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สายการบิน แอรเ์อเซียเอก็ซ ์(XJ) : ขึ้นเครื่องท่ีสนามบินดอนเมือง(DMK) 

XJ 760 DMK(กรงุเทพ) - PVG(เซีย่งไฮ)้ 00.10 – 05.30 

XJ 761 PVG(เซีย่งไฮ)้ - DMK(กรงุเทพ) 06.50 – 10.15 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

วนัท่ี 1      กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                      (-/-/-) 
 
21.00น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 

อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ หมายเลข 4 สายการบิน Thai Air Asia X โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทั

ฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์ห้ค าแนะน าเพื่อ

เตรยีมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ข้อควรทราบ : ประเทศจนีไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก 

เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรบัและจบั ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ

เจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง 

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

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัท่ี 2 
เซ่ียงไฮ้  – เมืองหางโจว – สวนผลไม้ตามฤดกูาล – ล่องเรือคลองขดุโบราณต้ายุ่นเหอ  

- หมู่บา้นใบชา – สมัผสัรถไฟหวัจรวดเมืองหางโจว                                                   (-/L/D)                          
 

00.10น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบนิ AIR ASIA 

Xเที่ยวบนิที่ XJ 760 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใช้เวลาบนิโดยประมาณ 4.30 

ชัว่โมง ** 

05.30น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน (ตามเวลาท้องถิ่นเร็วกว่า

เมอืงไทยประมาณ 1 ชัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

เช้า จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองหางโจว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของมณฑลเจอ้เจยีง 

1 ใน 6 นครโบราณของจนี ศูนยก์ลางเศรษฐกจิวฒันธรรม แหล่งเภสชัอุตสาหกรรมและสถาบนัศลิปะที่มี

ชื่อเสยีงแห่งหนึ่งของประเทศจนี ซึง่มคีวามมัง่คัง่มากทีสุ่ดแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งเภสชัอุตสาหกรรมและสถาบนั

ศลิปะทีม่ชีื่อเสยีงแห่งหนึ่งของประเทศจนี ซึง่ในอดตีมคี าเปรยีบเปรยถงึความสวยงามของเมอืงหงัโจวและซู

โจวว่า “บนฟ้ามสีวรรค ์บนดนิม ีซ(ูโจว) หาง(โจว)” เพลดิเพลนิกบัทวิทศัน์อนังดงามสองฟากถนน เมอืงหาง

โจว เคยได้รบัการจดัอนัดบัว่าเป็นเมอืงที่น่าอยู่ล าดบัต้นๆ ของเมอืงจนี ในปัจจุบนันอกจากขึ้นชื่อเรื่องชา

หลงจิง่แลว้ เมอืงหางโจว ยงัเป็นทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ของ อาลบีาบา เจา้พ่อธุรกจิ อคีอมเมอรซ์ ยกัษ์ใหญ่ของ

โลก อกีดว้ย 
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น าท่าน สวนผลไม้ตามฤดกูาล เช่น สตรอเบอรี ่ป๋ีแป๋ บ๊วย องุน่ เป็นตน้ เป็นผลไมพ้ืน้เมอืงของเมอืงหางโจว 

ทุกท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศการเกบ็ผลไมด้ว้ยตวัท่านเองใหท้่านไดเ้ดนิชมไรแ่ละถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ พรอ้ม

เลอืกซือ้เป็นของฝาก **ลกูคา้สามารถทานไดไ้มอ่ัน้ภายในเวลาประมาณ 1 ชัว่โมง** (หมายเหตุ : หากสภาพ

อากาศไมเ่อือ้อ านวย ทางบรษิทัฯจะเปลีย่นเป็นผลไมอ้ื่นๆ แทน เช่น ลกูทอ้, พุทรา, สาลี,่ เชอรร์ี,่ แอปเป้ิล ฯลฯ 

อยา่งใดอยา่งหนึ่ง โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูแ้นะน า และดตูามความเหมาะสมของวนัเดนิทาง ว่ามสีวนผลไมช้นิด

ใดทีส่ามารถใหล้กูคา้ชมไดบ้า้ง ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัวนัเดนิทางเป็นหลกั โดยจะแจง้ใหท้ราบก่อนเดนิทางเขา้ชม 1 วนั) 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูไก่ขอทาน + หมตูงปอ (หมพูนัปี) 

น าท่านเดนิทางสู่ คลองขดุโบราณต้ายุ่นเหอ ของจนี ซึง่มปีระวตัคิวามเป็นมากว่า2,500 ปี โดนคลอง

แห่งนี้มคีวามยาวทัง้หมดประมาณ1,794 กโิลเมตรและคลองขดุนี้ใชแ้รงงานของคน ทีโ่บราณทีสุ่ดและ

เป็นคลองทีย่าวทีสุ่ดซึง่ไหลผ่านปักกิง่, เทยีนสนิ, เหอเป่ย, ซานตง, เจยีงซแูละเจอ้เจยีง น าท่านล่องเรอื

คลองขดุโบราณต้ายวิน่เหอ ช่วงทีอ่ยูเ่มอืงหางโจวจะมคีวามยาว 39 กโิลเมตร ใหท้่านไดช้มววิทวิทศัน์

สองขา้งทางทีย่งัคงถูกรกัษาแบบโบราณไว ้(รวมค่าล่องเรือแล้ว) 

 
จากนัน้น าท่านสู่ วดัเซยีงจีซ่ ีเพราะกราบไหวเ้ทพเจา้เตาไฟ หรอื จา้วฮุ่นก้อง แต่ก่อนมชีายตดัฟืนคน

หนึ่งแซ่จาง ชื่อติ้งฟุ (จางตนั) ก าพรา้บดิาตัง้แต่เดก็ เขาเป็นคนซื่อตรงและกตญัญูต่อมารดามาก เมื่อมี

เงนิกจ็ะใหม้ารดาเป็นคนเกบ็  วนัหนึ่งจางติ้งฟุไดช้่วยสาวน้อยคนหนึ่งไวไ้ด ้ขณะก าลงัถูกสองสมุนโจร

ฉุดไปให้หวัหน้า สองโจรสู้ไม่ไดห้นีไปรายงานหวัหน้า หวัหน้าโจรจงึใหพ้วกสมุน 20 -30 คนมาลอ้มจบั
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จางติง้ฟุไปลงโทษทีชุ่มโจร จางติง้ฟุตวัคนเดยีว น ้าน้อยยอ่มแพไ้ฟ จงึถูกจบัไปเผาทัง้เป็นในเตาไฟยกัษ์

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ฟุต ตอนนัน้เผอิญเทพตรวจการณ์ผ่านมาพบ จงึน าวญิญาณจางติ้งฟุ ขึ้น

สวรรคร์ายงานองคเ์งก็เซยีน 

เมื่อตรวจบนัทกึจากเทวทูตพบว่าจางติ้งฟุเป็นคนซื่อตรงกตญัญูมคีุณธรรมน่าชมเชย เหตุที่ถูกเผาทัง้

เป็นนัน้เกดิจากผลกรรมเนื่องจากสมยัเป็นเดก็ ขณะเตมิฟืนใส่เตาไม่ระวงัมลีูกแมวซึง่ก าลงัหลบัสนิทตดิ

อยู่ในฟืนด้วย องคเ์งก็เซยีนเหน็ว่า จางติ้งฟุเป็นลูกกตญัญู มคีุณธรรม จงึมรีาชโองการแต่งตัง้จางติ้งฟุ

เป็นเทพเตาไฟ มหีน้าที่คอยรายงานความประพฤตทิี่ดแีละชัว่ของชายหญงิทุกครวัเรอืน โดยวนัที่ 24 

เดอืน 12 ของทุกปีจะต้องไปรายงานทีส่วรรค์ จากนัน้ก็มพีระบญัชาให้เทพอคัคลีงไปเผาผลาญชุมโจร

จนวอดเป็นจุณ ประชาชนในแถบนัน้จงึได้อยู่อย่างสงบสุขเรื่อยมา (ซึ่งเทพเจ้าเตาไฟมแีห่งเดียวใน

ประเทศจนี ความเชื่อของคนจนีคอืนบัถอืแลว้จะท าใหร้วยเหลอืกนิเหลอืใช้) 

 
จากนัน้เดนิสู่ หมู่บา้นเหมยเจยีอู ชมสวนชาหลงจ่ิง ไร่ชาทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของเมอืงหางโจว ไร่ชาเขยีว 

หลงจิง่ฉา ซึ่งแปลว่าชาบ่อมงักร ของทะเลสาบซหีู เป็นใบชาที่มชีื่อเสยีงที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศจนี 

กล่าวกนัว่า ดื่มชาหลงจิง่ เพยีง 1 จบิ ปากจะหอมตลอดวนั ท่านสามารถเลอืกซื้อใบชาอย่างดไีว้เป็น

ของฝากใหก้บัคนทางบา้น 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู บฟุเฟ่ต่ชาบหูม้อไฟ+ป้ิงย่าง BBQ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟความเรว็สูงเมืองหางโจว สมัผสัรถไฟความเรว็สูง (บตัรโดยสาร

ชัน้ปกติ) จากสถานี HANGZHOU สู่สถานี YUHANG เป็นเส้นทางรถไฟความเรว็สูงที่มคีวามยาว
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ทัง้หมด 1,318 กโิลเมตร และวิง่ผ่านปักกิง่ เทยีนสนิ เหอเป่ย ซานตง อนัฮุย เจยีงซ ูและเซีย่งไฮท้ัง้หมด 

7 เมอืงใหญ่ ซึง่วิง่ดว้ยความเรว็สงูถงึ 300 กโิลเมตร/ชัว่โมง 

 
พกัท่ี GARDEN HANGZHOU HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า  

วนัท่ี 3 
         ร้านผา้ไหม – เมิองโบราณอเูจ้ิน (ไม่รวมค่าล่องเรือ) – เซ่ียงไฮ้ – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง          
         – ร้าน STARBUCK ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก                                                                         (B/L/D)  

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ร้านผา้ไหม ใหท้่านไดเ้ลอืกชม เอกซือ้สนิคา้และผลติภณัฑ ์ทีผ่ลติดว้ยผา้

ไหม  

  น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณอูเจ้ิน เป็นท้องถิ่นเก่าแก่ อุดมไปด้วยโบราณสถานและโบราณวตัถุ 

ต าบลอูเจิน้ตัง้อยูใ่นเมอืงถงเซยีง มณฑลเจอ้เจยีงทางภาคตะวนัออกของจนี อยู่รมิคลองขุด "ต้ายุ่นเหอ" 

ซึง่เป็นคลองขุดทีย่าวทีสุ่ดของโลก ห่างจากนครเซีย่งไฮเ้พยีง 100 กโิลเมตร ห่างจากเมอืงหงัโจวเมอืง

ท่องเทีย่วทีข่ ึน้ชื่อเพยีง 60 กโิลเมตร ต าบลอูเจิน้ มปีระวตัอิารยธรรมทีย่าวนานถงึ 7,000 ปี มปีระวตัใิน

การสรา้งต าบลที่นานกว่า 1,300 ปี จากนัน้น าท่านเที่ยวชมหมู่บ้านเมอืงโบราณที่มชีื่อเสยีงมากของ

มณฑลเจ้อเจยีง ตัง้อยู่รมิทะเลสาบไท่หู ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่ของมณฑลเจ๋อเจยีง

และมณพลเจยีงซู เป็นเมอืงโบราณที่อนุรกัษ์และคงสภาพบ้านเรอืนตามแบบสมยัราชวงค์ชิง ไม่ว่าจะ

เป็นลวดลายการแกะสลกัไมต้ามหน้าต่าง หรอืการแกะสลกัหนิทีม่คีวามประณีตงดงาม ชมวถิชีวีติความ
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เป็นอยู่ของชาวเมอืงอูเจิน้ เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่า "นครเวนิชแห่งมณฑลเจ๋อเจยีง" มปีระวตัศิาสตรก์ว่า 1 ,000 

ปี ชมชวีติความเป็นอยูข่องชาวบา้นรมิน ้า สถานทีบ่่งบอกความเป็นเจยีงหนนัซึง่เป็นบา้นเกดิ "เหมาตุ้น" 

ชมสิง่ก่อสรา้งโบราณสมยัราชวงศ์ หมงิและราชวงศ์แมนจ ูสภาพแวดลอ้มภายในเมอืงโบราณอูเจิน้นัน้

ยงัคงความสวยงามน่าอยู่ มีคูคลองไหลผ่านกลางหมู่บ้าน สะพานข้ามคูคลอง โบราณสถานและ

โบราณวตัถุที่น่าสนใจอีกมากมาย ที่แห่งนี้ท่านจะได้สมัผสัถึงบรรยากาศความเป็นเมอืงโบราณ และ

ความเป็นโมเดริน์ทีผ่สมผสานไดอ้ยา่งลงตวั นอกจากนี้ท่านจะไดร้บัชมกรรมวธิกีารท าเหลา้แบบโบราณ

และการยอ้มผา้แบบดัง้เดมิ (ไม่รวมค่าล่องเรือ) 

 

 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางกลบัสู่ มหานครเซ่ียงไฮ้  มหานครทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศจนี ตัง้อยู่บรเิวณปากแม่น ้า

แยงซ ีเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวนัออกเฉียงใต้ มพีื้นที่ 6 ,200 ตร.กม. มี

ประชากรประมาณ  14  ล้านคน เป็นเมอืงท่าพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจนีใต้ ทีไ่ด้รบัการพฒันาจน

ถูกขนานนามว่า “นครปารสีแห่งตะวนัออก” 

น าท่านเดนิทางสู่ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝัง่ตะวนัตกของแม่น ้าหวงผู่มคีวามยาวจากเหนือจรดใต้ถงึ4

กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ื่อว่า “พพิธิภณัฑน์านาชาติ” ถอืเป็นสญัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของนคร

เซีย่งไฮ ้อกีทัง้ถอืเป็นศูนยก์ลางทางด้านการเงนิการธนาคารทีส่ าคญั แห่งหนึ่งของเซีย่งไฮ ้ตลอดแนว
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ยาวของไว่ทนัเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธคิ บา

รอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นที่ตัง้ของหน่วยงานภาครฐั 

เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และส านกังานใหญ่ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ถนนนานกิง ศูนยก์ลางการชอ้ปป้ิงทีค่กึคกัมากทีสุ่ดของนครเซีย่งไฮท้ีไ่ม่มวีนั

หลบัใหล ทัง้ยงัเป็นที่ตัง้ห้างสรรพสนิค้ามากมายและถือเป็นย่านสวรรค์ของบรรดาสาวกแบรนด์เนม

ทัง้หลาย นอกจากนี้ทีห่าดไว่ทานยงัสามารถมองเหน็ "หอไข่มุก" ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงเซีย่งไฮไ้ด้

อย่างชดัเจนอกีด้วย ใครมาเยอืนเซี่ยงไฮ้ จงึต้องไปแวะชมความงามแบบคลาสสกิของ “เดอะบนัด์” จงึ

เรยีกไดว้่ามาถงึเซีย่งไฮจ้รงิๆ  หลงัจากชมววิเมอืงเซีย่งไฮจ้นเตม็แลว้ 

 
น าท่านสู่รา้น STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้ มาพรอ้มกบัความ

ยิง่ใหญ่อลงัการ ครองต าแหน่งสตารบ์คัส์ทีใ่หญ่และสวยที่สุดในโลก ซึง่ได้ท าการเปิดตวัไปเมื่อวนัที่ 6 

ธนัวาคม 2560 มเีนื้อทีใ่หญ่โตถงึ 2,787 ตารางเมตร ด้านบนของรา้นตกแต่งด้วยแผ่นไมร้ปูหกเหลีย่ม

ซึ่งเป็นงานแฮนด์เมดจ านวน 10,000 แผ่น และที่ตัง้ตระหง่านอยู่กลางรา้นคอืถงัคัว่กาแฟทองเหลอืง

ขนาด 40 ตนั สูงเท่าตกึ 2 ชัน้ ประดบัประดาดว้ยแผ่นตราประทบัแบบจนีโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น 

ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสตาร์บคัส์ กาแฟที่คัว่ในถงัทองเหลอืงนี้จะถูกส่งผ่านไปตามท่อ

ทองเหลอืงด้านบน ซึ่งจะท าให้เกิดเสยีงราวกบัเสยีงดนตร ีมเีคาน์เตอร์ที่ยาวที่สุด ซึ่งมคีวามยาวถึง 

26.9 เมตร ครองต าแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บคัส์ที่มคีวามยาวที่สุดในโลก มเีครื่องดื่มหลากหลาย

มากกว่า 100 ชนิด รวมทัง้เครือ่งดื่มทีม่เีฉพาะสาขานี้เพยีงแห่งเดยีว 
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ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูไก่แดง 

พกัท่ี  RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 4 
    ร้านบวัหิมะ – เจ้าแม่กวนอิม วดัหลงหวั – ร้านหยก – ถนนศิลปะเทียนจ่ือฝาง -  
                                                                                                                                        (B/L/D) 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

             น าท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลาย

ความเครยีด ปรบัสมดุลใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิพรอ้มชมครมีเป่าซู่ถงั หรอืทีรู่จ้กักนั

ดใีนชื่อ บวัหิมะ สรรพคุณเป็นเลศิในด้านรกัษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญั

ประจ าบา้น 

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัหลงหวั เป็นวดัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดตัง้อยู่ทางตอนใต้ของมหานครเซีย่งไฮ ้ประวตัขิองวดั

ความเป็นมาของวดัตอ้งเล่ายอ้นกลบัไปในสมยัสามก๊ก เมือ่ปี 242 ซุนกวนต้องการสรา้งวดัแห่งนี้ขึน้เพื่อ

อุทศิใหก้บัมารดาผูล้่วงลบัจงึเกดิเป็นวดัขึน้ครัง้แรกโดยในตอนนัน้ใชช้ื่อวดัว่า “วดัเซยีนซื่อ” แต่ต่อมาได้

จงึไดเ้ปลีย่นเป็นหลงหวัซื่อ ภายในวดัมวีหิารเจด็หลงัตัง้อยูบ่นพืน้ทีก่วา้งขวางทีสุ่ดในบรรดาวดัของนคร

เซีย่งไฮ ้วหิารแต่ละหลงัมรีปูปั้นพระพุทธรปูและเทพผูพ้ทิกัษ์ประดษิฐานอยู่ใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหว้

ขอพรอาท ิในวหิารใหญ่มพีระศรศีากยมุณี วหิารพระเมตไตรย หรอื วหิารเจา้แม่กวนอมิที่มอีงค์เจ้าแม่

กวนอมิพนักรรายลอ้มดว้ยพระพุทธรปูสทีอง 500 องค์ เป็นเจา้แมก่วนอมิพนัมอืทีแ่กะมาจากไมก้ารบูร 
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชม ร้านหยก ชาวจนีมคีวามเชื่อว่าหยกเป็นอญัมณีล ้าค่ากว่าทองและเพชร เป็นสริมิงคลแก่ผู้ที่

ไดม้าครอบครอง ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นเครือ่งประดบัน าโชคตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านชม ย่านศิลปะถนนเทียนจ่ือฝาง เป็นเขตอยู่อาศยัของชาวบ้านในยุค ค.ศ.1920 – 

1930 ประกอบไปด้วยบ้านทรงยุโรปสลบักับบ้านแบบจนี ถนนแห่งนี้เริม่มชีื่อเสยีง ในปี ค.ศ. 1998 

เพราะการจดัแสดงผลงานศลิปะจากศลิปินแบบตดิดนิ หรอืทีปั่จจุบนัเรยีกว่า “แนวสตรที” ภายในเตม็ไป

ดว้ยคาเฟ่ และรา้นขายของทีร่ะลกึ และงานแสดงของศลิปินทัง้ในและต่างประเทศ  
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ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูเส่ียวหลงเปา 

พกัท่ี  RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 5     สนามบินผูต่ง(เซ่ียงไฮ้)  –  กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                        (B/-/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า แบบ SET BOX  

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านสู่ สนามบินนานาชาติผูต่ง 

06.50น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ  โดยสายการบิน AIR ASIA X 

เท่ียวบินท่ี XJ761  ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 4.30 ชัว่โมง ** 

10.15น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

 

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

สอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียน

ไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้ง

ให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 



UPDATE 28/09/2019 

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 

วนัเดินทางเดือน 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วนัเดินทางเดือน 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 
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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 

 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 

1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนั

เดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ

ท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนั

เชค็อิน ** 

 

** 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 ์ จึงเรียนให้กบันักท่องเท่ียวทกุท่าน

ทราบว่าร้านทกุร้านจ าเป็นต้องรบกวนทกุท่านแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือ

หรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน และถ้าหากลกูค้าไม่

มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาลจีนทกุเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึน้จากท่าน เป็นจ านวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / ร้าน 
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** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 

1,000 RMB หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลกูค้าต้องไปย่ืนวีซ่าเอง ** 

 

**  ท่านท่ีประสงคจ์ะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ

ท า   วีซ่าท่านจะต้องรบัผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัรฯ์ 

ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ช้บตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของท่านเป็น

อย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 

อาทิตย ์** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UPDATE 28/09/2019 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



UPDATE 28/09/2019 

 
อตัราค่าบริการน้ี รวม 

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

สนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด

เทีย่วหนึ่ง  กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Air Asia X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระ   

  ลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่

จ ากดั 

  จ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 
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 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนั

กฬีาหรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมที่

พกัไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้

เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์

ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้

มากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็

ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่าท าวซี่าชาวต่างชาต ิซึง่ไมไ่ดร้บัการยกเวน้ยืน่วซี่ากรุป๊ (กรณต่ีางชาตจิา่ยเพิม่จากค่าทวัร ์1,000 หยวน และผู้

เดนิทางเป็นผูด้ าเนินการยื่นวซี่าเอง) 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

× ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใช้เพียงส าเนาหนังสือเดินทาง (ส าหรบัผู้ถือ

พาสปอรต์ไทยและเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้) หรอื ค่าวซี่าจนีท่องเทีย่วแบบเดีย่ว (4วนัท าการ) ท่านละ 

1,700 บาท (ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยโดยท่านตอ้งไปยืน่ดว้ยตวัเอง) 
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หมายเหตุ  

- หากยกเลิกเดนิทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถน าไปใช้กบัการเดินทางครัง้อื่นๆได ้

รวมทัง้ไมส่ามารถคนืเงนิค่าวซี่าไดทุ้กกรณ ี  

- กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดนิทางพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทางที่บนิลงปักกิ่ง / ปักกิ่ง+เซี่ยงไฮ ้

(เทีย่ว 2 เมอืง) ตอ้งยืน่วซี่าเดี่ยวเท่านัน้ 

- ในกรณีรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซี่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทัง้สิน้ ท าใหไ้ม่สามารถยื่นวซี่ากรุ๊ป

ได้ ผู้เดนิทางจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการท า วซี่าเดี่ยวยื่นปกต ิ4 วนั ท าการ ท่านละ 1,700 บาท 

หรอื วซี่าด่วน 2 วนั ท าการ ท่านละ 2,750 บาท (อตัราดงักล่าวขา้งต้น ส าหรบัผูถ้อืหนังสอืเดนิทาง

ไทยเท่านัน้)  

- กรณทีีส่ามารถยื่นวซี่ากรุป๊ไดแ้ต่ลกูคา้ประสงคต์อ้งการท าวซี่าเดีย่วสามารถตดิต่อตวัแทนรบัท าวซี่า
ใกลบ้า้นท่าน 

- ส าหรบัผู้ที่เคยเดนิทางไปในประเทศ 24 ดงัต่อไปนี้  1.อสิราเอล   2.อฟักานิสถาน   3.ปากสีถาน  

4.อุซเบกสิถาน   5.ทาจกิสิถาน  6.เตริก์เมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 8.อริกั 9.อหิร่าน 10.อยีปิต์ 11.

ซาอุดอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี   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 ก่อนออกเดนิทาง เน่ืองจากเป็นทวัรร์าคาโปรโมชัน่ขออนุญาติ

เกบ็เต็มจ านวนและไม่คืนเงินในการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ และตดัทีน่ัง่การจองภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น 

ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหาก

ยงัไม่ได้รบัยอดเงินตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน

จ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั 

เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณลีกูคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ

ในกรณทีีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้
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เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึ้นต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่

สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อให้คณะเดนิทางได้ ทางบรษิทัยนิดทีี่

จะประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลา

เดนิทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่าน

จ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครือ่งบนิ อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิัทประสานงานกบัสายการบนิ เพื่อ

จดัเตรยีมล่วงหน้า กรณีมคี่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิที่เกิด

ขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผู้เดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจา้หน้าที่หลงัจากช าระเงนิ

กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใชใ้นการ

ออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง

ใหท้่านอยา่งน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุป๊) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
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 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กับลูกคา้ที่ไม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้อง

ช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขี้อควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริม่มดืแล้ว สถานที่

ท่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที่

ท่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ที่

สามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตา

ได ้

 ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ 

เหตุการทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้

ทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะต้องมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้

ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงทีท่่านไม่ต้องการไดร้บั

บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้าน เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูก

เกบ็ค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณีที่ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเข้าเมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกดิขึ้นตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท่้านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด 

กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ 

และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้

ส่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่

หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้
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จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั

กระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

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

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั 

จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

 กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง , การนดัหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงั

จดุหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพยีงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิัทฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอตไ์ทย

เท่านัน้) 

•• ส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือน  

ใช้ส าเนาพาสปอรต์ ต้องถ่ายชดัเจน  เหน็ทัง้ 2 หน้าเตม็ ตามตวัอย่างเท่านัน้ !! 
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• รปูถ่าย ถ่ายจากมือถือ หรือ กล้องถ่ายรปูหน้าตรง พื้นหลงัสีขาว ห้ามถ่ายเซลฟ่ี 

และส่งรปูเข้ามาทางไลน์ ได้เลย 

ตามตวัอย่างด้านล่างน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านใดท่ีเคยไป 24 ประเทศดงัน้ี ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุป๊เข้าจีนได้  

ต้องท าการย่ืนวีซ่าเด่ียวเข้าประเทศจีน  
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**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
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