
W65 PVG07 OCT- DEC19 
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สายการบิน ไชน่าอีสเทร์ิน (MU) : ขึ้นเคร่ืองท่ีสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

พีเรียด 9 – 25 ตลุาคม 2562 ไฟลต์บินตามตารางด้านล่าง 
MU 548 BKK(กรุงเทพ) - PVG(เซีย่งไฮ)้ 02.30 – 07.40 

FM  853 PVG(เซีย่งไฮ)้ - BKK(กรุงเทพ) 18.25 – 21.55 
 

พีเรียด 26 ตลุาคม – 26 ธนัวาคม 2562 ไฟลต์บินตามตารางด้านล่าง 
MU 548 BKK(กรุงเทพ) - PVG(เซีย่งไฮ)้ 01.55 – 07.20 

FM  853 PVG(เซีย่งไฮ)้ - BKK(กรุงเทพ) 18.30 – 22.25 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 23 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

วนัท่ี 1      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                      (-/-/-) 
23.30น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ Row S ประตู 9 

สายการบิน China Eastern โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอน

การเชค็อนิและหวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศจนีไม่

อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม้ เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศ่ลุกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง 

วนัท่ี 2 เซ่ียงไฮ้  – เมืองหางโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีห(ูรวมค่าล่องเรือ) – เจดียน์างพญางูขาว - 
หหมู่บา้นใบชา – ถนนเหอฝาเจีย                                                                                           (-/L/D)                          

 02.30น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบนิ China Eastern 

เทีย่วบนิที ่MU 548 ** บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 4.30 ชัว่โมง ** 

07.40น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน (ตามเวลาท้องถิน่เรว็กว่าเมอืงไทย

ประมาณ 1 ชัว่โมง) หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทางและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองหางโจว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของมณฑลเจอ้เจยีง 1 

ใน 6 นครโบราณของจนี ศนูยก์ลางเศรษฐกจิวฒันธรรม แหล่งเภสชัอุตสาหกรรมและสถาบนัศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีง

แห่งหนึ่งของประเทศจนี ซึ่งมคีวามมัง่คัง่มากทีสุ่ดแห่งหนึ่งเป็นแหล่งเภสชัอุตสาหกรรมและสถาบนัศลิปะทีม่ี

ชือ่เสยีงแห่งหนึ่งของประเทศจนี ซึ่งในอดตีมคี าเปรยีบเปรยถงึความสวยงามของเมอืงหงัโจวและซูโจววา่ “บน
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ฟ้ามสีวรรค ์บนดนิม ีซู(โจว) หาง(โจว)” เพลดิเพลนิกบัทวิทศัน์อนังดงามสองฟากถนน เมอืงหางโจวเคยไดร้บั

การจดัอนัดบัวา่เป็นเมอืงทีน่่าอยู่ล าดบัตน้ๆของเมอืงจนี ในปัจจุบนันอกจากขึน้ชือ่เรื่องชาหลงจิง่แลว้เมอืงหาง

โจวยงัเป็นทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ของ อาลบีาบา เจา้พ่อธุรกจิอคีอมเมอรซ์ยกัษ์ใหญ่ของโลกอกีดว้ย จากนัน้น า

ท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีห ูไขมุ่กแห่งเมอืงหงัโจวเป็นทีก่ล่าวขานวา่งดงามมากมนี ้าใสสะอาด ลอ้มรอบดว้ย

ภูเขาทัง้สามดา้น มเีขื่อนดนิทีเ่ตม็ไปดว้ยดอกไมห้ลากสตีดักบัสเีขยีวของตน้ไม ้ดูงดงามตาน่าชมเป็นอย่างยิง่ 

เป็นความงดงามทางธรรมชาตทิีส่ามารถหาชมไดต้ลอดทัง้ปี 

น าท่านเที่ยวชม เจดียน์างพญางูขาว หรอื เหลยฟงถ่า ซึ่งเป็นเจดยีท์ีต่ ัง้อยู่บนยอดเขารมิทะเลสาบซหีู จาก

ต านานอนัโด่งดงัของนางพญางูขาวทีถู่กเจดยี์แห่ งนี้ครอบไวจ้วบจนปัจจุบนั ให้ท่านไดส้มัผสัต านานเล่าขาน

ผ่านภาพแกะสลกัด้วยไม้หอม ที่ใชฝี้มอืการแกะสลกัอย่างวจิติรบรรจง รวมถงึภาพและเรื่องราวการประสู ติ 

ตรสัรูแ้ละปรนิิพพานขององคส์มัมาสมัพุทธเจา้ ใหท้่านขึน้ลฟิทแ์กว้เพื่อชมทวิทศัน์ของทะเลสาบซหีูโดยรอบ  
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้เดนิทางต่อไปที่ หมู่บ้านเหมยเจยีอู ชมสวนชาหลงจ่ิง ไร่ชาที่มชีื่อเสยีงทีสุ่ดของเมอืงหางโจว ไร่ชา

เขยีวหลงจิง่ฉา ซึ่งแปลว่าชาบ่อมงักรของทะเลสาบซีหู เป็นใบชาที่มชีื่อเสยีงที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศจีน 

กล่าวกนัว่าดื่มชาหลงจิง่เพยีง 1 จบิ ปากจะหอมตลอดวนั ท่านสามารถเลอืกซื้อใบชาอย่างดไีวเ้ป็นของฝาก

ใหก้บัคนทางบา้น น าท่านเดนิทางสู่ ถนนโบราณเหอฝัง่เจีย เป็นถนนสายหนึ่งทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ประวตัศิาสตร์

และวฒันธรรมอนัเก่าแก่ของหงัโจวไดอ้ย่างด ีถนนสายนี้มคีวามยาว 460 เมตร กวา้ง120เมตร ในปัจจุบนัยงั

คงไวซ้ึ่งสภาพดัง้เดมิของสิง่ปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ่งและบ้านเรอืนทัง้สองขา้งทางที่สร้างขึน้ใหม่ล้วนสรา้ง

จากไมแ้ละมุงหลงัคาสคีราม อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยักบัสนิคา้พืน้เมอืงของทีร่ะลกึและของเล่นมากมาย 
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ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนู หมูตงพอและไก่ขอทาน!!! 

พกัท่ี Hangzhou Stay in Lily Hotel  โรงแรมระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า  

วนัท่ี 3 เมืองหางโจว – ร้านยางพารา – ซูโจว – วดัฉางหยวน – เซ่ียงไฮ้                                   (B/L/D)                                     
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ ร้านหมอนยางพารา ใหท้่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภณัฑเ์พื่อสขุภาพชนิดต่างๆ น าท่าน

เดนิทางสู่ เมืองซูโจว ตัง้อยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องมณฑลเจยีงซู ภูมภิาคใกลโ้ซนรอ้นมอีากาศชุ่มชืน้

ตามฤดูกาล เมอืงซูโจวเป็นเมอืงหลวงโบราณทีม่ชี ือ่เสยีงของจนีเคยเป็นเมอืงหลวงของราชวงศห์ลายยุคหลาย
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สมยั ทัง้เป็นเมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของจนีทีค่งไวซ้ึ่งสถาปัตยกรรมโบราณ ตวัเมอืงปัจจุบนัยงัคงตัง้อยู่บนทีเ่ดมิซึ่ง

พบหาไดย้ากทัง้ในและต่างประเทศ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม วดัฉางหยวน เป็นวดัทีม่สีรา้งขึน้ใหม่อยู่ในเขตเมอืงใหมซู่โจว ภายในวดัมเีนื้อทีก่วา้งใหญ่มี
ต าหนกัและสิง่ก่อสรา้งต่างๆมากมาย อุโบสถทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศจนีในปัจจุบนั ทีว่ดัฉงหยวนแห่งนี้
นกัท่องเทีย่วสามารถนมสัการองคเ์จา้แมก่วนอมิปิดทองทีม่คีวามสูงถงึ 33 เมตร ถอืวา่เป็นองคเ์จา้แมก่วนอิ
มทรงยนืทีอ่ยูในต าหนกัทีส่งูที่สุดในจนี 
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น าท่านเดนิทางกลบัสู่ มหานครเซ่ียงไฮ้  มหานครทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศจนี ตัง้อยู่บรเิวณปากแม่น ้าแยงซ ี
เป็นศนูยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวนัออกเฉยีงใต ้มพีืน้ที ่6,200 ตร.กม. มปีระชากร
ประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมอืงท่าพาณชิยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจนีใต ้ทีไ่ดร้บัการพฒันาจนถกูขนานนามวา่ 
“นครปารสีแห่งตะวนัออก” 

น าท่านสู่ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกบัความยิ่งใหญ่

อลงัการ ครองต าแหน่งสตารบ์คัสท์ีใ่หญ่และสวยทีสุ่ดในโลก ซึ่งไดท้ าการเปิดตวัไปเมื่อวนัที ่6 ธนัวาคม 2560 

มเีนื้อที่ใหญ่โตถงึ 2,787 ตารางเมตร ด้านบนของร้านตกแต่งด้วยแผ่นไมรู้ปหกเหลี่ยมซึ่งเป็นงานแฮนดเ์มด

จ านวน 10,000 แผ่น และที่ตัง้ตระหง่านอยู่กลางรา้นคอืถงัคัว่กาแฟทองเหลอืงขนาด 40 ตนั สูงเท่าตกึ 2 ชัน้ 

ประดบัประดาด้วยแผน่ตราประทบัแบบจนีโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของ

สตารบ์คัส ์กาแฟทีค่ ัว่ในถงัทองเหลอืงนี้จะถูกส่งผา่นไปตามท่อทองเหลอืงดา้นบน ซึ่งจะท าใหเ้กดิเสยีงราวกบั

เสยีงดนตร ีมเีคาน์เตอร์ที่ยาวที่สุด ซึ่งมคีวามยาวถงึ 26.9 เมตร ครองต าแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บคัสท์ีม่ ี

ความยาวที่สุดในโลก มเีครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทัง้เครื่องดื่มที่มเีฉพาะสาขานี้เพยีงแห่ง

เดยีว 
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ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี Shanghai Stay in Xidi Hotel  โรงแรมระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 4 ร้านสมุนไพร – หมู่บา้นน ้าโบราณซีเป่า – ร้านผ้าไหม – หาดไวทาน – ถนนนานกิง    (B/L/D)                                     
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เลือกซ้ือ OPTION TOUR ล่องเรือหวงผู ่กจิกรรมทีห่า้มพลาดเมื่อมายงัเซี่ยงไฮ้กค็อืการล่องเรอืในแม่น ้า
หวงผู่เพื่อชมความงดงามของสถาปัตยกรรมของตกึอาคารเก่าแก่และชมวถิชีวีติของผูค้นที่ใชช้วีติอยู่ริม
แม่น ้าแห่งนี้ ซึ่งการล่องเรอืในยามค ่าคนืกจ็ะมคีวามสวยงามไปอกีรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เหน็สสีนั
ของเมอืงทีส่วา่งไสวไปด้วยไฟจากตกึรามบ้านชอ่งของผูค้น พรอ้มทัง้ตกึสูงใหญ่รมิแม่น ้าและทีข่าดไม่ได้ก็
คอืทศันียภาพของหอไขมุ่กตะวนัออกในยามค ่าคนื (ราคาบตัรเขา้ชมการแสดง 200 หยวน/ท่าน สามารถ
ตดิต่อไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่หรอืหวัหน้าทวัร)์  

**ในกรณีท่ีท่านไม่ได้ซ้ือ POTION TOUR ล่องเรือหวงผู ่รถบสัจะไปส่งท่านเข้าสู่ท่ีพกั** 
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น าท่านเดนิทางสู่ ร้านสมุนไพร ชมการสาธติการนวดเทา้ซึ่งเป็นอกีวธิหีนึ่งในการผอ่นคลายความเครยีด ปรบั

สมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ พร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จกักนัดีในชื่อ บวัหิมะ 

สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรกัษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกดัต่อยเป็นยาสามญัประจ าบ้าน น าท่านชม 

หมู่บ้านน ้าโบราณซีเป่า นับย้อนไปได้ถงึสมยัราชวงศซ่์ง แต่ช่วงที่ฟู่ฟ่าที่สุดเป็นสมยัราชวงศห์มิง ,ชงิ ที่นี่

นบัเป็นเมอืงอุตสาหกรรมทอผา้ฝ้ายใหญ่โต บรรยากาศเหมอืนตลาดโบราณมขีองใหช้อ้ปกนัเพลนิๆตลอดทาง 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนู Buffet Seafood กุ้งมงักร/เป๋าฮ้ือ/ปขูนไม่อัน้!!! 
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เมนูสดุพิเศษส าหรบัคนพิเศษ!!! Buffet Seafood รสเยีย่ม กุง้มงักรไซตใ์หญ่ หอยเป๋าฮือ้สดๆ ปขูนไมอ่ัน้!!! 
เนื้อแน่น สด หวาน บรกิารพรอ้มน ้าจิม้รสเดด็ใหทุ้กท่านไดล้ิม้รสอาหารชัน้เลศิตามอธัยาศยั  

 

หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลอืกชมซื้อสนิค้าและผลติภณัฑ์ที่ผลติด้วยผา้ไหม น า

ท่านเดนิทางสู่ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝัง่ตะวนัตกของแม่น ้าหวงผู่มคีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ 4 กโิลเมตร

เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พพิธิภณัฑ์นานาชาติ” ถอืเป็นสญัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ ้อกีทัง้

ถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทีส่ าคญัแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ตลอดแนวยาวของไว่ทนัเป็นแหล่ง

รวมศลิปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธคิ บารอค รวมทัง้การผสมผสาน

ร ะ ห ว่ า ง ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม

ตะวนัออก-ตะวนัตกเป็นที่ตัง้

ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น 

กรมศุลกากร โรงแรม และ

ส า นั ก ง า น ใ ห ญ่  น า ท่ า น

เ ดิ น ท า ง สู่  ถนนนาน กิ ง 

ศูนย์กลางการชอ้ปป้ิงที่คกึคกั

มากที่สุดของนครเซี่ยงไฮท้ีไ่ม่

มีวนัหลบัใหล ทัง้ยงัเป็นที่ตัง้
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ห้างสรรพสนิคา้มากมายและถอืเป็นย่านสวรรคข์องบรรดาสาวกแบรนดเ์นมทัง้หลาย นอกจากนี้ทีห่าดไวท่าน

ยงัสามารถมองเหน็ "หอไขมุ่ก" ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงเซี่ยงไฮไ้ดอ้ย่างชดัเจนอกีดว้ย ใครมาเยอืนเซี่ยงไฮ้

จงึตอ้งไปแวะชมความงามแบบคลาสสกิของ “เดอะบนัด”์ จงึเรยีกไดว้า่มาถงึเซี่ยงไฮจ้รงิๆ   

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี Shanghai Stay in Xidi Hotel  โรงแรมระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 5 ร้านหยก – ตลาดเถาเป่า – เฉินหวงัเม่ียว – สนามบินผู่ตง – สนามบินสวุรรณภมิู    (B/L/-)                                     
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ร้านหยก ชาวจนีมคีวามเชื่อว่าหยกเป็นอญัมณีล ้าค่ากว่าทองและเพชร เป็นสริมิงคลแก่ผูท้ีไ่ดม้า

ครอบครองให้ท่านได้เลอืกซื้อเป็นเครื่องประดบัน าโชคตามอธัยาศยั น าท่านสู่ ตลาดเถาเป่า หรอืที่เรยีกอกี

อย่างว่าตลาดเถาเป่าเฉินที่นี่มขีองมากมายเรยีกได้ว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม่ของเมอืงเซี่ยงไฮข้ายสนิคา้

อาทเิช่น กระเป๋า เสื้อผา้ รองเท้า มขีองให้ท่านเลือกชมมากมายตลอดการเดนิทัง้ของกนิและของใชเ้ป็นอกี

สถานทีท่ีจ่ะท าใหท้่านประทบัใจ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูเส่ียวหลงเปา!!! 

น าท่านสู่ ตลาดเฉินหวงัเมี่ยว หรอืตลาดรอ้ยปีเซี่ยงไฮเ้ป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมอืงเซี่ยงไฮ้ อาคารบา้นเรอืน

บรเิวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศห์มงิและชงิ แต่ท าเป็นร้านขายของมทีัง้ของพื้นเมอืงโบราณ 

ของที่ระลึกและสินค้าสมยัใหม่อย่างรองเท้ากีฬา กระเป๋า อีกทัง้ยงัมีร้านขายขนมและอาหารพื้นเมืองอกี

มากมายใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
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  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านสู่ สนามบินนานาชาติผูต่ง 

18.25น.     ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน China เท่ียวบินท่ี FM 

853  ** บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 4.30 ชัว่โมง ** 

21.55น.     เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

 

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบ

ในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
20 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่เกิน 

20 ปี) 
อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เคร่ืองบิน
อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือนตุลาคม  2562 
09-13 ตลุาคม 2562 17,889 20,889 20,889 4,500 8,900 

11-15 ตลุาคม 2562 17,889 20,889 20,889 4,500 8,900 

12-16 ตลุาคม 2562 16,889 19,889 19,889 4,500 8,900 

14-18 ตลุาคม 2562 16,889 19,889 19,889 4,500 8,900 

21-25 ตลุาคม 2562 17,889 20,889 20,889 4,500 8,900 

24-28 ตลุาคม 2562 17,889 20,889 20,889 4,500 8,900 

25-29 ตลุาคม 2562 16,889 19,889 19,889 4,500 8,900 

26-30 ตลุาคม 2562 16,889 19,889 19,889 4,500 8,900 

วนัเดินทางเดือนพฤศจิกายน  2562 
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01-05 พฤศจกิายน 2562 15,889 18,889 18,889 4,500 8,900 

08-12 พฤศจกิายน 2562 16,889 19,889 19,889 4,500 8,900 

15-19 พฤศจกิายน 2562 16,889 19,889 19,889 4,500 8,900 

22-26 พฤศจกิายน 2562 16,889 19,889 19,889 4,500 8,900 

29-03 ธนัวาคม 2562 16,889 19,889 19,889 4,500 8,900 

วนัเดินทางเดือนธนัวาคม 2562 
03-07 ธนัวาคม 2562 17,889 20,889 20,889 4,500 8,900 

06-10 ธนัาคม 2562 17,889 20,889 20,889 4,500 8,900 

07-11 ธนัวาคม 2562 17,889 20,889 20,889 4,500 8,900 

13-17 ธนัวาคม 2562 16,889 19,889 19,889 4,500 8,900 

14-18 ธนัวาคม 2562 16,889 19,889 19,889 4,500 8,900 

20-24 ธนัวาคม 2562 16,889 19,889 19,889 4,500 8,900 

21-25 ธนัวาคม 2562 16,889 19,889 19,889 4,500 8,900 

26-30 ธนัวาคม 2562 18,889 21,889 21,889 4,500 8,900 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

** เดก็อายตุ า่กว่า 20 ปีนับจากวนัเดินทาง ขออนุญาติเกบ็ค่าทวัรเ์พ่ิม 3,000 บาทต่อท่าน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่รวมค่าวีซ่า) 
 

** ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดให้มีการประชาสมัพนัธสิ์นค้า

พ้ืนเมืองให้นักท่องเท่ียวทัว่ไปได้รู้จกัคือ ร้านนวดเท้า(บวัหิมะ), ร้านหยก, ร้านผ้าไหม,ร้านใบชา ซ่ึง
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จ าเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทวัรด้์วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนให้กบันักท่องเท่ียวทกุท่านทราบ

ว่าร้านทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือ

ขึ้นอยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน และถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงค์

จะเข้าร้านรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่าน เป็น

จ านวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / ร้าน 

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 1,000 

RMB หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลกูค้าต้องไปย่ืนวีซ่าเอง ** 

 

**  ท่านท่ีประสงคจ์ะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท า   วี

ซ่าท่านจะต้องรบัผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัรฯ์ ไม่ทราบกฎ

กติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า

บตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย ์** 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ    

  และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างองิค่าใชจ้่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง  

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ CHINA EASTERN (MU) อนุญาตใหโ้หลด  

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 

ก.ก. (ไม่จ ากดั 

  จ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
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 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมทีพ่กั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสดุท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข    

   ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์ใน

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 

ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าทปิส าหรบัพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรมทีพ่กั : ใบละ 5 หยวน/ครัง้ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ค่าท าวซ่ีาชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ได้รบัการยกเว้นยื่นวซ่ีากรุ๊ป (กรณีต่างชาติจ่ายเพิม่จากค่าทวัร์ 1,000 หยวน และผู้

เดนิทางเป็นผูด้ าเนินการยื่นวซ่ีาเอง) 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบริษทั 

× ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใชเ้พยีงส าเนาหนังสอืเดนิทาง (ส าหรบัผูถ้อืพาสปอร์ต

ไทยและเดนิทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) หรอื ค่าวซ่ีาจนีท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4วนัท าการ) ท่านละ 1,700 บาท 

(ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยโดยท่านตอ้งไปยื่นดว้ยตวัเอง) 

หมายเหตุ  
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- หากยกเลกิเดนิทาง วซ่ีากรุ๊ปจะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อื่นๆได ้รวมทัง้ไม่

สามารถคนืเงนิค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณ ี  

- กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี เดนิทางพร้อมผูป้กครอง ในเส้นทางทีบ่นิลงปักกิง่ / ปักกิง่+เซี่ยงไฮ้ (เที่ยว 2 

เมอืง) ตอ้งยื่นวซ่ีาเดีย่วเท่านัน้ 

- ในกรณีรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทัง้สิ้น ท าให้ไม่สามารถยื่นวซ่ีากรุ๊ปได ้ผู้

เดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการท า วซ่ีาเดีย่วยื่นปกต ิ4 วนั ท าการ ท่านละ 1,700 บาท หรอื วซ่ีาด่วน 

2 วนั ท าการ ท่านละ 2,750 บาท (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ ส าหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้)  

- กรณทีีส่ามารถยืน่วซ่ีากรุ๊ปไดแ้ต่ลูกคา้ประสงคต์อ้งการท าวซ่ีาเดีย่วสามารถตดิต่อตวัแทนรบัท าวซ่ีาใกล้
บา้นท่าน 

- ส าหรบัผูท้ี่เคยเดนิทางไปในประเทศ 24 ดงัต่อไปนี้  1.อสิราเอล   2.อฟักานิสถาน   3.ปากสีถาน  4.อุซ

เบกสิถาน   5.ทาจกิสิถาน  6.เตริก์เมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 8.อริกั 9.อหิร่าน 10.อยีปิต ์11.ซาอุดอีาระเบยี 

12.ซีเรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี   15.ศรลีงักา 16.ลเิบยี 17.ซูดาน 18.แอลจเีรยี 19.ไนจเีรยี 20.ตุรกี  

21.เยเมน   22.โอมาน   23.จอรแ์ดน   24.โซมาเรยี 

(ตัง้แต่ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยื่นขอวซ่ีากรุ๊ปได ้ตอ้งท าวซ่ีาเดีย่วเท่านัน้) 

 เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทางโดย มดัจ าท่านละ 10,000 บาท และตดัที่นัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 

ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีที่มีควิรอ (Waiting List) กจ็ะให้สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั 

เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณลูีกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆในกรณี

ทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมีขึน้ต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้

ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณี

พเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 
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 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบั

ฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิ

เพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิ้น   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์ เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณมีคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจา้หน้าที่หลงัจากช าระเงนิกรณทีี่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบร้อยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่วา่

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบริษทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอย่างน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็น

กรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 
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 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะ

ค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร หาก

ระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัได้ท าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมา

จ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณีที่ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 

พร้อมกบัแจง้มาที่บรษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทั

เรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋

เครื่องบนิ) เรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋

เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณลูีกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุ

ใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัห้องพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

 กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (ห้ามไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
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 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณใีดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเท่านัน้) 

•• ส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน  

ใช้ส าเนาพาสปอรต์ ต้องถ่ายชดัเจน  เหน็ทัง้ 2 หน้าเตม็ ตามตวัอย่างเท่านัน้ !! 

• รปูถ่าย ถ่ายจากมือถือ หรือ กล้องถ่ายรปูหน้าตรง พืน้หลงัสีขาว ห้ามถ่ายเซลฟ่ี และส่ง

รปูเข้ามาทางไลน์ ได้เลย 

 

 

 

 

ตามตวัอย่างด้านล่างน้ี 

 

 

 

 

 



W65 PVG07 OCT- DEC19 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านใดท่ีเคยไป 24 ประเทศดงัน้ี ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุป๊เข้าจีนได้  

ต้องท าการย่ืนวีซ่าเด่ียวเข้าประเทศจีน  
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**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
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