
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHANGHAI HANGZHOU ZHUJIAJIAO (5D3N) 
“PVG01 SHANGHAI ไอ้หนุ่มหมดัเมา” 

สายการบิน NOK SCOOT (XW) 
 

 
 

บินด้วยสายการบิน นกสกูต๊ (XW) : ขึ4นเครื7องที7สนามบินดอนเมือง (DMK) 

ไฟท์บนิเฉพาะพีเรียตเดือนเมษายน ���� เลื�อนเวลาบนิเร็วขึ !น 

XW 858 DMK(กรงุเทพ) - PVG(เซี7ยงไฮ้) 19.30 – 00.45 
XW 857 PVG(เซี7ยงไฮ้) - DMK(กรงุเทพ) 02.00 – 05.30 

 

พีเรียตเดนิทางเดือนอื�นๆ ไฟท์บินปกต ิ

XW 858 DMK(กรงุเทพ) - PVG(เซี7ยงไฮ้) 21.05 – 02.20 
XW 857 PVG(เซี7ยงไฮ้) - DMK(กรงุเทพ) 03.35 – 07.10 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที7 G      กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) - สนามบินผูต่ง(เซี7ยงไฮ้)                                                           (-/-/-) 
 

18.00น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 
� ชั �น 3 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ หมายเลข 7-+ สายการบิน Nok Scoot โดยมเีจา้หน้าที'ของบรษิทัฯ คอยใหก้าร
ต้อนรบั อํานวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ําแนะนําเพื'อเตรยีมความพรอ้ม
ก่อนออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศจนีไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เนื�อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าที'ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้า
เมอืง  

21.05น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซี7ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบนิ Nok Scoot 
เที'ยวบนิที' XW 858 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครื'องดื'มบนเครื'องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 4.30 ชั 'วโมง ** 

02.20น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซี7ยงไฮ้ ประเทศจีน (ตามเวลาทอ้งถิ'นเรว็กว่าเมอืงไทย
ประมาณ 1 ชั 'วโมง) หลงัผ่านขั �นตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

 นําท่านเดนิทางสู่โรงแรมที'พกั....โดยรถตูโ้รงแรมรบัที'สนามบนิ เนื'องจากเวลา ��.�� – 06.00 น. รถบสัใหญ่ 
ไมส่ามารถขึ�นทางด่วนได ้ตามกฏหมายจราจรของเมอืงจนี 

พกัที7  RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที7 2 เซี7ยงไฮ้ – ร้านผา้ไหม – เมืองหางโจว – เจดียน์างพญางขูาว – หมู่บา้นใบชา – ถนนคน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินเหอฝั 7งเจีย – สมัผสัรถไฟหวัจรวดเมืองหางโจว                                             (B/L/D)                         
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัจากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ ร้านผา้ไหม ใหท่้านไดเ้ลอืกชม เอกซื�อสนิคา้และผลติภณัฑ ์ที'ผลติดว้ยผา้
ไหม จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ เมืองหางโจว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ J ชั 'วโมง) เมอืงหลวงของมณฑลเจ้
อเจยีง � ใน 7 นครโบราณของจนี ศูนยก์ลางเศรษฐกจิวฒันธรรม แหล่งเภสชัอุตสาหกรรมและสถาบนัศลิปะ
ที'มชีื'อเสยีงแห่งหนึ'งของประเทศจนี ซึ'งมคีวามมั 'งคั 'งมากที'สุดแห่งหนึ'ง เป็นแหล่งเภสชัอุตสาหกรรมและ
สถาบนัศลิปะที'มชีื'อเสยีงแห่งหนึ'งของประเทศจนี ซึ'งในอดตีมคีาํเปรยีบเปรยถงึความสวยงามของเมอืง
หงัโจวและซโูจวว่า “บนฟ้ามสีวรรค ์บนดนิม ีซ(ูโจว) หาง(โจว)” เพลดิเพลนิกบัทวิทศัน์อนังดงามสองฟาก
ถนน เมอืงหางโจว เคยไดร้บัการจดัอนัดบัว่าเป็นเมอืงที'น่าอยูล่ําดบัตน้ๆ ของเมอืงจนี ในปจัจบุนันอกจาก
ขึ�นชื'อเรื'องชาหลงจิ'งแลว้ เมอืงหางโจว ยงัเป็นที'ตั �งสํานักงานใหญ่ของ อาลบีาบา เจา้พ่อธุรกจิ อคีอมเมอรซ์ 
ยกัษ์ใหญ่ของโลก อกีดว้ย 

เที7ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูไก่ขอทาน + หมตูงปอ (หมพูนัปี) 
นําท่านเที'ยวชม เจดียน์างพญางูขาว หรอื เหลยฟงถ่า ซึ'งเป็นเจดยี์ที'ตั �งอยู่บนยอดเขารมิทะเลสาบซีหู 
จากตํานานอนัโด่งดงัของนางพญางูขาวที'ถูกเจดยีแ์ห่ งนี�ครอบไว้จวบจนปจัจุบนั ให้ท่านได้สมัผสัตํานาน
เล่าขานผ่านภาพแกะสลกัดว้ยไมห้อม ที'ใชฝี้มอืการแกะสลกัอย่างวจิติรบรรจง รวมถงึภาพและเรื'องราวการ
ประสตู ิตรสัรูแ้ละปรนิิพพานขององคส์มัมาสมัพุทธเจา้ ใหท่้านขึ�นลฟิทแ์กว้เพื'อชมทวิทศัน์ของทะเลสาบซหีู
โดยรอบ  
 

 
 

จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ ร้านใบชา ให้ท่านได้ชมิชาที'มชีื'อเสยีงของประเทศจนีหลากหลายชนิด ชาเป็น
สนิคา้ขึ�นชื'อของเมอืงจนี ที'น่าลิ�มลองมหีลายชนิด นําท่านเดนิทางสู่ ถนนโบราณเหอฝั 7งเจีย เป็นถนนสาย
หนึ'งที'สะทอ้นใหเ้หน็ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมอนัเก่าแก่ของหงัโจวไดอ้ยา่งด ีถนนสายนี�มคีวามยาว R7� 
เมตร กวา้ง���เมตร ในปจัจุบนัยงัคงไวซ้ึ'งสภาพดั �งเดมิของสิ'งปลูกสรา้งโบราณส่วนหนึ'งแลว้ บา้นเรอืนทั �ง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สองข้างทางที'สร้างขึ�นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลงัคาสีคราม อิสระช้อปปิ�งตามอัธยาศัยกับสินค้า
พื�นเมอืง ของที'ระลกึและของเล่นมากมาย 
 

 
 

จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟความเรว็สูงเมืองหางโจว สมัผสัรถไฟความเรว็สูง (บตัรโดยสารชั �น
ปกติ) จากสถานี HANGZHOU สู่สถานี YUHANG เป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที'มคีวามยาวทั �งหมด 
1,J�\ กโิลเมตร และวิ'งผ่านปกักิ'ง เทยีนสนิ เหอเป่ย ซานตง อนัฮุย เจยีงซู และเซี'ยงไฮ้ทั �งหมด + เมอืง
ใหญ่ ซึ'งวิ'งดว้ยความเรว็สงูถงึ J�� กโิลเมตร/ชั 'วโมง 
 

 
 

คํ7า  บริการอาหารคํ7า ณ ภตัตาคาร เมนู บฟุเฟ่ต่ชาบหูม้อไฟ+ปิ4 งย่าง BBQ 
พกัที7 GARDEN HOTEL , HANGZHOU  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที7 3          ร้านยางพารา – เมิองโบราณจเูจี7ยเจี7ยว (รวมค่าล่องเรือ) – เซี7ยงไฮ้ – ย่านซินเทียนตี4 (B/L/D)  
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
   นําท่านเดินทางสู่ ร้านหมอนยางพารา ให้ท่านได้เลอืกชมสินค้าและผลติภณัฑ์เพื'อสุขภาพชนิดต่างๆ 

จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี7ยว (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ J ชั 'วโมง) ซึ'งตั �งอยู่ทางทศิ
ตะวนัตกของเซี'ยงไฮ ้รมิฝ ั 'งทะเลสาบดื�นซาน และอยูร่ะหว่างมณฑลเจอ๋เจยีงกบัมณฑลเจยีงซ ูเป็นตําบลนํ�า
แห่งวฒันธรรมโบราณ ตดิอนัดบัหนึ'งในสี'ที'มชีื'อเสยีงโด่งดงัในบรรดาตําบลนํ�าของเมอืงเซี'ยงไฮ ้อกีทั �งไดช้ื'อ
ว่าเป็นไข่มุกใต้แม่นํ�าแยงซีเกียงจนถึงปจัจุบนันี� ท่านจะได้ล่องเรอืชมเมอืงจูเจยีเจี'ยว ซึ'งเป็นเมอืงที'มี
สิ'งก่อสรา้งทางวฒันธรรมโบราณของราชวงศห์มงิและราชวงศซ์งิอยูม่ากมาย (รวมค่าล่องเรอืเรยีบรอ้ยแลว้) 

 

 
 

เที7ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําท่านเดนิทางกลบัสู่ มหานครเซี7ยงไฮ้ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ � ชั 'วโมง) มหานครที'ใหญ่ที'สุดของ
ประเทศจนี ตั �งอยูบ่รเิวณปากแม่นํ�าแยงซ ีเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวนัออกเฉียง
ใต ้มพีื�นที' 7,��� ตร.กม. มปีระชากรประมาณ  �R  ลา้นคน เป็นเมอืงท่าพาณชิยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจนีใต้ 
ที'ได้รบัการพฒันาจนถูกขนานนามว่า “นครปารสีแห่งตะวนัออก” นําท่านเดนิทางสู่ ย่านซินเทียนตี4 เป็น
แหล่งช้อปปิ�งคนเดนิ รา้นอาหารและแหล่งความบนัเทงิที'ครบครนั ซนิเทยีนตี�ถอืเป็นปลายทางที'น่าสนใจ
สําหรบัผู้ที'ต้องการสมัผสัประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของเมอืงเก่าในบรรยากาศที'ทนัสมยั เป็นอกีจุดที'มี
ความคลาสสกิของมหานครเซี'ยงไฮ ้ท่ามกลางความวุ่นวายของเมอืงใหญ่แห่งนี� ย่านซนิ เทยีน ตี� จะทําให้
คุณหลุดออกมาจากความยุ่งเหยิงเหล่านั �น ด้วยตึกและอาคารเก่าแก่ ห้างร้านค้าต่าง ๆ ตกแต่งให้มี
บรรยากาศที'อบอุ่นคลา้ยกบัในยโุรป มรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ ใหไ้ดน้ั 'งเล่น อ่านหนงัสอืเพลนิ ๆ มากมาย   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คํ7า  บริการอาหารคํ7า ณ ภตัตาคาร  
พกัที7  RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
   

วนัที7 4 
    ร้านบวัหิมะ – หาดไวทาน – ถนนนานกิง – ร้าน STARBUCK ที7ใหญ่ที7สดุในโลก – อโุมงค ์ 
    เลเซอร ์ – ร้านหยก – ตลาดเฉินหวงัเมี7ยว – สนามบินผูต่ง                                                      (B/L/D) 

 

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

ปรบัสมดุลใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิพรอ้มชมครมีเป่าซู่ถงั หรอืที'รูจ้กักนัดใีนชื'อ บวัหิมะ 
สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรกัษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามญัประจําบ้าน นําท่าน
เดนิทางสู่ หาดไว่ทาน ตั �งอยู่บนฝ ั 'งตะวนัตกของแม่นํ�าหวงผู่มคีวามยาวจากเหนือจรดใต้ถงึRกโิลเมตรเป็น
เขตสถาปตัยกรรมที'ไดช้ื'อว่า “พพิธิภณัฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็นสญัลกัษณ์ที'โดดเด่นของนครเซี'ยงไฮ ้อกีทั �งถอื
เป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารที'สําคญั แห่งหนึ'งของเซี'ยงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทนัเป็นแหล่ง
รวมศลิปะสถาปตัยกรรมที'หลากหลาย เช่น สถาปตัยกรรมแบบโรมนั โกธคิ บารอค รวมทั �งการผสมผสาน
ระหว่างสถาปตัยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นที'ตั �งของหน่วยงานภาครฐั เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และ
สาํนกังานใหญ่ จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ ถนนนานกิง ศูนยก์ลางการชอ้ปปิ�งที'คกึคกัมากที'สุดของนครเซี'ยง
ไฮท้ี'ไม่มวีนัหลบัใหล ทั �งยงัเป็นที'ตั �งหา้งสรรพสนิคา้มากมายและถอืเป็นย่านสวรรคข์องบรรดาสาวกแบรนด์
เนมทั �งหลาย นอกจากนี�ที'หาดไว่ทนัยงัสามารถมองเหน็ "หอไข่มุก" ซึ'งเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงเซี'ยงไฮ้ได้
อย่างชดัเจนอกีดว้ย ใครมาเยอืนเซี'ยงไฮ ้จงึต้องไปแวะชมความงามแบบคลาสสกิของ “เดอะบนัด”์ จงึเรยีก
ไดว้่ามาถงึเซี'ยงไฮจ้รงิๆ  หลงัจากชมววิเมอืงเซี'ยงไฮจ้นเตม็แลว้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เที7ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูไก่แดง 
นําท่านสู่รา้น STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ที'นครเซี'ยงไฮ้ มาพรอ้มกบัความยิ'งใหญ่
อลงัการ ครองตําแหน่งสตาร์บคัส์ที'ใหญ่และสวยที'สุดในโลก ซึ'งได้ทําการเปิดตวัไปเมื'อวนัที' 7 ธนัวาคม 
�a7� มเีนื�อที'ใหญ่โตถงึ �,+\+ ตารางเมตร ด้านบนของร้านตกแต่งด้วยแผ่นไม้รูปหกเหลี'ยมซึ'งเป็นงาน
แฮนดเ์มดจาํนวน ��,��� แผ่น และที'ตั �งตระหง่านอยู่กลางรา้นคอืถงัคั 'วกาแฟทองเหลอืงขนาด R� ตนั สูง
เท่าตกึ � ชั �น ประดบัประดาดว้ยแผ่นตราประทบัแบบจนีโบราณมากกว่า �,��� แผ่น ซึ'งบอกเล่าเรื'องราว
ความเป็นมาของสตารบ์คัส ์กาแฟที'คั 'วในถงัทองเหลอืงนี�จะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลอืงดา้นบน ซึ'งจะทํา
ใหเ้กดิเสยีงราวกบัเสยีงดนตร ีมเีคาน์เตอรท์ี'ยาวที'สุด ซึ'งมคีวามยาวถงึ �7.b เมตร ครองตําแหน่งเคาน์เตอร์
ของสตาร์บคัส์ที'มคีวามยาวที'สุดในโลก มเีครื'องดื'มหลากหลายมากกว่า ��� ชนิด รวมทั �งเครื'องดื'มที'มี
เฉพาะสาขานี�เพยีงแห่งเดยีว 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร ์ อุโมงค์ลอดแม่นํ�าสายแรกในประเทศจนี เพื'อข้ามไปยงัฝ ั 'งตรงข้ามใช้เวลา
ประมาณ a นาท ีภายในอุโมงคต์กแต่งดว้ยเเสงเลเซอร ์เป็นรปูต่างๆ 
 

 
 

นําท่านชม ร้านหยก ชาวจนีมคีวามเชื'อว่าหยกเป็นอญัมณลีํ�าค่ากว่าทองและเพชร เป็นสริมิงคลแก่ผูท้ี'ไดม้า
ครอบครอง ใหท่้านไดเ้ลอืกซื�อเป็นเครื'องประดบันําโชคตามอธัยาศยั จากนั �นนําท่านสู่ ตลาดเฉินหวงัเมี7ยว 
หรอืตลาดรอ้ยปี เซี'ยงไฮ ้เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมอืงเซี'ยงไฮอ้าคารบ้านเรอืนบรเิวณนี�เป็นสถาปตัยกรรม
โบราณสมยัราชวงศ์หมงิและชงิ แต่ทําเป็นร้านขายของมทีั �งของพื�นเมอืงโบราณ ของที'ระลกึ และสนิค้า
สมยัใหม่อย่างรองเทา้กฬีา กระเป๋า อกีทั �งยงัมรีา้นขายขนมและอาหารพื�นเมอืงอกีมากมาย  ใหท่้านอสิระช้
อปปิ�งตามอธัยาศยั 
 

 
 

คํ7า  บริการอาหารคํ7า ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูเสี7ยวหลงเปา 
  ไดเ้วลาอนัสมควรนําทุกท่านสู่ สนามบินนานาชาติผูต่ง 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที7 5     สนามบินผูต่ง(เซี7ยงไฮ้)  –  สนามบินดอนเมือง                                                        (-/-/-) 
 

03.35น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ  โดยสายการบิน Nok Scoot เที7ยวบิน
ที7 XW 857  ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครื'องดื'มบนเครื'องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 4.30 ชั 'วโมง ** 

07.10น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

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

** หากลกูค้าท่านใดที7จาํเป็นต้องออกตั lวภายใน (ตั lวเครื7องบิน , ตั lวรถทวัร ์, ตั lวรถไฟ) กรณุาสอบถาม
เจ้าหน้าของบริษทั ทกุครั 4งก่อนทาํการออกตั lวเนื7องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี7ยนไฟลท์ หรือ 
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯ

ทราบในวนัจองทวัรท์ั 4งนี4เพื7อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

m-n ท่าน  
อตัราท่านละ 

G เดก็ m ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
20 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
20 ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเดี7ยว 
เพิ7ม 

อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตั lว
เครื7องบิน

อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน มีนาคม 2562 
21 – 25 มนีาคม 62 8,889 11,889 11,889 3,500 4,900 

28 ม.ีค. – 01 เม.ย. 62 8,889 11,889 11,889 3,500 4,900 

วนัเดินทางเดือน เมษายน 2562 
02 – 06 เมษายน 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

05 – 09 เมษายน 62 10,889 13,889 13,889 3,500 5,900 

09 – 13 เมษายน 62 10,889 13,889 13,889 3,500 5,900 

12 – 16 เมษายน 62 15,889 18,889 18,889 4,500 5,900 

13 – 17 เมษายน 62 14,889 17,889 17,889 4,500 5,900 

16 – 20 เมษายน 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

18 – 22 เมษายน 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

23 – 27 เมษายน 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

25 – 29 เมษายน 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

30 เม.ย. – 04 พ.ค. 62 10,889 13,889 13,889 3,500 5,900 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดินทางเดือน พฤษภาคม 2562 
02 – 06 พฤษภาคม 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

07 – 11 พฤษภาคม 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

09 – 13 พฤษภาคม 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

14 – 18 พฤษภาคม 62 11,889 14,889 14,889 3,500 5,900 

17 – 21 พฤษภาคม 62 11,889 14,889 14,889 3,500 5,900 

21 – 25 พฤษภาคม 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

23 – 27 พฤษภาคม 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

28 พ.ค. – 01 ม.ิย. 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

30 พ.ค. – 03 ม.ิย. 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

วนัเดินทางเดือน มิถนุายน 2562 
04 – 08 มถินุายน 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

06 – 10 มถินุายน 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

11 – 15 มถินุายน 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

13 – 17 มถินุายน 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

18 – 22 มถินุายน 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

20 – 24 มถินุายน 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

25 – 29 มถินุายน 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

27 ม.ิย. – 01 ก.ค. 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

วนัเดินทางเดือน กรกฎาคม 2562 
02 – 06 กรกฎาคม 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

04 – 08 กรกฎาคม 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

09 – 13 กรกฎาคม 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

12 – 16 กรกฎาคม 62 11,889 14,889 14,889 3,500 5,900 

13 – 17 กรกฎาคม 62 11,889 14,889 14,889 3,500 5,900 

16 – 20 กรกฎาคม 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

18 – 22 กรกฎาคม 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

23 – 27 กรกฎาคม 62 10,889 13,889 13,889 3,500 5,900 

30 ก.ค. – 03 ส.ค. 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

วนัเดินทางเดือน สิงหาคม 2562 
01 – 05 สงิหาคม 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

06 – 10 สงิหาคม 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

09 – 13 สงิหาคม 62 11,889 14,889 14,889 3,500 5,900 

13 – 17 สงิหาคม 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

15 – 19 สงิหาคม 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

20 – 24 สงิหาคม 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

22 – 26 สงิหาคม 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

27 – 31 สงิหาคม 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

วนัเดินทางเดือน กนัยายน 2562 
03 – 07 กนัยายน 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

05 – 09 กนัยายน 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

10 – 14 กนัยายน 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

12 – 16 กนัยายน 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

17 – 21 กนัยายน 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

19 – 23 กนัยายน 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

24 – 28 กนัยายน 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

วนัเดินทางเดือน ตลุาคม 2562 
11 – 15 ตลุาคม 62 13,889 16,889 16,889 4,500 5,900 

15 – 19 ตลุาคม 62 11,889 14,889 14,889 4,500 5,900 

18 – 22 ตลุาคม 62 11,889 14,889 14,889 4,500 5,900 

19 – 23 ตลุาคม 62 13,889 16,889 16,889 4,500 5,900 

22 – 26 ตลุาคม 62 13,889 16,889 16,889 4,500 5,900 

25 – 29 ตลุาคม 62 13,889 16,889 16,889 4,500 5,900 

26 – 30 ตลุาคม 62 11,889 14,889 14,889 4,500 5,900 
 

** อตัรานี4ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิ7น ตามธรรมเนียม 1,500 
บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง G ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง m ปี ณ วนัเดินทางกลบั 
(Infant) ทั 4งนี4ท่านสามารถให้มากกว่านี4ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี4 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิv ในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ที7สนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** เดก็อายตุํ7ากว่า 20 ปีนับจากวนัเดินทาง ขออนุญาติเกบ็ค่าทวัรเ์พิ7ม 3,000 บาทต่อท่าน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,900 บาท **  
(ไม่มีที7นั 7งบนเครื7องบิน และไม่รวมค่าวีซ่า) 

 

** ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเที7ยวแห่งเมืองจีน ทกุเมือง กาํหนดให้มีการประชาสมัพนัธสิ์นค้า
พื4นเมืองให้นักท่องเที7ยวทั 7วไปได้รู้จกัคือ ร้านหมอนยางพารา, ร้านนวดเท้า(บวัหิมะ), ร้านหยก, ร้านผา้

ไหม,ร้านใบชา ซึ7งจาํเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทวัรด้์วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนให้กบั
นักท่องเที7ยวทกุท่านทราบว่าร้านทกุร้านจาํเป็นต้องรบกวนทกุท่านแวะชม ซึ7งจะใช้เวลาร้านละ

ประมาณ wx-yz นาที ซื4อหรือไม่ซื4อขึ4นอยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั 4งสิ4น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาลจีนทกุเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิv ในการ
เรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที7เกิดขึ4นจากท่าน เป็นจาํนวนเงิน wzz หยวน / ท่าน / ร้าน 

 

** บริษทัขอสงวนสิทธิv  อตัรานี4เฉพาะนักท่องเที7ยว ที7ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั4น กรณีถือหนังสือ
เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิv  เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิ7มจากราคาทวัร ์ท่านละ 1,000 

RMB หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลกูค้าต้องไปยื7นวีซ่าเอง ** 
 

**  ท่านที7ประสงคจ์ะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาํ   
วีซ่าท่านจะต้องรบัผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื7องจากบริษทัทวัรฯ์ ไม่ทราบ
กฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ช้บตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หาก

ท่านทาํบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย ์** 
 

อตัราค่าบริการนี4 รวม 
� ค่าบตัรโดยสารโดยเครื'องบนิ (ตั dว) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชั �นประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ    

และค่าภาษนํี�ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี'ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที'ยวใด เที'ยวหนึ'ง   
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที'เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตั dวเครื'องบนิ ตามที'ตามที'ตาราง 
อตัราค่าบรกิารระบุ 

� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื'องบนิ สายการบนิ Nok Scoot อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า
สมัภาระลงใตท้อ้งเครื'องบนิ โดยมีนํ4าหนักไม่เกิน mz ก.ก. (G ชิ4น) และ ถือขึ4นเครื7องบินได้นํ4าหนักไม่เกิน } ก.ก. 
(ไมจ่าํกดัจาํนวนชิ�น แต่ทั �งนี�เจา้หน้าที'จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื'อนไขของสายการบนิ) ** 

� ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
� ค่าโรงแรมที'พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที'ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

หรอื กจิกรรมอื'นๆ ที'ทาํใหโ้รงแรมตามรายการที'ระยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ uในการปรบัเปลี'ยนโรงแรมที'พกั ไป 
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคญั 

� ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที'ต่างๆ ตามรายการที'ระบุ กรณไีมร่วมจะชี�แจงแต่ละสถานที'ในโปรแกรม 
� ค่าอาหาร ตามรายการที'ระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ uในการเปลี'ยนแปลงตามความเหมาะสม    
� ค่าเบี�ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที'ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื'อนไข

ตามกรมธรรม)์  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนี4 ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื'องดื'ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที'ไมไ่ดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิ'น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 

� ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ � ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทั �งนี�ท่านสามารถให้มากกว่านี�ได้ตาม
ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ uในการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 
ที'สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

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

× ค่าธรรมเนียมการจองที'นั 'งบนเครื'องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสายการ
บนิ และ รุน่ของเครื'องบนิแต่ละไฟลท์ที'ใชบ้นิ ซึ'งอาจเปลี'ยนแปลงไดอ้ยูท่ี'สายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษนํี�ามนั ที'สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ'ม ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั dวเครื'องบนิไปแลว้ 
× ค่าทําวซ่ีาชาวต่างชาต ิซึ'งไม่ได้รบัการยกเว้นยื'นวซ่ีากรุ๊ป (กรณีต่างชาตจิ่ายเพิ'มจากค่าทวัร ์�,��� หยวน และผู้

เดนิทางเป็นผูด้าํเนินการยื'นวซ่ีาเอง) 
× ภาษมีลูค่าเพิ'ม 7% และภาษหีกั ณ ที'จา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
× ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเที7ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใชเ้พยีงสําเนาหนังสอืเดนิทาง (สําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์

ไทยและเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านั �น) หรอื ค่าวซ่ีาจนีท่องเที'ยวแบบเดี'ยว (Rวนัทําการ) ท่านละ �,+�� บาท 
(สาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยโดยท่านตอ้งไปยื'นดว้ยตวัเอง) 

หมายเหตุ  
- หากยกเลกิเดนิทาง วซ่ีากรุ๊ปจะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถนําไปใชก้บัการเดนิทางครั �งอื'นๆได ้รวมทั �ง

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณ ี  
- กรณเีดก็อายตุํ'ากว่า �\ ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางที'บนิลงปกักิ'ง / ปกักิ'ง+เซี'ยงไฮ ้(เที'ยว � 

เมอืง) ตอ้งยื'นวซ่ีาเดี'ยวเท่านั �น 
- ในกรณีรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทั �งสิ�น ทําใหไ้ม่สามารถยื'นวซ่ีากรุ๊ปได้  

หรอื ท่านมคีวามประสงค์จะยื'นวซ่ีาเดี'ยว ผูเ้ดนิทางจะต้องเสยีค่าใชจ้่ายในการทํา วซ่ีาเดี'ยวยื'นปกต ิR 
วนั ทําการ ท่านละ �,+�� บาท หรอื วซ่ีาด่วน � วนั ทําการ ท่านละ �,+a� บาท (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ 
สาํหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านั �น)  

- สาํหรบัผูท้ี'เคยเดนิทางไปในประเทศ �R ดงัต่อไปนี�  �.อสิราเอล   �.อฟักานิสถาน   J.ปากสีถาน  R.อุซ
เบกิสถาน   a.ทาจิกิสถาน  7.เติร์กเมนิสถาน +.คาซัคสถาน \.อิร ัก b.อิหร่าน ��.อียิปต์ ��.
ซาอุดอีาระเบยี ��.ซเีรยี �J.เลบานอน �R.อนิเดยี   �a.ศรลีงักา �7.ลเิบยี �+.ซูดาน �\.แอลจเีรยี �b.
ไนจเีรยี ��.ตุรก ี ��.เยเมน   ��.โอมาน   �J.จอรแ์ดน   �R.โซมาเรยี 
(ตั �งแต่ปี 2014 เป็นตน้มา ไมส่ามารถยื'นขอวซ่ีากรุป๊ได ้ตอ้งทาํวซ่ีาเดี'ยวเท่านั �น)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื7อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
• กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย J� วนั ก่อนออกเดนิทาง เนื7องจากเป็นทวัรร์าคาโปรโมชั 7นขออนุญาติเกบ็

เตม็จาํนวนและไม่คืนเงินในการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ และตดัที'นั 'งการจองภายใน � วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจอง
วนันี� กรุณาชําระเงนิใน�วนัถดัไป ก่อนเวลา �7.�� น. เท่านั �น โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบั
ยอดเงนิตามเวลาที'กําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นต้องทําจองเขา้มา
ใหม ่นั 'นหมายถงึว่า กรณทีี'มคีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิ uไปตามระบบ ตามลาํดบั เนื'องจากทุกพเีรยีด เรามทีี'นั 'ง
ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

• กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลี'ยนชื'อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง + วนั ขอสงวนสทิธิ uไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน
กรณทีี'ไมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงื7อนไขสาํคญัอื7นๆที7ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
• คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นต้องมขีึ�นตํ'า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ'ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที'จะชําระค่าบริการเพิ'มเพื'อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที'จะ
ประสานงาน เพื'อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ uในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื'อนการเดนิทางไปในพี
เรียดวันอื'นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื'อวาง
แผนการเดินทางใหม่อีกครั �ง ทั �งนี�  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ
เจา้หน้าที'เป็นกรณีพเิศษทุกครั �งหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลี'ยนแปลง
ได ้

• กรณีที'ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตั dวภายในประเทศ เช่น ตั dวเครื'องบนิ , ตั dวรถทวัร ์, ตั dวรถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื'อยนืยนักบัเจา้หน้าที'ก่อนทุกครั �ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที'สามารถเลื'อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีที'สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี'ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั �น สิ'งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง
สนามบนิเพื'อเชค็อนิก่อนเครื'องบนิ อย่างน้อย J ชั 'วโมง โดยในส่วนนี�หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ u
ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยที'เกดิขึ�นใดๆทั �งสิ�น   

• กรณทีี'ท่านเป็นอสิลาม ไมท่านเนื�อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าที'เป็นกรณพีเิศษ 
• กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel 

Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย + วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตั �งแต่ที'ท่าน
เริ'มจองทัวร์ เพื'อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื'อจดัเตรียม
ล่วงหน้า กรณีมคี่าใช้จ่ายเพิ'มเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ uในการเรยีกเกบ็
ค่าใชจ้า่ยตามจรงิที'เกดิขึ�นกบัผูเ้ดนิทาง  

• กรุณาส่งรายชื'อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที'หลงัจากชําระเงนิกรณทีี'
ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าที'ใหท้ราบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• กรณีที'ออกบตัรโดยสาร (ตั dว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ uในการรบัผดิชอบไมว่่า
ส่วนใดส่วนหนึ'ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื'อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

• หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอยา่งน้อย a หรอื + วนั ก่อนออกเดนิทาง 

• อตัราทวัรนี์� เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื'องบนิแบบหมู่คณะ (ตั dวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื'อนไฟล์ท วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั �น หากต้องการเปลี'ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าที'เป็นกรณพีเิศษ 

• ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ที'ไมรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีี'ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่า
หอ้งพกัเดี'ยวตามที'ระบุ 

• หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 7 เดอืน ณ วนักลบั  
• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี'โมง

เยน็กจ็ะเริ'มมดืแลว้ สถานที'ท่องเที'ยวต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ �-� 
ช.ม. การเดินทางควรเผื'อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที'ท่องเที'ยว
กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื'นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็น
อย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที'สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื'อ
แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ uเปลี'ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม 
เนื'องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทางการเมอืง การล่าช้าของสาย
การบนิ เงื'อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี�ทาง
บรษิทัจะคํานึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที'จําเป็นจะต้องมี
ค่าใชจ้า่ยเพิ'ม ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

• เนื'องจากการเดนิทางท่องเที'ยวในครั �งนี� เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบั
บรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ u ไมส่ามารถขอรบัเงนิ
คนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ'งที'ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร 
หากระหว่างเดนิทาง สถานที'ท่องเที'ยวใดที'ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วย
สาเหตุใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ uในการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ'งให้ท่าน เนื' องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บ
ค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทั �งหมดแลว้ 

• กรณีที'ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ uไม่
รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที'จะเกิดขึ�นตามมา และ จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัร์ที'
ท่านชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ'ง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าที'สายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 
ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ'ง มหีน้าใดหน้าหนึ'งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ'งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น 
ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที'ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ uไม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันั �น
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา
ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื'อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั
ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที'บรษิทัเรว็ที'สุด เพื'อยนืยนัการเปลี'ยนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที'
บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที'ยงัไม่แ (ตั dวเครื'องบนิ) ท่านสามารถเปลี'ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร
โดยสาร (ตั dวเครื'องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ uในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที'เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ'งโดย
ส่วนใหญ่ตั dวเครื'องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบักระบวนการและขั �นตอน
ของแต่ละคณะ 

• เกี'ยวกบัที'นั 'งบนเครื'องบนิ เนื'องจากบตัรโดยสาร (ตั dว) เป็นลกัษณะของคณะ 
(กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิ uในการเลอืกที'นั 'งบนเครื'องบนิ 
กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามที'สุดใหท่้านไดน้ั 'งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที'สุด  

• ขอ้มูลเพิ'มเตมิเกี'ยวกบัห้องพกัในโรงแรมที'พกั เนื'องจากการวางแปลนแบบ
หอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําให้หอ้งพกัแบบหอ้งพกัเดี'ยว 
(Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ J ท่าน (Triple) จะ
แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั �นกนั (ไม่ตดิกนั
เสมอไป) 

• กรณทีี'ท่านไมผ่่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางต่อ ไม่
ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ uในการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ'งทั �งสิ�น 

• ขอสงวนสทิธิ uการเกบ็ค่านํ�ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิ'ม หากสายการบนิ
มกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดนิทาง  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ u ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าช้า
จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อ
การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิ'งของผดิกฎหมาย ซึ'งอยูน่อกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ u ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิสิ'งของสูญหาย
ระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม และ ขอสงวนสทิธิ uในการเรยีกเก็บ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิ'งของไว้ที'โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงั
จดุหมายปลายทางตามที'ท่านตอ้งการ  

• รายการนี�เป็นเพียงข้อเสนอที'ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิัทฯอีกครั �งหนึ'ง 
หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมที'พกัในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัใน
ระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ'งอาจจะปรบัเปลี'ยนตามที'ระบุในโปรแกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการยื7นวีซ่าท่องเที7ยวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเท่านั4น) 
• สาํเนาหนังสือเดินทาง ที7มีอายเุหลือมากกว่า � เดือน  
ใช้สาํเนาพาสปอรต์ ต้องถ่ายชดัเจน  เหน็ทั 4ง m หน้าเตม็ ตามตวัอย่างเท่านั4น !! 
• รปูถ่าย ถ่ายจากมือถือ หรือ กล้องถ่ายรปูหน้าตรง พื4นหลงัสีขาว ห้ามถ่ายเซลฟี7  และส่งรปูเข้า
มาทางไลน์ ได้เลย 
 

ตามตวัอย่างด้านล่างนี4  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่านใดที7เคยไป mw ประเทศดงันี4  ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุป๊เข้าจีนได้  
ต้องทาํการยื7นวีซ่าเดี7ยวเข้าประเทศจีน  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กรณีทาํวีซ่าแบบเดี7ยว ****ไม่รวมค่าวีซ่าเดี7ยว ชาํระเพิ7ม m,mzz บาท**** 

**เมื7อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                
ยอมรบัเงื7อนไขข้อตกลงทั 4งหมดนี4แล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ที7มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 

 


