
 

 

รหัสทัวร GS1903070 
ทัวรจีน เซี่ยงไฮ ตะลุยแดนศักด์ิสทิธิ์ 5 วัน 3 คืน (XJ) 
เซี่ยงไฮ   เมืองหางโจว   สวนผลไมตามฤดูกาล   สัมผสัรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว 

ลองเรือคลองขุดโบราณตายุนเหอ   หมูบานใบชา   เมิองโบราณอูเจิ้น 
หาดไวทาน   ถนนนานกิง   ราน STARBUCK ที่ใหญที่สุดในโลก 
เจาแมกวนอิม   วดัหลงหัว   ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง 

 



 

 

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

**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกนิ 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถอืขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 
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 อํานวยความสะดวก
ตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอน
ออกเดินทาง ขอควรทราบ : ประเทศจีนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว 
พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของ
เจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง 

 
 



 

 

วันที่ 2 
เซ่ียงไฮ  – เมืองหางโจว – สวนผลไมตามฤดูกาล – ลองเรือคลองขุดโบราณ

ตายุนเหอ - หมูบานใบชา – สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว                                                   
(-/L/D)                          

 
00.10น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตผูิตง เมืองเซี่ยงไฮ ประเทศจีน โดยสายการ

บิน AIR ASIA Xเที ่ยวบินที่ XJ 760 ** ไมม ีบริการอาหารและเครื ่องดื ่มบน
เคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 4.30 ช่ัวโมง ** 

05.30น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติผู ตง เมืองเซี่ยงไฮ ประเทศจีน (ตามเวลา
ทองถิ ่นเร็วกวาเมืองไทยประมาณ 1 ชั่วโมง) หลังผานขั ้นตอนการตรวจหนังสือ
เดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย  

เชา จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองหางโจว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองหลวง
ของมณฑลเจอเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน ศูนยกลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม แหลง
เภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งมีความมั่งค่ัง
มากท่ีสุดแหงหน่ึง เปนแหลงเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงของ
ประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคําเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจววา “บน
ฟ�ามีสวรรค บนดินมี ซู(โจว) หาง(โจว)” เพลิดเพลินกับทิวทัศนอันงดงามสองฟากถนน 
เมืองหางโจว เคยไดรับการจัดอันดับวาเปนเมืองที่นาอยูลําดับตนๆ ของเมืองจีน ใน
ปจจุบันนอกจากขึ้นชื่อเรื่องชาหลงจิ่งแลว เมืองหางโจว ยังเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของ 
อาลีบาบา เจาพอธุรกิจ อีคอมเมอรซ ยักษใหญของโลก อีกดวย 

นําทาน สวนผลไมตามฤดูกาล เชน สตรอเบอรี ่ปم�แป� บวย องุน เปนตน เปนผลไมพื้นเมอืง
ของเมืองหางโจว ทุกทานจะไดสัมผัสบรรยากาศการเก็บผลไมดวยตัวทานเองใหทานไดเดิน
ชมไรและถายรปูเปนทีร่ะลึก พรอมเลือกซื้อเปนของฝาก **ลูกคาสามารถทานไดไมอ้ัน
ภายในเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง** (หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย ทางบริษัทฯ
จะเปลี่ยนเปนผลไมอ่ืนๆ แทน เชน ลูกทอ, พุทรา, สาลี,่ เชอรรี,่ แอปเปم�ล ฯลฯ อยางใด
อยางหน่ึง โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูแนะนํา และดูตามความเหมาะสมของวันเดินทาง วามี



 

 

สวนผลไมชนิดใดที่สามารถใหลูกคาชมไดบาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวันเดินทางเปนหลัก โดยจะแจง
ใหทราบกอนเดินทางเขาชม 1 วัน) 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูไกขอทาน + หมูตงปอ (หมูพันป) 

นําทานเดินทางสู คลองขุดโบราณตายุนเหอ ของจีน ซึ่งมีประวัติความเปนมากวา
2,500 ป โดนคลองแหงน้ีมีความยาวทั้งหมดประมาณ1,794 กิโลเมตรและคลองขุด
น้ีใชแรงงานของคน ที่โบราณท่ีสุดและเปนคลองที่ยาวที่สุดซึ่งไหลผานปกกิง่, เทียนสิน
, เหอเป�ย, ซานตง, เจียงซูและเจอเจียง นําทานลองเรือคลองขุดโบราณตายวิ่นเหอ 
ชวงที่อยูเมืองหางโจวจะมีความยาว 39 กิโลเมตร ใหทานไดชมวิวทิวทัศนสองขาง
ทางที่ยังคงถูกรักษาแบบโบราณไว (รวมคาลองเรือแลว) 

 
จากนั้นนําทานสู วัดเซียงจี่ซี เพราะกราบไหวเทพเจาเตาไฟ หรือ จาวฮุนกอง แตกอน
มีชายตัดฟนคนหนึ่งแซจาง ชื่อติ้งฟุ (จางตัน) กําพราบิดาต้ังแตเด็ก เขาเปนคนซื่อตรง
และกตัญูตอมารดามาก เมื่อมีเงินก็จะใหมารดาเปนคนเก็บ  วันหน่ึงจางต้ิงฟุไดชวย
สาวนอยคนหน่ึงไวได ขณะกําลังถูกสองสมุนโจรฉุดไปใหหัวหนา สองโจรสูไมไดหนีไป
รายงานหัวหนา หัวหนาโจรจึงใหพวกสมุน 20-30 คนมาลอมจับจางติ้งฟุไปลงโทษที่
ชุมโจร จางติ้งฟุตัวคนเดียว นํ้านอยยอมแพไฟ จึงถูกจับไปเผาทั้งเปนในเตาไฟยักษ



 

 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 12 ฟุต ตอนนั้นเผอิญเทพตรวจการณผานมาพบ จึงนํา
วิญญาณจางติ้งฟุ ขึ้นสวรรครายงานองคเง็กเซียน 
เมื่อตรวจบันทึกจากเทวทูตพบวาจางติ้งฟุเปนคนซื่อตรงกตัญูมีคุณธรรมนาชมเชย 
เหตุที่ถูกเผาทั้งเปนนั้นเกิดจากผลกรรมเนื่องจากสมัยเปนเด็ก ขณะเติมฟนใสเตาไม
ระวังมีลูกแมวซึ่งกําลังหลับสนิทติดอยูในฟนดวย องคเง็กเซียนเห็นวา จางติ้งฟุเปนลูก
กตัญู มีคุณธรรม จึงมีราชโองการแตงตั้งจางติ้งฟุเปนเทพเตาไฟ มีหนาที่คอย
รายงานความประพฤติที่ดีและชั่วของชายหญิงทุกครัวเรือน โดยวันที่ 24 เดือน 12 
ของทุกปจะตองไปรายงานที่สวรรค จากนั้นก็มีพระบัญชาใหเทพอัคคีลงไปเผาผลาญ
ชุมโจรจนวอดเปนจุณ ประชาชนในแถบนั้นจึงไดอยูอยางสงบสุขเรื่อยมา (ซึ่งเทพเจา
เตาไฟมีแหงเดียวในประเทศจีน ความเชื่อของคนจีนคือนับถือแลวจะทําใหรวยเหลือ
กินเหลือใช) 

 
จากนั้นเดินสู หมูบานเหมยเจียอู ชมสวนชาหลงจ่ิง ไรชาที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมือง
หางโจว ไรชาเขียว หลงจิ่งฉา ซึ่งแปลวาชาบอมังกร ของทะเลสาบซีหู เปนใบชาที่มี
ชื่อเสียงที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศจีน กลาวกันวา ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะ
หอมตลอดวัน ทานสามารถเลือกซื้อใบชาอยางดีไวเปนของฝากใหกับคนทางบาน 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ�ตชาบูหมอไฟ+ปم�งยาง BBQ 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู สถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองหางโจว สัมผัสรถไฟความเร็ว
สูง (บัตรโดยสารช้ันปกติ) จากสถานี HANGZHOU สูสถานี YUHANG เปนเสนทาง
รถไฟความเร็วสูงที่มีความยาวทั้งหมด 1,318 กิโลเมตร และวิ่งผานปกกิ่ง เทียนสิน 
เหอเป�ย ซานตง อันฮุย เจียงซู และเซี่ยงไฮทั้งหมด 7 เมืองใหญ ซึ่งวิ่งดวยความเร็ว
สูงถึง 300 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

 
พักที ่ GARDEN HANGZHOU HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา  

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

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู  รานผาไหม ใหทานไดเลือกชม เอกซื ้อสินคาและ
ผลิตภัณฑ ที่ผลิตดวยผาไหม  

  นําทานเดินทางสู เมืองโบราณอูเจ้ิน เปนทองถิ่นเกาแก อุดมไปดวยโบราณสถานและ
โบราณวัตถุ ตําบลอูเจิ้นต้ังอยูในเมืองถงเซียง มณฑลเจอเจียงทางภาคตะวันออกของ
จีน อยูริมคลองขุด "ตายุนเหอ" ซึ่งเปนคลองขุดที่ยาวที่สุดของโลก หางจากนครเซี่ยง



 

 

ไฮเพียง 100 กิโลเมตร หางจากเมืองหังโจวเมืองทองเที ่ยวที ่ขึ ้นชื ่อเพียง 60 
กิโลเมตร ตําบลอูเจิ้น มีประวัติอารยธรรมที่ยาวนานถึง 7,000 ป มีประวัติในการ
สรางตําบลที่นานกวา 1,300 ป จากนั้นนําทานเที่ยวชมหมูบานเมืองโบราณที่มี
ชื ่อเสียงมากของมณฑลเจอเจียง ตั้งอยูริมทะเลสาบไทหู ทะเลสาบขนาดใหญที่
ครอบคลุมพื้นที่ของมณฑลเจอเจียงและมณพลเจียงซู เปนเมืองโบราณที่อนุรักษและ
คงสภาพบานเรือนตามแบบสมัยราชวงคชิง ไมวาจะเปนลวดลายการแกะสลักไมตาม
หนาตาง หรือการแกะสลักหินที่มีความประณีตงดงาม ชมวิถีชีวิตความเปนอยูของ
ชาวเมืองอูเจิ้น เมืองที่ไดชื่อวา "นครเวนิชแหงมณฑลเจอเจียง" มีประวัติศาสตรกวา 
1,000 ป ชมชีวิตความเปนอยูของชาวบานริมนํ้า สถานที่บงบอกความเปนเจียงหนัน
ซึ่งเปนบานเกิด "เหมาตุน" ชมสิ่งกอสรางโบราณสมัยราชวงศ หมิงและราชวงศแมนจู 
สภาพแวดลอมภายในเมืองโบราณอูเจิ้นนั้นยังคงความสวยงามนาอยู มีคูคลองไหล
ผานกลางหมูบาน สะพานขามคูคลอง โบราณสถานและโบราณวัตถุที่นาสนใจอีก
มากมาย ที่แหงนี้ทานจะไดสัมผัสถึงบรรยากาศความเปนเมืองโบราณ และความเปน
โมเดิรนท่ีผสมผสานไดอยางลงตัว นอกจากน้ีทานจะไดรับชมกรรมวิธีการทําเหลาแบบ
โบราณและการยอมผาแบบดั้งเดิม (ไมรวมคาลองเรือ) 

  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

นําทานเดินทางกลับสู มหานครเซี่ยงไฮ  มหานครที่ใหญที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู
บริเวณปากแมนํ้าแยงซี เปนศูนยกลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออก
เฉียงใต มีพื ้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14  ลานคน เปนเมืองทา
พาณิชยขนาดใหญแหงทะเลจีนใต ที่ไดรับการพัฒนาจนถูกขนานนามวา “นครปารีส
แหงตะวันออก” 
นําทานเดินทางสู หาดไวทาน ตั้งอยูบนฝم�งตะวันตกของแมนํ้าหวงผูมีความยาวจาก
เหนือจรดใตถึง4กิโลเมตรเปนเขตสถาปตยกรรมที่ไดชื่อวา “พิพิธภัณฑนานาชาติ” ถือ
เปนสัญลักษณที่โดดเดนของนครเซี่ยงไฮ อีกทั้งถือเปนศูนยกลางทางดานการเงินการ
ธนาคารที่สําคัญ แหงหนึ่งของเซี่ยงไฮ ตลอดแนวยาวของไวทันเปนแหลงรวมศิลปะ
สถาปตยกรรมที่หลากหลาย เชน สถาปตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการ
ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เปนที่ตั้งของหนวยงานภาครัฐ 
เชน กรมศุลกากร โรงแรม และสํานักงานใหญ 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ถนนนานกิง ศูนยกลางการชอปปم�งที่คึกคักมากที่สุดของนคร
เซี่ยงไฮที่ไมมีวันหลับใหล ทั้งยังเปนที่ตั้งหางสรรพสินคามากมายและถือเปนยาน
สวรรคของบรรดาสาวกแบรนดเนมทั้งหลาย นอกจากนี ้ที ่หาดไวทานยังสามารถ
มองเห็น "หอไขมุก" ซึ่งเปนสัญลักษณของเมืองเซี่ยงไฮไดอยางชัดเจนอีกดวย ใครมา
เยือนเซี่ยงไฮ จึงตองไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด” จึงเรียกไดวา
มาถึงเซี่ยงไฮจริงๆ  หลังจากชมวิวเมืองเซ่ียงไฮจนเต็มแลว 



 

 

 
นําทานสูราน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหมที่นครเซี่ยงไฮ 
มาพรอมกับความยิ่งใหญอลังการ ครองตําแหนงสตารบัคสที่ใหญและสวยท่ีสุดในโลก 
ซึ่งไดทําการเปดตัวไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีเนื้อที่ใหญโตถึง 2,787 ตาราง
เมตร ดานบนของรานตกแตงดวยแผนไมรูปหกเหลี่ยมซึ่งเปนงานแฮนดเมดจํานวน 
10,000 แผน และที่ต้ังตระหงานอยูกลางรานคือถังค่ัวกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน 
สูงเทาตึก 2 ชั้น ประดับประดาดวยแผนตราประทับแบบจีนโบราณมากกวา 1,000 
แผน ซึ่งบอกเลาเรื่องราวความเปนมาของสตารบัคส กาแฟที่คั่วในถังทองเหลืองนี้จะ
ถูกสงผานไปตามทอทองเหลืองดานบน ซึ่งจะทําใหเกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี มี
เคานเตอรที่ยาวที่สุด ซึ่งมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตําแหนงเคานเตอรของ
สตารบัคสที่มีความยาวที่สุดในโลก มีเคร่ืองด่ืมหลากหลายมากกวา 100 ชนิด รวมทั้ง
เคร่ืองด่ืมที่มีเฉพาะสาขาน้ีเพียงแหงเดียว 



 

 

 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูไกแดง 
พักที ่  RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาว
หรือเทียบเทา 

วันที่ 4     รานบัวหิมะ – เจาแมกวนอิม วัดหลงหัว – รานหยก – ถนนศิลปะเทียนจือ่ฝาง 

    (B/L/D) 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

             นําทานเดินทางสู รานนวดเทา ชมการสาธิต การนวดเทา ซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งในการ
ผอนคลายความเครียด ปรับสมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ พรอม
ชมครีมเป�าซูถัง หรือที่รูจักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟ
ไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน 

 นําทานเดินทางสู วัดหลงหัว เปนวัดที่เกาแกที่สุดตั้งอยูทางตอนใตของมหานครเซี่ยง
ไฮ ประวัติของวัดความเปนมาของวัดตองเลายอนกลับไปในสมัยสามกก เมื่อป 242 
ซุนกวนตองการสรางวัดแหงนี้ขึ้นเพื่ออุทิศใหกับมารดาผูลวงลับจึงเกิดเปนวัดขึ้นครั้ง
แรกโดยในตอนนั้นใชชื่อวัดวา “วัดเซียนซื่อ” แตตอมาไดจึงไดเปลี่ยนเปนหลงหัวซื่อ 
ภายในวัดมีวิหารเจ็ดหลังตั้งอยูบนพื้นที่กวางขวางที่สุดในบรรดาวัดของนครเซี่ยงไฮ 



 

 

วิหารแตละหลังมีรูปปم�นพระพุทธรูปและเทพผูพิทักษประดิษฐานอยูใหผูคนไดเขามา
กราบไหวขอพรอาทิ ในวิหารใหญมีพระศรีศากยมุณี วิหารพระเมตไตรย หรือ วิหาร
เจาแมกวนอิมที่มีองคเจาแมกวนอิมพันกรรายลอมดวยพระพุทธรูปสีทอง 500 องค 
เปนเจาแมกวนอิมพันมือที่แกะมาจากไมการบูร 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําทานชม รานหยก ชาวจีนมีความเชื่อวาหยกเปนอัญมณีลํ้าคากวาทองและเพชร 
เปนสิริมงคลแกผูที่ไดมาครอบครอง ใหทานไดเลือกซื้อเปนเครื่องประดับนําโชคตาม
อัธยาศัย 
จากนั้นนําทานชม ยานศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง เปนเขตอยูอาศัยของชาวบานในยุค 
ค.ศ.1920 – 1930 ประกอบไปดวยบานทรงยุโรปสลับกับบานแบบจีน ถนนแหงนี้
เร่ิมมีชื่อเสียง ในป ค.ศ. 1998 เพราะการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปนแบบติดดิน 
หรือที่ปจจุบันเรียกวา “แนวสตรีท” ภายในเต็มไปดวยคาเฟ� และรานขายของที่ระลึก 
และงานแสดงของศิลปนทั้งในและตางประเทศ  



 

 

 
 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเสี่ยวหลงเปา 
พักที ่  RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาว
หรือเทียบเทา 

วันที่ 5     สนามบินผูตง(เซี่ยงไฮ)  –  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                        
(B/-/-) 

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

AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ761  ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 
ใชเวลาบินประมาณ 4.30 ช่ัวโมง ** 

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

 
** หากลูกคาทานใดท่ีจําเปนตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณา

สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ



 

 

ปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบนิ
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 

พักเดี่ยว 
เพ่ิม 
อัตรา 
หองละ 

ไมใชตั๋ว
เครื่องบิน

อัตรา  
ทานละ 

วันเดินทางเดอืน มกราคม 2563 

03-07 มกราคม 2563 10,999 13,999 13,999 3,500 5,900 
10-14 มกราคม 2563 10,999 13,999 13,999 3,500 5,900 

วันเดินทางเดอืน กุมภาพันธ 2563 

05-09 กุมภาพันธ 2563 12,999 15,999 15,999 3,500 5,900 
07-11 กุมภาพันธ 2563 12,999 15,999 15,999 3,500 5,900 
14-18 กุมภาพันธ 2563 10,999 13,999 13,999 3,500 5,900 
21-25 กุมภาพันธ 2563 10,999 13,999 13,999 3,500 5,900 
28 ก.พ.–03 มี.ค. 2563 10,999 13,999 13,999 3,500 5,900 

วันเดินทางเดอืน มีนาคม 2563 

06-10 มีนาคม 2563 10,999 13,999 13,999 3,500 5,900 
13-17 มีนาคม 2563 10,999 13,999 13,999 3,500 5,900 



 

 

20-24 มีนาคม 2563 10,999 13,999 13,999 3,500 5,900 
27-31 มีนาคม 2563 10,999 13,999 13,999 3,500 5,900 

วันเดินทางเดอืน เมษายน 2563 

01-05 เมษายน 2563 10,999 13,999 13,999 3,500 5,900 
03-07 เมษายน 2563 12,999 15,999 15,999 3,500 5,900 
08-12 เมษายน 2563 15,999 18,999 18,999 3,500 5,900 
09-13 เมษายน 2563 17,999 20,999 20,999 3,500 5,900 
10-14 เมษายน 2563 17,999 20,999 20,999 3,500 5,900 
11-15 เมษายน 2563 17,999 20,999 20,999 3,500 5,900 
12-16 เมษายน 2563 15,999 18,999 18,999 3,500 5,900 
24-28 เมษายน 2563 10,999 13,999 13,999 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) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึง

พอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวนัเช็คอิน ** 

 
** เด็กอายุตํ่ากวา 20 ปนับจากวันเดินทาง ขออนุญาติเก็บคาทัวรเพ่ิม 3,000 บาทตอทาน 

** 
 

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



 

 

** ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธ
สินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักคือ รานนวดเทา(บัวหิมะ), รานหยก, รานผาไหม,
รานใบชา ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับ
นักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกรานจาํเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซึ่งจะใชเวลาราน
ละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการ
บังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทาน เปนจํานวนเงิน 400 หยวน 
/ ทาน / ราน 

 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือ
หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคา
ทัวร ทานละ 1,000 RMB หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกคาตองไปย่ืนวี

ซาเอง ** 
 

**  ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทํา   วีซาทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง 

เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC 
กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตอง

ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย ** 
 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื ่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีนํ้ามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade 
หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใดเที่ยวหนึ่ง  กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราคาบริการ
ระบุ 



 

 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน Air Asia X 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) 
และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากดัจํานวนชิ้น แตทั้งน้ีเจาหนาที่จะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเตม็ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐาน
คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตใุนการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ใน
วันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  



 

 

× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได
อยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× คาทําวีซาชาวตางชาติ ซึ่งไมไดรับการยกเวนยื่นวีซากรุป (กรณีตางชาติจายเพิ่มจากคาทัวร 
1,000 หยวน และผูเดินทางเปนผูดําเนินการยื่นวีซาเอง) 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
× คาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท ใชเพียงสําเนาหนังสือเดินทาง 

(สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน) หรือ คาวีซาจีนทองเที่ยว
แบบเด่ียว (4วันทําการ) ทานละ 1,700 บาท (สําหรับผูถือพาสปอรตไทยโดยทานตองไปยื่น
ดวยตัวเอง) 

หมายเหตุ  
- หากยกเลิกเดินทาง วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทาง

คร้ังอ่ืนๆได รวมทั้งไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี   
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางที่บินลงปกกิ่ง / 

ปกกิ่ง+เซี่ยงไฮ (เท่ียว 2 เมือง) ตองยื่นวีซาเด่ียวเทาน้ัน 
- ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําใหไม

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

- กรณีที่สามารถยื่นวีซากรุปไดแตลูกคาประสงคตองการทําวีซาเด่ียวสามารถตดิตอ
ตัวแทนรับทําวีซาใกลบานทาน 

- สําหรับผูที่เคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังตอไปน้ี  1.อิสราเอล   2.อัฟกานิสถาน   
3.ปากีสถาน  4.อุซเบกิสถาน   5.ทาจิกิสถาน  6.เติรกเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 
8.อิรัก 9.อิหราน 10.อียิปต 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย   



 

 

15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี  21.เยเมน   
22.โอมาน   23.จอรแดน   24.โซมาเรีย 
(ต้ังแตป 2014 เปนตนมา ไมสามารถยื่นขอวีซากรุปได ตองทําวีซาเด่ียวเทาน้ัน) 

 เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง เนื่องจากเปนทัวรราคา

โปรโมช่ันขออนุญาตเิก็บเต็มจํานวนและไมคืนเงินในการยกเลิกไมวากรณีใดๆ และตัดที่
นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 
16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่
กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจอง
เขามาใหม นั ่นหมายถึงวา กรณีที ่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ ์ไปตามระบบ 
ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 

เง่ือนไขสําคัญอืน่ๆทีท่านควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ ้นตํ่า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิม
เพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ทั้งน้ี 
กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลวไม
สามารถเปลี่ยนแปลงได 

 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ



 

 

ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังส้ิน   

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อใหทาง
บริษทัประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทางบริษัท
ของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรนี ้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื ่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุ ป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบุ 

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

แลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช



 

 

ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี ่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในคร้ังนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใด
หนาหนึ ่ง มีหนาใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยก
ระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ 
เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ัน
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะ
เดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือ
เดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด 
เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอย
แลว กรณีที่ยังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออก
บัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจาย



 

 

ที่เกิดขึน้จริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 
14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันให
มากท่ีสุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จ ึงอาจท ําให หองพักแบบหองพักเด ี ่ยว (Single) และห องคู  
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่งท้ังส้ิน 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
 

 



 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป (เฉพาะพาสสปอตไทยเทาน้ัน) 
•• สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน  
ใชสําเนาพาสปอรต ตองถายชัดเจน  เห็นทั้ง 2 หนาเต็ม ตามตวัอยางเทาน้ัน !! 
• รูปถาย ถายจากมือถือ หรือ กลองถายรูปหนาตรง พ้ืนหลังสขีาว หามถายเซลฟم� และ
สงรูปเขามาทางไลน ไดเลย 

ตามตัวอยางดานลางนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ทานใดที่เคยไป 24 ประเทศดังนี้ ไมสามารถใชวีซากรุปเขาจีนได  
ตองทําการย่ืนวีซาเด่ียวเขาประเทศจีน  

 
**เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานได                

ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว** 
** ขอขอบพระคุณทกุทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


