
 

 

 
 

 

 
 

 

 

SHANGHAI HANGZHOU ( D3N) 

“PVG0  SHANGHAI คนเลก็ วิงสู้ฟัด” 
สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) 

 



 

บินด้วยสายการบิน ไชน่าเซาท์เทร์ินแอร์ไลน์ (CZ) : ขึนเครอืงทีสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

CZ8464 BKK (กรงุเทพ)- PVG (เซียงไฮ้) 02.00 - 07.20 

CZ8463 PVG (เซียงไฮ้)- BKK (กรงุเทพ) 21.15 - 00.50 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนําหนกัไมเ่กนิ 23 ก.ก. (  ชนิ) และ ถอืขนึเครอืงบนิไดนํ้าหนกัไมเ่กนิ  ก.ก. ** 

 

.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชนั 4 

ประตู 9-10   สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES โดยมเีจา้หน้าทขีองบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อํานวย

ความสะดวกตลอดขนัตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ําแนะนําเพอืเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง ขอ้ควร

ทราบ  :ประเทศ จนีไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เนือสตัว์ พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบั

และจบั ทงันีขนึอยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าทศุีลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  

 

วนัที 2 

สนามบินสวุรรณภมิู – สนามบินผู่ตง– เมืองเซียงไฮ้-หางโจว-ล่องเรือขดุโบราณต้านวินเหอ 

-ถนนโบราณวินเหอ-นังรถไฟความเรว็สงู                                                                            

(B/L/D)                            

. 0น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซียงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN 

AIRLINES เทยีวบนิท ีCZ8464 ** มบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ เวลาบนิโดยประมาณ 4.30 ชวัโมง ** 

 
. น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซียงไฮ้ ประเทศจีน (ตามเวลาท้องถินเร็วกว่าเมืองไทย

ประมาณ 1 ชวัโมง) หลงัผ่านขนัตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

เช้า นําท่านเดนิทางสู่เมืองหางโจว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  ชวัโมง) เมอืงหลวงของมณฑลเจอ้เจยีง 1  ใน  6  นคร

โบราณของจนี ศูนยก์ลางเศรษฐกิจวฒันธรรม แหล่งเภสชัอุตสาหกรรมและสถาบนัศลิปะทมีชีอืเสยีงแห่งหนึงของ

วนัที 1  กรงุเทพฯ – สนามบินสวุรรณภมิู                                                           )-/-/-(  



 

ประเทศจนี ซงึมคีวามมงัคงัมากทสีุดแห่งหนึง เป็นแหล่งเภสชัอุตสาหกรรมและสถาบนัศลิปะทมีชีอืเสยีงแห่งหนึง

ของประเทศจนี ซงึในอดตีมคีําเปรยีบเปรยถงึความสวยงามของเมอืงหงัโจวและซูโจวว่า  “บนฟ้ามสีวรรค ์บนดนิม ี

ซู )โจว) หา ง )โจว( ” เพลดิเพลนิกบัทวิทศัน์อนังดงามสองฟากถนน เมอืงหางโจว เคยไดร้บัการจดัอนัดบัว่าเป็นเมอืง

ทน่ีาอยู่ลําดบัต้นๆ ของเมอืงจนี ในปัจจุบนันอกจากขนึชอืเรอืงชาหลงจงิแลว้ เมอืงหางโจว ยงัเป็นทตีงัสํานักงาน

ใหญ่ของ อาลบีาบา เจา้พ่อธุรกจิ อคีอมเมอรซ์ ยกัษ์ใหญ่ของโลก อกีดว้ย 

นําท่านเดนิทางสู่  คลองขดุโบราณต้ายุ่นเหอ  ของจนี ซงึมปีระวตัิความเป็นมากว่า2,500 ปี โดนคลองแห่งนีมี

ความยาวทงัหมดประมาณ1,794 กโิลเมตรและคลองขุดนีใชแ้รงงานของคน  ทโีบราณทสีุดและเป็นคลองทยีาวทสีุด

ซงึไหลผ่านปักกงิ, เทยีนสนิ, เหอเป่ย, ซานตง, เจยีงซแูละเจอ้เจยีง นําทา่นล่องเรอืคลองขุดโบราณต้ายวนิเหอ  ช่วง

ทอียู่เมอืงหางโจวจะมคีวามยาว  39 กโิลเมตร  ใหท้่านไดช้มววิทวิทศัน์สองขา้งทางทยีงัคงถูกรกัษาแบบโบราณไว ้

(รวมค่าล่องเรือแล้ว) 

 
กลางวนั        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนันเดนิสู่ หมู่บ้านเหมยเจียอ ูชมสวนชาหลงจงิ ไร่ชาทมีชีอืเสยีงทสีุดของเมอืงหางโจว ไร่ชาเขยีว หลงจงิฉา 

ซงึแปลว่าชาบ่อมงักร ของทะเลสาบซหีู เป็นใบชาทมีชีอืเสยีงทสีุดชนิดหนึงของประเทศจนี กล่าวกนัว่า ดมืชาหลง

จงิ เพยีง  จบิ ปากจะหอมตลอดวนั ท่านสามารถเลอืกซอืใบชาอย่างดไีวเ้ป็นของฝากใหก้บัคนทางบา้น ต่อมาพา

ท่านแวะเดนิถนนโบราณวินเหอทมีรีา้นคา้มากมาย สมัผสับรรยากาศและการใชช้วีติของคนทนีนั 

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร เมนูหมตูงพอและไก่ขอทาน 

จากนนันําทา่นเดนิทางสู่ สถานีรถไฟความเรว็สูงเมอืงหางโจว สมัผสัรถไฟความเรว็สูง (บตัรโดยสารชนัปกต)ิ จาก

สถานี HANGZHOU สู่สถานี YUHANG เป็นเส้นทางรถไฟความเรว็สูงทมีคีวามยาวทงัหมด 1,318 กโิลเมตร และ



 

วงิผ่านปักกงิ เทยีนสนิ เหอเป่ย ซานตง อนัฮุย เจยีงซู และเซยีงไฮท้งัหมด 7 เมอืงใหญ่ ซงึวงิดว้ยความเรว็สูงถงึ 

300 กโิลเมตร/ชวัโมง 

 
พกัที   HANGZHOU STAY IN BAILLISHA HOTEL โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า  

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

              หลงัจากนันนําท่านเดนิทางสู่ ร้านสินค้ายางพารา ให้ท่านไดช้มผลิตภณัฑ์ทีทาํมาจากยางพารา อาทิเช่น หมอน ทีนอน

เป็นต้น นําท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ ซี ซึงได้รับการขนานนามว่า " เซียงไฮ้น้อย " เนืองจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมทีมี

ทะเลสาบไท่หูลอ้มรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบนาํจืดทีมีขนาดใหญ่ของจีน เป็นเมืองเก่าแก่ทีมี

ประวติัศาสตร์ยาวนานร่วมสามพนักวา่ปีในยุคราชวงศโ์จวและฉิน ทีนีมีแร่ดีบุกบนเขาซีซานมากมาย ต่อมายุคแรกของ

ราชวงศฮ์นัไดถู้กขุดไปจนหมดเกลียง จึงไดชื้อเมืองวา่อู๋ ซี ซึงแปลวา่ไม่มีดีบุก จากนนันาํชม ฟาร์มไข่มุกนาํจืด ซึงเป็นที

แหล่งผลิตทีมีชือเสียงของเมืองอู๋ ซี เลียงทีทะเลสาบไท่หู ให้ท่านไดเ้ลือกซือผลิตภณัฑ์ทีทาํจากไข่มุก ไม่ว่าจะเป็นครีม

ไข่มุก ผมไข่มุก และเครืองประดบั ต่างๆ 
นําท่านชมสวนหยวนถ้อจู่และล่องเรือชมวิวดอกไม้ตามฤด ูชมความสวยงามของดอกไมแ้ละสมัผสับรรยากาศ

ธรรมชาต ิ

วนัที 3 
 เมืองหงัโจว – ร้านยางพารา –อู๋ซี- สวนหยวนถ้อจู่+ล่องเรือชมวิวดอกไม้ตามฤด-ูร้านไข่มุก-

พิพิภณัฑดิ์นทราย-ถนนโบราณฉงอนั                                                                   (B/L/D)                         



 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูซีโครงหมอูู๋ซี 

หลงัทานอาหารนําท่านเลอืกซอืไข่มุกและผลติภณัฑท์ทีาํจากไขม่กุในราคาถูกแสนถูก  

นําท่านชมพิพิภณัฑดิ์นทราย  การปันกานําชา วฒันธรรมชาเป็นส่วนสําคญัของวฒันธรรมจนีทลีกึซงึและลกึซงึ 

มนัผ่านพน้ขดี จาํกดั ของเวลาและภมูภิาคแลว้ ในฐานะทเีป็นหมอ้ชาในอุดมคตกิานําชากถ็ูกแพร่กระจายไปทุกที

และถือเป็นสมบตัิของผู้ทรีกัชา ไม่มมีพีพิธิภณัฑ์กานําชาในปักกงิ ไม่เพยีงแต่จะมกีานําชาทมีคี่ามากมาย แต่

ยงัใหผู้เ้ยยีมชมไดส้มัผสักบับรรยากาศของชาจากนันเดนิชมถนนโบราณฉงอนั ทเีตม็ไปดว้ยแสงสเีสยีง ผูค้นที

มากมาย รวมถงึของกนิหลากหลายทแีตกต่างจากบา้นเรา 

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  

พกัที               WUXI STAY IN VEEGLE SINCERE HOTEL โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า  

 

วนัที 4 
 เซียงไฮ้ -ร้านบวัหิมะ  –  ตลาดร้อยปี – หาดไว่ทาน – ร้านผ้าไหม –  ถนนนานกิง – ร้าน 

Starbucks ทีใหญ่ทีสดุในโลก        ) B /-/ D (        

 

เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

        นําท่านเดนิทางสู่ ร้านนวดเท้า  ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซงึเป็นอกีวธิหีนึงในการผ่อนคลายความเครยีด ปรบั

สมดุลใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิพรอ้มชมครมีเป่าซู่ถงั หรอืทรีูจ้กักนัดใีนชอื บวัหิมะ  สรรพคุณ

เป็นเลศิในดา้นรกัษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจาํบา้น 

 



 

นําท่านเดนิทางสู่ ย่านเฉินหวงัเมยีว ตลาดร้อยปี ซงึเป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมอืงเซยีงไฮ ้ถ่ายภาพกบับา้นเก่า

กว่ารอ้ยปีทยีงัคงความงดงาม และชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืง เสอืผา้ หรอืจะลองชมิเสยีวหลงเปา  

 
 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพือสะดวกแก่การช้อปปิง 
จากนนันําท่านเดนิทางสู่ หาดไว่ทาน ตงัอยูบ่นฝังตะวนัตกของแมนํ่าหวงผู่มคีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ

กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทไีดช้อืว่า “พพิธิภณัฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็นสญัลกัษณ์ทโีดดเด่นของนครเซยีงไฮ ้

อกีทงัถอืเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทสีําคญั แห่งหนึงของเซยีงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทนัเป็น

แหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมทหีลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธคิ บารอค รวมทงัการผสมผสาน

ระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นทตีงัของหน่วยงานภาครฐั เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และ

สาํนักงานใหญ่และนําท่านแวะร้านผ้าไหม ทขีนึชอืของประเทศจนี ใหท่้านไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ททีาํจากผา้ไหม เช่น 

ผา้ห่ม เสอืผา้ รอ้งเทา้ เป็นตน้ จากนันนําท่านเดนิทางสู่ ถนนนานกิง ศูนยก์ลางการชอ้ปปิงทคีกึคกัมากทสีุดของ

นครเซยีงไฮท้ไีมม่วีนัหลบัใหล ทงัยงัเป็นทตีงัหา้งสรรพสนิคา้และถอืเป็นยา่นสวรรคข์องบรรดาสาวกแบรนดเ์นม

ทงัหลาย นอกจากนีทหีาดไว่ทานยงัสามารถมองเหน็ "หอไขม่กุ" ซงึเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงเซยีงไฮไ้ดอ้ยา่ง

ชดัเจนอกีดว้ย ใครมาเยอืนเซยีงไฮ ้จงึตอ้งไปแวะชมความงามแบบคลาสสกิของ “เดอะบนัด์” จงึเรยีกไดว้่า



 

มาถงึเซยีงไฮจ้รงิๆ  

 
นําท่านสู่ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ทนีครเซยีงไฮ้ มาพรอ้มกบัความยงิใหญ่

อลงัการ ครองตําแหน่งสตารบ์คัสท์ใีหญ่และสวยทสีุดในโลก ซงึไดท้าํการเปิดตวัไปเมอืวนัท ี6 ธนัวาคม 2560 มี

เนือทใีหญ่โตถึง 2,787 ตารางเมตร ด้านบนของร้านตกแต่งด้วยแผ่นไม้รูปหกเหลยีมซงึเป็นงานแฮนด์เมด

จํานวน 10,000 แผ่น และทตีงัตระหง่านอยู่กลางรา้นคอืถงัควักาแฟทองเหลอืงขนาด 40 ตนั สูงเท่าตกึ 2 ชนั 

ประดบัประดาด้วยแผ่นตราประทบัแบบจนีโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซงึบอกเล่าเรอืงราวความเป็นมาของ

สตาร์บคัส์ กาแฟทคีวัในถงัทองเหลอืงนีจะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลอืงด้านบน ซงึจะทําใหเ้กดิเสยีงราวกบั

เสยีงดนตร ีมเีคาน์เตอรท์ยีาวทสีุด ซงึมคีวามยาวถงึ 26.9 เมตร ครองตําแหน่งเคาน์เตอรข์องสตารบ์คัส์ทมีี

ความยาวทสีุดในโลก มเีครอืงดมืหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทงัเครอืงดมืทมีเีฉพาะสาขานีเพยีงแห่ง

เดยีว 



 

 
คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  

พกัที       SHANGHAI STAY IN MINI MAX SHIMAO HOTEL  โรงแรมระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วนัที  ร้านหยก-ถนนเทียนจีฝ่าง-ซินเทียนตี-สนามบินผู่ตง(เซียงไฮ้)                                (B/-/-) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านชม ร้านหยก ชาวจนีมคีวามเชือว่าหยกเป็นอัญมณีลําค่ากว่าทองและเพชร เป็นสิรมิงคลแก่ผู้ทไีด้มา

ครอบครอง ใหท้่านไดเ้ลอืกซอืเป็นเครอืงประดบันําโชคตามอธัยาศยั 
หลงัจากรบัประทานอาหาร นําท่านชม ย่านศิลปะถนนเทียนจือฝาง  เป็นเขตอยู่อาศยัของชาวบ้านในยุค ค  .ศ.

1920 –1930   ประกอบไปดว้ยบา้นทรงยุโรปสลบักบับา้นแบบจนี ถนนแห่งนีเรมิมชีอืเสยีง ในปี ค  .ศ  .1998  เพราะ

การจดัแสดงผลงานศลิปะจากศลิปินแบบตดิดนิ หรอืทปัีจจุบนัเรยีกว่า “แนวสตรที” โดยมรีา้นคา้ขายของทรีะลกึ

งานแสดงของศลิปินทงัในและต่างประเทศ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิงและถ่ายรปู 



 

 
กลางวนั        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู่ ย่านซินเทียนตี เป็นแหล่งชอ้ปปิงคนเดนิ รา้นอาหารและแหล่งความบนัเทงิทคีรบครนั ซนิเทยีน

ตถีอืเป็นปลายทางทน่ีาสนใจสาํหรบัผูท้ตีอ้งการสมัผสัประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของเมอืงเก่าในบรรยากาศที

ทนัสมยั เป็นอกีจดุทมีคีวามคลาสสกิของมหานครเซยีงไฮ ้ท่ามกลางความวุ่นวายของเมอืงใหญ่แห่งนี ย่านซนิ 

เทยีนต ีจะทาํใหคุ้ณหลุดออกมาจากความยุ่งเหยงิเหล่านนั ดว้ยตกึและอาคารเก่าแก่ หา้งรา้นคา้ต่าง ๆ ตกแต่งใหม้ี

บรรยากาศทอีบอุ่นคลา้ยกบัในยโุรป

 
 



 

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร เมนูเสียวหลงเปา 

เหมาะสมแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซียงไฮ้ ประเทศจีน เพือเดินทาง

กลบัสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

. น. ออกเดนิทางกลบัสู่  กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES 

เทยีวบนิท ีCZ   **ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 4.30 ชวัโมง ** 

 

วนัที 6 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                    (-/-/-)                         

. น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

************************************************* 

** หากลูกค้าท่านจาํเป็นต้องออกตวัภายใน (เครืองบิน,รถไฟ,รถทวัร)์ กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าทีของบริษทัทุกครงัก่อนทาํการออกตวั เนืองจากสายการบินอาจจะมีการปรบัเปลียน

ไฟลท์ หรือเวลาบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในต่อ โปรดแจ้งให้

บริษทัฯทราบในวนัจองทวัรเ์พราะประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ ห้องละ  –  

ท่าน 

อตัราท่านละ 

ผูใ้หญ่  เดก็  

เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 18 ปี) 

อตัราท่านละ 

ผูใ้หญ่  เดก็  

เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 18 ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเดียว 

เพิมอตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตวั

เครอืงบิน อตัรา

ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 

04 – 09 พฤศจกิายน 62 7,989 10,989 10,989 3,000 4,900 

11 - 16 พฤศจกิายน 62 8,989 11,989 11,989 3,000 4,900 

13 - 18 พฤศจกิายน 62 9,989 12,989 12,989 3,000 4,900 

18 - 23 พฤศจกิายน 62 8,989 11,989 11,989 3,000 4,900 

25 - 30 พฤศจกิายน 62 8,989 11,989 11,989 3,000 4,900 

27 พ.ย. – 2 ธ.ค. 62 9,989 12,989 12,989 3,000 4,900 

วนัเดินทางเดือน ธนัวาคม 2562 

11 - 16 ธนัวาคม 62 9,989 12,989 12,989 3,000 4,900 



 

16 - 21 ธนัวาคม 62 8,989 11,989 11,989 3,000 4,900 

25 - 30 ธนัวาคม 62 9,989 12,989 12,989 3,000 4,900 

30 ธ.ค – 4 ม.ค. 62 18,989 21,989 21,989 3,000 4,900 

วนัเดินทางเดือน มกราคม 2563 

08 - 13 มกราคม 62 9,989 12,989 12,989 3,000 4,900 

13 – 18 มกราคม 62 8,989 11,989 11,989 3,000 4,900 

วนัเดินทางเดือน กมุภาพนัธ์ 2563 

03 - 08 กมุภาพนัธ ์62 8,989 11,989 11,989 3,000 4,900 

05 - 10 กมุภาพนัธ ์62 9,989 12,989 12,989 3,000 4,900 

19 – 24 กมุภาพนัธ ์62 9,989 12,989 12,989 3,000 4,900 

24 – 29 กมุภาพนัธ ์62 8,989 11,989 11,989 3,000 4,900 

วนัเดินทางเดือน มีนาคม 2563 

04 - 09 มนีาคม 62 9,989 12,989 12,989 3,000 4,900 

09 - 14 มนีาคม 62 8,989 11,989 11,989 3,000 4,900 

16 – 21 มนีาคม 62 8,989 11,989 11,989 3,000 4,900 

18 – 23 มนีาคม 62 9,989 12,989 12,989 3,000 4,900 

 

** อตัรานียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิน ตามธรรมเนียม 

1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนั

เดินทางกลบั (Infant) ทงันีท่านสามารถให้มากกว่านีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจ

ของท่าน โดยส่วนนี ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ทีสนามบิน 

ในวนัเชค็อิน ** 

** เดก็อายตุาํกว่า  ปีนับจากวนัเดินทาง ขออนุญาติเกบ็ค่าทวัรเ์พิม ,  บาทต่อท่าน ** 

 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง  ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ ,  บาท ** 



 

(ไม่มีทีนังบนเครืองบิน และไม่รวมค่าวีซ่า) 

 

** ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเทียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดให้มีการประชาสมัพนัธ์

สินค้าพืนเมืองให้นักท่องเทียวทวัไปได้รู้จกัคือ ร้านนวดเท้า(บวัหิมะ), ร้านหยก, ร้านผา้ไหม,

ร้านใบชา ซึงจาํเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทวัรด้์วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนให้กบั

นักท่องเทียวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจาํเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึงจะใช้เวลาร้าน

ละประมาณ -  นาที ซือหรือไม่ซือขึนอยูก่บัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบั

ใดๆ ทงัสิน และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาลจีนทกุเมือง ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากท่าน เป็นจาํนวนเงิน  หยวน / ท่าน / 

ร้าน** 

 

** บริษทัขอสงวนสิทธิ อตัรานีเฉพาะนักท่องเทียว ทีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน กรณีถือ

หนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิมจากราคา

ทวัร ์ท่านละ ,  RMB หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ ,  บาท) และลูกค้าต้องไปยืนวีซ่าเอง 

** 

 

**  ท่านทีประสงคจ์ะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้น

การทาํ   วีซ่าท่านจะต้องรบัผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนืองจาก

บริษทัทวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ช้บตัร APEC กรณุาดแูลบตัร

ของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทาํบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศ

จีนอย่างน้อย  อาทิตย ์** 

 

อตัราค่าบริการนี รวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครอืงบนิ (ตวั) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชนัประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษนํีามนัทกุแห่ง กรณตี้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลยีนแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่า

เทยีวใด เทยีวหนึง  กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทเีป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ่้ายการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ช่ตวั

เครอืงบนิ ตามทตีามทตีาราง  อตัราค่าบรกิารระบุ 



 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ สายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES 

อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ โดยมนํีาหนักไม่เกิน  ก.ก. (  ชิน) และ ถือขึน

เครอืงบินได้นําหนักไมเ่กิน  ก.ก. (ไมจ่าํกดัจาํนวนชนิ แต่ทงันีเจา้หน้าทจีะพจิารณาตามความเหมาะสม) 

ต่อท่าน (ตามเงอืนไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทพีกัระดบัมาตรฐานตามรายการทรีะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การ

แขง่ขนักฬีา  หรอื กจิกรรมอนืๆ ททีาํใหโ้รงแรมตามรายการทรีะยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการ

ปรบัเปลยีนโรงแรมทพีกั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อ้างองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดย

คาํนึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทต่ีางๆ ตามรายการทรีะบุ กรณีไมร่วมจะชแีจงแต่ละสถานทใีนโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทรีะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบยีประกนัอุบตัิเหตุในการเดนิทางท่องเทยีวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท   

(เงอืนไขตามกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนี ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครอืงดมื ค่าซกัรดี ค่า

มนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทไีมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถนิ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ 

ผูเ้ดนิทาง  ทา่น รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไมถ่งึ  ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทงันีท่านสามารถให้

มากกว่านีได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการ

เรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทสีนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณทีกีระเป๋าสมัภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทนีงับนเครอืงบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได้ ทงันีขนึอยู่กบั

สายการบนิ และ รุ่นของเครอืงบนิแต่ละไฟลท์ทใีชบ้นิ ซงึอาจเปลยีนแปลงไดอ้ยู่ทสีายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษนํีามนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 

× ค่าทาํวซ่ีาชาวต่างชาต ิซงึไม่ไดร้บัการยกเว้นยนืวซี่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาตจิ่ายเพมิจากค่าทวัร ์ ,  หยวน 

และผูเ้ดนิทางเป็นผูด้าํเนินการยนืวซี่าเอง) 

× ภาษมีลูค่าเพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 



 

× ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเทียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใชเ้พยีงสําเนาหนังสอืเดนิทาง (สําหรบัผูถ้ือ

พาสปอรต์ไทยและเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน) หรอื ค่าวซ่ีาจนีท่องเทยีวแบบเดยีว ( วนัทําการ) 

ท่านละ ,  บาท (สาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยโดยท่านต้องไปยนืดว้ยตวัเอง) 

หมายเหตุ  

- หากยกเลกิเดนิทาง วซ่ีากรุ๊ปจะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถนําไปใชก้บัการเดนิทางครงัอนืๆได ้

รวมทงัไมส่ามารถคนืเงนิค่าวซี่าไดทุ้กกรณี   

- กรณเีดก็อายุตํากว่า  ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางทบีนิลงปักกงิ / ปักกงิ+เซยีงไฮ ้

(เทยีว  เมอืง) ตอ้งยนืวซี่าเดยีวเท่านัน 

- ในกรณรีฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซี่ากรุป๊ ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดๆทงัสนิ ทําใหไ้ม่สามารถยนืวซี่า

กรุป๊ได ้ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยในการทาํ วซ่ีาเดยีวยนืปกต ิ  วนั ทําการ ท่านละ ,  

บาท หรอื วซ่ีาด่วน  วนั ทําการ ท่านละ ,  บาท (อตัราดงักล่าวข้างต้น สําหรบัผู้ถือ

หนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน)  

- กรณีทสีามารถยนืวซ่ีากรุ๊ปไดแ้ต่ลูกคา้ประสงคต์้องการทําวซี่าเดยีวสามารถตดิต่อตวัแทนรบั

ทาํวซ่ีาใกลบ้า้นท่าน 

- สําหรบัผู้ทีเคยเดินทางไปในประเทศ  ดังต่อไปนี  .อิสราเอล   .อัฟกานิสถาน   .

ปากสีถาน  .อุซเบกสิถาน   .ทาจกิสิถาน  .เตริก์เมนิสถาน .คาซคัสถาน .อริกั .อหิร่าน 

.อยีปิต์ .ซาอุดอีาระเบยี .ซเีรยี .เลบานอน .อนิเดยี   .ศรลีงักา .ลเิบยี .

ซูดาน .แอลจเีรยี .ไนจเีรยี .ตุรก ี .เยเมน   .โอมาน   .จอรแ์ดน   .โซมาเรยี 

(ตงัแต่ปี  เป็นตน้มา ไมส่ามารถยนืขอวซ่ีากรุ๊ปได ้ตอ้งทาํวซ่ีาเดยีวเท่านัน)  

เงอืนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30  วนั ก่อนออกเดินทาง  เนืองจากเป็นทัวรร์าคาโปรโมชนัขอ

อนุญาติเกบ็เตม็จาํนวนและไม่คืนเงินในการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ  และตดัทนีังการจองภายใน 2  วนั 

ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี กรุณาชําระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา  16 . 00  น. เท่านัน โดยระบบจะยกเลกิ

อตัโนมตัทินัท ีหากยงัไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลาทกีําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม◌่ นันหมายถงึว่า กรณีทมีคีวิรอ  )Waiting List   (กจ็ะใหส้ทิธไิป

ตามระบบ ตามลําดบั เนืองจากทุกพเีรยีด เรามทีนีงัราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

 กรณลีูกคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลยีนชอืคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั  ขอสงวนสทิธไิม่คนืค่าใชจ้่าย

ใดๆในกรณีทไีมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

 



 

 

เงอืนไขสาํคญัอืนๆทีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นต้องมขีนึตํา อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํากว่ากําหนด คณะจะไม่

สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีจีะชําระค่าบรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได้ ทางบรษิทั

ยนิดทีจีะประสานงาน เพอืใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง หรอื เลอืนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอืนต่อไป โดยทาง

บรษิัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพอืวางแผนการเดินทางใหม่อีกครงั ทงันี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน 

กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทเีป็นกรณีพเิศษทุกครงัหากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลยีนแปลงได ้

 กรณีทที่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตวัภายในประเทศ เช่น ตวัเครอืงบิน , ตวัรถทวัร์ , ตวัรถไฟ) 

กรุณาตดิต่อสอบถามเพอืยนืยนักบัเจา้หน้าทก่ีอนทุกครงั และควรจองบตัรโดยสารภายในทสีามารถเลอืน

วนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณทีสีายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่

แจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทงันีขนึอยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสําคญั

เทา่นัน สงิสาํคญั ท่านจาํเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพอืเชค็อนิก่อนเครอืงบนิ อย่างน้อย  ชวัโมง โดยในส่วน

นีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธใินการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึใดๆทงัสนิ   

 กรณทีที่านเป็นอสิลาม ไมท่านเนือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทเีป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ 

อย่างน้อย  วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตงัแต่ทที่านเรมิจองทวัร์ เพอืใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการ

บนิเพอืจดัเตรยีมล่วงหน้า กรณีมคี่าใชจ้า่ยเพมิเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตาม

จรงิทเีกดิขนึกบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชอืผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจา้หน้าทหีลงัจากชําระ

เงนิกรณีทที่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทใีหท้ราบ 

 กรณีทีออกบัตรโดยสาร (ตวั) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธใินการ

รบัผดิชอบไมว่่าส่วนใดส่วนหนึง หากท่านไมด่าํเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทั

เพอืใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการ

เดนิทางใหท้่านอยา่งน้อย  หรอื  วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครอืงบนิแบบหมู่คณะ (ตวักรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลอืนไฟล์ท 

วนั ไป หรอื กลบัส่วนใดได ้จาํเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน หากต้องการเปลยีนแปลง

กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทเีป็นกรณีพเิศษ 



 

 ทางบรษิัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กับลูกค้าทีไม่รู้จกักันมาก่อน เช่น กรณีทที่านเดินทาง 1 ท่าน 

จาํเป็นตอ้งชาํระค่าหอ้งพกัเดยีวตามทรีะบุ 

 หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า  เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขี้อควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสโีมงเยน็ก็จะเรมิมดืแล้ว สถานที

ท่องเทยีวต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ -  ช.ม. การเดนิทางควรเผอืเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมี

สถานทที่องเทยีวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลนืไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื 

ใชร้องเทา้ทสีามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมอืแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทํา

ใหร้ะคายเคอืงตาได ้

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนืองจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ 

เหตุการทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงอืนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดย

ส่วนนีทางบรษิทัจะคํานึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีทจีําเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพมิ ทาง

บรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนืองจากการเดนิทางท่องเทยีวในครงันี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ 

ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธ ิไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึงทที่านไม่

ตอ้งการไดร้บับรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีม่สามารถเขา้ชมได้ ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็

ตาม ทางบรษิัทขอสงวนสทิธใินการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงให้ท่าน เนืองจากทาง

บรษิทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทงัหมดแลว้ 

 กรณีทที่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมอืง ทางบรษิัทขอสงวนสิทธไิม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายทจีะเกิดขนึ

ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ที่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทสีายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกนํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึง มหีน้าใดหน้าหนึง

หายไป มกีระดาษหน้าใดหน้าหนึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่า

กรณีใดๆทงัสนิ ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าทดี่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง มสีทิธไิม่อนุญาตให้ท่าน

เดนิทางต่อไปได ้ดงันันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา 

ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบบั

ใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบริษัทเร็วทีสุด เพือยืนยันการ

เปลยีนแปลงข้อมูลหนังสือเดนิทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีบรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีทยีงัไม่แ (ตัว

เครอืงบนิ) ท่านสามารถเปลยีนแปลงไดไ้ม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตวัเครอืงบนิ) เรยีบรอ้ย

แล้ว ทางบรษิัทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ซงึโดยส่วนใหญ่ตวัเครอืงบนิ



 

แบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทงันีขนึอยู่กับกระบวนการและขนัตอนของแต่ละ

คณะ 

 เกยีวกบัทนีังบนเครอืงบนิ เนืองจากบตัรโดยสาร (ตวั) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการ

บนิ ขอสงวนสิทธใินการเลอืกทนีังบนเครอืงบิน กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพร้อมกนั และ 

สายการบนิจะพยายามทสีุดใหท้่านไดน้งัดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทสีุด  

 ข้อมูลเพมิเติมเกียวกับห้องพกัในโรงแรมทีพกั เนืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรม

แตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดยีว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ  

ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชนักนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

 กรณทีที่านไมผ่่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง )ห้ามไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธใินการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส◌่วนใดส่วนหนึงทงัสนิ 

 ขอสงวนสทิธกิารเกบ็ค่านํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธ ิในการไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การยกเลกิ

บนิ , การประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยู่

นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธ ิในการไมร่บัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิสงิของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธใินการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิ กรณีท่านลืมสงิของไว้ทีโรงแรมและ

จาํเป็นตอ้งส่งมายงัจดุหมายปลายทางตามทที่านต้องการ  

 รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครงัหนึง หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมทพีกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม 

 

เอกสารประกอบการยืนวีซ่าท่องเทียวประเทศจีนแบบกรุป๊ เฉพาะพาสสปอตไ์ทย)

(เท่านัน 

•• สาํเนาหนังสือเดินทาง ทีมีอายุเหลือมากกว่า  6เดือน  

ใช้สาํเนาพาสปอรต์ ต้องถ่ายชดัเจน  เหน็ทงั !! หน้าเตม็ ตามตวัอย่างเท่านัน 2 

• รปูถ่าย ถ่ายจากมอืถือ หรือ กล้องถ่ายรปูหน้าตรง พืนหลงัสีขาว ห้ามถ่ายเซลฟี 

และส่งรปูเข้ามาทางไลน์ ได้เลย 



 

 

ตามตวัอย่างด้านล่างนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านใดทีเคยไป  ประเทศดงันี ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุป๊เข้าจีนได้ 24 

ต้องทาํการยืนวีซ่าเดียวเข้าประเทศจีน  

ขอขอบพระคณุทกุท่าน ** ทีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 

 

 

 



 

 

 


