
 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 14455 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

SHANGHAI HANGZHOU SUZHOU (5D3N) 

“PVG07 SHANGHAI HANGZHOU SUZHOU” 
สายการบิน CHINA EASTERN (MU) 



 

สายการบิน ไชน่าอีสเทร์ิน (MU) : ขึน้เครื่องท่ีสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

พีเรียด 9 – 25 ตลุาคม 2562 ไฟลต์บินตามตารางด้านล่าง 
MU 548 BKK(กรงุเทพ) - PVG(เซีย่งไฮ)้ 02.30 – 07.40 

FM  853 PVG(เซีย่งไฮ)้ - BKK(กรงุเทพ) 18.25 – 21.55 
 

พีเรียด 26 ตุลาคม – 26 ธนัวาคม 2562 ไฟลต์บินตามตารางด้านล่าง 
MU 548 BKK(กรงุเทพ) - PVG(เซีย่งไฮ)้ 01.55 – 07.20 

FM  853 PVG(เซีย่งไฮ)้ - BKK(กรงุเทพ) 18.30 – 22.25 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 23 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

วนัท่ี 1      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                     (-/-/-) 
23.30น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ Row S ประตู 9 

สายการบิน China Eastern โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯคอยให้การต้อนรบัอ านวยความสะดวกตลอด

ขัน้ตอนการเช็คอินและหวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรยีมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ข้อควรทราบ : 

ประเทศจนีไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว์ พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบั

และจบั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัท่ี 2 เซ่ียงไฮ้  – เมืองหางโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีห(ูรวมค่าล่องเรือ) – เจดียน์างพญางขูาว - 
หหมู่บา้นใบชา – ถนนเหอฝาเจีย                                                                                           (-/L/D)                          

 02.30น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบนิ China Eastern 

เทีย่วบนิที ่MU 548 ** บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 4.30 ชัว่โมง ** 

07.40น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน (ตามเวลาท้องถิน่เรว็กว่าเมอืงไทย

ประมาณ 1 ชัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทางและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองหางโจว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของมณฑลเจอ้เจยีง 1 

ใน 6 นครโบราณของจนี ศูนยก์ลางเศรษฐกจิวฒันธรรม แหล่งเภสชัอุตสาหกรรมและสถาบนัศลิปะทีม่ชีื่อเสยีง

แห่งหนึ่งของประเทศจนี ซึง่มคีวามมัง่คัง่มากทีสุ่ดแห่งหนึ่งเป็นแหล่งเภสชัอุตสาหกรรมและสถาบนัศลิปะทีม่ ี

ชื่อเสยีงแห่งหนึ่งของประเทศจนี ซึง่ในอดตีมคี าเปรยีบเปรยถงึความสวยงามของเมอืงหงัโจวและซโูจวว่า “บน

ฟ้ามสีวรรค ์บนดนิม ีซ(ูโจว) หาง(โจว)” เพลดิเพลนิกบัทวิทศัน์อนังดงามสองฟากถนน เมอืงหางโจวเคยไดร้บั

การจดัอนัดบัว่าเป็นเมอืงทีน่่าอยูล่ าดบัตน้ๆของเมอืงจนี ในปัจจบุนันอกจากขึน้ชื่อเรือ่งชาหลงจิง่แลว้เมอืงหาง

โจวยงัเป็นทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ของ อาลบีาบา เจา้พ่อธุรกจิอคีอมเมอรซ์ยกัษ์ใหญ่ของโลกอกีดว้ย จากนัน้น า

ท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีห ูไขม่กุแห่งเมอืงหงัโจวเป็นทีก่ล่าวขานว่างดงามมากมนี ้าใสสะอาด ลอ้มรอบดว้ย

ภเูขาทัง้สามดา้น มเีขื่อนดนิทีเ่ตม็ไปดว้ยดอกไมห้ลากสตีดักบัสเีขยีวของตน้ไม ้ดงูดงามตาน่าชมเป็นอย่างยิง่ 

เป็นความงดงามทางธรรมชาตทิีส่ามารถหาชมไดต้ลอดทัง้ปี 



น าท่านเทีย่วชม เจดียน์างพญางูขาว หรอื เหลยฟงถ่า ซึง่เป็นเจดยีท์ีต่ ัง้อยู่บนยอดเขารมิทะเลสาบซหีู จาก

ต านานอนัโด่งดงัของนางพญางขูาวทีถู่กเจดยีแ์ห่ งนี้ครอบไวจ้วบจนปัจจุบนั ใหท้่านไดส้มัผสัต านานเล่าขาน

ผ่านภาพแกะสลกัด้วยไม้หอม ที่ใช้ฝีมอืการแกะสลกัอย่างวจิติรบรรจง รวมถงึภาพและเรื่องราวการประสู ต ิ

ตรสัรูแ้ละปรนิิพพานขององคส์มัมาสมัพุทธเจา้ ใหท้่านขึน้ลฟิทแ์กว้เพื่อชมทวิทศัน์ของทะเลสาบซหีโูดยรอบ  

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้เดนิทางต่อไปที่ หมู่บา้นเหมยเจยีอู ชมสวนชาหลงจ่ิง ไร่ชาที่มชีื่อเสยีงทีสุ่ดของเมอืงหางโจว ไร่ชา

เขยีวหลงจิง่ฉา ซึ่งแปลว่าชาบ่อมงักรของทะเลสาบซหีู เป็นใบชาที่มชีื่อเสยีงที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศจนี 

กล่าวกนัว่าดื่มชาหลงจิง่เพยีง 1 จบิ ปากจะหอมตลอดวนั ท่านสามารถเลอืกซื้อใบชาอย่างดไีว้เป็นของฝาก

ใหก้บัคนทางบา้น น าท่านเดนิทางสู่ ถนนโบราณเหอฝัง่เจีย เป็นถนนสายหนึ่งทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ประวตัศิาสตร์

และวฒันธรรมอนัเก่าแก่ของหงัโจวไดอ้ย่างด ีถนนสายนี้มคีวามยาว 460 เมตร กวา้ง120เมตร ในปัจจุบนัยงั

คงไว้ซึ่งสภาพดัง้เดมิของสิง่ปลูกสรา้งโบราณส่วนหนึ่งและบ้านเรอืนทัง้สองขา้งทางที่สรา้งขึน้ใหม่ล้วนสรา้ง

จากไมแ้ละมงุหลงัคาสคีราม อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยักบัสนิคา้พืน้เมอืงของทีร่ะลกึและของเล่นมากมาย 



 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนู หมตูงพอและไก่ขอทาน!!! 

พกัท่ี Hangzhou Stay in Lily Hotel  โรงแรมระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า  

วนัท่ี 3 เมืองหางโจว – ร้านยางพารา – ซูโจว – วดัฉางหยวน – เซ่ียงไฮ้                                   (B/L/D)                                     
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 น าท่านเดนิทางสู่ ร้านหมอนยางพารา ใหท้่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพชนิดต่างๆ น าท่าน

เดนิทางสู่ เมืองซูโจว ตัง้อยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงใต้ของมณฑลเจยีงซู ภูมภิาคใกลโ้ซนรอ้นมอีากาศชุ่มชืน้

ตามฤดกูาล เมอืงซโูจวเป็นเมอืงหลวงโบราณทีม่ชีื่อเสยีงของจนีเคยเป็นเมอืงหลวงของราชวงศ์หลายยุคหลาย

สมยั ทัง้เป็นเมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของจนีทีค่งไวซ้ึง่สถาปัตยกรรมโบราณ ตวัเมอืงปัจจุบนัยงัคงตัง้อยู่บนทีเ่ดมิซึง่

พบหาไดย้ากทัง้ในและต่างประเทศ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม วดัฉางหยวน เป็นวดัทีม่สีรา้งขึน้ใหม่อยูใ่นเขตเมอืงใหมซ่โูจว ภายในวดัมเีนื้อทีก่วา้งใหญ่มี
ต าหนกัและสิง่ก่อสรา้งต่างๆมากมาย อุโบสถทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศจนีในปัจจบุนั ทีว่ดัฉงหยวนแห่งนี้
นกัท่องเทีย่วสามารถนมสัการองคเ์จา้แมก่วนอมิปิดทองทีม่คีวามสงูถงึ 33 เมตร ถอืว่าเป็นองคเ์จา้แมก่วนอิ



มทรงยนืทีอ่ยใูนต าหนกัทีส่งูที่สุดในจนี 

 

น าท่านเดนิทางกลบัสู่ มหานครเซ่ียงไฮ้  มหานครทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศจนี ตัง้อยูบ่รเิวณปากแมน่ ้าแยงซ ี
เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวนัออกเฉียงใต ้มพีืน้ที ่6,200 ตร.กม. มปีระชากร
ประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมอืงท่าพาณชิยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจนีใต ้ทีไ่ดร้บัการพฒันาจนถูกขนานนามว่า 
“นครปารสีแห่งตะวนัออก” 

น าท่านสู่รา้น STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ทีน่ครเซีย่งไฮ ้มาพรอ้มกบัความยิง่ใหญ่

อลงัการ ครองต าแหน่งสตารบ์คัสท์ีใ่หญ่และสวยทีสุ่ดในโลก ซึง่ไดท้ าการเปิดตวัไปเมื่อวนัที ่6 ธนัวาคม 2560 

มเีนื้อที่ใหญ่โตถงึ 2,787 ตารางเมตร ด้านบนของรา้นตกแต่งด้วยแผ่นไมรู้ปหกเหลี่ยมซึ่งเป็นงานแฮนด์เมด

จ านวน 10,000 แผ่น และทีต่ ัง้ตระหง่านอยู่กลางรา้นคอืถงัคัว่กาแฟทองเหลอืงขนาด 40 ตนั สูงเท่าตกึ 2 ชัน้ 

ประดบัประดาด้วยแผ่นตราประทบัแบบจนีโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของ

สตารบ์คัส ์กาแฟทีค่ ัว่ในถงัทองเหลอืงนี้จะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลอืงดา้นบน ซึง่จะท าใหเ้กดิเสยีงราวกบั

เสยีงดนตร ีมเีคาน์เตอรท์ีย่าวทีสุ่ด ซึ่งมคีวามยาวถงึ 26.9 เมตร ครองต าแหน่งเคาน์เตอรข์องสตารบ์คัส์ที่มี

ความยาวทีสุ่ดในโลก มเีครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทัง้เครื่องดื่มที่มเีฉพาะสาขานี้เพยีงแห่ง

เดยีว 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี Shanghai Stay in Xidi Hotel  โรงแรมระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 4 ร้านสมนุไพร – หมู่บา้นน ้าโบราณซีเป่า – ร้านผา้ไหม – หาดไวทาน – ถนนนานกิง    (B/L/D)                                     
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ร้านสมนุไพร ชมการสาธติการนวดเทา้ซึง่เป็นอกีวธิหีนึ่งในการผ่อนคลายความเครยีด ปรบั

สมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ พร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จกักันดีในชื่อ บวัหิมะ 

สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรกัษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อยเป็นยาสามญัประจ าบ้าน น าท่านชม 

หมู่บ้านน ้าโบราณซีเป่า นับย้อนไปได้ถงึสมยัราชวงศ์ซ่ง แต่ช่วงที่ฟู่ฟ่าที่สุดเป็นสมยัราชวงศ์หมงิ ,ชงิ ที่นี่

เลือกซ้ือ OPTION TOUR ล่องเรือหวงผู ่กจิกรรมทีห่า้มพลาดเมื่อมายงัเซีย่งไฮ้กค็อืการล่องเรอืในแม่น ้า
หวงผู่เพื่อชมความงดงามของสถาปัตยกรรมของตกึอาคารเก่าแก่และชมวถิชีวีติของผู้คนที่ใช้ชวีติอยู่รมิ
แม่น ้าแห่งนี้ ซึง่การล่องเรอืในยามค ่าคนืกจ็ะมคีวามสวยงามไปอกีรูปแบบ ซึง่นักท่องเที่ยวจะได้เหน็สสีนั
ของเมอืงทีส่ว่างไสวไปดว้ยไฟจากตกึรามบา้นช่องของผูค้น พรอ้มทัง้ตกึสูงใหญ่รมิแม่น ้าและทีข่าดไม่ไดก้็
คอืทศันียภาพของหอไข่มุกตะวนัออกในยามค ่าคนื (ราคาบตัรเขา้ชมการแสดง 200 หยวน/ท่าน สามารถ
ตดิต่อไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่หรอืหวัหน้าทวัร)์  

**ในกรณีท่ีท่านไม่ได้ซ้ือ POTION TOUR ล่องเรือหวงผู ่รถบสัจะไปส่งท่านเข้าสู่ท่ีพกั** 



นบัเป็นเมอืงอุตสาหกรรมทอผา้ฝ้ายใหญ่โต บรรยากาศเหมอืนตลาดโบราณมขีองใหช้อ้ปกนัเพลนิๆตลอดทาง 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนู Buffet Seafood กุ้งมงักร/เป๋าฮ้ือ/ปขูนไม่อัน้!!! 

เมนูสดุพิเศษส าหรบัคนพิเศษ!!! Buffet Seafood รสเยีย่ม กุง้มงักรไซตใ์หญ่ หอยเป๋าฮือ้สดๆ ปขูนไมอ่ัน้!!! 

เนื้อแน่น สด หวาน บรกิารพรอ้มน ้าจิม้รสเดด็ใหทุ้กท่านไดล้ิม้รสอาหารชัน้เลศิตามอธัยาศยั  

หลังจากนั ้นน าท่านเดินทางสู่ 

ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชม

ซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิต

ด้วยผ้าไหม น าท่านเดินทางสู่ 

ห า ด ไ ว่ ท า น  ตั ้ ง อ ยู่ บ น ฝั ่ ง

ตะวนัตกของแม่น ้าหวงผู่มคีวาม

ย า ว จ า ก เ หนื อ จ ร ด ใ ต้ ถึ ง  4 

กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่

ได้ชื่อว่า “พพิธิภณัฑ์นานาชาติ” 

ถือเป็นสญัลกัษณ์ที่โดดเด่นของ

นครเซีย่งไฮ้ อกีทัง้ถอืเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทีส่ าคญัแห่งหนึ่งของเซีย่งไฮ้ตลอดแนวยาว

ของไว่ทนัเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธิค บารอค 



รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตกเป็นที่ตัง้ของหน่วยงานภาครฐั เช่น กรม

ศุลกากร โรงแรม และส านักงานใหญ่ น าท่านเดนิทางสู่ ถนนนานกิง ศูนยก์ลางการชอ้ปป้ิงทีค่กึคกัมากทีสุ่ด

ของนครเซีย่งไฮ้ทีไ่ม่มวีนัหลบัใหล ทัง้ยงัเป็นทีต่ ัง้หา้งสรรพสนิค้ามากมายและถอืเป็นย่านสวรรคข์องบรรดา

สาวกแบรนดเ์นมทัง้หลาย นอกจากนี้ทีห่าดไว่ทานยงัสามารถมองเหน็ "หอไข่มุก" ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง

เซีย่งไฮไ้ด้อย่างชดัเจนอกีดว้ย ใครมาเยอืนเซี่ยงไฮ้จงึต้องไปแวะชมความงามแบบคลาสสกิของ “เดอะบนัด์” 

จงึเรยีกไดว้่ามาถงึเซีย่งไฮจ้รงิๆ   

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี Shanghai Stay in Xidi Hotel  โรงแรมระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 5     ร้านหยก – ตลาดเถาเป่า – เฉินหวงัเม่ียว – สนามบินผูต่ง – สนามบินสวุรรณภมิู    (B/L/-)                                     
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ร้านหยก ชาวจนีมคีวามเชื่อว่าหยกเป็นอญัมณีล ้าค่ากว่าทองและเพชร เป็นสริมิงคลแก่ผู้ทีไ่ดม้า

ครอบครองใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นเครื่องประดบัน าโชคตามอธัยาศยั น าท่านสู่ ตลาดเถาเป่า หรอืที่เรยีกอกี

อย่างว่าตลาดเถาเป่าเฉินทีน่ี่มขีองมากมายเรยีกได้ว่าเป็นแหล่งช้อปป้ิงแห่งใหม่ของเมอืงเซี่ยงไฮข้ายสนิค้า

อาทเิช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า มขีองให้ท่านเลอืกชมมากมายตลอดการเดนิทัง้ของกนิและของใช้เป็นอีก

สถานทีท่ีจ่ะท าใหท้่านประทบัใจ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูเส่ียวหลงเปา!!! 

น าท่านสู่ ตลาดเฉินหวงัเม่ียว หรอืตลาดรอ้ยปีเซีย่งไฮ้เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมอืงเซีย่งไฮ้ อาคารบา้นเรอืน

บรเิวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศ์หมงิและชงิ แต่ท าเป็นรา้นขายของมทีัง้ของพื้นเมอืงโบราณ 

ของที่ระลึกและสนิค้าสมยัใหม่อย่างรองเท้ากีฬา กระเป๋า อีกทัง้ยงัมรี้านขายขนมและอาหารพื้นเมอืงอีก

มากมายใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 



 
  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านสู่ สนามบินนานาชาติผูต่ง 

18.25น.     ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ  โดยสายการบิน China เท่ียวบินท่ี FM 

853  ** บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 4.30 ชัว่โมง ** 

21.55น.     เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

 

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบ

ในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
20 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่เกิน 

20 ปี) 
อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิน
อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือนตลุาคม  2562 
09-13 ตลุาคม 2562 17,889 20,889 20,889 4,500 8,900 

11-15 ตลุาคม 2562 17,889 20,889 20,889 4,500 8,900 

12-16 ตลุาคม 2562 16,889 19,889 19,889 4,500 8,900 

14-18 ตลุาคม 2562 16,889 19,889 19,889 4,500 8,900 

21-25 ตลุาคม 2562 17,889 20,889 20,889 4,500 8,900 

24-28 ตลุาคม 2562 17,889 20,889 20,889 4,500 8,900 

25-29 ตลุาคม 2562 16,889 19,889 19,889 4,500 8,900 

26-30 ตลุาคม 2562 16,889 19,889 19,889 4,500 8,900 

วนัเดินทางเดือนพฤศจิกายน  2562 
01-05 พฤศจกิายน 2562 15,889 18,889 18,889 4,500 8,900 

08-12 พฤศจกิายน 2562 16,889 19,889 19,889 4,500 8,900 

15-19 พฤศจกิายน 2562 16,889 19,889 19,889 4,500 8,900 

22-26 พฤศจกิายน 2562 16,889 19,889 19,889 4,500 8,900 

29-03 ธนัวาคม 2562 16,889 19,889 19,889 4,500 8,900 

วนัเดินทางเดือนธนัวาคม 2562 
03-07 ธนัวาคม 2562 17,889 20,889 20,889 4,500 8,900 

06-10 ธนัาคม 2562 17,889 20,889 20,889 4,500 8,900 

07-11 ธนัวาคม 2562 17,889 20,889 20,889 4,500 8,900 

13-17 ธนัวาคม 2562 16,889 19,889 19,889 4,500 8,900 

14-18 ธนัวาคม 2562 16,889 19,889 19,889 4,500 8,900 



20-24 ธนัวาคม 2562 16,889 19,889 19,889 4,500 8,900 

21-25 ธนัวาคม 2562 16,889 19,889 19,889 4,500 8,900 

26-30 ธนัวาคม 2562 18,889 21,889 21,889 4,500 8,900 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

** เดก็อายตุ า่กว่า 20 ปีนับจากวนัเดินทาง ขออนุญาติเกบ็ค่าทวัรเ์พ่ิม 3,000 บาทต่อท่าน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่รวมค่าวีซ่า) 
 

** ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทกุเมือง ก าหนดให้มีการประชาสมัพนัธสิ์นค้า

พืน้เมืองให้นักท่องเท่ียวทัว่ไปได้รู้จกัคือ ร้านนวดเท้า(บวัหิมะ), ร้านหยก, ร้านผา้ไหม,ร้านใบชา ซ่ึง

จ าเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทวัรด้์วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนให้กบันักท่องเท่ียวทกุท่านทราบ

ว่าร้านทกุร้านจ าเป็นต้องรบกวนทกุท่านแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือ

ขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน และถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงค์

จะเข้าร้านรฐับาลจีนทกุเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่าน เป็น

จ านวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / ร้าน 

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 1,000 

RMB หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลกูค้าต้องไปย่ืนวีซ่าเอง ** 

 

**  ท่านท่ีประสงคจ์ะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท า   วี

ซ่าท่านจะต้องรบัผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัรฯ์ ไม่ทราบกฎ



กติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ช้บตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า

บตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย ์** 

 



 
อตัราค่าบริการน้ี รวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ    

  และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

  กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่ตามที่ตาราง  

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ CHINA EASTERN (MU) อนุญาตใหโ้หลด  

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 

ก.ก. (ไมจ่ ากดั 

  จ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 



 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไข    

   ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

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

ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าทปิส าหรบัพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรมทีพ่กั : ใบละ 5 หยวน/ครัง้ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่าท าวซี่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ได้รบัการยกเว้นยื่นวซี่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติจ่ายเพิ่มจากค่าทวัร์ 1,000 หยวน และผู้

เดนิทางเป็นผูด้ าเนินการยื่นวซี่าเอง) 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

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

ไทยและเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้) หรอื ค่าวซี่าจนีท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4วนัท าการ) ท่านละ 1,700 บาท 

(ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยโดยท่านตอ้งไปยืน่ดว้ยตวัเอง) 

หมายเหตุ  

- หากยกเลกิเดนิทาง วซี่ากรุ๊ปจะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อื่นๆได ้รวมทัง้ไม่

สามารถคนืเงนิค่าวซี่าไดทุ้กกรณ ี  



- กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางที่บนิลงปักกิง่ / ปักกิง่+เซีย่งไฮ ้(เทีย่ว 2 

เมอืง) ตอ้งยืน่วซี่าเดีย่วเท่านัน้ 

- ในกรณีรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซี่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทัง้สิ้น ท าใหไ้ม่สามารถยื่นวซี่ากรุ๊ปได ้ผู้

เดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยในการท า วซี่าเดีย่วยื่นปกต ิ4 วนั ท าการ ท่านละ 1,700 บาท หรอื วซี่ าด่วน 

2 วนั ท าการ ท่านละ 2,750 บาท (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ ส าหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้)  

- กรณทีีส่ามารถยื่นวซี่ากรุป๊ไดแ้ต่ลกูคา้ประสงคต์อ้งการท าวซี่าเดีย่วสามารถตดิต่อตวัแทนรบัท าวซี่าใกล้
บา้นท่าน 

- ส าหรบัผู้ทีเ่คยเดนิทางไปในประเทศ 24 ดงัต่อไปนี้  1.อสิราเอล   2.อฟักานิสถาน   3.ปากสีถาน  4.อุซ

เบกิสถาน   5.ทาจิกิสถาน  6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิร ัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.

ซาอุดอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อินเดยี   15.ศรลีงักา 16.ลเิบยี 17.ซูดาน 18.แอลจเีรยี 19.

ไนจเีรยี 20.ตุรก ี 21.เยเมน   22.โอมาน   23.จอรแ์ดน   24.โซมาเรยี 

(ตัง้แต่ปี 2014 เป็นตน้มา ไมส่ามารถยืน่ขอวซี่ากรุป๊ได ้ตอ้งท าวซี่าเดีย่วเท่านัน้) 

 เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทางโดย มดัจ าท่านละ 10,000 บาท และตดัทีน่ัง่การจอง

ภายใน 1 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 

ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะให้สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั 

เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณลีกูคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าใชจ้่ายใดๆในกรณี

ทีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึ้นต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้

ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณี

พเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั



ฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิ

เพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผู้เดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจา้หน้าที่หลงัจากช าระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิัทเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็น

กรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็ก็จะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิัทจะ

ค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงทีท่่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร หาก

ระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ



ไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมา

จา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 

พรอ้มกบัแจง้มาที่บรษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีบ่รษิทั

เรยีบรอ้ยแล้ว กรณีทีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋

เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋

เครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ กรณลีกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ด

ใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

 กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (ห้ามไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไว้ทีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  



 รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้ร ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเท่านัน้) 

•• ส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือน  

ใช้ส าเนาพาสปอรต์ ต้องถ่ายชดัเจน  เหน็ทัง้ 2 หน้าเตม็ ตามตวัอย่างเท่านัน้ !! 

• รปูถ่าย ถ่ายจากมือถือ หรือ กล้องถ่ายรปูหน้าตรง พื้นหลงัสีขาว ห้ามถ่ายเซลฟ่ี และส่ง

รปูเข้ามาทางไลน์ ได้เลย 

ตามตวัอย่างด้านล่างน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ท่านใดท่ีเคยไป 24 ประเทศดงัน้ี ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุป๊เข้าจีนได้  

ต้องท าการย่ืนวีซ่าเด่ียวเข้าประเทศจีน  

 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


