
 

 

รหัสทัวร GS1900116 
ทัวรเซี่ยงไฮ กระบ่ีไรเทียมทาน 5 วัน 3 คืน (XJ) 
ชมไรสตรอเบอร่ีพ้ืนเมืองหางโจว 

ลองเรือคลองขุดโบราณตายว่ินเหอ 

ชมสวนชาหลงจ่ิง  - เมิองโบราณอูเจ้ิน 
หาดไวทาน  STARBUCK ที่ใหญทีสุ่ดในโลก 

 



 

 

สายการบิน แอรเอเซียเอ็กซ (XJ) : ข้ึนเคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 
XJ 760 DMK(กรุงเทพ) - PVG(เซี่ยงไฮ) 00.10 – 05.30 
XJ 761 PVG(เซ่ียงไฮ) - DMK(กรุงเทพ) 06.50 – 10.15 

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

วันที่ 1      กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                 (-/-/-) 
 
21.00น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสาร

ระหวางประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 4 สายการบิน Thai Air 
Asia X โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอด
ขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 
ขอควรทราบ : ประเทศจีนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร 
ดานตรวจคนเขาเมือง 

 
 
 



 

 

วันที่ 
2

เซ่ียงไฮ  – เมืองหางโจว – ไรสตอรเบอร่ี ทานไมอ้ัน – 
ลองเรือคลองขุดโบราณตายุนเหอ- หมูบานใบชา –  

สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว                                                   (B/L/D)                         
 
00.10น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติผูตง เมืองเซ่ียงไฮ ประเทศจีน โดยสายการบิน 

AIR ASIA Xเที่ยวบินที่ XJ 760 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช
เวลาบินโดยประมาณ 4.30 ช่ัวโมง ** 

05.30น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติผูตง เมืองเซี่ยงไฮ ประเทศจีน (ตามเวลาทองถ่ิน
เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจ
รับสัมภาระเรียบรอย  

เชา  บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร เมนูต๋ิมซํา 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองหางโจว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เมืองหลวง
ของมณฑลเจอเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน ศูนยกลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม แหลง
เภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะท่ีมีช่ือเสียงแหงหน่ึงของประเทศจีน ซึ่งมีความม่ังค่ัง
มากที่สุดแหงหน่ึง เปนแหลงเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีช่ือเสียงแหงหน่ึงของ
ประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคําเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจววา “บน
ฟ�ามีสวรรค บนดินมี ซู(โจว) หาง(โจว)” เพลิดเพลินกับทิวทัศนอันงดงามสองฟากถนน 
เมืองหางโจว เคยไดรับการจัดอันดับวาเปนเมืองที่นาอยูลําดับตนๆ ของเมืองจีน ใน
ปจจุบันนอกจากขึ้นช่ือเร่ืองชาหลงจ่ิงแลว เมืองหางโจว ยังเปนที่ต้ังสํานักงานใหญของ 
อาลีบาบา เจาพอธุรกิจ อีคอมเมอรซ ยักษใหญของโลก อีกดวย 
นําทาน ชมไรสตรอเบอร่ี ซึ่งสตรอเบอร่ีถือเปนผลไมพ้ืนเมืองชนิดหน่ึงของเมืองหางโจว 
ทุกทานจะไดสัมผัสบรรยากาศการเก็บสตรอเบอร่ีในชวงฤดูใบไมผลิดวยตัวทานเองให
ทานไดเดินชมไรและถายรูปเปนที่ระลึก พรอมเลือกซื้อเปนของฝาก **ลูกคาสามารถทาน
ไดไมอ้ันภายในเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง** (หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย 
จนทําใหสตรอเบอร่ีไมออกผลตามฤดูกาล ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนเปนผลไมอ่ืนๆ แทน 
เชน ลูกทอ, พุทรา, สาลี,่ เชอรร่ี, แอปเปم�ล ฯลฯ อยางใดอยางหน่ึง โดยไกดทองถ่ินจะ



 

 

เปนผูแนะนํา และดูตามความเหมาะสมของวันเดินทาง วามีสวนผลไมชนิดใดที่สามารถ
ใหลูกคาชมไดบาง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวันเดินทางเปนหลัก โดยจะแจงใหทราบกอนเดินทางเขา
ชม 1 วัน) 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูไกขอทาน + หมูตงปอ (หมูพันป) 

นําทานเดินทางสู คลองขุดโบราณตายุนเหอ ของจีน ซึ่งมีประวัติความเปนมากวา
2,500 ป โดนคลองแหงน้ีมีความยาวทั้งหมดประมาณ1,794 กิโลเมตรและคลองขุดน้ี
ใชแรงงานของคน ที่โบราณที่สุดและเปนคลองที่ยาวที่สุดซึ่งไหลผานปกก่ิง, เทียนสิน, 
เหอเป�ย, ซานตง, เจียงซูและเจอเจียง นําทานลองเรือคลองขุดโบราณตายวิ่นเหอ ชวงที่
อยูเมืองหางโจวจะมีความยาว 39 กิโลเมตร ใหทานไดชมวิวทิวทัศนสองขางทางท่ียังคง
ถูกรักษาแบบโบราณไว (รวมคาลองเรือแลว) 



 

 

 
จากนั้นนําทานสู วัดเซียงจี่ซี เพราะกราบไหวเทพเจาเตาไฟ หรือ จาวฮุนกอง แตกอนมี
ชายตัดฟนคนหนึ่งแซจาง ชื่อติ้งฟุ (จางตัน) กําพราบิดาตั้งแตเด็ก เขาเปนคนซื่อตรงและ
กตัญูตอมารดามาก เมื่อมีเงินก็จะใหมารดาเปนคนเก็บ  วันหนึ่งจางติ้งฟุไดชวยสาว
นอยคนหน่ึงไวได ขณะกําลังถูกสองสมุนโจรฉุดไปใหหัวหนา สองโจรสูไมไดหนีไปรายงาน
หัวหนา หัวหนาโจรจึงใหพวกสมุน 20-30 คนมาลอมจับจางต้ิงฟุไปลงโทษที่ชุมโจร จาง
ติ ้งฟุตัวคนเดียว นํ ้านอยยอมแพไฟ จึงถูกจับไปเผาทั ้งเปนในเตาไฟยักษขนาด
เสนผาศูนยกลาง 12 ฟุต ตอนนั้นเผอิญเทพตรวจการณผานมาพบ จึงนําวิญญาณจางต้ิง
ฟุ ขึ้นสวรรครายงานองคเง็กเซียน 
เม่ือตรวจบันทึกจากเทวทูตพบวาจางต้ิงฟุเปนคนซื่อตรงกตัญูมีคุณธรรมนาชมเชย เหตุ
ที่ถูกเผาท้ังเปนน้ันเกิดจากผลกรรมเน่ืองจากสมัยเปนเด็ก ขณะเติมฟนใสเตาไมระวังมีลูก
แมวซึ่งกําลังหลับสนิทติดอยูในฟนดวย องคเง็กเซียนเห็นวา จางติ้งฟุเปนลูกกตัญู มี
คุณธรรม จึงมีราชโองการแตงตั้งจางติ้งฟุเปนเทพเตาไฟ มีหนาที่คอยรายงานความ
ประพฤติที่ดีและช่ัวของชายหญิงทุกครัวเรือน โดยวันที่ 24 เดือน 12 ของทุกปจะตองไป
รายงานที่สวรรค จากนั้นก็มีพระบัญชาใหเทพอัคคีลงไปเผาผลาญชุมโจรจนวอดเปนจุณ 
ประชาชนในแถบนั้นจึงไดอยู อยางสงบสุขเรื ่อยมา (ซึ ่งเทพเจาเตาไฟมีแหงเดียวใน
ประเทศจีน ความเช่ือของคนจีนคือนับถือแลวจะทําใหรวยเหลือกินเหลือใช) 



 

 

 
จากนั้นเดินสู หมูบานเหมยเจียอู ชมสวนชาหลงจิ่ง ไรชาที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองหาง
โจว ไรชาเขียว หลงจิ่งฉา ซึ่งแปลวาชาบอมังกร ของทะเลสาบซีหู เปนใบชาที่มีชื่อเสียง
ที่สุดชนิดหน่ึงของประเทศจีน กลาวกันวา ด่ืมชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน 
ทานสามารถเลือกซื้อใบชาอยางดีไวเปนของฝากใหกับคนทางบาน 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ�ตชาบูหมอไฟ+ปم�งยาง BBQ 
จากนั้นนําทานเดินทางสู สถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองหางโจว สัมผัสรถไฟความเร็วสูง 
(บัตรโดยสารชั้นปกติ) จากสถานี HANGZHOU สูสถานี YUHANG เปนเสนทางรถไฟ
ความเร็วสูงที่มีความยาวทั้งหมด 1,318 กิโลเมตร และวิ่งผานปกกิ่ง เทียนสิน เหอเป�ย 
ซานตง อันฮุย เจียงซู และเซี่ยงไฮทั้งหมด 7 เมืองใหญ ซึ่งวิ่งดวยความเร็วสูงถึง 300 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง 



 

 

 
พักที่ GARDEN HANGZHOU HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา  

วันที่ 3 รานผาไหม – เมิองโบราณอูเจ้ิน (ไมรวมคาลองเรือ) – เซ่ียงไฮ – หาดไวทาน – 
ถนนนานกิง   – ราน STARBUCK ที่ใหญที่สุดในโลก                                 (B/L/D)  

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู รานผาไหม ใหทานไดเลือกชม เอกซื้อสินคาและผลิตภัณฑ 
ที่ผลิตดวยผาไหม  

  นําทานเดินทางสู เมืองโบราณอูเจิ้น เปนทองถิ่นเกาแก อุดมไปดวยโบราณสถานและ
โบราณวัตถุ ตําบลอูเจิ้นตั้งอยูในเมืองถงเซียง มณฑลเจอเจียงทางภาคตะวันออกของจีน 
อยูริมคลองขุด "ตายุนเหอ" ซึ่งเปนคลองขุดที่ยาวที่สุดของโลก หางจากนครเซี่ยงไฮเพียง 
100 กิโลเมตร หางจากเมืองหังโจวเมืองทองเที่ยวที่ขึ้นชื่อเพียง 60 กิโลเมตร ตําบลอู
เจิ้น มีประวัติอารยธรรมที่ยาวนานถึง 7,000 ป มีประวัติในการสรางตําบลที่นานกวา 
1,300 ป จากนั้นนําทานเที่ยวชมหมูบานเมืองโบราณที่มีชื ่อเสียงมากของมณฑลเจ
อเจียง ต้ังอยูริมทะเลสาบไทหู ทะเลสาบขนาดใหญที่ครอบคลุมพื้นที่ของมณฑลเจอเจียง
และมณพลเจียงซู เปนเมืองโบราณที่อนุรักษและคงสภาพบานเรือนตามแบบสมัยราชวงค
ชิง ไมวาจะเปนลวดลายการแกะสลักไมตามหนาตาง หรือการแกะสลักหินที่มีความ



 

 

ประณีตงดงาม ชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวเมืองอูเจิ้น เมืองท่ีไดช่ือวา "นครเวนิชแหง
มณฑลเจอเจียง" มีประวัติศาสตรกวา 1,000 ป ชมชีวิตความเปนอยูของชาวบานริมนํ้า 
สถานที่บงบอกความเปนเจียงหนันซึ่งเปนบานเกิด "เหมาตุน" ชมสิ่งกอสรางโบราณสมัย
ราชวงศ หมิงและราชวงศแมนจู สภาพแวดลอมภายในเมืองโบราณอูเจิ้นนั้นยังคงความ
สวยงามนาอยู มีคูคลองไหลผานกลางหมูบาน สะพานขามคูคลอง โบราณสถานและ
โบราณวัตถุที่นาสนใจอีกมากมาย ที่แหงนี้ทานจะไดสัมผัสถึงบรรยากาศความเปนเมือง
โบราณ และความเปนโมเดิรนที่ผสมผสานไดอยางลงตัว นอกจากนี้ทานจะไดรับชม
กรรมวิธีการทําเหลาแบบโบราณและการยอมผาแบบด้ังเดิม (ไมรวมคาลองเรือ) 

   
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําทานเดินทางกลับสู มหานครเซี่ยงไฮ  มหานครที่ใหญที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู
บริเวณปากแมน้ําแยงซี เปนศูนยกลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียง
ใต มีพ้ืนที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14  ลานคน เปนเมืองทาพาณิชยขนาด
ใหญแหงทะเลจีนใต ที่ไดรับการพัฒนาจนถูกขนานนามวา “นครปารีสแหงตะวันออก” 
นําทานเดินทางสู หาดไวทาน ตั้งอยูบนฝم�งตะวันตกของแมนํ้าหวงผูมีความยาวจากเหนือ
จรดใตถึง4กิโลเมตรเปนเขตสถาปตยกรรมที่ไดชื่อวา “พิพิธภัณฑนานาชาติ” ถือเปน
สัญลักษณที่โดดเดนของนครเซ่ียงไฮ อีกทั้งถือเปนศูนยกลางทางดานการเงินการธนาคาร



 

 

ที่สําคัญ แหงหน่ึงของเซี่ยงไฮ ตลอดแนวยาวของไวทันเปนแหลงรวมศิลปะสถาปตยกรรม
ที่หลากหลาย เชน สถาปตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหวาง
สถาปตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เปนที่ตั้งของหนวยงานภาครัฐ เชน กรมศุลกากร 
โรงแรม และสํานักงานใหญ 
จากนั้นนําทานเดินทางสู ถนนนานกิง ศูนยกลางการชอปปم�งที่คึกคักมากที่สุดของนคร
เซี่ยงไฮที่ไมมีวันหลับใหล ทั้งยังเปนที่ตั้งหางสรรพสินคามากมายและถือเปนยานสวรรค
ของบรรดาสาวกแบรนดเนมทั้งหลาย นอกจากนี้ที่หาดไวทานยังสามารถมองเห็น "หอ
ไขมุก" ซึ่งเปนสัญลักษณของเมืองเซี่ยงไฮไดอยางชัดเจนอีกดวย ใครมาเยือนเซี่ยงไฮ จึง
ตองไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด” จึงเรียกไดวามาถึงเซี่ยงไฮจริงๆ  
หลังจากชมวิวเมืองเซี่ยงไฮจนเต็มแลว 

 
นําทานสูราน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหมที่นครเซี่ยงไฮ มา
พรอมกับความย่ิงใหญอลังการ ครองตําแหนงสตารบัคสที่ใหญและสวยท่ีสุดในโลก ซึ่งได
ทําการเปดตัวไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีเนื้อที่ใหญโตถึง 2,787 ตารางเมตร 
ดานบนของรานตกแตงดวยแผนไมรูปหกเหลี่ยมซึ่งเปนงานแฮนดเมดจํานวน 10,000 
แผน และที่ต้ังตระหงานอยูกลางรานคือถังค่ัวกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเทาตึก 2 
ชั้น ประดับประดาดวยแผนตราประทับแบบจีนโบราณมากกวา 1,000 แผน ซึ่งบอกเลา



 

 

เรื่องราวความเปนมาของสตารบัคส กาแฟที่คั่วในถังทองเหลืองนี้จะถูกสงผานไปตามทอ
ทองเหลืองดานบน ซึ่งจะทําใหเกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี มีเคานเตอรที่ยาวที่สุด ซึ่งมี
ความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตําแหนงเคานเตอรของสตารบัคสที่มีความยาวที่สุดใน
โลก มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกวา 100 ชนิด รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้เพียง
แหงเดียว 

 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูไกแดง 
พักที่  RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือ
เทียบเทา 
  

วันที่ 4 รานบัวหิมะ – เจาแมกวนอิม วัดหลงหัว – รานหยก – ถนนศิลปะเทียนจ่ือฝาง –  
ซินเทียนต้ี                                                                                (B/L/D) 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

             นําทานเดินทางสู รานนวดเทา ชมการสาธิต การนวดเทา ซึ่งเปนอีกวิธีหน่ึงในการผอน
คลายความเครียด ปรับสมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ พรอมชมครีม



 

 

เป�าซูถัง หรือที่รูจักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุพอง 
และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน 

 นําทานเดินทางสู วัดหลงหัว เปนวัดที่เกาแกที่สุดตั้งอยูทางตอนใตของมหานครเซี่ยงไฮ 
ประวัติของวัดความเปนมาของวัดตองเลายอนกลับไปในสมัยสามกก เม่ือป 242 ซุนกวน
ตองการสรางวัดแหงนี้ขึ้นเพื่ออุทิศใหกับมารดาผูลวงลับจึงเกิดเปนวัดขึ้นครั้งแรกโดยใน
ตอนนั้นใชช่ือวัดวา “วัดเซียนซื่อ” แตตอมาไดจึงไดเปลี่ยนเปนหลงหัวซื่อ ภายในวัดมี
วิหารเจ็ดหลังตั้งอยูบนพื้นที่กวางขวางที่สุดในบรรดาวัดของนครเซี่ยงไฮ วิหารแตละหลัง
มีรูปปم�นพระพุทธรูปและเทพผูพิทักษประดิษฐานอยูใหผูคนไดเขามากราบไหวขอพรอาทิ 
ในวิหารใหญมีพระศรีศากยมุณี วิหารพระเมตไตรย หรือ วิหารเจาแมกวนอิมที่มีองคเจา
แมกวนอิมพันกรรายลอมดวยพระพุทธรูปสีทอง 500 องค เปนเจาแมกวนอิมพันมือที่
แกะมาจากไมการบูร 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําทานชม รานหยก ชาวจีนมีความเชื่อวาหยกเปนอัญมณีลํ้าคากวาทองและเพชร เปน
สิริมงคลแกผูที่ไดมาครอบครอง ใหทานไดเลือกซื้อเปนเคร่ืองประดับนําโชคตามอัธยาศัย 
จากน้ันนําทานชม ยานศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง เปนเขตอยูอาศัยของชาวบานในยุค ค.ศ.
1920 – 1930 ประกอบไปดวยบานทรงยุโรปสลับกับบานแบบจีน ถนนแหงนี้เริ ่มมี



 

 

ชื่อเสียง ในป ค.ศ. 1998 เพราะการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปนแบบติดดิน หรือที่
ปจจุบันเรียกวา “แนวสตรีท” ภายในเต็มไปดวยคาเฟ� และรานขายของที่ระลึก และงาน
แสดงของศิลปนทั้งในและตางประเทศ นําทานเดินทางสู GLOBAL HARBOR เปน 
SHOPPING MALL ในเมืองที่ใหญที่สุดในโลก กอสรางแบบสถาปตยกรรมสไตลศิลปะ
แบบ โคโลเนียล เปนหนึ่งเดียวในประเทศจีน ใหคุณไดความรูสึกเหมือนชอปปم�งอยูยุโรป
โดยไมตองเดินทางไกลภายในน้ันมีสินคามากมายทั้งในประเทศและตางประเทศ ชั้นสอง
เนนสินคาที่ออกแบบโดยนักออกแบบชื่อดังใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปم�งและ
ถายรูป 

 
นําทานเดินทางสู ยานซินเทียนต้ี เปนแหลงชอปปم�งคนเดิน รานอาหารและแหลงความ
บันเทิงที ่ครบครัน ซินเทียนตี ้ถือเปนปลายทางที ่นาสนใจสําหรับผู ที ่ตองการสัมผัส
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของเมืองเกาในบรรยากาศที่ทันสมัย เปนอีกจุดที่มีความ
คลาสสิกของมหานครเซี่ยงไฮ ทามกลางความวุนวายของเมืองใหญแหงน้ี ยานซิน เทียน 
ตี้ จะทําใหคุณหลุดออกมาจากความยุงเหยิงเหลานั้น ดวยตึกและอาคารเกาแก หาง
รานคาตาง ๆ ตกแตงใหมีบรรยากาศที่อบอุนคลายกับในยุโรป มีรานอาหาร รานกาแฟ 
ใหไดน่ังเลน อานหนังสือเพลิน ๆ มากมาย   



 

 

 
 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเส่ียวหลงเปา 
พักที่  RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือ
เทียบเทา 
 
วันที่ 5    สนามบินผูตง(เซ่ียงไฮ)  –  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                               (B/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา แบบ SET BOX  
 ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานสู สนามบินนานาชาติผูตง 
06.50น.     ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน AIR 

ASIA X เที่ยวบินที่ XJ761  ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลา
บินประมาณ 4.30 ช่ัวโมง ** 

10.15น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
************************************************* 

 
 
 



 

 

** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ

ปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิน
ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
20 ป) 

อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
20 ป) 

อัตราทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 
อัตรา 
หองละ 

ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

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 

วันเดินทางเดือน พฤษภาคม 2562 
20 – 24 พฤษภาคม 62 8,889 11,889 11,889 3,500 5,900 



 

 

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

26 – 30 พฤษภาคม 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

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

วันเดินทางเดือน มิถุนายน 2562 
12 – 16 มิถุนายน 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

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

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

วันเดินทางเดือน กันยายน 2562 
03 – 07 กันยายน 62 10,889 13,889 13,889 3,500 5,900 

04 – 08 กันยายน 62 10,889 13,889 13,889 3,500 5,900 

10 – 14 กันยายน 62 10,889 13,889 13,889 3,500 5,900 

11 – 15 กันยายน 62 10,889 13,889 13,889 3,500 5,900 

21 – 25 กันยายน 62 10,889 13,889 13,889 3,500 5,900 

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

พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 

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

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

(ไมมีที่น่ังบนเคร่ืองบิน และไมรวมคาวีซา) 
 



 

 

** ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคา
พ้ืนเมืองใหนักทองเท่ียวทั่วไปไดรูจักคือ รานนวดเทา(บัวหิมะ), รานหยก, รานผาไหม,รานใบชา 
ซ่ึงจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุก
ทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ่ึงจะใชเวลารานละประมาณ 45-90 
นาที ซ้ือหรือไมซ้ือข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถา

หากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
เก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจากทาน เปนจํานวนเงิน 400 หยวน / ทาน / ราน 

 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือ

หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร 
ทานละ 1,000 RMB หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกคาตองไปย่ืนวีซาเอง ** 

 
**  ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน
การทํา   วีซาทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัท
ทัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของ

ทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยาง
นอย 2 อาทิตย ** 

 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) 
รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ 
เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใดเท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดย
อางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ตามที่ตามที่ตาราง อัตราคาบริการระบุ 

 
 
 



 

 

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

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพ
และความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที ่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี ่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  

 
อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คา
ซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ 
ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ 
(Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดย
สวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ ้าหนักเกินกวาที ่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  



 

 

× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่
สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว 
× คาทําวีซาชาวตางชาติ ซึ่งไมไดรับการยกเวนยื่นวีซากรุป (กรณีตางชาติจายเพิ่มจากคาทัวร 

1,000 หยวน และผูเดินทางเปนผูดําเนินการย่ืนวีซาเอง) 
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
× คาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท ใชเพียงสําเนาหนังสือเดินทาง 

(สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทานั้น) หรือ คาวีซาจีนทองเที่ยว
แบบเดี่ยว (4วันทําการ) ทานละ 1,700 บาท (สําหรับผูถือพาสปอรตไทยโดยทานตองไปย่ืน
ดวยตัวเอง) 

 
หมายเหตุ  
- หากยกเลิกเดินทาง วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางคร้ัง

อ่ืนๆได รวมทั้งไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี   
- กรณีเด็กอายุตํ ่ากวา 18 ป เดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางที ่บินลงปกกิ่ง / 

ปกกิ่ง+เซี่ยงไฮ (เที่ยว 2 เมือง) ตองย่ืนวีซาเด่ียวเทาน้ัน 
- ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุ ป ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําใหไม

สามารถยื่นวีซากรุปได ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทํา วีซาเดี่ยวยื่นปกติ 4 
วัน ทําการ ทานละ 1,700 บาท หรือ วีซาดวน 2 วัน ทําการ ทานละ 2,750 บาท 
(อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน)  

- กรณีที่สามารถยื่นวีซากรุปไดแตลูกคาประสงคตองการทําวีซาเด่ียวสามารถติดตอ
ตัวแทนรับทําวีซาใกลบานทาน 

- 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 ไมสามารถย่ืนขอวีซากรุปได ตองทําวีซาเด่ียวเทาน้ัน) 

 เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง เนื่องจากเปนทัวรราคา

โปรโมช่ันขออนุญาติเก็บเต็มจํานวนและไมคืนเงินในการยกเลิกไมวากรณีใดๆ และตัดที่น่ัง
การจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 
น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และ
หากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ัน
หมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพี
เรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 

เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด 

คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะ
เดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป 
โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กอน
คอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลวไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงได 

 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ต๋ัว
รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที ่สามารถเลื ่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที ่สายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิ
กาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง



 

 

สนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเคร่ืองบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆ
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งส้ิน   

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อใหทางบริษัท
ประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทางบริษัทของสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่
หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถ
เลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน หาก
ตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน 
จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

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

สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให
เหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใชความ



 

 

ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร 
เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละ
ประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีที่
จําเปนจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวน
ใดสวนหน่ึงที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเท่ียวใดที่ไมสามารถ
เขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืนคาใชจายไมวา
สวนใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไป
ลวงหนาทั้งหมดแลว 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนา
หนึ ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือ
เดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ 
เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ
เดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการ
กงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ 
ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง 
หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ตั๋วเครื ่องบิน) ทานสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบ



 

 

กรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของ
แตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) 
สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอิน
พรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุด  

 ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกต างกัน จ ึ งอาจท ําให ห องพักแบบห องพักเด ี ่ ยว (Single) และห องคู  
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแตละ
แบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , 
การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํา
ส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง 
ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมส่ิงของไว
ที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
 

 

 



 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซาทองเท่ียวประเทศจีนแบบกรุป (เฉพาะพาสสปอตไทยเทาน้ัน) 
•• สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน  
ใชสําเนาพาสปอรต ตองถายชัดเจน  เห็นทั้ง 2 หนาเต็ม ตามตัวอยางเทาน้ัน !! 
• รูปถาย ถายจากมือถือ หรือ กลองถายรูปหนาตรง พื้นหลังสีขาว หามถายเซลฟم� และสงรูป
เขามาทางไลน ไดเลย 

ตามตัวอยางดานลางน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ทานใดที่เคยไป 24 ประเทศดังน้ี ไมสามารถใชวีซากรุปเขาจีนได  
ตองทําการย่ืนวีซาเด่ียวเขาประเทศจีน  

 
กรณีทําวีซาแบบเด่ียว ****ไมรวมคาวีซาเด่ียว ชําระเพ่ิม 2,200 บาท**** 



 

 

**เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานได                
ยอมรับเง่ือนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว** 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 
 


