
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

พกัเดี่ยว 

10-14 ส.ค. 2560 * วนัแม่แห่งชาต ิ*  19,999.- 5,900.- 

01-05 ก.ย. 2560 15,999.- 5,900.- 

12-16 ต.ค. * วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 * 16,999.- 5,900.- 

ราคาอ่ืนๆ 

1. เดก็ทารก INFANT (อายุต า่กว่า 2 ปี) ราคา 4,500 บาท 
2. เดก็ (อายุตั้งแต่ 2-18 ปี) เกบ็ค่าทวัร์เพิม่ 4,000 บาท 
3. จอยแลนด์ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบนิ ราคา 7,900 บาท (หมายเหตุ : ลูกค้าจะต้องไปเจอคณะทีส่นามบินนาน-

กงิ และราคานีไ้ม่รวมค่าวซ่ีา) 
4. กรณลูีกค้าชาวต่างชาต ิหรือถือพาสปอร์ตทีไ่ม่ใช่พาสฯไทย เกบ็ค่าทวัร์เพิม่ 5,000 บาท ทางบริษทัไม่

รวมค่าวซ่ีาให้และลูกค้าจะเป็นผู้ด าเนินการขอวซ่ีาเอง) 



 
 
 

 

วนัแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินนานกิง                                                                            

10.30 น.   คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานดอมเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 3 ประตูทางเขา้ท่ี 5 เคานเ์ตอร ์6 สาย

การบินนกสกูต๊ (XW) โดยมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

 (หมายเหตุ : หากลูกคา้ตอ้งการ WHEELCHAIR ทางสายการบินมีใหบ้ริการตั้งแต่หนา้เคาเตอรไ์ปจนถึง-รบัส่ง

หนา้ประตเูครื่อง / ส่วนขากลบัไม่มีบริการฟรีค่ะ) 

13.35 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองนานกิง โดยสายการบินนกสกู๊ต เท่ียวบินท่ี XW 888 (บนเครื่องไม่มีบริการอาหารและน ้าด่ืมฟร ี

  แตมี่จ  าหน่ายบนเครื่อง) 

    
18.50 น. ถึงสนามบินนานกิง มณฑลเจยีงซู สาธารณรฐัประชาชนจีน ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรจีน ช่วงศตวรรษท่ี 3- 

   6 มีประวติัเก่าแก่ตั้งแต่ 500 ปีก่อนคริสตกาล 

   ก่อนคริสตกาล หลงัผ่านตรวจคนเขา้เมือง น าแวะรบัประทานอาหาร 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 1) 

   พกัท่ี YINMAO HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเทียบเท่า 

วนัทีส่อง นานกิง – รา้นยางพารา – หงัโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บา้นใบชา – ถนนโบราณเหอฝัง่เจยี                                                                            

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือท่ี 2) 

  น าท่านชมผลิตภณัฑสิ์นคา้จาก รา้นยางพารา ใหท่้านไดไ้ดเ้ลือกชมผลิตภณัฑท่ี์มาจากยางพาราไม่วา่จะเป็นหมอน,  

   หมอนรองคอ, ท่ีนอน เป็นตน้ จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงัเมืองหงัโจว(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ซ่ึงเป็น 

   เมืองหลวงมณฑลเจ๋อเจียง เป็นเมืองแหง่เภสชัอุตสาหกรรมและศิลปะท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงในอดีตมีค าเปรียบเปรยถึงความ 

   สวยงามของเมืองหงัโจวและซูโจววา่ “บนฟ้ามีสวรรค ์บนดินมีซู(โจว) หงั(โจว)” 

เท่ียง   บริการกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 3) 

  น าทุกท่าน ล่องทะเลสาบซีหู ถือเป็นไขมุ่กแหง่เมืองหวัโจว ถึงขั้นเป็นท่ีกล่าวขานวา่งดงามมากและ มารโ์คโปโล กล่าว 

  ว่า “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์” และยังมีนักกวีอีกหลายท่านท่ีได้พรรณนาถึงความงามของทะเลสาบซีหู 

  เปรียบเสมือนความงามของนางไซซี(นางงามในสมยัน้ัน) ใหท่้านไดช้มววิทศันียภาพของทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไป 

  ทัว่โลก มีพ้ืนท่ีประมาณ 5.66 ตารางกิโลเมตร ยาวประมาณ 15 กิโลเมตร น ้าลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคม  

  ทับแสงในบึงน ้าลึก จากน้ันชม หมู่บา้นใบชา ซ่ึงเป็นชาเขียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศจีน ใหท่้านไดล้องชิมชาและ 

  ซ้ือกลบัเป็นของฝาก 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 4) เมนูไก่ขอทาน+หมูตงพอ 

   หลังรับประทานอาหารให้ท่านอิสระช้อปป้ิง ณ ถนนโบราณเหอฝัง่เจีย เป็นถนนสายหน่ึงท่ีสะท้อนให้เห็น 

  ประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรมอนัเก่าแก่ของเมืองหงัโจวไดอ้ยา่งดี ถนนสายน้ีมีความยาว 460 เมตร กวา้ง 120 เมตร  

  ท่ีน้ีจะมีขาย เส้ือผา้ กระเป๋า รวมถึงของพ้ืนเมือง เป็นตน้ 

   พกัท่ี LIANGAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเทียบเท่า 



 
 
 

 

    
 

วนัทีส่าม หงัโจว – รา้นผา้ไหม – เซ่ียงไฮ ้– หาดไว่ทาน – ลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์– รา้นหยก                                                                          

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือท่ี 5) 

   แวะชม โรงงานผา้ไหม ของจีน ชมวธีิการน าเสน้ไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั้งใชเ้คร่ืองจกัร และโรงงานคน ชมการดึง 

  ใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เพ่ือมาท าไส้นวมผ้าห่มไหม ซ่ึงเหมาะกับการซ้ือเป็นทั้ งของฝากและใช้เอง   

  จากน้ันท าท่านเดินทางสู่ เมืองเซ่ียงไฮ ้(ใชเ้วลาดเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมืองท่ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีมี 

  ลวดลายแบบฉบบัยุโรป ไดร้บัสมญานามวา่ “นครปารีสแห่งตะวนัออก” ซ่ึงปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมท่ีใหญ่ 

  ท่ีสุดของจีน แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตงใหม่ และเขตผู่ซีเมืองเก่า กั้นโดยแม่น ้าหวง  

เท่ียง   บริการกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 6) เมนูเส่ียวหลงเปา 

  น าท่านเดินทางสู่ หาดไว่ทาน หรือ หาดเจา้พ่อเซ่ียงไฮ ้หรือ เดอะบนัด์ ตั้งอยูบ่นฝั่งตะวนัตกของแม่น ้าหวงผู่ มีความ 

  ยาวจากเหนือจรดใตถึ้ง 4 กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมท่ีไดช่ื้อวา่ “พิพิธภัณฑ์ส่ิงก่อสรา้งหม่ืนปีแห่งชาติจีน” ถือ 

  เป็นสญัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ ้ท่ีแหง่น้ีท่านสามารถมองเห็นววิของหอไขมุ่กได ้และท่ีน่ียงัเป็นสถานท่ีถ่ายท า 

  ภาพยนตร์เร่ืองเจา้พ่อเซ่ียงไฮอี้กด้วย จากน้ันน าท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร ์(The Bund Sightseeing Tunnel) เป็น 

  อุโมงคล์อดแม่น ้าสายแรกในประเทศจีน ในอุโมงค์ตกแต่งดว้ยแสงเลเซอรเ์ป็นรูปต่างๆตลอดระยะทาง บางช่วงท าให  ้

  รูสึ้กเหมือนเดินทางอยู่ในหว้งอวกาศเลยทีเดียว อุโมงค์มีความลึกลงไปจากพ้ืนแม่น ้า 9 เมตร ยาว 646.70 เมตร  

  สรา้งเสร็จเม่ือปี ค.ศ.2000 จากน้ันน าท่านชมอญัมณีล ้าค่า หยก เป็นเคร่ืองประดับท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะ 

  เช่ือว่าใส่แลว้จะช่วยป้องกันอันตรายได ้ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือก าไลหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลท่ีมีช่ือเสียง 

 และคุณภาพของประเทศจีน 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 7) เมนูไก่แดง 

   พกัท่ี PATTAYA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเทียบเท่า 

 

 
 

วนัทีส่ี่ ถนนนานกิง – รา้นนวดเทา้(บวัหิมะ) – ซูโจว – วดัฉงหยวน – จตัรุสัหยวนหยง 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือท่ี 8) 



 
 
 

 

   น าท่านชอ้ปป้ิง ถนนนานกิง หรือถนนนานจิงหลู่ ศูนยก์ลางส าหรบัการชอ้ปป้ิงท่ีคึกคกัมากท่ีสุดของนครเซ่ียงไฮท่ี้ไม่มี 

  วนัหลบัใหล เร่ิมแรกน้ันจีนไดจ้ดัสรรใหเ้ป็นท่ีดินในสมัปทานของประเทศอังกฤษและในเวลาต่อมาก็มีหลายประเทศ  

  เขา้มาท าการคา้ในท่ีดินแหง่น้ี ถือเป็นยา่นชอ้ปป้ิงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองเซ่ียงไฮต้ั้งแต่ทศวรรษ 1920 มีความยาวกวา่ 6  

  กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็นท่ีตั้งหา้งสรรพสินคา้มากมายและตอ้งถือเป็นยา่นสวรรคข์องบรรดาสาวกแบรนดเ์นมทั้งหลาย  

เท่ียง   บริการกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 9)  

   จากน้ันใหท่้านได้ลอง นวดเทา้ เพ่ือสุขภาพ ผ่อนคลายความเม่ือยลา้กับยานวดพิเศษสูตรพิเศษท่ีมีท่ีประเทศจีน 

  เท่าน้ัน พรอ้มใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง ครีมบัวหิมะ(ครีมเป่าซู่ถัง) สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรกัษาแผลไฟไหม ้ผุพอง และ 

  แมลงกดัต่อย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว มีช่ือเดิมวา่ “เมืองกู่ซู” (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่ีมี 

  ความสวยงามไม่น้อยกวา่เมืองหงัโจว มีประวติัศาสตรย์าวนานกวา่ 2,500 ปี ไดร้บัสมญานามวา่ “เมืองแหง่สาวงาม”  

  ซ่ึงในอดีตในแถบน้ีไดช่ื้อวา่ “เจียงหนาน” อุดมไปดว้ยพืชพรรณและธัญญาหาร ส่วนสาวเจียงหนานน้ันมีความสวยงาม 

  เป็นเลิศจนท าใหเ้ฉียนหลงฮ่องเต ้ไดเ้สด็จประพาสมาเมืองซูโจว น าท่านชม วัดฉงหยวน (Zhong Yuan Temple) เป็น 

  วดัท่ีสรา้งขึ้ นมาใหม่ในเขตเมืองใหม่ซูโจว ภายในวดัมีเน้ือท่ีกวา้งใหญ่มาก มีต าหนักและส่ิงก่อสรา้งต่างๆมากมาย  

  อุโบสถท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศจีนในปัจจุบนั ใหท่้านไดน้มสัการองคเ์จา้แม่กวนอิมปิดทอง มีความสูงถึง 33 เมตร ถือวา่ 

  เป็นองคเ์จา้แม่กวนอิมทรงยืนท่ีอยูใ่นต าหนักท่ีสูงท่ีสุดในจีน น าท่านชม จตัุรสัหยวนหยง (Square Yong Yuan) เป็น 

  จตุัรสัแห่งเมืองใหม่ท่ีชาวต่างชาติมาลงทุนในเมืองซูโจวสรา้งไดอ้ยา่งสวยงาม เป็นสถาปัตยกรรมแบบใหม่พรอ้มชมจอ 

  ยกัษ์ลอยฟ้าความยาวกวา่ 500 เมตร  

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 10)  

   พกัท่ี JINCHENGJINJIANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเทียบเท่า 

    
 

 วนัทีห่า้ ซูโจว – อูซี๋ – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – รา้นไข่มุก – นานกิง – สนามบินนานกิง - กรุงเทพฯ 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือท่ี 11) 

   น าท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองแหง่น้ีไดร้บัขนานนามวา่ “เมืองเซ่ียงไฮน้้อย” มี 

  ช่ือเสียงในฐานะท่ีเป็นหน่ึงในเมืองตน้ก าเนิดอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสมยัใหม่ของจีนท่ีมะเลสาบไท่หลูอ้มรอบ ทะเล 

  สาบไท่หู่เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน ้าจืดท่ีมีขนาดใหญ่ของจีน เมืองอู๋ซีเป็นเมืองเก่าแก่ประวติัศาสตรย์าวนานร่วม  

  3,000 กวา่ปีในยุคราชวงศโ์จวและฉิน และยงัเป็นบา้นเกิดของนักธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงหลายคนในสมยัศตวรรษท่ี 20 ท่ีมี 

  ส่วนสรา้งเมืองเซ่ียงไฮใ้หเ้ป็นเมืองเศรษฐกิจสมยัใหม่อีกดว้ย น าท่านสกัการะ พระใหญ่หลิงซานตา้ฝอ(รวมรถราง)  

  ประดิษฐานอยูท่ี่เขตเขามา้ริมทะเลสาบไท่ห ูเป็นพระพุทธรูปปางหา้มญาติทองสมัฤทธ์ิท่ีสวยงามท่ีสุดและสูงท่ีสุดในจีน 

  ท่ีเขาหลิงซาน มีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน จากน้ันใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง รา้นไข่มุก ใหท่้านเลือกซ้ือครีมไข่มุก 

  บ ารุงผิวท่ีท าจากไขมุ่กน ้าจืดท่ีเพาะเล้ียงในทะเลสาบ 



 
 
 

 

    
 

เท่ียง   บริการกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 12)  

  น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองนานกิง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

ค า่   บริการอาหารค า่ (ม้ือท่ี 13) บริการอาหารชุด KFC 

20.10 น.  เหินฟ้าสู่  กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกสกู๊ต  เท่ียวบินท่ี  XW887 (บนเครื่องไม่มีบริการอาหาร 

  และน ้าด่ืมฟรี แตมี่จ  าหน่ายบนเครื่อง) 

23.20 น.   ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 ออกในนาม CU CENTER  

ไม่รวมทิปไกด+์คนขบัรถ ทา่นละ 250 หยวน (1,500บาท) เด็กเก็บทิปเทา่ผูใ้หญ ่

 (ส่วนทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจ) 

*** ค่าทิปส าหรบัพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม ใบละ 5 หยวน/ครั้ง *** 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนทุกเมือง ก าหนดใหมี้การประชาสัมพนัธสิ์นคา้พื้ น

เม้ืองใหน้ักท่องเที่ยวไดรู้จ้กัคือ รา้นยาจีน, รา้นหยก, รา้นชาจีน, รา้นผา้ไหม, รา้นไข่มุก, รา้นผิเซียะ ฯลฯ ซ่ึง

จ  าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมีผลกับราคาทวัร ์จึงเรียนใหก้ับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า รา้น

ทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใชเ้วลารา้นละ ประมาณ 60-90 นาที (หากท่านออกก่อนเวลาที่

ก  าหนด จะตอ้งเสียค่าปรับ 750 หยวน/รา้น และหากท่านไม่ประสงคจ์ะเขา้รา้นคา้ดังกล่าว ท่านจะตอ้งเสีย

ค่าปรบั 750 หยวน/รา้น)  ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน  

 

*** ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแท ้จนเป็นท่ีพอใจ  

แลว้จงึวางมดัจ  าเพ่ือประโยชนข์องท่านเอง *** 

 การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ 

และสถานการณใ์นการเดินทางขณะนั้นแตจ่ะค านึงถึงความปลอดภยัในการเดินทาง และผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็น

ส าคญั โดยไม่ท าใหม้าตรฐานของการบริการลดนอ้ยลง 

 

** พาสปอรต์ควรมีอายไุม่ต  า่กว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง ** 
 



 
 
 

 

ส าคญัมาก!!!กรุณาอ่านและท าความเขา้ใจ 

ลกูคา้ท่ีมีวีซ่าจนีและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดินทางที่ระบุ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีใหร้บัทราบ

ก่อนการท าการจองทวัร ์แตท่ั้งน้ีบริษทัไม่มีการลดราคาทวัรใ์นส่วนของลกูคา้ท่ีมีวีซ่าจนีทุกกรณี 

 

ตัวอย่างการส่งหน้าพาส 

หน้าพาสต้องส่งแบบเต็ม ข้อความชัดเจน 

 



 
 
 

 

ราคาทวัรน้ี์รวม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไปกลบัพรอ้มกรุ๊ป น ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรมัตอ่ท่าน/ห้ิวข้ึนเครื่องได ้7 กิโลกรมั 

- ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ 

- โรงแรมระดบัมาตรฐาน พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน จ านวน 3 คืน  

- บริการอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ 

- ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามรายการระบุ 

- ค่ารถรบั-ส่งและน าเท่ียว พรอ้มหวัหน้าทวัรช์ านาญงานและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตลอดการเดินทาง 

- ค่าธรรมเนียมการยืน่วซี่ากรุ๊ปเขา้ประเทศจีนเฉพาะผูถื้อพาสฯคนไทยท่ีเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านั้น  

- ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

ราคาทวัรน้ี์ไม่รวม 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ทา่นละ 250 หยวน (1,500บาท)/ทา่น/ทริป (เด็กเก็บทิปเทา่ผูใ้หญ)่  

(ส่วนทิปหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามพึงพอใจ) 

- ค่าทิปส าหรบัพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ใบละ 5 หยวน/ครั้ง 

- ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์คา่ซกัรีด ค่าอาหารเครื่องด่ืมนอกเหนือรายการ  

- ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และ หกั ณ ท่ีจา่ย 3 %    

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรมั  /  ค่าวซี่าส าหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว หรือชาวต่างชาติ 

- ไม่รวมค่าวซี่าชาวต่างชาติทีไม่ไดร้บัการยกเวน้วซี่าหมู่คณะ (กรณีต่างชาติ เพ่ิม 5,000 บาท และลูกคา้เป็นผูด้ าเนิน- 

 การขอวซี่าเอง ทางบริษัทไม่รบัยืน่ใหค้่ะ) 

- ไม่รวมค่าวซี่าแบบเด่ียว (หากลูกคา้ตอ้งการขอวซี่าเด่ียว ลูกคา้ตอ้งเป็นผูด้ าเนินการเอง)  

หมายเหต ุ

- จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต า่ 25ท่านขึ้ นไป 

- หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุใชง้านนับจากวนัเดินทางไม่น้อยกวา่6เดือนและรบัเฉพาะผูป้ระสงคเ์ดินทางท่องเท่ียว 

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล 

หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และ

ต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบ 

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล 

หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และ

ต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบ 

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง

ม้ือ เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 

 



 
 
 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง 

- กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง  พรอ้มช าระมดัจ  า 5,000 บาท (ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากการส ารองท่ีนัง่) ส  าหรบั

เทศ-กาลวนัหยุดยาว 10,000 บาท 

- ช าระค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนเดินทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั มิฉะน้ันจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

- รบกวนสแกนหนา้พาสฯแบบเต็มและเห็นชดัเจน ส่งภายใน 5 วนัหลงัจากการหลงัจาการช าระมดัจ  า 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัรท์ั้งหมด 

 กรณีกรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม ่สงกรานต ์ เป็นตน้ ทางบริษัทฯ ตอ้งมีการการนัตีมดัจ าท่ีนัง่กบั

ทางสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมท่ีพกัต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่ามดัจ า 

หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เม่ือออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตบุางประการท าใหเ้ดินทางไม่ได ้ ไม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ได ้ เน่ืองจากเป็นนโยบายของ

สายการบิน 

ขอ้แนะน าเพิ่ มเตมิ ส าหรบัผูเ้ดินทางไปท่องเท่ียวประเทศจีน 

1. ผูเ้ดินทางท่ียงัคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรบัรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบนัการศึกษาเป็นภาษา-องักฤษติด

ตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดินทางท่ีเป็นขา้ราชการ พนักงานรฐัวสิาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบตัรประจ าตวัขา้ราช 

การ หรือใบรบัรองการท างานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดินทางท่ีท าเล่มพาสปอรต์ใหม่เน่ืองจากเล่มเก่าหมดอายุใหพ้กหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

4. ผูเ้ดินทางจะตอ้งท าพาสเล่มท่ีส่งใหเ้อเยนตติ์ดวัไปดว้ย เพราะทางบริษัทไดใ้ชเ้อกสารน้ันท าวซี่ากรุป๊ หากมีการเปล่ียนเล่มซ่ึงท า

ใหไ้ม่สามารถเดินทางได ้ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

5. กรุณาพกบตัรเครดิต (ถา้มี) และเงินสดติดตวั ทั้งเงินหยวน และเงินสกุล USD กองตรวจคนเขา้เมืองอาจจะขอดูในบางกรณี 

 

 


