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พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 
อายุต่่ากว่า 

18 ปี 
สายการบิน จ่านวน 

22-26 ธันวาคม 2562 (อา-พฤ) 6,996 4,000 2,500 CZ 20 

27-31 ธันวาคม 2562 (ศ-อ) 9,999 4,000 2,500 CZ 20 

29 ธ.ค.62 - 02 ม.ค.63 (อา-พฤ) 9,999 4,000 2,500 CZ 20 

05-09 มกราคม 2563 (อา-พฤ) 6,996 4,000 2,500 CZ 20 

10-14 มกราคม 2563 (ศ-อ) 7,997 4,000 2,500 CZ 20 

12-16 มกราคม 2563 (อา-พฤ) 6,996 4,000 2,500 CZ 40 

17-21 มกราคม 2563 (ศ-อ) 7,997 4,000 2,500 CZ 20 

19-23 มกราคม 2563 (อา-พฤ) 6,996 4,000 2,500 CZ 20 

26-30 มกราคม 2563 (อา-พฤ) 6,996 4,000 2,500 CZ 20 

 

เ  ซี ่ ย  ง  ไ  ฮ้     หู  โ  จ  ว    ส  กี   5 วั น 

★  ท้าความหนาว  . . . สนุกสนานเล่นสกี  ★ 

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันกร  ณ วัดผู่โถวซานน้อย   

ชมตึกสตาร์บัคที่ใหญ่ที่สุดในโลก  l   ชม หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้   l   ถนนนานกิง 

เดินทางโดยสายการบินไชน่าเซาส์เทิรน์แอร์ไลน์ (CZ)  

ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ราคานี้ไมร่วมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป , ค่าวีซ่า 1,650 

บาท 



 

 
 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  

23.00 น. คณะพร้อมกัน  ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 10  เคาน์เตอร์ 

U สายการบิน China Southern Airlines (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ่านวยความสะดวกด้านเอกสาร   

 

วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินผู่ตง – เซี่ยงไฮ้ – อานจี๋ – จุดชมวิวเจียงหนานเทียนจื่อ ★ Ski ★ (เล่น

สกี) – เมืองหูโจว  

02.30 น.   เดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน China Southern Airlines  เที่ยวบินที่ CZ8320  

06.55 น. ถึงสนามบินผู่ตง เซี่ยงไฮ้  เมืองเซี่ยงไฮ้  "นครปารีสแห่งตะวันออก" ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มมหานครไฮโซอันดับ 5 

ของโลก รองจาก กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. นิวยอร์ก ลอนดอน และ ปารีส รูปแบบการปกครองของมหานครช่างไห่จัด

อยู่ในกลุ่มเมืองที่ข้ึนตรงต่อรัฐบาลกลาง ซึ่งไม่ข้ึนต่อมณฑลใด ๆ ทั้งสิ้น และปัจจุบันประเทศจีนมีเมืองที่มีรูปแบบ

การปกครองลักษณะนี้ทั้ง สิ้น 4 เมืองด้วยกัน ได้แก่ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เทียนจินและฉงชิ่ง มหานครช่างไห่ ปัจจุบัน

นับเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลก และมีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีน เป็นเมือง

ศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทุน รวมถึง ด้าน

แฟชั่น และการท่องเที่ยว โดยการผลักดันของรัฐบาลซึ่งให้นครเซี่ยงไฮ้ก้าวขึ้นเป็นผู้น า และเป็นศูนย์กลางด้าน

เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภูมิใจของชาวจีน โดยเฉพาะชาวเมืองซึ่งถือกันว่าเมืองของตน

เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ ในด้านความก้าวหน้าและทันสมัย   น าท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมือง,ด่าน

ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) 

น าท่านเดินทางสู่ อ าเภออานจี๋ เมืองหูโจว (Huzhou) ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของมณฑลเจ้อเจียง ทางเหนือติดกับ

ทะเลสาบไท่หูซึ่งก้ันกางระหว่างเมืองหูโจวกับเมืองอู๋ซีและ เมืองซูโจว เป็นเมืองเดียวในบริเวณรอบทะเลสาบไท่หู 

ที่ใช้ชื่อทะเลสาบมาตั้งเป็นชื่อ เมือง และเป็นเมืองแห่งพู่กันจีน  เมืองหูโจวให้ความส าคัญกับการศึกษาและ

วัฒนธรรม และเป็นแหล่งก าเนิดของนักปราชญ์จ านวนมากมาตั้งแต่สมัยโบราณ นักเขียนอักษรศิลป์จีนที่มี

ชื่อเสียง อาทิ หวัง ซีจือ หวัง เซี่ยนจือและซูซื่อเคยอาศัยอยู่ที่เมืองหูโจว ซึ่งเป็นเหล่าบุคคลที่ได้ผลักดันการ

พัฒนาการผลิตพู่กันจีน และท าให้เมืองหูโจวมีวัฒนธรรมของพู่กันจีนที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง(ใช้เวลาในการ

เดินทางประมาณ 4 ชม.)   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

https://global.csair.com/LA/TH/Home
https://global.csair.com/LA/TH/Home
https://global.csair.com/LA/TH/Home
https://global.csair.com/LA/TH/Home


 

 
 

 

น าท่านสู่ จุดชมวิวเจียงหนานเทียนจื่อ (Jiangnan Tianchi) สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ที่สวยงาม

มีแอ่งเก็บน้ าท่ามกลางธรรมชาติล้อมรอบด้วยภูเขาอยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเล 1,000 เมตรและสถานที่ท่องเที่ยว

แห่งนี้ในช่วงฤดูหนาวจะมีลานสกี ★ Ski ★ อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีรีสอร์ท ให้ทุกท่านสนุกสนานกับกิจกรรม

สกี หรือ กระดานเลื่อนหิมะ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก (ฟรี! ไม้สกี , รองเท้าสกี ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่น 

ค่าเช่าชุดกันหนาว ค่าใช้จ่ายติดต่อหัวหน้าทัวร์  กรุณาเตรียมถุงมือ ผ้าพันคอ แว่นกันแดดและเครื่องกันหนาวให้

พร้อม) อิสระให้ท่านได้เล่นหิมะตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย. 

 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

 น่าท่านเข้าสู่ที่พัก HUZHOU ZHONGWU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วันที่สาม หูโจว – เซี่ยงไฮ้ – วัดผู่โถวซานน้อย – ร้านบัวหิมะ – ถนนนานกิง – ร้านหยก – หาดไว่ทาน(หาดเจ้าพ่อ

เซี่ยงไฮ)้ – ตึกสตาร์บัคใหญ่ท่ีสุดในโลก – ★ Option ล่องเรือแม่น้่าหวงผู่ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.) ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถพร้อมผ่านชมวิถี

ชีวิตชาวบ้าน จนเดินทางถึงเมืองเซี่ยงไฮ้ 

น าท่านเข้าสู่ วัดผู่โถวซานน้อย (Little Putuo Temple) 

หรือวัดไทชิ  Tai Shi an วัดผู่โถวซานน้อย สร้างเมื่อปี ค.ศ.

1620 มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 400 ปี ตั้งอยู่เขตผู่ตง

เมืองเซี่ยงไฮ้ วัดภายใต้ชื่อ PU TOU SHAN ในประเทศจีนมี

ทั้งหมด 3 แห่ง แห่งแรกอยู่ที่เกาะผู่โถวซาน 1 ใน 4 พุทธคีรี

ศักดิ์สิทธิ์ของจีน แห่งที่สองอยู่ที่เมืองเซี๊ยะเหมินและแห่งที่

สามอยู่ท่ีเซี่ยงไฮ้ ภายในวัดประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือแกะสลักด้วยต้นการบูรชิ้นเดียว มีความสูงเกือบ  



 

 
 

 

6 เมตร ปิดด้วยทองค า 200 กรัม ภายในอาณาบริเวณยังจ าลองให้เหมือนอยู่ที่เกาะผู่โถวซานอีกด้วย อิสระขอ

พรองค์เจ้าแม่กวนอิมตามอัธยาศัย.  น าท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่เท้าด้วย

สมุนไพรจีน และรับฟังสรรพคุณ “บัวหิมะ” ยาสามัญประจ าบ้านของจีน ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้า

ตามอัธยาศัย 

น าท่านสู่ ถนนนานกิงหรือนานกิงลู่ (Nanjing Road) ถือเป็นถนนสายเก่าแก่ของเมืองเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีความยาวถึง 

5.5 กม. และยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยและคึกคักมากที่สุดในบรรยากาศของถนนคนเดิน  มีห้างสรรพสินค้า

ขนาดใหญ่ ร้านขายของแบรนด์เนมทั้งของแท้และของเลียนแบบ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายของแห้งขนมขบเคี้ยว 

ร้านอาหารจีน ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดต่าง และร้านค้าท้องถิ่นต่างๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อหาของฝาก

และต่อราคาอย่างสนุกสนานตามอัธยาศัย (อิสระอาหารกลางวัน) 

น าท่านเขา้ชม ร้านหยก ฟังบรรยายสรรพคุณของหยก เลือกซื้อเลือกชมสินค้าภายในร้าน จนถึงเวลาอันสมควร 

น าท่านสู่บริเวณ  เขตหาดไว่ทัน หรือ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ 

ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ าหวงผู่มีความยาวจากเหนือ

จรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “ 

พิพิธภัณฑ์สิ่ งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน ” ถือ เป็น

สัญลักษณ์ที่ โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้   อีกทั้ งถือเป็น

ศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่ส าคัญแห่งหนึ่ง

ของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น  สถาปัตยกรรมแบบ

โรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตั้งของหน่วยงาน

ภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และส านักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติ เป็นต้น  บริเวณเขตว่ายทานแห่งนี้

ท่านจะสามารถมองเห็น หอไข่มุก 

น าท่านสู่ ตึกสตาร์บัค (Starbucks Reserve Roastery Shanghai) 

สาขาใหญ่ที่สุดในโลก ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ อยู่บนอาคาร 2 ชั้น พ้ืนที่

กว่า 2,700 ตารางเมตรพร้อมพนักงานกว่า 400 คนใหญ่กว่าสาขา

ปกติถึง 300 เท่าด้านบนของร้านตกแต่งด้วยแผ่นไม้รูปหกเหลี่ยมด้วย

งานแฮนด์เมดจ านวน 10,000แผ่น ชมถังคั่วกาแฟทองเหลืองขนาด 

40 ตัน สูงเท่าตึก 2 ชั้น ประดับประดาด้วยแผ่นตราประทับแบบจีน 

https://www.businessinsider.com/starbucks-reserve-roastery-shanghai-china-is-worlds-biggest-2018-4
https://www.businessinsider.com/starbucks-reserve-roastery-shanghai-china-is-worlds-biggest-2018-4
https://www.businessinsider.com/starbucks-reserve-roastery-shanghai-china-is-worlds-biggest-2018-4


 

 
 

 

โบราณมากกว่า 1,000 แผ่นมีบาร์จิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลกที่ยาวถึง 88 ฟุต มีเครื่องดื่มมากกว่า 100 ชนิดรวม

ไปถึงเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียว มีเบเกอรี่ที่ท าสดๆใหม่ๆมากกว่า 80 ชนิดและพบกับเทคโนโลยีที่

ทันสมัยเทคโนโลยี AR(Augmented Reality การผสานโลกความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือน)ส่องมือถือไปตรงไหน

ก็จะมีข้อมูลออกมาสร้างความสนุกสนานให้กับลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการอีกด้วย. 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

★ OPTION  ล่องเรือแม่น้ าหวงผู่ แม่น้ าสายส าคัญของเซี่ยงไฮ้ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ผู้มาเยือนเซี่ยงไฮ้ไม่ควรพลาด ท่านจะได้

สัมผัสกับทัศนียภาพของมหานครเซี่ยงไฮ้ในเวลากลางคืน ซึ่งมีการประดับไฟอย่างงดงามยิ่งนัก (ค่าออพชั่น

ล่องเรือไม่รวมในค่าทัวร์ ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,200 บาท สนใจจองและจ่ายค่าออพชั่นพร้อมค่าทัวร์ได้เลยค่ะ) 

   น่าท่านเข้าสู่ที่พัก JIABAITENG RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วันที่สี่  เซี่ยงไฮ้ – ร้านผ้าไหม – ร้านชา – ช้อปปิ้งตลาดเถาเป่าเฉิง – ★ Option ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้เวิลด์ไฟแนนเชียล

เซ็นเตอร์(SWFC) – สนามบินเซี่ยงไฮ้  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  น าท่านแวะชม ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ท าจากไหม เช่น ผ้า

ห่ม เสื้อผ้า ฯลฯ   น าท่านเข้าสู่ ร้านชา ฟังค าสรรพคุณอันลือชื่อของใบชาที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน และให้ท่านชิม

ชาที่มีรสชาติและสรรพคุณที่แตกต่างกันออกไป เช่น บ ารุงสายตา,ลดไขมันในเส้นเลือด ฯลฯ   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  จากนั้นให้ท่านได้จุใจกับการซื้อสินค้าที่ ช้อปปิ้งตลาดเถาเป่าเฉิง (Taobaocheng) เป็นตลาดที่ขายของบน

อาคาร 5 ชั้น ขายสินค้าก๊อปเกรด A, B มีทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า กางเกง สินค้าแฟชั่น แม้กระทั่งของอิเล็คโทรนิค

ต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย 

★ OPTION  ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้เวิลด์ไฟแนนเชียลเซ็นเตอร์ (SWFC) ชั้น 100 ตึก SWFC เป็นตึก

ที่สูงที่สุดของประเทศจีน มีความสูงถึง 492 เมตร มีทั้งหมด 101 ชั้นและมี

พ้ืนที่ 381,600 ตารางเมตร อยู่ในเขตผู่ตง ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์รอบมหา

นครเซี่ยงไฮ้ เก็บภาพวิวและตึกท่ีมีรูปร่างแปลกตาตามอัธยาศัย (ค่าออพชั่นขึ้น

ตึกไม่รวมในค่าทัวร์ ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,200 บาท สนใจจองและจ่ายค่า

ออพชั่นพร้อมค่าทัวร์ได้เลยค่ะ) 



 

 
 

  

*หมายเหตุ : กรณีซื้อออพชั่นล่องเรือ 1,200 บาทและออพชั่นขึ้นตึก 1,200 บาท 2 ออพชั่นรวม 2,400 บาท พิเศษ! จองและ

จ่ายพร้อมกันทั้งสองออพชั่นเพียง 2,000 บาท 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินเซี่ยงไฮ้  

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพ่ือท าการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพ่ือหลีกเลี่ยงสถานการณ์

ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอ่ืนๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้า

ทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่

สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์. 

21.15 น.   เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน China Southern Airlines เที่ยวบินที่ CZ8319  

  

วันที่ห้า  สนามบินสุวรรณภูมิ 

00.55 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ............... 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะ

อากาศ,การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอ่ืนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผู้ บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอ่ืนที่ไม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท่าการจอง

ทัวร์หรือช่าระเงิน จากนั้นจะถือว่าลูกค้ารับทราบตามข้อก าหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่

รับผิดชอบกรณีมีตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเนื่องจากเหตุไฟลท์บินตามรายการถูกยกเลิกหรือสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมืองจากสายการบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี. 

 

หมายเหตุ   : ทางบริษัทฯ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพ้ืนเมืองให้

นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านหยก, ร้านยาจีน, ร้านไข่มุก, ร้านชา, ร้านนวดเท้า เป็นต้น ซึ่งจ าเป็นต้อง

บรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านค้าทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวน

ทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้น 

https://global.csair.com/LA/TH/Home
https://global.csair.com/LA/TH/Home


 

 
 

 

อัตราค่าบริการรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
3. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
7. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้ อง
และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

3. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 2,000 บาท/ท่าน/ทริป, (ช่าระที่สนามบินก่อนเดินทาง) 
5. ค่าวีซ่า ท่านละ 1,650 บาท วีซ่าหมู่คณะ (ส่าหรับคนไทย) 
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน  
7. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

เดินทางขึ้นต่่า 20 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิม
เพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงด
ออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  
 

เงื่อนไขการจอง และ การช่าระเงิน: 

1. ช าระเต็มจ านวน กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็ม

จ านวน  

2. ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

3. หากไม่ช าระตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

4. หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 



 

 
 

 

5. เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้

ทั้งหมดนี้แล้ว 

6. หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 

7. ส่งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการ

เดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ 

เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้า 
หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก 

เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า

ประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทาง

ไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง

ค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
เงื่อนไขและข้อก่าหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้ อย 10 วันก่อน
การเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัท
พร้อมการช าระมัดจ า 
 



 

 
 

 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เป็นส าคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 
7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษี
เชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 
 
ข้อแนะน่าก่อนการเดินทาง 
1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ ก าหนดจะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
2.สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
 

 

 

 


