
 

 

รหัสทัวร SSH1901390 
ทัวรจีน เซ่ียงไฮ หังโจว อูซี 5 วัน 3 คืน (XW) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลองเรือสัมผัสความงามแหง ทะเลสาบซีหู ตํานานแหงนางพญางูขาว 
หาดไวทาน หาดในตํานาน เจาพอเซ่ียงไฮ  
รานกาแฟ Starbucks Reserve Roastery ใหญและสวยท่ีสุดในโลก 
สวนพุทธศาสนาเหน่ียนฮวาวาน เมืองโบราณสรางข้ึนใหม  
เมนูพิเศษ ซี่โครงหมูอูซี เส่ียวหลงเปา ไกแดง ไกขอทาน และหมูตงปอ 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก      กรุงเทพมหานคร  (ทาอากาศยานดอนเมือง) ทาอากาศยานนานาชาติซางไหผูตง 
  
18.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานดอนเมือง ช้ัน 3 ประตู 5 เคาทเตอร 6 

สายการบินนกสกูต (XW) โดยมีเจาหนาที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและ
นําทานโหลดสัมภาระ 

21.20 น. ออกเดินทางสู มหานครเซ่ียงไฮ ประเทศจีน โดยสายการบิน NOK SCOOT 
เที่ยวบินท่ี XW858   
(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 
วันที่สอง   ทาอากาศยานนานาชาติซางไหผูตง-ท่ีพัก-เซ่ียงไฮ-หังโจว-ลองเรือชมทะเลสาบซีหู 

หมูบานใบชา-ถนนโบราณเหอฝم�งเจีย 
02.20+1 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติซางไหผูตง มหานครเซ่ียงไฮ ประเทศจีน (เวลา

ทองถ่ินประเทศจีน เร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสูโรงแรมท่ีพัก 
มหานครเซี่ยงไฮ มหานครที่ใหญที่สุดของประเทศจีน ต้ังอยูบริเวณปากแมน้ําแยงซี 
เปนศูนยกลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต มีพ้ืนท่ี 
6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14  ลานคน เปนเมืองทาพาณิชยขนาดใหญ
แหงทะเลจีนใต ที่ไดรับการพัฒนาจนถูกขนานนามวา “นครปารีสแหงตะวันออก” 

ท่ีพัก  โรงแรม Linzhen Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1) 

นําทานเดินทางสู เมืองหังโจว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของ
มณฑลเจอเจียง ซ่ึงมีความมั่งค่ังมากท่ีสุดแหงหน่ึง เปนแหลงเภสัชอุตสาหกรรม
และสถาบันศิลปะท่ีมีช่ือเสียงแหงหน่ึงของประเทศจีน ซ่ึงในอดีตมีคําเปรียบเปรย
ถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจววา “บนฟ�ามีสวรรค บนดินมี ซู(โจว) หัง
(โจว)” เพลิดเพลินกับทิวทัศนอันงดงามสองฟากถนน เมืองหังโจว เคยไดรับการจัด
อันดับวาเปนเมืองท่ีนาอยูลําดับตนๆ ของเมืองจีน ในปจจุบันนอกจากข้ึนช่ือเร่ือง



 

 

ชาหลงจิ่งแลว เมืองหังโจว ยังเปนท่ีต้ังสํานักงานใหญของ อาลีบาบา เจาพอธุรกิจ 
อีคอมเมอรซ ยักษใหญของโลก อีกดวย 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! ไกขอทาน+หมูตงปอ (2)  
บาย  นําทาน ลองเรือชมทะเลสาบซีหู ซ่ึงกวี

จีนบรรยายเปรียบเปรยวา “ซีหูเหมือน
นางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุก
ฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเน้ือท่ี 5.66 
ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบวัดได 
15 กม. น้ําลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร ลองเขาสู
เขตทะเลสาบซีหูใหม ลอด 3 สะพานดัง
เขาสูเขตทะเลสาบซีหูเกา ชมทิวทัศนสิบแหงของทะเลสาบซีหู ซ่ึงไดแก ตวนฉาน
เสียน ซานถาน อ้ินเหยิน และหนานผิงอวนจง ใหทานไดด่ืมด่ํากับบรรยากาศความ
งามในทะเลสาบในบรรยากาศท่ีผอนคลาย 
นําทานแวะ ชิมชาที่ หมูบานใบชา ใหทานไดลองชิม “ชาผูเออร” ชาที่มีช่ือเสียง
ของมณฑลยูนาน ชมการสาธิตข้ันตอนการชงชาผูเออร ใบชาที่ไดช่ือวาเปนใบชา
เพ่ือสุขภาพและความงาม 
นําทานเดินทางสู ถนนโบราณเหอฝم�งเจีย เปนถนนสายหน่ึงที่สะทอนใหเห็น
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอันเกาแกของหังโจวไดอยางดี ถนนสายน้ีมีความยาว 
460 เมตร กวาง120เมตร ในปจจุบันยังคงไวซ่ึงสภาพด้ังเดิมของส่ิงปลูกสราง
โบราณสวนหน่ึงแลว บานเรือนท้ังสองขางทางท่ีสรางข้ึนใหมลวนสรางจากไมและ
มุงหลังคาสีคราม อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัยกับสินคาพ้ืนเมือง ของท่ีระลึกและของ
เลนมากมาย 

ค่ํา  บริการอาหาค่ํา ณ ภัตตาคาร (3)   
พัก  โรงแรม Liang'an International Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาวม     
 
 
    



 

 

วันที่สาม หังโจว-อูซี-รานไขมุก-สวนพุทธศาสนาเหน่ียนฮวาวาน-รานผาไหม-ยานซินเทียน
ต้ี  

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

นําทานเดินทางสู เมืองอูซี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) ซึ่งไดรับการขนาน
นามวา “เซ่ียงไฮนอย” เน่ืองจากเปนเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไทหูลอมรอบ 
ทะเลสาบไทหู เปน 1 ใน 5 แหงทะเลสาบน้ําจืดที่มีขนาดใหญของจีน เปนเมือง
เกาแกประวัติศาสตรยาวนานรวมสามพันกวาปในยุคราชวงศโจวและฉิน  
นําทานชม รานไขมุก  ประเทศท่ีผลิตไขมุกน้ําจืดรายใหญท่ีสุดในเวลาน้ี ใหทานได
มีโอกาสเลือกซ้ือตามอัธยาศัย 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! ซี่โครงหมูอูซี (5)   
บาย นําทานเดินทางสู สวนพุทธศาสนาเหน่ียนฮวาวาน ต้ังอยูติดกับพระพุทธรูปหลิง

ซาน เปนเมืองโบราณท่ีสรานข้ึนมาใหม เหมาะกับการพักผอนเปนอยางมาก 
นําทานเดินทางกลับสู มหานครเซ่ียงไฮ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) มหา
นครที่ใหญท่ีสุดของประเทศจีน ต้ังอยูบริเวณปากแมน้ําแยงซี เปนศูนยกลางการ
คมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต มีพ้ืนที่ 6,200 ตร.กม. มี
ประชากรประมาณ  14  ลานคน เปนเมืองทาพาณิชยขนาดใหญแหงทะเลจีนใต ท่ี
ไดรับการพัฒนาจนถูกขนานนามวา “นครปารีสแหงตะวันออก” 
นําทานชม รานผาไหม ที่ข้ึนช่ือของประเทศของจีน  ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาที่ทํา
จากผาไหม เชนผาหม เส้ือผา รองเทา เปนตน 

ค่ํา  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 
 นําทานเดินทางสู ยานซินเทียนต้ี เปนอีกจุดท่ีมี
ความคลาสสิกของมหานครเซี่ยงไฮ ทามกลาง
ความวุนวายของเมืองใหญแหงน้ี ยานซิน เทียน 
ต้ี จะทําใหคุณหลุดออกมาจากความยุงเหยิง
เหลาน้ัน ดวยตึกและอาคารเกาแก หางรานคาตาง ๆ ตกแตงใหมีบรรยากาศที่
อบอุนคลายกับในยุโรป มีรานอาหาร รานกาแฟ ใหไดน่ังเลน อานหนังสือเพลิน ๆ 
มากมาย  



 

 

ท่ีพัก  โรงแรม Linzhen Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 
 
วันที่ส่ี      รานนวดเทา(บัวหิมะ)-หาดไวทาน-ลอดอุโมงคเลเซอร-รานหยก-ตลาดเฉิง

หวังเม่ียว 
   ถนนนานกิง-รานกาแฟ Starbucks-ทาอากาศยานนานาชาติซางไหผูตง 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

นําทานเดินทางสู รานนวดเทา ชมการสาธิต การนวดเทา ซ่ึงเปนอีกวิธีหน่ึงในการ
ผอนคลายความเครียด ปรับสมดุลให
การไหลเวียนของโลหิตดวยวิธี
ธรรมชาติ พรอมชมครีมเป�าซูถัง หรือที่
รูจักกันดีในช่ือ บัวหิมะ สรรพคุณเปน
เลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุพอง 
และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจํา
บาน 
นําทานเดินทางสู หาดไวทาน ต้ังอยูบนฝم�งตะวันตกของแมน้ําหวงผูมีความยาวจาก
เหนือจรดใตถึง4กิโลเมตรเปนเขตสถาปตยกรรมที่ไดช่ือวา “พิพิธภัณฑนานาชาติ” 
ถือเปนสัญลักษณที่โดดเดนของนครเซ่ียงไฮ อีกท้ังถือเปนศูนยกลางทางดาน
การเงินการธนาคารที่สําคัญ แหงหน่ึงของเซ่ียงไฮ ตลอดแนวยาวของไวทันเปน
แหลงรวมศิลปะสถาปตยกรรมท่ีหลากหลาย เชน สถาปตยกรรมแบบโรมัน โกธิค 
บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เปนท่ีต้ัง
ของหนวยงานภาครัฐ เชน กรมศุลกากร โรงแรม และสํานักงานใหญ 
นําทาน ลอดอุโมงคเลเซอร อุโมงคลอดแมน้ําสายแรกในประเทศจีน เพ่ือขามไปยัง
ฝم�งตรงขามใชเวลาประมาณ 5 นาท ีภายในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอร เปนรูป
ตางๆ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! ไกแดง โตะละ 2 ตัว (8) 



 

 

บาย นําทานชม รานหยก ชาวจีนมีความเช่ือวา
หยกเปนอัญมณีล้ําคากวาทองและเพชร เปน
สิริมงคลแกผูท่ีไดมาครอบครอง ใหทานได
เลือกซ้ือเปนเคร่ืองประดับนําโชคตาม
อัธยาศัย 
นําทานเดินทางสู ตลาดเฉิงหวังเม่ียว หรือท่ี
เรียกกันวา วัดเทพเจาประจําเมือง เคยต้ังอยูใจกลางเมืองเกา ซ่ึงไดกลายเปนศูนย
รวมสินคา และอาหารพ้ืนเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณของชาวเซี่ยงไฮมีการ
ผสมผสานระหวางอดีตและปจจุบันไดอยางลงตัว ซ่ึงเปนยานสินคาราคาถูกที่มีช่ือ
อีกยานหน่ึงของนครเซ่ียงไฮ ใหทานอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 

ค่ํา  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! เส่ียวหลงเปา  (9) 
นําทานเดินทางสู ถนนนานกิง ถนนแหงน้ีเปรียบเหมือนยานสีลมของเมืองไทย 
หรือยานออรชารด ของสิงคโปร ถนนน้ีมีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มี
หางสรรพสินคามากมายอยูบนถนนแหงน้ีเปนยานท่ีคึกคักและทันสมัยที่สุดในเซ่ียง
ไฮ  
นําทานเดินทางสู รานกาแฟ 
Starbucks Reserve Roastery 
สตารบัคสสาขาใหมท่ีนครเซ่ียงไฮ มา
พรอมกับความย่ิงใ หญอลังการ ครอง
ตําแหนงสตารบัคสที่ใหญและสวยที่สุด
ในโลก เปดใหบริการ เม่ือวันท่ี 6 
ธันวาคม 2560 มีเคร่ืองด่ืม
หลากหลายมากกวา 100 ชนิด รวมท้ังเคร่ืองด่ืมท่ีมีเฉพาะสาขาน้ีแหงเดียว 
นอกจากน้ันยังมีอาหารและขนมมากมาย ในสวนเบเกอร่ีที่ใชช่ือวา Princi™ ซึ่ง
เปนการรวมมือกับรานเบเกอร่ีช่ือดังจากอิตาลี และเปนสาขาแรกในเอเชีย มีการ
ทําขนมกันสดๆ ใหมๆ ที่รานทุกวันมากกวา 80 ชนิด โดยเชฟชาวจีนมากกวา 30 
คนนอกจากน้ี สตารบัคสยังนําเทคโนโลยี AR สรางความสนุกสนานใหกับลูกคา 
โดยรวมมือกับบริษัทจีนยักษใหญ อาลีบาบา เม่ือจอโทรศัพทไปยังจุดตางๆ ในราน 



 

 

เชน ถังค่ัวกาแฟ ก็จะมีรายละเอียดตางๆ ปรากฏข้ึนในโทรศัพท และลูกคายังได
สนุกสนานไปกับการจอโทรศัพทไปยังจุดตางๆ 
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติซางไหผูตง  

 
วันทีห่า      ทาอากาศยานนานาชาติซางไหผูตง-กรุงเทพมหานคร  (ทาอากาศยานดอนเมือง) 
 
03.35 น. เหินฟ�าเดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน NOK 

SCOOT เท่ียวบินที ่XW857  
 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
07.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความ

ประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 
พัก 2 -3 ทาน 
ตอหอง 

ราคาเด็ก 
(อายุ 2-18 ป) พักเด่ียว 

25 กุมภาพันธ - 01 มีนาคม (ไฟลท
ปฐมฤกษ) 8,888.- 11,888.- 3,500.- 

27 กุมภาพันธ – 03 มีนาคม 2562 8,888.- 11,888.- 3,500.- 

02 – 06 มีนาคม 2562 8,888.- 11,888.- 3,500.- 

09 - 13 มีนาคม 2562  9,888.- 12,888.- 3,500.- 

13 - 17 มีนาคม 2562  9,888.- 12,888.- 3,500.- 

16 - 20 มีนาคม 2562  10,888.- 13,888.- 3,500.- 



 

 

20 - 24 มีนาคม 2562  10,888.- 13,888.- 3,500.- 

23 - 27 มีนาคม 2562  10,888.- 13,888.- 3,500.- 

27 - 31 มีนาคม 2562  10,888.- 13,888.- 3,500.- 

30 มีนาคม – 03 เมษายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

03 – 07 เมษายน 2562  (วันจักรี) 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

06 – 10 เมษายน 2562  (วันจักรี) 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

07 - 11 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

08 - 12 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

09 – 13 เมษายน 2562 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

10 – 14 เมษายน 2562 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

11 – 15 เมษายน 2562 (วันสงกรานต) 15,888.- 18,888.- 3,500.- 

12 - 16 เมษายน 2562 (วันสงกรานต) 15,888.- 18,888.- 3,500.- 

13 - 17 เมษายน 2562 (วันสงกรานต) 15,888.- 18,888.- 3,500.- 

14 - 18 เมษายน 2562 (วันสงกรานต) 15,888.- 18,888.- 3,500.- 

15 - 19 เมษายน 2562 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

16 - 20 เมษายน 2562 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

17 – 21 เมษายน 2562 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

20 - 24 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

21 - 25 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 



 

 

22 - 26 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

23 - 27 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

24 - 28 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

25 - 29 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

26 - 30 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

02 - 06 พฤษภาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

04 - 08 พฤษภาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

08 - 12 พฤษภาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

11 - 15 พฤษภาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

15 - 19 พฤษภาคม 2562 (วันวิสาขบูชา) 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

18 - 22 พฤษภาคม 2562 (วันวิสาขบูชา) 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

22 - 26 พฤษภาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

25 - 29 พฤษภาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

01 - 05 มิถุนายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

05 - 09 มิถุนายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 



 

 

08 - 12 มิถุนายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

12 - 16 มิถุนายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

15 -19 มิถุนายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

19 - 23 มิถุนายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

22 - 26 มิถุนายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

26 - 30 มิถุนายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

03 - 07 กรกฎาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

06 - 10 กรกฎาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

10 - 14 กรกฎาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

17 - 21 กรกฎาคม 2562 (วันเขาพรรษา) 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

20 - 24 กรกฎาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

23 - 27 กรกฎาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

27 - 31 กรกฎาคม 2562  
(วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10) 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

31 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

03 - 07 สิงหาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

07 - 11 สิงหาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

11 - 15 สิงหาคม 2562 (วันแม) 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

14 - 18 สิงหาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 



 

 

17 - 21 สิงหาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

21 - 25 สิงหาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

24 - 28 สิงหาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

31 สิงหาคม – 04 กันยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

04 - 08 กันยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

07 - 11 กันยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

11 - 15 กันยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

14 - 18 กันยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

18 - 22 กันยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

21 - 25 กันยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

25 - 29 กันยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

12 – 16 ตุลาคม 2562  12,888.- 15,888.- 3,500.- 

13 – 17 ตุลาคม 2562  12,888.- 15,888.- 3,500.- 

14 - 18 ตุลาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

15 - 19 ตุลาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

16 - 20 ตุลาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

17 - 21 ตุลาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

18 - 22 ตุลาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.- 



 

 

 
**โรงแรมท่ีพัก และโปรแกรมทองเท่ียวอาจมีการสลับปรับเปล่ียนข้ึนอยูกับความเหมาะสม และ

คํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก** 
**การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา** 
 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ : รายการทัวรทองเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความ
เหมาะสมอันเน่ืองจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ข้ันตอนการตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศหรือกรณีอ่ืนๆโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาโดยมีตัวแทนบริษัท
(มัคคุเทศก,หัวหนาทัวร,คนขับรถของแตละประเทศ)เปนผูบริหารเวลาปรับเปล่ียนตามความ
เหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจร,การตรวจคนเขาเมืองหรือสาเหตุอ่ืนที่ไมไดมาจากทาง
บริษัท โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ...กรุณา
อานรายการและเง่ือนไขขอตกลงอยางละเอียดกอนทําการจองทัวรหรือชําระเงินจากน้ันจะถือวา
ลูกคารับทราบตามขอกําหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น ทางบริษัทจะไม
รับผิดชอบทุกกรณี. 

19 - 23 ตุลาคม 2562 (วันปยมหาราช) 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

20 – 24 ตุลาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

21 - 25 ตุลาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

22 - 26 ตุลาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

23 - 27 ตุลาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

24 - 28 ตุลาคม 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

25 - 29 ตุลาคม 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

26 - 30 ตุลาคม 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

27 - 31 ตุลาคม 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 



 

 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพ่ือรวมโปรโมทสินคาพ้ืนเมือง   ในนามของรานรัฐบาล  
คือ รานใบชา,  รานไขมุก, รานผาไหม, รานนวดเทา(บัวหิมะ), รานหยก ซ่ึงจําเปนตองระบุไวใน
โปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา ราน
รัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ือข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปน
หลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง 
หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่
เกิดข้ึนจากทานเปนจํานวนเงิน 400 หยวน/ทาน/ราน 
 
**ราคาสําหรับลูกคาที่ไมตองการต๋ัวเคร่ืองบิน 6,888 บาท** 

* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยมัคคุเทศกและ
คนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ 
เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 
 คารถโคชปรับอากาศ  
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละ 1 ช้ิน น้ําหนักไมเกิน 20 กก. 
 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คามัคคุเทศกทองถ่ิน และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เง่ือนไขตามกรรมธรรม) 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
× คาวีซาแบบกรุปทองเท่ียวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท  (สําหรับพาสสปอตไทย 

และเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน)   
× คาธรรมเนียมวีซาเด่ียวเขาประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป

ทองเที่ยว ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทานละ 2,000 บาท** 
× คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ินและหัวหนาทัวร ทานละ 300 หยวน/ทริป/ตอทาน 

(เด็กชําระเทาผูใหญ) 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ 
× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ

สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 
× คาภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันข้ึน ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเพ่ิมตามความเปนจริง กอนการเดินทาง 
× คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ 
× คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
× คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
เดินทางข้ึนต่ํา 15 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน   

 ชําระเต็มจํานวน ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอน
วันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

 สวนที่เหลือ  
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 



 

 

 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม
มีเง่ือนไข 

 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ
เง่ือนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุช่ือพนักงานขาย
มาทางแฟกซ 

 สงรายช่ือสํารองที่น่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย
เซ็นตช่ือพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบินท้ังส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนข้ึนไป และ
เหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง  
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 15 ทาน  



 

 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก
บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย 
ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของ
ผูท่ีพัก ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  



 

 

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมมีคาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตหวัน หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 
15. การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศไตหวัน สามารถใหบริการวันละ 10 

ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ        มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลา
ตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 
เอกสารประกอบการย่ืนวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป   
 สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน  

 
การทําวีซากรุปทองเที่ยวน่ันใชแคเพียงสําเนาพาสปอรต ตองถายชัดเจน เห็นท้ัง 2 ดาน  
ตามตัวอยางเทาน้ัน !!   
กรณีลูกคาไมสะดวกถายรูปสงมา สามารถสงเลมพาสสปอตตัวจริงมาใหกับบริษัทได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตองถายใหติดท้ัง 2 หนาแบบตัวอยาง 
สําหรับผูท่ีเคยเดินทางไป 24 ประเทศ   ภายใน 1 ป ไมสามารถย่ืนขอวีซากรุปได  ตองทําวีซา
เด่ียวเทาน้ัน  

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

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีที่ทานมีความประสงคจะย่ืนวีซาเด่ียว) 
1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือ

เดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ท้ังส้ิน ถาเกิดการชํารุด  เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)  



 

 

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม   
3. รูปถายหนาตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน ยิ้มหามเห็นฟน มองเห็นท้ัง

ใบหนาและใบหูทั้งสองขางชัดเจน และหามสวมเส้ือสีขาว เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือ
ชุดขาราชการ ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา รูปถายมีอายุไม
เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทาน

เอง)  
5. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 

5.1 เดินทางพรอมพอแม  / เดินทางพรอมพอ หรือ แม   
5.1.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ท้ังน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 

  5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
  5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
  5.1.4 กรณีช่ือไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปล่ียนช่ือ 
5.2 เดินทางพรอมญาติ   

5.2.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
5.2.4 กรณีช่ือไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปล่ียนช่ือ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน 

6.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
6.1  ใบอนุญาติการทํางาน ตัวจริงเทาน้ัน ! ! ตออายุการทํางานแลวไมต่ํากวา 3 – 6 เดือน 
6.2  หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต 
6.3 สําเนาต๋ัว + ใบจองโรงแรม 
6.4 สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ข้ันต่ํา 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 

      หมายเหตุ :  



 

 

 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติท่ีทํางานในประเทศไทย และมี
ใบอนุญาติการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผู
เดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

 สําหรับผูท่ีถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 
ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารย่ืนวีซา 

 เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนย่ืนวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

 โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการย่ืนวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เปนเอกสิทธ์ิของสถานทูต และ
บางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติ (ในกรณีท่ีทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได) 
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน  ทานละ 5,060 บาท  
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดท่ีเจาหนาที่ฝ�าย

ขาย) 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 

 ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายท่ีดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
 นํารูปถายเกา ท่ีถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
 นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือย่ืนทําวีซา 
 นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปท่ีพร้ินซจากคอมพิวเตอร 

 
(ตางชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเย่ียม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย 

ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน 

สวีเดน 
สวิสเซอแลนดเอสโทเนีย  ไมสามารถขอวีซาดวนได) 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร................................................................................ วันเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) ................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางท้ังหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............
ทาน) 
จํานวนหองพักท่ีใชท้ังหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / 
TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตาม
หองพัก) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามท่ีทานตองการ อาทิเชน 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/
ป) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    



 

 

อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสา
วิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ ............................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
ขาพเจารับทราบเง่ือนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 

(..............................................................) 


