
 

 

รหัสทัวร ZET1902519 
ทัวรจีน เซี่ยงไฮ อูซี หังโจว [เลสโก อาซอเล็ก] 5 วัน 3 คืน [XJ] 
เท่ียวครบ 3 เมือง เซี่ยงไฮ  อูซี  หังโจว      
นมัสการพระใหญหลิงซาน ลองเรือทะเลสาบซีหู หอไขมุก 
 
 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  สนามบินสุวรรณภมูิ (กรุงเทพฯ) 
 
21.30 น. นัดหมายคณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมอืง อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตูหมายเลข 2 

เคานเตอร 2 แอรเอเชีย เอ็กซ (Air Asia x) ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยตอนรับ และ
บริการชวยเหลือเร่ืองของกระเป�าเดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที่น่ังบน
เครื่องบิน   

 
วันที่สอง สนามบินซางไห ผูตง – เมืองอูซี – พระใหญหลิงซานตาฝ�อ (ราคาทัวรน้ีรวมน่ัง

รถราง)– รานไขมกุ – เมืองหังโจว - ถนนโบราณเหอฝم�งเจีย 
 
00.10 น. บินลัดฟ�าสูประเทศจีน เมืองเซี่ยงไฮ โดย แอรเอเชีย เอ็กซ (Air Asia x) เที่ยวบินที่ 

XJ760 (ใชระยะเวลาบินโดยประมาณ 4 ช่ัวโมง 20 นาที)  
05.30 น. เดินทางถึง สนามบินซางไห ผูตง ประเทศจีน เมืองเซ่ียงไฮ (เวลาที่ประเทศจีนเร็ว

กวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผานข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทางและ
ศุลกากรแลว รับกระเป�าสัมภาระพรอมออกเดินทาง นําทานเดินทางตามโปรแกรม 

เชา บริการอาหารเชา ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทองถิ่น (1) 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองอูซี (Wuxi City) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 

ช่ัวโมง) ซึ่งไดรบัการขนานนามวา “เซี่ยงไฮนอย” เน่ืองจากเปนเมืองอุตสาหกรรมท่ี
มีทะเลสาบไทหูลอมรอบ ทะเลสาบไทหู เปน 1 ใน 5 แหงทะเลสาบน้ําจืดที่มีขนาด
ใหญของจีน เปนเมืองเกาแกประวติัศาสตรยาวนานรวมสามพันกวาปในยุค
ราชวงศโจวและฉิน นําทานสักการะ พระใหญหลิงซานตาฝ�อ (Lingshan Grand 
Buddha) (ราคาทัวรน้ีรวมน่ังรถราง) นําทุกทานชมพระพุทธรูปปางหามญาติทอง
สําริดองคใหญท่ีเขาหลิงซาน ซึ่งมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ประทับอยู
บนเนินเขาหลิงซาน หันพระพักตรออกสูทะเลสาบไทหู เปนพระพุทธรูปที่มีพระ
พักตรงดงาม หากเมื่อเดินไปทางใดก็เหมือนวาองคพระกําลังมองตามเราอยู 
นอกจากน้ีวัดหลิงซานยังมีจุดแสดงรูปปم�นจําลองพระพุทธเจากําเนิดในดอกบวั โดย
กลีบดอกบัวคอยๆบานออก ผสานกับการแสดงน้ําพุดนตรี จนกระท่ังกําเนิด
พระพุทธเจาขึ้น เปนการแสดงที่นาต่ืนตาต่ืนใจ  

 



 

 

 
 
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) 

นําทานชม รานไขมุก เลือกซื้อครีมไขมุกบํารุงผิวท่ีสกัดมาจากไขมุกน้ําจืด 
เพาะเลี้ยงในทะเลสาบรวมถึงเครื่องประดับตางๆจากไขมกุ จากน้ันนําทานเดินทาง
สู เมืองหังโจว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม. 30 นาท)ี เมืองเอกของมณฑลเจ
อเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน เปนศูนยกลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม แหลงเภสัช
อุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะท่ีมช่ืีอเสียงแหงหน่ึงของประเทศจีน 
นําทานสู ถนนโบราณเหอฟางเจี่ย (He Fang Jie Old Street) ต้ังอยูเชิงเขาอู
ซันของเมืองหังโจว เปนถนนสายหน่ึงที่สะทอนใหเห็นประวัติศาสตร และ
วัฒนธรรมอันเกาแกของหางโจไดอยางดี ถนนสายน้ีมีความยาว 460 เมตร กวาง 
120 เมตร ในสมัยราชวงศซงของจีนเมื่อ 880 กวาปกอน ขณะท่ีเมอืงหังโจวเปน
ราชธานีอยูน้ัน ถนนเหอฟางเจี่ยเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการคา
ในสมัยน้ัน ในปจจบุันยงัคงไวซึ่งสภาพด้ังเดิมของสิ่งปลูกสรางโบราณสวนหน่ึงแลว 
บานเรือนทั้งสองขางทางที่สรางขึ้นใหมลวนสรางจากไมและมุงหลังคาสีคราม มี
ลักษณะเรียบงายแบบโบราณ สองขางถนนสายน้ีสวนใหญเปนรานคาทั่วไป 



 

 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู เมนูไกขอทาน และหมู
พันป (3) 

นําทานเขาสูที่พัก... Xiaoshan Kaiyuan Manju Guali Hotel ระดับ 5 ดาว 
(ทองถิ่น) หรือเทียบเทา 

 
วันที่สาม เมืองหังโจว – ลองเรือทะเลสาบซีหู – รานผลิตภัณฑยางโอโซน – รานผาไหม – 

ถนนนานกิง  
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองหังโจว (Hangzhou City) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ช่ัวโมง30 นาที) เมืองเอกของมณฑลเจอเจียง 1 ใน 6 นครโบราณ
ของจีน เปนศูนยกลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม แหลงเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบัน
ศิลปะท่ีมีช่ือเสียงแหงหน่ึงของประเทศจีน นําทาน ลองเรือทะเลสาบซีห ู(Xihu 
Lake) ซึ่งกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยวา “ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท 
ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเน้ือท่ี 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบ
วัดได 15 กม. น้ําลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร ลองเขาสูเขตทะเลสาบซีหูใหม ลอด 3 
สะพานดังเขาสูเขตทะเลสาบซีหูเกา ชมทิวทัศนสบิแหงของทะเลสาบซีหู ซ่ึงไดแก 
ตวนฉานเสียน ซานถาน อ้ินเหยิน และหนานผิงอวนจง ใหทานไดด่ืมด่ํากบั
บรรยากาศของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศที่ผอนคลาย 

 



 

 

 
 

จากน้ันนําทานสู รานผลิตภัณฑยางโอโซน ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑ
เครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดตางๆ 

 
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู บฟุเฟ�ตสุกี้หมอ

ไฟและปم�งยาง (5) 
นําทานแวะ รานผาไหม ที่ข้ึนช่ือของประเทศของจีน ใหทานไดเลือกซื้อสินคาท่ีทํา
จากผาไหม เชนผาหม เส้ือผา รองเทา เปนตน นําทานเดินทางกลับสู มหานคร
เซ่ียงไฮ (Shanghai City) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที) มหา
นครที่ใหญท่ีสุดของประเทศจีน ต้ังอยูบริเวณปากแมน้ําแยงซ ีเปนศูนยกลางการ
คมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต มีพ้ืนที่ 6,200 ตร.กม. มี
ประชากรประมาณ 14 ลานคน เปนเมืองทาพาณิชยขนาดใหญแหงทะเลจีนใต ที่
ไดรับการพัฒนาจนถูกขนานนามวา “นครปารีสแหงตะวันออก” นําทานเดินทางสู 
ถนนนานกิง (Nanjing Street) ถนนคนเดินท่ีเปนแหลงชอปปم�งสินคาแบรนดเนม
และสถานที่ทองเที่ยวที่นิยมของคนไทยอีกแหงหน่ึง นอกจากน้ีที่หาดไวทานยัง
สามารถมองเห็น "หอไขมุก" ซึ่งเปนสัญลักษณของเมืองเซี่ยงไฮไดอยางชัดเจนอีก
ดวย ใครมาเยือนเซี่ยงไฮ จึงตองไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะ



 

 

บันด” จึงเรียกไดวามาถึงเซี่ยงไฮจริงๆ นําทานอิสระชอปปم�งที่ถนนนานกิงไดตาม
อัธยาศัย  
 

 
 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนูไกแดง (6) 
นําทานเขาสูท่ีพัก... Yitel Hotel ระดับ 5 ดาว (ทองถิ่น) หรือเทียบเทา 

   
วันที่ส่ี รานยาบัวหิมะ – หอไขมุก – หาดไวทัน – รานหยก – ตลาดรอยป –  

Starbucks Reserve Roastery – ยานซินเทียนซิต้ี  
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

นําทานเดินทางสู รานยาบัวหิมะ ชมครีมเป�าซูถัง หรือที่รูจกักันดีในช่ือ “บัวหิมะ” 
สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม  ผพุอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญ
ประจําบาน จากน้ันนําทุกทานชมทิวทัศนของเมืองเซี่ยงไฮบน หอไขมุก ทีร่ะดับ
ความสูง 263 เมตร และบนไขมุกเมด็ที่สองจะมีทางลงมาท่ีชั้น Sky Walk ที่
ระดับความสูง 259 เมตร ท่ีช้ันน้ีจะสามารถมองลงมายังฐานขางลางได เน่ืองจาก
ทําพื้นเปนกระจกใส หอไขมุกตั้งอยูในยานผูตงหรือเขตเมืองใหมของนครเซี่ยงไฮ 
ประเทศจีน ทางตะวันออกของแมน้ําหวังผู ซึ่งเต็มไปดวยตึกระฟ�า หอไขมุก เปน



 

 

สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของนครเซ่ียงไฮ จนมีคําพูดท่ีพูดติดปากกนัวา "มาเซ่ียง
ไฮ ถาไมไดมาเยือนหอไขมุก ถือวามาไมถงึเซี่ยงไฮ"  
 

 
 
จากน้ันนําทานสูบริเวณ หาดไวทาน (Waitan) ซึ่งไมไดเปนหาดทรายชายทะเลแต
อยางใด แตเปนยานถนนริมแมน้ําที่มีความยาว 1.5 กโิลเมตร ไปตามริมแมน้ําหวง
ผูฝم�งตะวันตกซึ่งอยูในยานเมืองเกา หาดไวทานยังเคยเปนสถานท่ีถายทําภาพยนตร
ท่ีโดงดังเรื่อง “เจาพอเซี่ยงไฮ” ซึ่งถายทอด เร่ืองราวของเจาพอเซี่ยงไฮ ที่เกิดขึ้นใน
ยุคท่ีเมืองเซ่ียงไฮเต็มไปดวยเจาพอหลายแกงค แยงชิงอํานาจกันใหวุนวายไปหมด 
หาดไวทานจึงมีชื่อท่ีรูจักในหมูนักทองเท่ียวชาวไทยวา "หาดเจาพอเซี่ยงไฮ" น่ันเอง  

 



 

 

 
 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) 
จากน้ันนําทานชม รานหยก  ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซื้อเปน
ของฝากอันลํ้าคาแกคนที่ทานรัก จากน้ันนําทานสู ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลาด
รอยป เซ่ียงไฮ เปนตลาดเกาของผูตง เมืองเซีย่งไฮอาคารบานเรือนบริเวณน้ีเปน
สถาปตยกรรมโบราณสมัยราชวงศหมิงและชิง แตทําเปนรานขายของมีท้ังของ
พ้ืนเมืองโบราณ ของท่ีระลึก และสินคาสมัยใหมอยางรองเทากีฬา กระเป�า อีกทั้ง
ยังมีรานขายขนมและอาหารพ้ืนเมืองอีกมากมาย  ใหทานอิสระชอปปم�งตาม
อัธยาศัย จากน้ันนําทานชมราน Starbucks Reserve Roastery สาขาใหมท่ี
นครเซี่ยงไฮ มาพรอมกับความยิ่งใหญอลังการ ครองตําแหนงสตารบัคสที่ใหญ
และสวยท่ีสุดในโลก ซึ่งไดทําการเปดตัวไปเมือ่วันท่ี 6 ธันวาคม 2017 มีเน้ือท่ี
ใหญโตถงึ 2,787 ตารางเมตร ดานบนของรานตกแตงดวยแผนไมรูปหกเหล่ียมซึ่ง
เปนงานแฮนดเมดจํานวน 10,000 แผน และที่ต้ังตระหงานอยูกลางรานคือถังค่ัว
กาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเทาตึก 2 ชั้น ประดบัประดาดวยแผนตรา
ประทับแบบจีนโบราณมากกวา 1,000 แผน ซึ่งบอกเลาเร่ืองราวความเปนมาของ
สตารบัคส กาแฟที่ค่ัวในถังทองเหลืองน้ีจะถูกสงผานไปตามทอทองเหลืองดานบน 
ซึ่งจะทําใหเกิดเสียงราวกับเสียงดนตร ีมีเคานเตอรที่ยาวที่สุด ซึ่งมีความยาวถึง 
26.9 เมตร ครองตําแหนงเคานเตอรของสตารบัคสท่ีมีความยาวท่ีสุดในโลก มี
เครื่องด่ืมหลากหลายมากกวา 100 ชนิด รวมท้ังเครื่องด่ืมทีม่ีเฉพาะสาขานี้เพียง
แหงเดียว จากน้ันนําทานสู ยานซินเทียนต้ี (Xintiandi) เปนหน่ึงในยานการคาและ



 

 

แหลงทองเที่ยวที่คึกคกัท่ีสุดในเมืองเซ่ียงไฮ อดีตเคยเปนเขตบานกออิฐสีเทาสไตล
สือคูเหมิน ซึ่งเปนสถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณพิเศษของเซี่ยงไฮ ตอนหลังไดรับ
การปรับปรุงจากรัฐบาลใหเปนยานถนนคนเดิน กลายมาเปนสถานทีเ่ท่ียวท่ีฮิตติด
อันดับของคนเซ่ียงไฮไดในเวลาอันสั้น มีสถาปตยกรรมทั้งเกาแกและทันสมัย
ผสมผสานกัน มีรานอาหาร รานคา และสถานบันเทิงสไตลตะวันออกและตะวันตก
หลอมรวมกัน อีกท้ังยังไดรักษาบรรยากาศด้ังเดิม และวฒันธรรมที่มีเอกลักษณ
แบบเซี่ยงไฮเอาไวอยางลงตัว ทุกวันน้ี ซินเทียนต้ีไดกลายเปนสัญลักษณทาง
วัฒนธรรมของเซ่ียงไฮไปแลว 

 

 
 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู เส่ียวหลงเปา (9) 
นําทานเขาสูท่ีพัก... New Knight Royal Hotel ระดับ 5 ดาว (ทองถิ่น) หรือ
เทียบเทา 

 
วันที่หา สนามบินซางไห ผูตง – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 
 
เชา บริการอาหารเชาแบบ Box Set (10) 
06.50 น. บินลัดฟ�าสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย แอรเอเชีย เอ็กซ (Air Asia x) เที่ยวบินท่ี 

XJ761 (ใชระยะเวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง 20 นาที) 



 

 

10.15 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครั้ง

กอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจาก 
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทกุทานท่ีใชบรกิาร *** 
 
อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
หองละ 2-3 
ทาน 

ราคาเด็กอายุไมถงึ 
20 ป 
 (มีเตียงและไมมี
เตียง) 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคาไม
รวมต๋ัว
เครื่องบิน 

12 – 16 กันยายน 2562 9,999 12,999 3,999 5,999 
 
** อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/
ทาน/ทริป** 
** อัตราน้ี ยังไมรวมคาวีซากรุปทองเท่ียวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 
(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน) 
** อัตราคาบรกิาร สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ทานละ 7,900 
บาท ** 

หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพ่ือรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของราน
รัฐบาล คือ รานขายเส้ือกันหนาว, รานศิลปะรัสเซีย, รานสินคาพื้นเมือง ซึ่ง
จําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบรษิัทฯ จึงอยาก
เรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา รานรฐับาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม 
ซื้อหรือไมซื้อข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 
และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทาน
ตองการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่
เกิดข้ึนจากทานเปนจํานวนเงิน 300หยวน/ทาน/ราน 



 

 

 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนลกูคาเปนหลัก 

** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีท่ี
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือ 
เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ
ของผูเดินทาง) ** 
 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี  
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.      คารถรับ-สง และนําเท่ียวตาม
รายการ   
 คาที่พักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ 
ตามรายการ    
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ
ตลอดการเดินทาง    
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)   
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม  
 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสอืเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองดื่มท่ี
ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  
 คาธรรมเนียมและคาบริการยืน่วีซากรุปทองเท่ียวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท (โดย

ชําระพรอมเงินมดัจําคร้ังแรก) (สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลบัพรอม
คณะเทาน้ัน) 



 

 

 คาธรรมเนียมและคาบริการยืน่วีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีท่ี
ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน หรือวีซากรุป) 

  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วนั พรอม

ชําระเงินมดัจํา ทานละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทํา
จองวันที่ 1 กรุณาระเงนิมัดจํา สวนน้ีภายในวนัที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบ
จะยกเลิกอัตโนมติัทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมี
ความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
ครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มคิีวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิทธ์ิลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมทีี่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือท้ังหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ
ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีท่ีอยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทํา
ใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยาง
นอย 30 วัน ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดงัน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอื
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ 

เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอง



 

 

แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยัน
ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจอง
ผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอรับเงนิคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบรกิารตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบรกิารรอยละ 100 ของเงิน
คาบรกิาร 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วนั คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน
คาบรกิาร 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชาํระแลวทั้งหมด 
** ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 
**เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ท่ีระบบุนหนาต๋ัว
เทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินท้ังหมดใหกับทานทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ตองการนัตีมดัจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจาํหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถึงตามจาํนวนท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 



 

 

วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศท่ีมีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีท่ีวีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วนัจันทร ถงึศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอื
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การยื่นคํารองขอวีซา ท่ีทานควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทาน้ัน กรณีท่ีทานไมสามารถยื่นวีซา

พรอมคณะได จะตองยืน่กอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม 
ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบนิ 
(ต๋ัว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานยื่นหลังคณะ  

2. การยื่นขอวีซาทองเท่ียวประเทศจีนแบบหมูคณะ ไมจําเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับจริง 
หากทานสง สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟลเปนรูปภาพ หรอื 
ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัทเรียบรอยแลว  

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอยื่นวีซาทองเท่ียวประเทศจีน แบบหมูคณะ  
สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 
1. สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ ไฟล 

PDF. (รูปถายจากมือถือไมสามารถใชได) มอีายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ 
วันเดินทางกลับ  และมีหนาวางไมต่ํากวา 2 หนา 



 

 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถายคูกับหนังสือเดินทาง) ฉากหลังตองเปน
พ้ืนสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน  

 

 

 

 



 

 

2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถงึ 18 ปบริบรูณ  
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยนิยอมใหบุตรเดินทาง 
ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้งภาษาไทย 
และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใช
จาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ท่ีออกโดยสาํนักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบัตร ในกรณีท่ีผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ป 

** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมาน้ี เปนเพียงขอมูลเบ้ืองตนที่ทางบริษัทฯ ได
จัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแต
สถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูท่ีดุลยพินิจของประเทศปลายทางเปน
ผูดําเนินการ ** 

** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับตํารวจตรวจ
คนเขาเมืองน่ันเปนผูกาํหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพ่ิมเต่ิมกะทันหัน ** 

** สําหรับบุคคลท่ีเคยเดินทางไป 22 ประเทศดังตอไปน้ี ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2014 เปนตน
มา จะไมสามารถยื่นวซีากรุปหรือวีซาแบบกลุมได ซึ่งไดแก ** 

1. อิสราเอล          2. อัฟกานิสถาน          3. ปากีสถาน           4. อุซเบกิสถาน          5. 
ทาจิกิสขาน               6. เติรกเมนิสถาน  



 

 

7. อิหราน              8. อิรัก                       9. ตุรกี                  10. อียิปต                   
11. ซาอุดิอาระเบีย        12. ซีเรีย  

13. เลบานอน      14. จอรแดน               15. อินเดีย             16. ศรีลังกา                
17. ลิเบีย                      18. ซูดาน  

19. แอลจีเรีย      20. ไนจีเรีย                 21. คาซัคสถาน     22. รัฐปาเลสไตน 
 
เง่ือนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ท่ัวไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธ์ิสําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีท่ีทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมวีัตถปุระสงคเพื่อการ
ทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกบัการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเปนทัวรแบบ
เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวน
หรือท้ังหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวใน
รายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทานไมวา
กรณีใดๆกต็าม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลือท้ังหมด 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของ
นักทองเท่ียวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวติั อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรอืการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีทีม่ีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีนํ้ามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหตนทุนสูงข้ึน 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากบัเทาน้ัน 

9. นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัทอาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบติัภัยท่ีไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถอืไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมขีนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบริษัทท่ีไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจาํเปนตองทองเท่ียวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีท่ีทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน



 

 

หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมข้ึน
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีท่ีเกดิเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

 


