ หรือ กล้องถ่ายรปูหน้าตรง พื1นหลงัสีขาว ห้ามถ่ายเซลฟี�  และ

ส่งรปูเข้ามาทางไลน์ ได้เลย 

 

ตามตวัอย่างด้านล่างนี1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านใดที�เคยไป  ประเทศดงันี1  ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุป๊เข้าจีนได้ 24 

ต้องทาํการยื�นวีซ่าเดี�ยวเข้าประเทศจีน  

ขอขอบพระคณุทุกท่าน ** ที�มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


