
 

วันที่ กำหนดการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม

1

กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ ้(CA806 : 04.20-09.20) 

เมืองโบราณจูเจียเจ่ียว+ล่องเรือ-ร้านผ้าไหม 

หังโจว-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
X ! ! SHUNCHANG HOTEL  

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

2
ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-

เซี่ยงไฮ้-ร้านหมอนยางพารา-ย่านซินเทียนตี้
! ! !

BAOLONG  HOTEL  

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

3

ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ร้านนวดเท้า(บัว

หิมะ)-GLOBAL HARBOR-ร้านหยก-เซี่ยงไฮ้-

 กรุงเทพฯ (CA805 : 23.50-03.20) 
! ! !
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! กำหนดการเดินทาง วันที่ 2-4 / 3-5 / 7-9 พฤศจิกายน 2560 

วันแรก กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจ่ียว+ล่องเรือ-ร้านผ้าไหม-หังโจว-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย 

01.30 น. " คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 

ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน AIR CHINA ( CA ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอย

ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 
04.20 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน AIR CHINA ( CA ) เที่ยวบินที่ CA806 ✈   
09.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ ้ “ นครปารีสแห่งตะวันออก ” ปัจจุบันเซ่ียงไฮ้เป็น

ศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของจีน แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตงใหม่ และเขตผู่ซีเมืองเก่า
กั้นโดยแม่น้ำหวงผู่ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจ่ียว (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1.30  ชั่วโมง)  นำท่าน ล่องเรือชมเมอืงจูเจียเจ่ียว ซ่ึงเปน็เมืองที่มีส่ิงก่อสรา้งทาง
วฒันธรรมโบราณของราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชงิอยู่มากมาย 

เที่ยง ! รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านแวะ ร้านผ้าไหม ที่ข้ึนชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่น

ผ้าห่ม เส้ือผ้า รองเท้า เป็นต้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  

ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง มีความม่ังค่ังมากที่สุดแห่งหนึ่งเป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรม

และสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซ่ึงในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงาม

ของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว)” จากนั้นนำท่านอิสระช้อป

ปิ้งที่ ถนนโบราณเหอฝั่งเจ่ีย ให้ท่านได้เลือกซ้ือของฝาก เช่น เส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น 

ค่ำ ! รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ไก่ขอทาน, หมูตงปอ 
 #พักที่  SHUNCHANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

วันที่สอง ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-เซี่ยงไฮ้-ร้านหมอนยางพารา-ย่านซินเทียนตี ้

เช้า  ! รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)  ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังไป

ทั่วโลก มีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยประมาณ 15 กิโลเมตร น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ชม
โคมไฟ 3 โคมทับแสงในบึงน้ำลึก (หมายเหตุ :หากกรุ๊ปออกเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ล่องทะเลสาบซีหู 
ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่ใช้เรือเหมา)  นำท่านชม  หมู่บ้านใบชา ซ่ึงเป็นชาเขียวที่มีชื่อที่สุดของ
ประเทศจีน ให้ท่านได้ชิมชา   

เที่ยง ! รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ราคาทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวม 

• ค่าทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถ  ท่านละ 1,200 บาท /ทริป/ต่อท่าน  ทั้งนี้ในส่วนค่า

ทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน (เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่) 

• ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา 1,000 บาท (สำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)
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บ่าย  นำท่านเดินทางกลับสู่  เมืองเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่เต็มไปด้วยอาคาร

สถาปตัยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบบัยโุรป จน ได้รบัขนานนามวา่เปน็ “ นครปารสีแหง่ตะวนัออก ” 

จากนั้นนำท่านแวะ ร้านหมอนยางพารา  ให้ท่านได้เลือกซ้ือมาฝากคนทางบ้าน  

ค่ำ ! รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เส่ียวหลงเปา 

นำท่านเดินทางสู่  ย่านซินเทียนตี้ เป็นแหล่งช้อปปิ้งคนเดิน ร้านอาหารและแหล่งความบันทึกที่

ครบครัน ซินเทียนตี้ถือเป็นปลายทางที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมของเมืองเก่าในบรรยากาศที่ทันสมัย 

#พักที่ BAOLONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

วันที่สาม ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-GLOBAL HARBOR-ร้านหยก-เซี่ยงไฮ้- 
    กรุงเทพฯ 

เช้า  ! รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  นำท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร ์ใต้แม่น้ำหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์  เป็นรูป

ต่าง ๆ ต่ืนตาต่ืนใจ จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ ทาน ต้ังอยู ่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มี
ความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์ส่ิงก่อสร้าง
หม่ืนปีแห่งชาติจีน” ถือ เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ้  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้าน
นวดเท้า เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเม่ือยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร พร้อมชม
ครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง 
และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน 

เที่ยง  ! รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ… ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตัว 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ GLOBAL HARBOR เป็น SHOPPING MALL ในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก  

ก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป เป็นหนึ่งเดียวในประเทศจีน ให้คุณได้ความรู้สึกเหมือน    

ช้อปปิ้งอยู่ยุโรปโดยไม่ต้องเดินทางไกล  ภายในนั้นมีสินค้ามากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ชั้นสองเน้นสินค้าที่ออกแบบโดยนักออกแบบชื่อดัง  ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งและถ่าย

รูป จากนั้นนำท่านชม ร้านหยก ซ่ึงเป็นเครื่องประดับนำโชค  ให้ท่านได้เลือกซ้ือเป็นของฝากล้ำค่า   

ค่ำ ! รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ… กุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว 
23.50 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  AIR CHINA ( CA ) เที่ยวบินที่ CA805 ✈    
03.20 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ........... " " " " 

**********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ**********    

" " " "  ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  " " " " 

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป ***) 

หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมืองกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้น

เมืองให้  นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ หมู่บ้านใบชา , ร้านผ้าไหม, ร้านนวดฝ่าเท้า(บัวหิมะ) , ร้าน

หยก , ร้านหมอนยางพารา ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึง

เรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลา

ร้านละประมาณ 45-90 นาท ีซื้อหรอืไมซ่ื้อขึ้นอยู่กบัความพอใจของลกูคา้เปน็หลกั  ไมม่กีารบังคบัใด  ๆทั้งส้ิน 
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ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที่ต้องออกต๋ัวภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณา

สอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง 

**ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบ

ริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก** 

Shanghai ไฮไลท์ เตอร์ 3 วัน 2 คืน (CA) 
(ราคาเฉพาะคนไทยเท่านั้น) 

หมายเหตุ :    ราคาทัวร์นี้  ไม่แจกกระเป๋า/มีราคาเด็ก ซ่ึงราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี ่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะ

น้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงข้ึน ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันข้ึนในอนาคต ซ่ึง

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง 

                         บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง

ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ

ยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมัน

เพ่ิมเติมจากราคาที่กำหนดไว้) 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าต๋ัวเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
2. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื่องด่ืมทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
3. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
4. น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวข้ึนเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้อง

ไม่เกิน 7 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
หมายเหตุ : ประกาศ  ณ  วันที่  14  ก.ย.  2554   สายการบิน AIR CHINA มีประกาศเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก   และ
ขนาดกระเป๋าสัมภาระ  โดยให้กระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้ท่านละ 1 ใบ มีน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และ
ขนาดของกระเป๋าต้องมีขนาดโดยรอบของกระเป๋ารวมแล้วไม่เกิน 158 เซนติเมตร (กว้าง X ยาว X สูง) สัมภาระ
ติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้น น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม ถ้าน้ำหนักและขนาดของกระเป๋าสัมภาระเกินกว่าที่
สายการบินกำหนดไว้   จะต้องเสียส่วนที่เกินเป็นจำนวนเงิน 200 USD หรือ 1,300 หยวนต่อใบ 

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคา เด็กอายุ 
ต่ำกว่า 18 ปี

พักเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

วันที่  2-4 พฤศจิกายน 2560 9,999 บาท 12,999 บาท 3,000  บาท

วันที่  3-5 / 7-9 พฤศจิกายน 2560 10,999 บาท 13,999 บาท 3,000  บาท

ราคาพิเศษไม่รับจอยแลนด์
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5.   ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครอง
ผู้เอาประกันที่มีอายุต้ังแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี 
ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์  ทั้งนี้
ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณ ี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ข้ึน
อยู่กับระยะเวลาการเดินทาง 

การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับ
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้
อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตาม
เงื่อนไขในกรมธรรม์ 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
1. ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
2. ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา 1,000 บาท  (ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง) (ซึ่งต้องเดินทางไปและกลับพร้อม

หมู่คณะเท่านั้น)  หรือ หากต้องการยื่นวีซ่าแบบเด่ียว ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเด่ียว ราคา 1,500 บาท  
       หมายเหตุ : อัตราค่าวีซ่าดังกล่าว สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น 
 

หมายเหตุ :  
•กรณีที่ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวได้ หรือท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว บริษัท ฯ ขอเก็บ
หนังสือเดินทางตัวจริง , รูปถ่ายรูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พ้ืนหลังสีขาวเท่านั้น จำนวน 2 รุป 
และเอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ พร้อมชำระค่าส่วนต่างเพ่ิม ยื่นธรรมดา 4 วันทำการ ชำระค่าส่วน
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ต่างเพ่ิม    700  บาท  / ยื่นด่วน 2 วันทำการ ชำระค่าส่วนต่างเพ่ิม  1,750 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้
ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)  

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
5.   ค่าทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถ  ท่านละ 1,200 บาท /ทริป/ต่อท่าน  ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับ  
      ความพึงพอใจของท่าน (เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่)*** 
6.   ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพ่ิม 600 หยวน/ท่าน/ทริป 
7.   ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %  ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่า                 
      เพ่ิม และหัก ณ ที่จ่าย  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลังขอสงวน  
      สิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ชำระยอดเต็มจำนวน ภายใน 2 วันหลังการจอง พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้กับทางบริษัทฯ   
2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถ

ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ

ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  และทางบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากท่านเป็นจำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน 

5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

6. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ 
6.1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
6.2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท 
6.3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด 
6.4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรง

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น 
Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าต๋ัวเป็นการเหมา
จ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ 

1. จำนวนผู้เดินทางข้ันต่ำผู้ใหญ ่10  ทา่นข้ึนไป เที่ยวบนิ, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
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6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 
8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่อง
เที่ยวเท่านั้น 
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษิทัฯไดช้ำระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่น
ออกเดินทางแล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  
12. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบ
ริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 
เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเด่ียว) 

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุด

ใดๆ ทั้งส้ิน ถ้าเกิดการชำรุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   

3. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูป 2 ใบ ขนาด 33 มม. X 48 มม. พ้ืนหลังสีขาวเท่านั้น  ห้ามแม็ครูป , ห้ามรูป

เป็นรอย , ห้ามเปื้อน , ห้ามยิ้ม , ถ่ายหน้าตรง ,  ห้ามใส่เส้ือสีอ่อนและสีขาว (แนะนำให้ใส่เส้ือสีเข้ม) , ห้ามใส่เส้ือ

คอกว้าง แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดนักเรียน นักศึกษา , ต้องเห็นคิ้วและใบหูทั้ง 2 ข้างชัดเจน, 

ห้ามผมปิดหน้า,ห้ามใส่แวนตาสีดำหรือกรอบแว่นสีดำ,ห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู,สร้อย,กิ๊ปติด

ผม,คาดผม เป็นต้น อัดด้วยกระดาษสีโกดักหรือฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์ จาก

คอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน และ ห้ามถ่ายรูปเองและปริ้นเอง ห้ามใส่เส้ือแขนกุด ห้ามใส่ชุด

ราชการและยูนิฟอร์มชุดทำงาน **   ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือ

รับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง 

4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)  

5. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพ่ิมเติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้

5.1.เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่ / เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม ่  

5.1.1 สำเนาสูติบตัร(ใบเกดิ) ทั้งนี้กรณเีด็กอายตุำ่กวา่ 6 ป ีตอ้งใชสู้ตบัิตร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

  5.1.2 สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

  5.1.3 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  

  5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบตัร (ใบเกดิ) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 

5.2.เดินทางพรอ้มญาต ิ  

5.2.1 สำเนาสูติบตัร(ใบเกดิ) ทั้งนี้กรณเีด็กอายตุำ่กวา่ 6 ป ีตอ้งใชสู้ตบัิตร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 
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5.2.2 สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

5.2.3 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  

5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบตัร (ใบเกดิ) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 

5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปทำที่เขตหรอือำเภอเทา่นั้น 

6.  กรณหีนงัสือเดินทางชาวตา่งชาต ิเดินทาง  ใช้เอกสารเพ่ิมเติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้

6.1 ใบอนญุาติการทำงาน ตัวจรงิเทา่นั้น ! ! ต่ออายกุารทำงานแลว้ไม่ต่ำกวา่ 3 – 6 เดือน 

6.2 หนงัสือรบัรองการทำงาน เปน็ภาษาองักฤษ ตัวจรงิ มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 

3. สำเนาต๋ัว + ใบจองโรงแรม 

4. สำเนาบุ๊คแบงค์ อพัเดทยอดปจัจบุนั ข้ันต่ำ 100,000 บาท 

5. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบยีนสมรส 

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
• หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน  ท่านละ 5,060 บาท 
• หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ  (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) 

หมายเหต ุ: ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทำงาน

ในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

7. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจาก

ผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

8. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง

เอกสารยื่นวีซ่า 

9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่าง

น้อย 7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

11. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะ

ต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียด

การยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจ

ต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
• ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 
• นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
• นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า 
• นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ 

(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก 

เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า  

เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย 

ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้) 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
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พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน 
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณ ี

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 


