
 

 

รหัสทัวร ZET1903135 

ทัวรจีน เซี่ยงไฮ ซูโจว จินเหมาทาวเวอร [เลสโก อาซอเล็ก] 
4 วัน 2 คืน (CZ) 
เมืองซูโจว   นมัสการองคเจาแมกวนอิม   ผานชมทะเลสาบไทหู   เมืองเซี่ยงไฮ 
เมืองโบราณชีเป�า   ตลาดรอยปStarbucks Reserve Roastery 
ถนนเทียนจื่อฝาง   ตึกจินเหมา ช้ัน 88   หาดไหวทัน   ถนนนานกิง 
ยานซินเทียนต้ี 

 



 

 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
 
23.00 น. นัดหมายคณะพรอมกัน ณ สนามบินนานาชาติส ุวรรณภูมิ ชั ้น 4 ประตู

หมายเลข 10  เคานเตอร U สายการบินไชนาเซาทเทิร นแอรไลน (China 
Southern Airlines) ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการชวยเหลือเรื่อง
ของกระเป�าเดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที่น่ังบนเครื่องบิน 

 

 
วันที่สอง สนามบินซางไห ผูตง - เมืองซูโจว - นมัสการองคเจาแมกวนอิม (ราคานี้รวม

คาตั๋วรถราง) - ผานชมทะเลสาบไทหู - เมืองเซี่ยงไฮ - เมืองโบราณชีเป�า 
 
02.30 น. บินลัดฟ�าสูประเทศจีน เมืองเซี่ยงไฮ โดย สายการบินไชนาเซาทเทิรนแอรไลน 

(China Southern Airlines) เท ี ่ ยวบินที่  CZ8464 บริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเครื่อง (ใชระยะเวลาบิน 4 ช่ัวโมง 20 นาที) 

06.50 น. เดินทางถึง สนามบินซางไห ผูตง ประเทศจีน เมืองเซี่ยงไฮ (เวลาที่ประเทศจีนเร็ว
กวาประเทศไทย 1 ชั ่วโมง) หลังจากผานขั ้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและ
ศุลกากรแลว รับกระเป�าสัมภาระพรอมออกเดินทาง  

เชา บริการอาหารเชา ดวยเมนู KFC Box Set (1) 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองซูโจว (Suzhou) เมืองที่ไดรับการขนานนามวาเปน 
“แดนสวรรคในโลกมนุษย” ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของประเทศจีนหางจากเซี่ยง
ไฮเพียงรอย และยังถือวาเปนเมืองที่ยังคงอนุรักษความสวยงามแบบจีน
โบราณ  นําทุกทานเดินทางไปยัง วัดหัวซาน วัดที่เกาแกที่สุดในประเทศจีนและ
เปนที ่ประดิษฐานขององคเจาแมกวนอิมที่มีขนาดใหญที ่สุดในประเทศจีนอีก



 

 

เชนเดียวกัน นําทุกทานนั่งรถรางเพื่อไปยังจุด นมัสการองคเจาแมกวนอิม 
(ราคาทัวรน้ีรวมตั๋วน่ังรถรางเรียบรอยแลว) 

 

 
นําทุกทานน่ังรถผานชม ทะเลไทหู (Taihu Lake) เปนทะเลสาบในสามเหลี่ยม
ปากแมน้ําแยงซแีละเปนหน่ึงในทะเลสาบน้ําจืดทีใ่หญที่สุดในประเทศจีน 
 

 
 



 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการทานดวยเมนูขาหมูซูโจว 
(2) 

จากนั้นนําทานเดินทางเขาสู เมืองเซี่ยงไฮ (Shanghai) มหานครที่ใหญที่สุด
ของประเทศจีน ตั้งอยูบริเวณปากแมนํ้าแยงซี เปนศูนยกลางการคมนาคมและ
เศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต มีพื ้นที ่ 6,200 ตร.กม. มีประชากร
ประมาณ  14  ลานคน เปนเมืองทาพาณิชยขนาดใหญแหงทะเลจีนใต ที่ไดรับการ
พัฒนาจนถูกขนานนามวา “นครปารีสแหงตะวันออก” นําทุกทานเดินทางสู เมือง
โบราณชีเป�า (Qibao Old Street) เปนหมูบานโบราณในรัชสมัยหมิงและรัช
สมัยชิง ซึ่งเมืองโบราณแหงนี้เปนเมืองที่สงออกผาทอของจีน และโดงดังไปทั่วโลก 
ปจจุบันตัวอยางผาจากยุครัชสมัยหมิงและชิง ถูกจัดแสดงไวที่ Great Museum 
of London  อิสระทุกทานไดเพลิดเพลินไปกับสินคา ของกินมากมายหรือ
ถนนคนเดินที่ยังคงอนุรักษความเกาแกไวไดอยางสวยงาม หรือทุกทาน
สามารถชมทัศนียภาพมนเสนหของจีนในโบราณ 

 

 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (3) 

นําทานเขาสูที่พัก... Yitel Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่สาม เม ืองเซ ี่ยงไฮ  - ตลาดร อยป - ร านบัวหิมะ - Starbucks Reserve 
Roastery - ถนนเทียนจื่อฝาง 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

จากนั้นนําทานเดินทางเขาสู เมืองเซี่ยงไฮ (Shanghai) มหานครที่ใหญที่สุด
ของประเทศจีน ตั้งอยูบริเวณปากแมนํ้าแยงซี เปนศูนยกลางการคมนาคมและ
เศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต มีพื ้นที ่ 6,200 ตร.กม. มีประชากร
ประมาณ  14  ลานคน เปนเมืองทาพาณิชยขนาดใหญแหงทะเลจีนใต ที่ไดรับการ
พัฒนาจนถูกขนานนามวา “นครปารีสแหงตะวันออก” จากนั้นนําทานสู ตลาด
เฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลาดรอยป เซี่ยงไฮ เปนตลาดเกาของผูตง เมืองเซี่ยงไฮ
อาคารบานเรือนบริเวณนี้เปนสถาปตยกรรมโบราณสมัยราชวงศหมิงและชิง 
แตทําเปนรานขายของมีทั้งของพื้นเมืองโบราณ ของที่ระลึก และสินคาสมัยใหม
อยางรองเทากีฬา กระเป�า อีกทั้งยังมีรานขายขนมและอาหารพื้นเมืองอีกมากมาย 
ใหทานอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 
นําทานแวะชม รานบัวหิมะ ชมครีมเป�าซู ถัง หรือที่รู จักกันดีในชื ่อ “บัวหิมะ” 
สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญ
ประจําบาน จากน้ันนําทานชมราน Starbucks Reserve Roastery สาขา
ใหมที่นครเซี่ยงไฮ มาพรอมกับความย่ิงใหญอลังการ ครองตําแหนงสตารบัคส
ที่ใหญและสวยที่สุดในโลก ซึ่งไดทําการเปดตัวไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2017 มี
เนื้อที่ใหญโตถึง 2,787 ตารางเมตร ดานบนของรานตกแตงดวยแผนไมรูปหก
เหลี่ยมซึ่งเปนงานแฮนดเมดจํานวน 10,000 แผน และที่ต้ังตระหงานอยูกลางราน
คือถังคั่วกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเทาตึก 2 ชั้น ประดับประดาดวยแผน
ตราประทับแบบจีนโบราณมากกวา 1,000 แผน ซึ่งบอกเลาเรื่องราวความเปนมา
ของสตารบัคส กาแฟที่คั่วในถังทองเหลืองนี้จะถูกสงผานไปตามทอทองเหลือง
ดานบน ซึ่งจะทําใหเกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี มีเคานเตอรที่ยาวที่สุด ซึ่งมีความ
ยาวถึง 26.9 เมตร ครองตําแหนงเคานเตอรของสตารบัคสที่มีความยาวที่สุดใน
โลก มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกวา 100 ชนิด รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขาน้ี



 

 

เพียงแหงเดียว จากน้ันนําทานเดินทางสู ถนนเทียนจื่อฝาง (Tianzifang) เปน
ยานศิลปะแหงเมืองเซี่ยงไฮ แมจะเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยมแตก็ยังคงรักษา
ความรูสึกแบบดั้งเดิมไวไดเปนอยางดี มีรานคาหลากหลายในอาคารอิฐเกาแก
เปนเสนหของถนนแหงนี้ เดินชมรานที่ไมธรรมดา มีขายตั้งแตเครื่องประดับ
ท ําม ือจนถ ึงสม ุดโน ตปกหนัง บ านเรือนท ี่ เร ียงรายอย ู ข างถนนและ
อพารตเมนทขางบนรานคา คือบานของคนทองถิ่นซึ่งใหความรูสึกถึงความ
เปนชุมชนอยางชัดเจน รานคาหลายแหงที่นี่ตั้งอยูในอาคารพักอาศัยสมัยตน
ศตวรรษที่ 20 ที่เรียกกันวา “Shikumen” ซึ่งมีประตูหินที่โดดเดน ผูอยูอาศัย
ไดรณรงคเพื่อปกป�องพื้นที่นี้จากการคุกคามของการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อ
การพาณิชย ซึ่งจะรื้อถอนอาคารเกาแก และปจจุบันพื้นที่นี้ไดรับการจัดใหเปน
ชุมชนศิลปน ภายในเต็มไปดวยคาเฟ� และรานขายของที่ระลึก และงานแสดงของ
ศิลปนทั้งในและตางประเทศ  
 

 
 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการทานดวยเมนูเสี่ยวหลงเปา (6) 
นําทานเขาสูที่พัก... Yitel Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 

 



 

 

วันที่สี่ รานผาไหม - ตึกจินเหมา ชั้น 88 (ราคาทัวรนี้รวมขึ้นตึกชั้น 88) - หาดไหว
ทัน - ถนนนานกิง - ยานซินเทียนตี้ - สนามบินซางไห ผู ตง - สนามบิน
สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

นําทานแวะ รานผาไหม ที่ขึ้นช่ือของประเทศของจีน  ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทํา
จากผาไหม เชนผาหม เสื้อผา รองเทา เปนตน จากนั้นนําทานขึ้นตึก ตึกจินเหมา 
ชั้น 88 (Jin Mao Tower) ** (ราคาทัวรนี้รวมขึ้นตึกช้ัน 88) **  ตึกที่มีความ
สูงประมาณ 420 เมตร สรางเสร็จในป พ.ศ. 2541 ซึ่งหลังจากสรางเสร็จตึกแหง
นี้เคยไดรับการยอมรับวาเปนตึกที่สูงที่สุดในประเทศจีน และจัดวาสูงเปนอันดับที่ 
3 ของโลก ตึกจินเหมาถูกออกแบบโดยบริษัท Skidmore, Owings & Merrill 
เปนบริษัทของสหรัฐอเมริกา โครงสรางของตัวอาคารมีลักษณะคลายกับเจดีย 8 
เหลี่ยม ที่เรียงตอกันเปนชั้นๆในรูปแบบโมเดิรน ที่ผสมผสานกันระหวางจีนดั้งเดิม 
และสมัยใหม นําทุกทานขึ้นลิฟทความเร็วสูงไปยังชั้น 88 ซึ่งใชเวลาเพียง 4-
5 นาที เพื่อชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ ซึ่งถือวาเปนจุดชมวิวที่ใหญที่สุดในจีน พรอม
ชมวิวของหาดไหวทัน 

 



 

 

 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) 

จากน้ันนําทานสูบริเวณ หาดไวทาน (Waitan) ซึ่งไมไดเปนหาดทรายชายทะเล
แตอยางใด แตเปนยานถนนริมแมนํ้าที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริม
แมนํ้าหวงผูฝم�งตะวันตกซึ่งอยูในยานเมืองเกา หาดไวทานยังเคยเปนสถานที่
ถายทําภาพยนตรที่โดงดังเรื่อง “เจาพอเซี่ยงไฮ” ซึ่งถายทอด เรื่องราวของเจา
พอเซี่ยงไฮ ที่เกิดขึ้นในยุคที่เมืองเซี่ยงไฮเต็มไปดวยเจาพอหลายแกงค แยงชิง
อํานาจกันใหวุนวายไปหมด หาดไวทานจึงมีชื่อที่รูจักในหมูนักทองเที่ยวชาวไทยวา 
"หาดเจาพอเซี่ยงไฮ" น่ันเอง  

 



 

 

 
 

และหาดไวทานนี้ยังอยูใกล ถนนนานกิง (Nanjing Street) ถนนคนเดินที่เปน
แหลงชอปปم�งสินคาแบรนดเนมและสถานที่ทองเที่ยวที่นิยมของคนไทยอีกแหง
หนึ่ง นอกจากน้ีที่หาดไวทานยังสามารถมองเห็น "หอไขมุก" ซึ่งเปนสัญลักษณของ
เมืองเซี่ยงไฮไดอยางชัดเจนอีกดวย ใครมาเยือนเซี่ยงไฮ จึงตองไปแวะชมความงาม
แบบคลาสสิกของ “เดอะบันด” จึงเรียกไดวามาถึงเซี่ยงไฮจริงๆ  นําทานอิสระช
อปปم�งที่ถนนนานกิงไดตามอัธยาศัย  
 



 

 

 
   

จากน้ันนําทานสู ยานซินเทียนตี้ (Xintiandi) เปนหนึ่งในยานการคาและแหลง
ทองเที่ยวที่คึกคักที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ อดีตเคยเปนเขตบานกออิฐสีเทาสไตลสือ
คูเหมิน ซึ่งเปนสถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณพิเศษของเซี่ยงไฮ ตอนหลังไดรับการ
ปรับปรุงจากรัฐบาลใหเปนยานถนนคนเดิน กลายมาเปนสถานที่เที ่ยวที่ฮิตติด
อันดับของคนเซี ่ยงไฮไดในเวลาอันสั้น มีสถาปตยกรรมทั้งเกาแกและทันสมัย
ผสมผสานกัน มีรานอาหาร รานคา และสถานบันเทิงสไตลตะวันออกและตะวันตก
หลอมรวมกัน อีกทั้งยังไดรักษาบรรยากาศดั้งเดิม และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ
แบบเซี ่ยงไฮเอาไวอยางลงตัว ทุกวันนี ้ ซินเทียนตี้ไดกลายเปนสัญลักษณทาง
วัฒนธรรมของเซี่ยงไฮไปแลว 

 



 

 

 
 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการทานดวยเมนูไกแดง (9) 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบนิ 
21.15 น. บินลัดฟ�าสูประเทศไทย กรุงเทพฯ โดย สายการบินไชนาเซาทเทิรนแอรไลน 

(China Southern Airlines) เท ี ่ ยวบินที่  CZ8463 บริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเครื่อง (ใชระยะเวลาบิน 4 ช่ัวโมง 20 นาที) 

00.55 (+1) น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจาก 

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
*** ขอบพระคุณทกุทานที่ใชบรกิาร *** 

 
อัตราคาบริการ 



 

 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 
ทาน 

ราคาเด็กอายุไม
ถึง 18 ป 

 (มีเตียงและไมมี
เตียง) 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคาไม
รวมตั๋ว

เคร่ืองบิน 

25 – 28 ตุลาคม 2562 6,888 9,888 2,999 4,999 
03 – 06 พฤศจิกายน 2562 7,888 10,888 2,999 4,999 
08 – 11 พฤศจิกายน 2562 8,888 11,888 2,999 4,999 
10 – 13 พฤศจิกายน 2562 7,888 10,888 2,999 4,999 
17 – 20 พฤศจิกายน 2562 7,888 10,888 2,999 4,999 
22 – 25 พฤศจิกายน 2562 8,888 11,888 2,999 4,999 
24 – 27 พฤศจิกายน 2562 7,888 10,888 2,999 4,999 
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 8,888 11,888 2,999 4,999 
20 – 23 ธันวาคม 2562 8,888 11,888 2,999 4,999 
22 – 25 ธันวาคม 2562 7,888 10,888 2,999 4,999 
03 – 06 มกราคม 2563 8,888 11,888 2,999 4,999 
07 – 10 กมุภาพันธ 2563 

(วันมาฆบูชา) 10,888 13,888 2,999 4,999 

20 – 23 มีนาคม 2563 9,888 12,888 2,999 4,999 
 

** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 
ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 

** อัตรานี้ ยังไมรวมคาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน 
ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 

(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน) 
** อัตราคาบริการ สาํหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 

7,900 บาท ** 



 

 

หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของราน
รัฐบาล ซึ่งจําเปนตองระบไุวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ 
จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทาน
แวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ 
ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทาน
ตองการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่
เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300หยวน/ทาน/ราน 

 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึน้ไป ในแตละคณะ 
กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือ่นการ

เดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง 
ตามความตองการของผูเดินทาง) ** 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     

 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี   
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 23 กก.      
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ   
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดนิทาง    
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)   
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่
สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

 คาทิปคนขบัรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  
 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท (โดย

ชําระพรอมเงินมัดจําครั้งแรก) (สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอม
คณะเทาน้ัน) 

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีที่
ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน หรือวีซากรุป) 

  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน 

พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน 
ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทาน
มีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
ครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ
ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําให



 

 

ทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

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

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปลี่ยนแปลง 

การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล 
หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจอง
กับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพท
ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน
คาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน
คาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 



 

 

** ทั ้งนี ้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที ่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื ่องจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 
**เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋ว
เทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
 



 

 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทานั้น กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซา

พรอมคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม 
ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน 
(ต๋ัว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานยื่นหลังคณะ  

2. การยื่นขอวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบหมูคณะ ไมจําเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับจริง 
หากทานสง สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟลเปนรูปภาพ 
หรือ ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัทเรยีบรอยแลว  

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเทีย่วประเทศจีน แบบหมูคณะ  
สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 
1. สําเนาหนาหนังสือเดนิทาง (หนาแรกที่มีรปู) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ 

ไฟล PDF. (รูปถายจากมือถือไมสามารถใชได) มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 
เดือน ณ วันเดินทางกลับ  และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถายคูกับหนังสือเดินทาง) ฉากหลัง
ตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน  
 
 
 



 

 

 
 
2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ  

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตร
เดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน 
ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , 
หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ



 

 

อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง 
ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสอืยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง 
ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบัตร ในกรณีที่ผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ป 

** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ 
ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 

ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดุลยพินิจของประเทศ
ปลายทางเปนผูดําเนินการ ** 

** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งนี้ขึน้อยูกับตํารวจ
ตรวจคนเขาเมืองน่ันเปนผูกําหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอื่นๆเพ่ิมเติ่ม

กะทันหัน ** 
 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือด

หมู) เทานั้น กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบ
เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวน



 

 

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรนี ้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวใน
รายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวา
กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีนํ้ามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัทอาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 



 

 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที ่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

 


