
 

 
 

 
 
 

 

เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน 
 

 



 

 
 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

 
21.30 น. นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2  เคาน์เตอร์ D สาย

การบิน การบินไทย (Thai Airways) ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการช่วยเหลือเรื ่องของ
กระเป๋าเดินทาง พร้อมทั้งเช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน 

 

 
 

วันที่สอง สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง – เมืองอู๋ซี – พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ (ราคาทัวร์นี้รวมนั่งรถราง)– ร้านไข่มุก – 
ถนนโบราณเหอฟางเจี่ย 

 
00.30 น. บินลัดฟ้าสู่ประเทศจีน เมืองเซี่ยงไฮ้ โดย สายการบิน การบินไทย (Thai Airways) เที่ยวบินที่ TG662 

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง 20 นาที) 
05.45 น. เดินทางถึง สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง ประเทศจีน เมืองเซี่ยงไฮ้ (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 

ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระพร้อมออก
เดินทาง นำท่านเดินทางตามโปรแกรม 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (1) 
 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี (Wuxi City) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งได้รับการขนาน

นามว่า “เซี่ยงไฮ้น้อย” เนื่องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไท่หูล้อมรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็น 
1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ของจีน เป็นเมืองเก่าแก่ประวัติศาสตร์ยาวนานร่วมสามพัน
กว่าปีในยุคราชวงศ์โจวและฉิน นำท่านสักการะ พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ (Lingshan Grand Buddha) 
(ราคาทัวร์นี้รวมนั่งรถราง) นำทุกท่านชมพระพุทธรูปปางห้ามญาติทองสำริดองค์ใหญ่ที่เขาหลิงซาน 
ซึ่งมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ประทับอยู่บนเนินเขาหลิงซาน หันพระพักตร์ออกสู่ทะเลสาบไท่
หู เป็นพระพุทธรูปที่มีพระพักตร์งดงาม หากเมื่อเดินไปทางใดก็เหมือนว่าองค์พระกำลังมองตามเราอยู่ 



 

 
 

นอกจากนี้วัดหลิงซานยังมีจุดแสดงรูปปั้นจำลองพระพุทธเจ้ากำเนิดในดอกบัว โดยกลีบดอกบัวค่อยๆบาน
ออก ผสานกับการแสดงน้ำพุดนตรี จนกระท่ังกำเนิดพระพุทธเจ้าขึ้น เป็นการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจ  

 

 
 
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูซี่โครงหมูอู๋ซี (2) 

นำท่านชม ร้านไข่มุก เลือกซื้อครีมไข่มุกบำรุงผิวที่สกัดมาจากไข่มุกน้ำจืด เพาะเลี้ยงในทะเลสาบรวมถึง
เครื่องประดับต่างๆจากไข่มุก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม. 30 
นาที) เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม แหล่ง
เภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน นำท่านสู่ ถนนโบราณเหอฟาง
เจี่ย (He Fang Jie Old Street) ตั้งอยู่เชิงเขาอู๋ซันของเมืองหังโจว เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็น
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหางโจได้อย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง 
120 เมตร ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปีก่อน ขณะที่เมืองหังโจวเป็นราชธานีอยู่นั้น ถนนเหอ
ฟางเจี่ยเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้าในสมัยนั้น ในปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิม



 

 
 

ของสิ่งปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ่งแล้ว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางท่ีสร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุง
หลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั่วไป 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูไก่ขอทาน และหมูพันปี (3) 
นำท่านเข้าสู ่ท ี ่พ ัก ... Xiaoshan Kaiyuan Manju Guali Hotel ระดับ 5 ดาว (ท้องถิ ่น) หรือ
เทียบเท่า 

 

วันที่สาม เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – เมืองเซี่ยงไฮ้  – 
เมืองโบราณซีเป่า 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (Hangzhou City) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง30 นาที) 
เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม แหล่ง
เภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะท่ีมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู 
(Xihu Lake) ซึ่งกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยว่า “ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุก
ฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบวัดได้ 15 กม. น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 
เมตร ล่องเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด 3 สะพานดังเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูเก่า ชมทิวทัศน์สิบแห่งของ
ทะเลสาบซีหู ซึ ่งได้แก่ ต้วนฉานเสียน ซานถาน อิ้นเหยิน และหนานผิงอ่วนจง ให้ท่านได้ดื ่มด่ำกับ
บรรยากาศของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย 

 



 

 
 

 
 

นำทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านใบชา ชมทัศนียภาพของไร่ชา
เขียวขจี อิสระทุกท่านเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนำทุก
ท่านชิมชาขึ้นชื่อของจีน และเลือกซื้อชาเพื่อเป็นของฝาก 

 
   

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ต์สุกี้หม้อไฟ+ปิ้งย่าง และบุฟ
เฟ่ต์ปูขน ใน 1 ปีมีครั้งเดียวเท่านั้น!!! (5) 
จากนั้นนำท่านสู้ ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพ่ือสุขภาพ
ชนิดต่างๆ นำท่านเดินทางกลับสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai City) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
30 นาที) มหานครที่ใหญ่ที ่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู ่บริเวณปากแม่น้ำแยงซี เป็นศูนย์กลางการ
คมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14 ล้าน
คน เป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้ ที่ได้รับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “นครปารีสแห่ง
ตะวันออก”  



 

 
 

นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณชีเป่า (Qibao Old Street) เป็นหมู่บ้านโบราณในรัชสมัยหมิงและรัช
สมัยชิง ซึ่งเมืองโบราณแห่งนี้เป็นเมืองที่ส่งออกผ้าทอของจีน และโด่งดังไปทั่วโลก ปัจจุบันตัวอย่างผ้าจาก
ยุครัชสมัยหมิงและชิง ถูกจัดแสดงไวที่ Great Museum of London  อิสระทุกท่านได้เพลิดเพลินไปกับ
สินค้า ของกินมากมายหรือถนนคนเดินที่ยังคงอนุรักษ์ความเก่าแก่ไว้ได้อย่างสวยงาม หรือทุกท่าน
สามารถชมทัศนียภาพมนเสน่ห์ของจีนในโบราณ 

 

 
 
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูไก่แดง (6) 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก... Yitel Hotel ระดับ 5 ดาว (ท้องถิ่น) หรือเทียบเท่า 
 
 

 



 

 
 

วันที่สี่ ร้านบัวหิมะ – ตึกจินเหม่า ชั้น 88 (ราคาทัวร์นี้รวมขึ้นตึกชั้น 88) – ร้านผ้าไหม – หาดไว่ทาน –  

Starbucks Reserve Roastery – ถนนนานกิง  

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 

นำท่านเดินทางสู่ ร้านยาบัวหิมะ ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศใน
ด้านรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน จากนั้นนำท่านขึ้นตึก ตึกจิน
เหม่า ชั้น 88 (Jin Mao Tower) ** (ราคาทัวร์นี้รวมขึ้นตึกชั้น 88) **  ตึกที่มีความสูงประมาณ 420 
เมตร สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2541 ซึ่งหลังจากสร้างเสร็จตึกแห่งนี้เคยได้รับการยอมรับว่าเป็นตึกท่ีสูงที่สุดใน
ประเทศจีน และจัดว่าสูงเป็นอันดับที่ 3 ของโลก ตึกจินเหม่าถูกออกแบบโดยบริษัท Skidmore, Owings 
& Merrill เป็นบริษัทของสหรัฐอเมริกา โครงสร้างของตัวอาคารมีลักษณะคล้ายกับเจดีย์ 8 เหลี่ยม ที่เรียง
ต่อกันเป็นชั้นๆในรูปแบบโมเดิร์น ที่ผสมผสานกันระหว่างจีนดั้งเดิม และสมัยใหม่ นำทุกท่านขึ้นลิฟท์
ความเร็วสูงไปยังชั้น 88 ซึ่งใช้เวลาเพียง 4-5 นาที เพื่อชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่
ใหญ่ท่ีสุดในจีน พร้อมชมวิวของหาดไหว่ทัน 

 

 
 



 

 
 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) 
นำท่านแวะ ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่นผ้าห่ม 
เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน (Waitan) ซึ่งไม่ได้เป็นหาดทรายชายทะเล
แต่อย่างใด แต่เป็นย่านถนนริมแม่น้ำที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแม่น้ำหวงผู่ฝั่งตะวันตกซึ่ง
อยู่ในย่านเมืองเก่า หาดไว่ทานยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่อง “เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้” ซึ่ง
ถ่ายทอด เรื่องราวของเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ที่เกิดขึ้นในยุคที่เมืองเซี่ยงไฮ้เต็มไปด้วยเจ้าพ่อหลายแก๊ง ค์ แย่งชิง
อำนาจกันให้วุ่นวายไปหมด หาดไว่ทานจึงมีชื่อที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยว่า "หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้" 
นั่นเอง  

 
จากนั้นนำท่านชมร้าน Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกับความ
ยิ่งใหญ่อลังการ ครองตำแหน่งสตาร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก ซึ่งได้ทำการเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 6 
ธันวาคม 2017 มีเนื้อที่ใหญ่โตถึง 2,787 ตารางเมตร ด้านบนของร้านตกแต่งด้วยแผ่นไม้รูปหกเหลี่ยมซึ่ง
เป็นงานแฮนด์เมดจำนวน 10,000 แผ่น และที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางร้านคือถังคั่วกาแฟทองเหลืองขนาด 
40 ตัน สูงเท่าตึก 2 ชั้น ประดับประดาด้วยแผ่นตราประทับแบบจีนโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึ่งบอก
เล่าเรื่องราวความเป็นมาของสตาร์บัคส์ กาแฟที่คั่วในถังทองเหลืองนี้จะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลือง
ด้านบน ซึ่งจะทำให้เกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี มีเคาน์เตอร์ที่ยาวที่สุด ซึ่งมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครอง
ตำแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บัคส์ที่มีความยาวที่สุดในโลก มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่ า 100 ชนิด 
รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้เพียงแห่งเดียว นำท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง (Nanjing Street) ถนน
คนเดินที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมและสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมของคนไทยอีกแห่งหนึ่ง  
นอกจากนี้ที่หาดไว่ทานยังสามารถมองเห็น "หอไข่มุก" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ได้อย่างชัดเจน
อีกด้วย ใครมาเยือนเซี่ยงไฮ้ จึงต้องไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด์” จึงเรียกได้ว่า
มาถึงเซี่ยงไฮ้จริงๆ นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ถนนนานกิงได้ตามอัธยาศัย  
 



 

 
 

 
 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู เสี่ยวหลงเปา (9) 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก... Yitel Hotel ระดับ 5 ดาว (ท้องถิ่น) หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า ร้านหยก – ตลาดเถาเป่า – สนามบินซ่างไห ่ผู่ตง – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10) 
จากนั้นนำท่านชม ร้านหยก  ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซ้ือเป็นของฝากอันล้ำค่าแก่คนที่

ท่านรัก จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเถาเป่า (Taobao Market) แหล่งช้อปปิ้งสินค้าก๊อปปี้แห่งใหม่

ของเมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งจะขายสินค้าต่างๆ อาทิเช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา อุปกรณ์กีฬาต่างๆที่

เป็นขอเลียนมาจากแบบแบรนด์ชั้นนำทัวร์โลก รวมถึงสินค้าแบรด์อื่นๆ ของจีน 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11) 
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

17.20 น. บินลัดฟ้าสู่ประเทสไทย กรุงเทพฯ โดย สายการบิน การบินไทย (Thai Airways) เที่ยวบินที่ TG665 

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ช่ัวโมง 20 นาที) 

21.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

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



 

 
 

** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจาก 

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี 

 (มีเตียงและไม่มีเตียง) 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคาไม่รวม

ตั๋วเครื่องบิน 

11 – 15 ตุลาคม 2562 18,999 21,999 6,999 11,999 

12 – 16 ตุลาคม 2562 18,999 21,999 6,999 11,999 

18 – 22 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 5,999 10,999 

19 – 23 ตุลาคม 2562 18,999 21,999 6,999 11,999 

23 – 27 ตุลาคม 2562 18,999 21,999 6,999 11,999 

25 – 29 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 5,999 10,999 

26 – 30 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 5,999 10,999 

30 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 16,999 19,999 5,999 10,999 

01 – 05 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 5,999 10,999 

02 – 06 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 5,999 10,999 

06 – 10 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 5,999 10,999 

08 – 12 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 5,999 10,999 

09 – 13 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 5,999 10,999 

13 – 17 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 5,999 10,999 

15 – 19 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 5,999 10,999 

16 – 20 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 5,999 10,999 

20 – 24 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 5,999 10,999 

22 – 26 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 5,999 10,999 

23 – 27 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 5,999 10,999 



 

 
 

27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562  17,999 20,999 5,999 10,999 

04 – 08 ธันวาคม 2562 18,999 21,999 6,999 11,999 

06 – 10 ธันวาคม 2562 18,999 21,999 6,999 11,999 

07 – 11 ธันวาคม 2562 18,999 21,999 6,999 11,999 

28 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 19,999 22,999 7,999 12,999 

29 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 19,999 22,999 7,999 12,999 

 

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 

(สำหรับหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) 

** อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท ** 

 

หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านขายเสื้อกัน

หนาว, ร้านศิลปะรัสเซีย, ร้านสินค้าพื้นเมือง ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคา

ทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม 

ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าห ากลูกค้าไม่มี

ความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน/ท่าน/ร้าน 

 

• โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก 
** สำหรับอัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทางจำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตาม

จำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคา

เพิ่มข้ึน เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการของผู้เดินทาง) ** 

 



 

 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม ี  

 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      

 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ   

 ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    

 ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ     

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง    

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)   

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที ่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซัก   รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)   

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1 ,500 บาท (โดยชำระพร้อมเงินมัดจำครั้ง

แรก) (สำหรับหนังสือ เดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1 ,800 บาท (ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศ

ยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน หรือวีซ่ากรุ๊ป) 

  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชำระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 

5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทำจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจำ ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 



 

 
 

ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจำตามเวลาที่กำหนด และ

หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องเช็คที่ว่างและทำจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะ

เต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา 

ที่ทำรายการจองเข้ามาตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ชำระเงิน หรือ ชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็ค

ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วซี่า 

ที่ทำให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่า

นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วัน

จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด

นักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที ่น ักท่องเที ่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื ่อน หรือ เปลี ่ยนแปลง การเดินทาง 

นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอยา่ง

หนึ่ง เพ่ือลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิก

การจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดำเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดย

แนบหนังสือมอบอำนาจประกอบ (กรณีดำเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการ

ชำระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และหน้า

สมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 



 

 
 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนำเที่ยว

ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น ** 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก 

หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่

คืนเงินทั้งหมดให้กับท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ

ก็ตาม   

4. สำหรับอัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทางจำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตาม

จำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น 

เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า

อย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศ

ที่มีวีซา่ แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง

น้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและดำเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกค้าดำเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชำระมาแล้วไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งหมด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 

 

 

 

 

 



 

 
 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ การยื่นคำร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ  

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะเท่านั้น กรณีท่ีท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ จะต้องยื่นก่อน 

หรือ หลัง คณะ และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด 

เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะต้องออกก่อนแต่วีซ่ายังไม่ออก เนื่องจากท่านยื่นหลังคณะ  

2. การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบหมู่คณะ ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางฉบับจริง หากท่านส่ง สำเนาหน้า

หนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มาให้กับทางบริษัทเรียบร้อย

แล้ว  

 

การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน แบบหมู่คณะ  

สำหรับผู้เดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางไทย 

1. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รูปถ่ายจากมือถือ

ไม่สามารถใช้ได้) มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ  และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 2 

หน้า 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถ่ายคู่กับหนังสือเดินทาง) ฉากหลังต้องเป็นพ้ืนสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่

เกิน 3 เดือน  

 

 

 



 

 
 

 

2.1. กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดาและมารดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ที่ออก

โดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามสำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง 



 

 
 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , 

สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ มารดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , 

สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สำเนาสูจิบัตร ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี 

** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นจาก

ประสบการณ์และระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าใน

แต่ละราย โดยอยู่ที่ดุลยพินิจของประเทศปลายทางเป็นผู้ดำเนินการ ** 

** เอกสารที่ใช้ในการทำวีซ่ากรุ๊ป สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนั่นเป็นผู้
กำหนด จึงอาจทำให้มีการเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพิ่มเติ่มกะทันหัน ** 

** สำหรับบุคคลที่เคยเดินทางไป 22 ประเทศดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2014 เป็นต้นมา จะไม่สามารถยื่นวีซ่า
กรุ๊ปหรือวีซ่าแบบกลุ่มได้ ซึ่งได้แก่ ** 

1. อิสราเอล          2. อัฟกานิสถาน          3. ปากีสถาน           4. อุซเบกิสถาน          5. ทาจิกิสขาน               
6. เติร์กเมนิสถาน  

7. อิหร่าน              8. อิรัก                       9. ตุรกี                  10. อียิปต์                   11. ซาอุดิอาระเบีย        
12. ซีเรีย  

13. เลบานอน      14. จอร์แดน               15. อินเดีย             16. ศรีลังกา                17. ลิเบีย                      
18. ซูดาน  

19. แอลจีเรีย      20. ไนจีเรีย                 21. คาซัคสถาน     22. รัฐปาเลสไตน์ 
 

 



 

 
 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ำตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อม

คณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาต

การใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศ

ไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะ

เกิดข้ึนในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่

ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่

หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้า

หนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทำให้ต้นทุน

สูงขึ้น 



 

 
 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 

9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุ

ที่เก่ียวข้องกับทางบริษัทอาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย 

ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชำระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษั ท หรือจะต้องชำระตาม

ข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้

เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ

ภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจำเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณี

ที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง 

กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 
 


