
 

 

 

รหัสทัวร 1900116 
ทัวรจีน เซี่ยงไฮ 5 วัน 3 คืน (XJ) 
ชมไรสตรอเบอร่ีพื้นเมืองหางโจว  ลองเรือคลองขุดโบราณตายว่ินเหอ    
ชมสวนชาหลงจ่ิง   เมิองโบราณอูเจ้ิน  หาดไวทาน  STARBUCK ที่ใหญที่สุดในโลก 

 
 
 
 
 



 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1      กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                            
21.00น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารระหวาง

ประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 4 สายการบิน Thai Air Asia X 
โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการ
เช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ขอควรทราบ 
: ประเทศจีนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หาก
ฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขา
เมือง 

 

วันที่ 2 เซ่ียงไฮ  – เมืองหางโจว – ไรสตอรเบอร่ี ทานไมอ้ัน – ลองเรือคลองขุดโบราณ
ตายุนเหอ - หมูบานใบชา – สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว                            

00.15น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติผูตง เมืองเซ่ียงไฮ ประเทศจีน โดยสายการบิน AIR 
ASIA Xเที่ยวบินที่ XJ 760 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบิน
โดยประมาณ 4.30 ช่ัวโมง ** 

05.30น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติผูตง เมืองเซี่ยงไฮ ประเทศจีน (ตามเวลาทองถ่ินเร็ว
กวาเมืองไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง) หลังผานข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับ
สัมภาระเรียบรอย  

เชา  บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร เมนูต๋ิมซํา 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองหางโจว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของ
มณฑลเจอเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน ศูนยกลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม แหลงเภสัช
อุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะท่ีมีช่ือเสียงแหงหน่ึงของประเทศจีน ซึ่งมีความม่ังค่ังมาก
ท่ีสุดแหงหน่ึง เปนแหลงเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะท่ีมีช่ือเสียงแหงหน่ึงของ
ประเทศจีน ซ่ึงในอดีตมีคําเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจววา “บน
ฟ�ามีสวรรค บนดินมี ซู(โจว) หาง(โจว)” เพลิดเพลินกับทิวทัศนอันงดงามสองฟากถนน 
เมืองหางโจว เคยไดรับการจัดอันดับวาเปนเมืองที่นาอยูลําดับตนๆ ของเมืองจีน ในปจจุบัน



 

 

 

นอกจากข้ึนช่ือเร่ืองชาหลงจิ่งแลว เมืองหางโจว ยังเปนท่ีต้ังสํานักงานใหญของ อาลีบาบา 
เจาพอธุรกิจ อีคอมเมอรซ ยักษใหญของโลก อีกดวย 
นําทาน ชมไรสตรอเบอร่ี ซ่ึงสตรอเบอร่ีถือเปนผลไมพื้นเมืองชนิดหน่ึงของเมืองหางโจว ทุก
ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศการเก็บสตรอเบอร่ีในชวงฤดูใบไมผลิดวยตัวทานเองใหทานได
เดินชมไรและถายรูปเปนท่ีระลึก พรอมเลือกซื้อเปนของฝาก **ลูกคาสามารถทานไดไมอ้ัน
ภายในเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง** (หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย จนทําใหสต
รอเบอร่ีไมออกผลตามฤดูกาล ทางบริษัทฯ จะเปล่ียนเปนผลไมอ่ืนๆ แทน เชน ลูกทอ, 
พุทรา, สาล่ี, เชอรร่ี, แอปเปم�ล ฯลฯ อยางใดอยางหน่ึง โดยไกดทองถ่ินจะเปนผูแนะนํา และ
ดูตามความเหมาะสมของวันเดินทาง วามีสวนผลไมชนิดใดท่ีสามารถใหลูกคาชมไดบาง 
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับวันเดินทางเปนหลัก โดยจะแจงใหทราบกอนเดินทางเขาชม 1 วัน) 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูไกขอทาน + หมูตงปอ (หมูพันป) 
นําทานเดินทางสู คลองขุดโบราณตายุนเหอ ของจีน ซ่ึงมีประวัติความเปนมากวา2,500 ป 
โดนคลองแหงน้ีมีความยาวท้ังหมดประมาณ1,794 กิโลเมตรและคลองขุดน้ีใชแรงงานของ
คน ท่ีโบราณท่ีสุดและเปนคลองท่ียาวท่ีสุดซ่ึงไหลผานปกก่ิง, เทียนสิน, เหอเป�ย, ซานตง, 
เจียงซูและเจอเจียง นําทานลองเรือคลองขุดโบราณตายว่ินเหอ ชวงท่ีอยูเมืองหางโจวจะมี
ความยาว 39 กิโลเมตร ใหทานไดชมวิวทิวทัศนสองขางทางท่ียังคงถูกรักษาแบบโบราณไว 
(รวมคาลองเรือแลว)จากน้ันนําทานสู วัดเซียงจ่ีซี เพราะกราบไหวเทพเจาเตาไฟ หรือ จาวฮุ
นกอง แตกอนมีชายตัดฟนคนหน่ึงแซจาง ช่ือต้ิงฟุ (จางตัน) กําพราบิดาต้ังแตเด็ก เขาเปน
คนซ่ือตรงและกตัญูตอมารดามาก เม่ือมีเงินก็จะใหมารดาเปนคนเก็บ  วันหน่ึงจางต้ิงฟุ
ไดชวยสาวนอยคนหน่ึงไวได ขณะกําลังถูกสองสมุนโจรฉุดไปใหหัวหนา สองโจรสูไมไดหนี
ไปรายงานหัวหนา หัวหนาโจรจึงใหพวกสมุน 20-30 คนมาลอมจับจางต้ิงฟุไปลงโทษท่ีชุม
โจร จางต้ิงฟุตัวคนเดียว น้ํานอยยอมแพไฟ จึงถูกจับไปเผาท้ังเปนในเตาไฟยักษขนาด
เสนผาศูนยกลาง 12 ฟุต ตอนน้ันเผอิญเทพตรวจการณผานมาพบ จึงนําวิญญาณจางต้ิงฟุ 
ข้ึนสวรรครายงานองคเง็กเซียนเม่ือตรวจบันทึกจากเทวทูตพบวาจางต้ิงฟุเปนคนซ่ือตรง
กตัญูมีคุณธรรมนาชมเชย เหตุท่ีถูกเผาท้ังเปนน้ันเกิดจากผลกรรมเน่ืองจากสมัยเปนเด็ก 
ขณะเติมฟนใสเตาไมระวังมีลูกแมวซ่ึงกําลังหลับสนิทติดอยูในฟนดวย องคเง็กเซียนเห็นวา 



 

 

 

จางต้ิงฟุเปนลูกกตัญู มีคุณธรรม จึงมีราชโองการแตงต้ังจางต้ิงฟุเปนเทพเตาไฟ มีหนาท่ี
คอยรายงานความประพฤติท่ีดีและช่ัวของชายหญิงทุกครัวเรือน โดยวันท่ี 24 เดือน 12 
ของทุกปจะตองไปรายงานท่ีสวรรค จากน้ันก็มีพระบัญชาใหเทพอัคคีลงไปเผาผลาญชุมโจร
จนวอดเปนจุณ ประชาชนในแถบน้ันจึงไดอยูอยางสงบสุขเร่ือยมา (ซ่ึงเทพเจาเตาไฟมีแหง
เดียวในประเทศจีน ความเช่ือของคนจีนคือนับถือแลวจะทําใหรวยเหลือกินเหลือใช) 
จากนั้นเดินสู หมูบานเหมยเจียอู ชมสวนชาหลงจิ่ง ไรชาที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองหางโจว 
ไรชาเขียว หลงจ่ิงฉา ซึ่งแปลวาชาบอมังกร ของทะเลสาบซีหู เปนใบชาที่มีชื่อเสียงที่สุด
ชนิดหนึ่งของประเทศจีน กลาวกันวา ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน ทาน
สามารถเลือกซื้อใบชาอยางดีไวเปนของฝากใหกับคนทางบานจากนั้นนําทานเดินทางสู 
สถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองหางโจว สัมผัสรถไฟความเร็วสูง (บัตรโดยสารชั้นปกติ) จาก
สถานี HANGZHOU สู สถานี YUHANG เปนเสนทางรถไฟความเร็วสูงที ่มีความยาว
ทั้งหมด 1,318 กิโลเมตร และวิ่งผานปกก่ิง เทียนสิน เหอเป�ย ซานตง อันฮุย เจียงซู และ
เซี่ยงไฮท้ังหมด 7 เมืองใหญ ซ่ึงว่ิงดวยความเร็วสูงถึง 300 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ�ตชาบูหมอไฟ+ปم�งยาง BBQ 
พักท่ี GARDEN HOTEL , HANGZHOU  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา   
 

วันที่ 3 รานผาไหม – เมิองโบราณอูเจ้ิน (ไมรวมคาลองเรือ) – เซ่ียงไฮ – หาดไวทาน –  
ถนนนานกิง– ราน STARBUCK ที่ใหญที่สุดในโลก                                             

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู รานผาไหม ใหทานไดเลือกชม เอกซ้ือสินคาและผลิตภัณฑ ท่ี

ผลิตดวยผาไหม  
  นําทานเดินทางสู  เมืองโบราณอูเจิ้น เปนทองถิ่นเกาแก อุดมไปดวยโบราณสถานและ

โบราณวัตถุ ตําบลอูเจ้ินต้ังอยูในเมืองถงเซียง มณฑลเจอเจียงทางภาคตะวันออกของจีน 
อยูริมคลองขุด "ตายุนเหอ" ซึ่งเปนคลองขุดที่ยาวที่สุดของโลก หางจากนครเซี่ยงไฮเพียง 
100 กิโลเมตร หางจากเมืองหังโจวเมืองทองเท่ียวท่ีข้ึนช่ือเพียง 60 กิโลเมตร ตําบลอูเจ้ิน 
มีประวัติอารยธรรมที่ยาวนานถึง 7,000 ป มีประวัติในการสรางตําบลที่นานกวา 1,300 



 

 

 

ป จากน้ันนําทาน ลองเรือ เขาสู เมืองโบราณอูเจ้ิน เมืองโบราณท่ีมีชื่อเสียงมากของมณฑล
เจอเจียง ต้ังอยูริมทะเลสาบไทหู ทะเลสาบขนาดใหญท่ีครอบคลุมพื้นท่ีของมณฑลเจอเจียง
และมณพลเจียงซู เปนเมืองโบราณที่อนุรักษและคงสภาพบานเรือนตามแบบสมัยราชวงค
ชิง ไมวาจะเปนลวดลายการแกะสลักไมตามหนาตาง หรือการแกะสลักหินท่ีมีความประณีต
งดงาม ชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวเมืองอูเจิ้น เมืองที่ไดชื่อวา "นครเวนิชแหงมณฑล
เจอเจียง" มีประวัติศาสตรกวา 1,000 ป ชมชีวิตความเปนอยูของชาวบานริมนํ้า สถานท่ี
บงบอกความเปนเจียงหนันซึ่งเปนบานเกิด "เหมาตุน" ชมส่ิงกอสรางโบราณสมัยราชวงศ 
หมิงและราชวงศแมนจู สภาพแวดลอมภายในเมืองโบราณอูเจ้ินน้ันยังคงความสวยงามนา
อยู มีคูคลองไหลผานกลางหมูบาน สะพานขามคูคลอง โบราณสถานและโบราณวัตถุที่
นาสนใจอีกมากมาย ที่แหงนี้ทานจะไดสัมผัสถึงบรรยากาศความเปนเมืองโบราณ และ
ความเปนโมเดิรนท่ีผสมผสานไดอยางลงตัว นอกจากน้ีทานจะไดรับชมกรรมวิธีการทําเหลา
แบบโบราณและการยอมผาแบบด้ังเดิม (ไมรวมคาลองเรือ) 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานเดินทางกลับสู มหานครเซ่ียงไฮ  มหานครท่ีใหญท่ีสุดของประเทศจีน ต้ังอยูบริเวณ
ปากแมนํ้าแยงซี เปนศูนยกลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต มี
พื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14  ลานคน เปนเมืองทาพาณิชยขนาดใหญ
แหงทะเลจีนใต ที่ไดรับการพัฒนาจนถูกขนานนามวา “นครปารีสแหงตะวันออก” 
นําทานเดินทางสู หาดไวทาน ต้ังอยูบนฝم�งตะวันตกของแมนํ้าหวงผูมีความยาวจากเหนือ
จรดใตถึง4กิโลเมตรเปนเขตสถาปตยกรรมที่ไดชื ่อวา “พิพิธภัณฑนานาชาติ” ถือเปน
สัญลักษณท่ีโดดเดนของนครเซ่ียงไฮ อีกท้ังถือเปนศูนยกลางทางดานการเงินการธนาคารท่ี
สําคัญ แหงหนึ่งของเซี่ยงไฮ ตลอดแนวยาวของไวทันเปนแหลงรวมศิลปะสถาปตยกรรมท่ี
หลากหลาย เชน สถาปตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมท้ังการผสมผสานระหวาง
สถาปตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เปนที่ตั้งของหนวยงานภาครัฐ เชน กรมศุลกากร 
โรงแรม และสํานักงานใหญจากนั้นนําทานเดินทางสู ถนนนานกิง ศูนยกลางการชอปปم�งท่ี
คึกคักมากที่สุดของนครเซี่ยงไฮที่ไมมีวันหลับใหล ทั้งยังเปนที่ต้ังหางสรรพสินคามากมาย
และถือเปนยานสวรรคของบรรดาสาวกแบรนดเนมทั้งหลาย นอกจากนี้ที่หาดไวทานยัง



 

 

 

สามารถมองเห็น "หอไขมุก" ซึ่งเปนสัญลักษณของเมืองเซี่ยงไฮไดอยางชัดเจนอีกดวย ใคร
มาเยือนเซี่ยงไฮ จึงตองไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด” จึงเรียกไดวา
มาถึงเซ่ียงไฮจริงๆ  หลังจากชมวิวเมืองเซ่ียงไฮจนเต็มแลว 
นําทานสู ราน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหมที ่นครเซี ่ยงไฮ มา
พรอมกับความย่ิงใหญอลังการ ครองตําแหนงสตารบัคสที่ใหญและสวยที่สุดในโลก ซึ่งได
ทําการเปดตัวไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีเนื ้อที ่ใหญโตถึง 2,787 ตารางเมตร 
ดานบนของรานตกแตงดวยแผนไมรูปหกเหลี่ยมซ่ึงเปนงานแฮนดเมดจํานวน 10,000 แผน 
และที่ต้ังตระหงานอยูกลางรานคือถังค่ัวกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเทาตึก 2 ช้ัน 
ประดับประดาดวยแผนตราประทับแบบจีนโบราณมากกวา 1,000 แผน ซึ ่งบอกเลา
เรื่องราวความเปนมาของสตารบัคส กาแฟที่ค่ัวในถังทองเหลืองนี้จะถูกสงผานไปตามทอ
ทองเหลืองดานบน ซึ่งจะทําใหเกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี มีเคานเตอรที ่ยาวที่สุด ซึ่งมี
ความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตําแหนงเคานเตอรของสตารบัคสท่ีมีความยาวท่ีสุดในโลก 
มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกวา 100 ชนิด รวมท้ังเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้เพียงแหง
เดียว 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูไกแดง 
พักท่ี RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โ ร งแรมระ ดับ  4 ดาวห รื อ

เทียบเทา 
  

วันที่ 4 รานบัวหิมะ – เจาแมกวนอิม วัดหลงหัว – รานหยก – ถนนศิลปะเทียนจ่ือฝาง -  
ซินเทียนต้ี                                                                                              

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
             นําทานเดินทางสู รานนวดเทา ชมการสาธิต การนวดเทา ซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งในการผอน

คลายความเครียด ปรับสมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ พรอมชมครีมเป�า
ซูถัง หรือที่รูจักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และ
แมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน 



 

 

 

 นําทานเดินทางสู วัดหลงหัว เปนวัดที่เกาแกที่สุดตั้งอยูทางตอนใตของมหานครเซี ่ยงไฮ 
ประวัติของวัดความเปนมาของวัดตองเลายอนกลับไปในสมัยสามกก เมื่อป 242 ซุนกวน
ตองการสรางวัดแหงนี้ขึ ้นเพื่ออุทิศใหกับมารดาผูลวงลับจึงเกิดเปนวัดขึ ้นครั้งแรกโดยใน
ตอนน้ันใชช่ือวัดวา “วัดเซียนซ่ือ” แตตอมาไดจึงไดเปลี่ยนเปนหลงหัวซ่ือ ภายในวัดมีวิหาร
เจ็ดหลังต้ังอยูบนพื้นท่ีกวางขวางท่ีสุดในบรรดาวัดของนครเซ่ียงไฮ วิหารแตละหลังมีรูปปم�น
พระพุทธรูปและเทพผูพิทักษประดิษฐานอยูใหผูคนไดเขามากราบไหวขอพรอาทิ ในวิหาร
ใหญมีพระศรีศากยมุณี วิหารพระเมตไตรย หรือ วิหารเจาแมกวนอิมท่ีมีองคเจาแมกวนอิม
พันกรรายลอมดวยพระพุทธรูปสีทอง 500 องค เปนเจาแมกวนอิมพันมือที่แกะมาจากไม
การบูร 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานชม รานหยก ชาวจีนมีความเชื่อวาหยกเปนอัญมณีลํ้าคากวาทองและเพชร เปนสิริ
มงคลแกผูท่ีไดมาครอบครอง ใหทานไดเลือกซ้ือเปนเคร่ืองประดับนําโชคตามอัธยาศัย 
จากนั้นนําทานชม ยานศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง เปนเขตอยูอาศัยของชาวบานในยุค ค.ศ.
1920 – 1930 ประกอบไปดวยบานทรงยุโรปสลับกับบานแบบจีน ถนนแหงนี ้เริ่มมี
ชื่อเสียง ในป ค.ศ. 1998 เพราะการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปนแบบติดดิน หรือท่ี
ปจจุบันเรียกวา “แนวสตรีท” ภายในเต็มไปดวยคาเฟ� และรานขายของที่ระลึก และงาน
แสดงของศิลปนทั้งในและตางประเทศ นําทานเดินทางสู  GLOBAL HARBOR เปน 
SHOPPING MALL ในเมืองที่ใหญที่สุดในโลก กอสรางแบบสถาปตยกรรมสไตลศิลปะ
แบบ โคโลเนียล เปนหนึ่งเดียวในประเทศจีน ใหคุณไดความรูสึกเหมือนชอปปم�งอยูยุโรป
โดยไมตองเดินทางไกลภายในน้ันมีสินคามากมายทั้งในประเทศและตางประเทศ ช้ันสอง
เนนสินคาท่ีออกแบบโดยนักออกแบบช่ือดังใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปم�งและถายรูป 
นําทานเดินทางสู  ยานซินเทียนตี้ เปนแหลงชอปปم�งคนเดิน รานอาหารและแหลงความ
บันเทิงที ่ครบครัน ซินเทียนตี ้ถือเปนปลายทางที ่นาสนใจสําหรับผู ที ่ตองการสัมผัส
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของเมืองเกาในบรรยากาศที่ทันสมัย เปนอีกจุดที่มีความ
คลาสสิกของมหานครเซ่ียงไฮ ทามกลางความวุนวายของเมืองใหญแหงนี้ ยานซิน เทียน ต้ี 
จะทําใหคุณหลุดออกมาจากความยุงเหยิงเหลาน้ัน ดวยตึกและอาคารเกาแก หางรานคา



 

 

 

ตาง ๆ ตกแตงใหมีบรรยากาศที่อบอุนคลายกับในยุโรป มีรานอาหาร รานกาแฟ ใหได
น่ังเลน อานหนังสือเพลิน ๆ มากมาย   

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเส่ียวหลงเปา 
พักท่ี RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โ ร งแรมระ ดับ  4 ดาวห รื อ

เ ท ี ย บ เ ท า 
 

วันที่ 5 สนามบินผูตง(เซี่ยงไฮ)  –  สนามบินดอนเมือง                                                        
เชา  บริการอาหารเชา แบบ SET BOX  
 ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานสู สนามบินนานาชาติผูตง 
06.50น.     ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน AIR ASIA 

X เที ่ยวบินที ่ XJ761  ** ไมมีบริการอาหารและเครื ่องดื ่มบนเครื ่องบิน ใชเวลาบิน
ประมาณ 4.30 ช่ัวโมง ** 

10.15น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 

สายการบิน แอรเอเซียเอ็กซ (XJ) : ข้ึนเคร่ืองท่ีสนามบินดอนเมือง (DMK) 
XJ 760 DMK(กรุงเทพ) - PVG(เซ่ียงไฮ) 00.15 – 05.30 
XJ 761 PVG(เซ่ียงไฮ) - DMK(กรุงเทพ) 06.50 – 10.15 

**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน)  
และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. ** 

 
** หากลูกคาทานใดท่ีจําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถาม

เจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลา
บิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวัน

จองทัวรท้ังน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 
 



 

 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หอง

ละ 
2-3 ทาน  

อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 20 ป) 
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 20 ป) 
อัตราทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิมอัตรา
หองละ 

ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน

อัตราทานละ

วันเดินทางเดือน เมษายน 2562 
03 – 07 เมษายน 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 
04 – 08 เมษายน 62 10,889 13,889 13,889 3,500 5,900 
05 – 09 เมษายน 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 
11 – 15 เมษายน 62 13,889 16,889 16,889 4,500 5,900 
12 – 16 เมษายน 62 14,889 17,889 17,889 4,500 5,900 
13 – 17 เมษายน 62 13,889 16,889 16,889 4,500 5,900 
18 – 22 เมษายน 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 
20 – 24 เมษายน 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 
24 – 28 เมษายน 62 7,889 10,889 10,889 3,500 5,900 
26 – 30 เมษายน 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

27 เม.ย. – 01 พ.ค. 62 10,889 13,889 13,889 3,500 5,900 
 

** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 
บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ 
(Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
 

** เด็กอายุต่ํากวา 20 ปนับจากวันเดินทาง ขออนุญาติเก็บคาทัวรเพ่ิม 3,000 บาทตอทาน ** 
 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,900 บาท **  
(ไมมีท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน และไมรวมคาวีซา) 



 

 

 

** ตามนโยบายรวมกับการทองเท่ียวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมือง
ใหนักทองเท่ียวท่ัวไปไดรูจักคือ รานนวดเทา(บัวหิมะ), รานหยก, รานผาไหม,รานใบชา ซึ่งจําเปนตอง
บรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุกทานทราบวารานทุก
รานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ่ึงจะใชเวลารานละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไมซ้ือข้ึนอยูกับ
ความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังส้ิน และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขาราน
รัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทาน เปนจํานวนเงิน 
400 หยวน / ทาน / ราน 

 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือ

เดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร ทานละ 1,000 
RMB หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกคาตองไปย่ืนวีซาเอง ** 

 
**  ทานท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทํา   
วีซาทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎ
กติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทํา
บัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย ** 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

  คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) 
รวมถึงคาภาษีสนามบิน  และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ 
เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง  กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดย
อางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ 

  คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตให
โหลดกระเป�าสัมภาระ  ลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึน
เคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความ
เหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 



 

 

 

  คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
  คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร 

การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไป เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

  คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม 
  คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    
  คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 

1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม กรมธรรม)  
 
อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาซัก
รีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป 
ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) 
ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระ
ใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สาย
การบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว 
× คาทําวีซาชาวตางชาติ ซึ ่งไมไดรับการยกเวนยื่นวีซากรุ ป (กรณีตางชาติจายเพิ่มจากคาทัวร 

1,000 หยวน และผูเดินทางเปนผูดําเนินการย่ืนวีซาเอง) 
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 



 

 

 

× คาวีซากรุปทองเท่ียวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท ใชเพียงสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับ
ผูถือพาสปอรตไทยและเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน) หรือ คาวีซาจีนทองเที่ยวแบบเดี่ยว 
(4วันทําการ) ทานละ 1,700 บาท (สําหรับผูถือพาสปอรตไทยโดยทานตองไปย่ืนดวยตัวเอง) 

หมายเหตุ  
- หากยกเลิกเดินทาง วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางคร้ังอ่ืนๆได รวมท้ัง

ไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี   
- กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางท่ีบินลงปกก่ิง / ปกก่ิง+เซี่ยงไฮ (เท่ียว 

2 เมือง) ตองย่ืนวีซาเด่ียวเทาน้ัน 
- ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆท้ังส้ิน ทําใหไมสามารถย่ืนวีซากรุปได  

หรือ ทานมีความประสงคจะย่ืนวีซาเด่ียว ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทํา วีซาเด่ียวยื่นปกติ 4 
วัน ทําการ ทานละ 1,700 บาท หรือ วีซาดวน 2 วัน ทําการ ทานละ 2,750 บาท (อัตราดังกลาว
ขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน)  

- สําหรับผูที่เคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังตอไปนี้  1.อิสราเอล   2.อัฟกานิสถาน   3.ปากีสถาน  
4.อุซเบกิสถาน   5.ทาจิกิสถาน  6.เติรกเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหราน 10.อียิปต 11.
ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย   15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 
19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี  21.เยเมน   22.โอมาน   23.จอรแดน   24.โซมาเรีย 

(ต้ังแตป 2014 เปนตนมา ไมสามารถยื่นขอวีซากรุปได ตองทําวีซาเด่ียวเทาน้ัน) 
 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
  กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง เนื่องจากเปนทัวรราคาโปรโมช่ัน

ขออนุญาติเก็บเต็มจํานวนและไมคืนเงินในการยกเลิกไมวากรณีใดๆ และตัดที่น่ังการจองภายใน 
2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความ
ประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มี



 

 

 

คิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคา
พิเศษจํานวนจํากัด  

  กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 
 

เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 
  คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด 

คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะ
เดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดย
ทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ท้ังน้ี กอนคอนเฟร
มลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางานแลวไมสามารถเปล่ียนแปลง
ได 

  กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัว
รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ี
สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท
บิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตาราง
บินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอน
เคร่ืองบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังส้ิน   

  กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปนกรณี
พิเศษ 

  กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจง
บริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที ่ทานเริ่มจองทัวร เพื ่อใหทางบริษัท
ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง  



 

 

 

  กรุณาสงรายชื่อผู เดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

  กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทาง
ใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร 

  หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียม
ตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

  อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถ
เลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน หาก
ตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

  ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน 
จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

  หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  
  ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว 

สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให
เหมาะสม และ หากมีสถานที ่ทองเที ่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื ่นไดตองใชความ
ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เม่ือ
แสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี ่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละ
ประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีท่ีจําเปน
จะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

  เนื ่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี ้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใด
สวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขา



 

 

 

ชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวน
ใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไป
ลวงหนาท้ังหมดแลว 

  กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะ
เกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

  หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหนา
หน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง 
เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี
สิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทาน
ใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการ
ตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับ
แจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสาร
มาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ต๋ัวเคร่ืองบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย 
แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทาง
ประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

  เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) 
สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอิน
พรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด  

  ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู (Twin/Double) 
และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละ
ช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 



 

 

 

  กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังส้ิน 

  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอนวัน
เดินทาง  

  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การ
ยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวางการเดินทาง 
ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมส่ิงของไวท่ี
โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

  รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที ่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม 
 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป (เฉพาะพาสสปอตไทยเทาน้ัน) 
•• สําเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน  
ใชสําเนาพาสปอรต ตองถายชัดเจน  เห็นท้ัง 2 หนาเต็ม ตามตัวอยางเทาน้ัน !! 
• รูปถาย ถายจากมือถือ หรือ กลองถายรูปหนาตรง พื้นหลังสีขาว หามถายเซลฟم� และสงรูปเขามา
ทางไลน ไดเลย 
 
 
 
 

ตามตัวอยางดานลางน้ี 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทานใดท่ีเคยไป 24 ประเทศดังน้ี ไมสามารถใชวีซากรุปเขาจีนได  
ตองทําการย่ืนวีซาเด่ียวเขาประเทศจีน  

 
กรณีทําวีซาแบบเด่ียว ****ไมรวมคาวีซาเด่ียว ชําระเพิ่ม 2,200 บาท**** 

**เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานได             
    ยอมรับเง่ือนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว** 



 

 

 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 
 


