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ก ำหนดวนัเดนิทำง : วนัที ่01 – 05 /15 – 19 พ.ย. 60 24,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง : วนัที ่30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 60 25,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง : วนัที ่07 – 11 ธ.ค. 60  วนัหยุดรฐัธรรมนูญ 26,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง : วนัที ่27 – 31  ธ.ค. 60 วนัหยุดสิน้ปี 26,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง : วนัที ่28 ธ.ค. 60 – 01 ม.ค.61 วนัหยุดปีใหม ่ 28,900.- 
โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ  ✈  

2 
เซีย่งไฮ ้– หังโจว – รา้นผา้ไหม – ลอ่งทะเลสาบซหี ู– 

หมูบ่า้นใบชา – ถนนโบราณเหอฝังเจยี 
O O O 

Liang An 
International Hotel 

หรอื เทยีบเทำ่ *4 

3 

หังโจว – อู๋ซ ี– พระใหญ่หลงิซานตา้ฝอ (รวมรถแบตเตอรี)่ +

วังกบลิพัสดุจ์ าลอง – เซีย่งไฮ ้– ศนูยว์จัิยทางการแพทย์

แผนจนี– หาดไว่ทาน – อุโมงคเ์ลเซอร ์– บุฟเฟตน์านาชาต ิ

O O O 

Pujiang Berkesy 

Residence 
Shanghai Hotel หรอื 

เทยีบเทำ่ *4 

4 อสิระเต็มวัน สวนสนุกดสินียแ์ลนด ์ O x x 

Pujiang Berkesy 

Residence 
Shanghai Hotel หรอื 

เทยีบเทำ่ *4 

5 
รา้นหยก – ถนนนานกงิ – ตลาดเฉนิหวงเมีย่ว – เซีย่งไฮ ้

– กรงุเทพฯ 
O O ✈  

 

**ยงัไมร่วมคำ่ทปิไกดท้อ้งถิน่ และคนขบัรถ 150 หยวน *** 
รำคำนีไ้มร่วม คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่แบบหมูค่ณะ (กรุป๊) 1,000.- บำท 

 

 

เซีย่งไฮ ้อูซ๋ ีหงัโจว  
สวนสนุก ดสินยีแ์ลนด ์

5 วนั 3 คนื (TG) 
โดยสายการบนิไทย 
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วนัแรก กรงุเทพฯ – สนำมบนิสุวรรณภูม ิ

22.45 น. คณะพรอ้มกนัที ่ สนำมบนินำนำชำตสิวุรรณภมู ิ ประตู 4 เคำนเ์ตอร ์ D สำย

กำรบนิไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก

ตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

01.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตผิู่ตง เมอืงเซีย่งไฮ ้ โดย สำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่

TG 662 

 

วนัทีส่อง เซีย่งไฮ ้– หงัโจว – รำ้นผำ้ไหม – ลอ่งทะเลสำบซหี ู– หมูบ่ำ้นใบชำหลงจิง่ – ถนน

โบรำณเหอฝงัเจยี 

06.25 น.

  

เดนิทางถงึ สนำมบนินำนำชำตผิูต่งเมอืงเอกเทศเซีย่งไฮ ้ซ ึง่ถอืเป็นชมุชนเก่า

ตัง้แต่ยุคสามก๊ก (ปี ค.ศ.220-280) มีหมู่บา้นชาวประมงถงึสมัยราชวงศซ์่งได ้

เปลีย่นแปลงเป็นเซีย่งไฮซ้ ึง่ขณะนัน้เป็นเพยีงชมุชนเล็กๆหลงัจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 

1848 ตัวเมืองเซี่ยงไฮถู้กเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาต ิตัง้อยู่ร ิม

แม่น ้าหวงผู่ ห่างจากปากแม่น ้าแยงซเีกยีง 17 กโิลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ 

เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซ(ีเกา่) กัน้โดยแม่น ้าหวงผู่ หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้

เมอืงแลว้ 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้แบบชุด KFC ระหวำ่งเดนิทำง   

 น าท่านเดนิทางต่อ สูเ่มอืงหงัโจว น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงหงัโจว เป็นเมืองที่มี

ประวัตศิาสตรค์วามเป็นมายาวนาน ปรากกฎร่องรอยในสมัยราชวงศฉ์นิ มชีือ่เรยีกว่า

เมืองเฉียนถัง สมัยราชวงศส์ุยเปลี่ยนเป็นหังโจวต่อมาในสมัยราชวงศซ์่งไดต้ัง้

หังโจวเป็นเมืองหลวง หังโจวเป็นเมืองงดงามดว้ยธรรมชาต ิทัง้ภูเขา ทะเลสาบ 

ตน้ไม ้และสวนจนไดร้ับสมญานามว่า “สวรรคบ์นดนิ”เนื่องจาก ซูโจว+หังโจว =ซู

หัง แปลว่า “ฟากฟ้ามีสรวงสวรรค ์บนผืนปฐพีก็มี ซู หังแวะเยี่ยมชม รำ้นผำ้ไหม

จนี ผลติภัณฑท์ีท่ าจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ ผา้พันคอ ฯลฯ ชมวธิีการน าเสน้

ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทัง้ใชเ้ครื่องจักร ชมการดงึใยไหมรังแฝด เพื่อมาท าไส ้

นวมผา้ห่มไหม เหมาะกับการซื้อเป็นทัง้ของน าท่าน ล่องเรอืทะเลสำบซหีู ชม

ทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลก มีเนื้อที่ 5.66 

ตารางกโิลเมตร ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กโิลเมตร น ้าลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร 

ชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงในบงึน ้าลกึ **หมำยเหตุ : กรณีกรุ๊ปออกเดนิทำงไมถ่งึ 15 

ทำ่น ลอ่งทะเลสำบซหี ูทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มใ่ชเ้รอืเหมำ** 

 

ใชเ้วลำ

ประมำณ 2 

ช ัว่โมง 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
บำ่ย  สมควรแก่เวลาน าท่านชม หมูบ่ำ้นใบชำหลงจ ิง่ ซ ึง่เป็นชาเขยีวทีม่ีชือ่ทีส่ดุของ

ประเทศจนี ใหท้่านไดช้มิชาเพื่อสขุภาพน าท่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่ถนนโบรำณเหอ

ฟงัเจีย่ สนิคา้มากมาย เป็น ใหท้่านซือ้ไปเป็นของฝากของทีร่ะลกึเชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า 

รองเทา้ ของทีร่ะลกึตา่ง  ๆ

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
พกัที ่ Liang An International Hotel ระดบั 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่ำม หงัโจว – อูซ๋ ี– พระใหญห่ลงิซำนตำ้ฝอ + วงักบลิพสัดจ์ ำลอง – ศนูยแ์พทยแ์ผนจนี

โบรำณ – เซีย่งไฮ ้– หำดไวท่ำน – อุโมงคเ์ลเซอร ์– บุฟเฟต ์นำนำชำต ิ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม  
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอูซ๋ ีซ ึง่เป็นเมอืงอุตสาหกรรมเบา และมีฉายาว่าเมืองเซีย่ง

ไฮน้อ้ยเดมิมชีือ่ว่า ซซีานเลา่กนัว่าเมื่อสองพันปีก่อนมีการผลติดบีุกในเมืองนี้และ

ตอ่มาแร่ดบีุกถกูขดุเจาะจนหมดสิน้แตบ่งัเอญิมคีนขดุพบศลิาจารกึโบราณชิน้หนึง่มี

ใจความว่า “มีอาวุธ แผ่นดนิจะไม่สงบ หากปราศจากอาวุธแผ่นดนิจะร่มเย็นเป็น

สขุ”  จงึไดเ้ปลีย่นชือ่ใหม่ว่า อู๋ซ ีแปลว่าไม่มตีะกัว่น าท่านนมัสการ พระใหญ่หลงิ

ซำนตำ้ฝอ (พระพุทธเจำ้ปำงประสูต)ิ ชมการแสดงสรงน ้าพระ (เกา้มังกร) 

จากนัน้น าท่านน่ังรถกอลฟ์สูพ่ระพุทธรูปขนาดสงู 88 เมตร เป็นพระพุทธรูปปาง

หา้มญาตขินาดใหญ่ ลักษณะพระพักตร์สง่างาม เชญิท่านไหวพ้ระขอพรตาม

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ 

2 ช ัว่โมง 
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อัธยาศัย จากนัน้น าท่านสู่ วงักบลิพสัดุจ์ ำลองใหท้่านชม ความสวยงามของวัง

และผ่านชมพระราชวังโปตาลาและรอยพระพุทธบาทจ าลองของยูนนาน จากนั้น 

ชมศนูยส์มุนไพรและคน้ควา้ ยำแผนโบรำณหรอืเป่ำซูหลงิ พรอ้มฟังการบรรยาย

สรรพคณุของสมุนไพรจนี หรือในชือ่ว่า ยาบัวหมิะ ซือ้ยาแกน้ ้ารอ้นลวกเป่าฟู่ หลงิ 

“ยำบวัหมิะ”ยาประจ าบา้นทีม่ีชือ่เสยีงและใหท้่านไดน้วดฝ่าเทา้ผ่อนคลายกับยา

สตูรพเิศษ 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ซีโ่ครงหมอููซ๋ ี
บำ่ย  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซีย่งไฮ ้ จากนัน้น าท่านสูบ่รเิวณ หำดไวท่ำน ตัง้อยู่บนฝ่ัง

ตะวันตกของแม่น ้ าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4กโิลเมตรเป็นเขต

สถาปัตยกรรมที่ไดช้ื่อว่า“พิพิธภณัฑ์สถำปัตยกรรมนำนำชำติ”ถือเป็น

สญัลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่ของนครเซีย่งไฮอ้ีกทัง้ถอืเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงนิการ

ธนาคารทีส่ าคญัแห่งหนึง่ของเซีย่งไฮต้ลอดแนวยาวของหาดไว่ทานเป็นแหล่งรวม

ศลิปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมันโกธคิบารอค

รวมทัง้การผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตกเป็นที่ตัง้ของ

หน่วยงานภาครัฐเช่น กรมศุลกากร โรงแรม และส านักงานใหญ่ของธนาคาร

ตา่งชาตเิป็นตน้น าทา่น ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์ใตแ้ม่น ้าหวงผู่ลงไป 50 เมตรภายใน

อุโมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอรเ์ป็นรูปตา่งๆ ตืน่ตาตืน่ใจ 

 

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ 

2.30 ช ัว่โมง 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร....อำหำรบุฟเฟตน์ำนำชำต ิ  

พกัที ่ Pujiang Berkesy Residence Hotel ระดบั 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่ ี ่  อสิระเต็มวนัเซีย่งไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสูม่หานครเซีย่งไฮเ้ป็นเมืองศูนยก์ลางความเจรญิในดา้นต่างๆของ

ภมูภิาคทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิการคา้การเงนิการลงทนุรวมถงึดา้นแฟชัน่และ 

การท่องเทีย่วเซีย่งไฮจ้งึนับเป็นความภาคภูมใิจของชาวจีนโดยถอืไดว้่าเซีย่งไฮ ้

เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในดา้นความกา้วหนา้และความทันสมัยจากนั้น

เดนิทางสูS่hanghai Disneylandใหญ่เป็นอันดบัสองของโลกดสินียแ์ลนดเ์วอรช์ัน่

เซีย่งไฮจ้ะมตีวัละครในนทิานเรือ่งใหม่ซ ึง่ออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับทีเ่ซีย่งไฮ ้

พรั่งพรอ้มดว้ยส ิง่ดงึดดูใจยิง่ใหญ่อลงัการเชน่ทมูอรโ์รวแ์ลนดอ์่าวขมุสมบัตดินิแดน

แฟนตาซสีวนแห่งจนิตนาการภายในบรเิวณสวนสนุกแห่งนี้ยังแบ่งพื้นทีส่่วนหนึ่ง

ส าหรับเป็นเมืองดสินียห์รือดสินียท์าวน์ซ ึง่ประกอบดว้ยแหล่งชอ้ปป้ิงรา้นอาหาร

และสิง่บันเทิงนอกจากนั้นยังมีโรงแรมที่พัก2แห่งรวมทั ้ง“วิชช ิง่สตาร์ปาร์ก

“ ( Wishing Star Park) บรเิวณชมทัศนียภาพทีส่วยงามตามธรรมชาตบินเนื้อที่

2,440ไร่และสวนโมเสกอันน่าตื่นตาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ12นักษัตรดว้ยตัวละคร

ของดิสนีย์นอกจากนั้นเซี่ยงไฮ  ้ด ิสนีย์แลนด์ยั งมีปราสาทเจ า้หญิง (The 

Enchanted Storybook Castle) ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของดสินียแ์ลนดข์นาดใหญ่

ทีส่ดุและสงูทีส่ดุเทา่ทีว่อลตด์สินียเ์คยสรา้งมาโดยประสาทแห่งนี้จะเป็นทีอ่ยู่ของ

เจา้หญงิหลายองคอ์กีดว้ย 

***อสิระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัและอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั *** 

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ 

1 ช ัว่โมง 

 

 สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ ีพ่กั   

พกัที ่ Pujiang Berkesy Residence Hotel ระดบั 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่   

วนัทีห่ำ้ ศนูยว์จิยัทำงกำรแพทยแ์ผนจนี – ถนนนำนกงิ – ตลำดเฉนิหวงเมีย่ว – เซีย่งไฮ ้– กรงุเทพ ฯ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม  

 จากนั้นแวะชม อัญมณีล ้าค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย

เพราะเชือ่ว่าใส่ แลว้จะช่วยป้องกันอันตรายได ้ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อ ก าไรหยก 

แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่คีณุภาพและมีชือ่เสยีงของประเทศจีนน าท่าน

เดนิทางสู ่ถนนนำนกงิ ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสลีมของเมืองไทย หรือย่าน

ออรช์ารด์ ของสงิคโปร ์ถนนนี้มีความยาวประมาณ 5 กโิลเมตร มีหา้งสรรพสนิคา้
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มากมายอยู่บนถนนแห่งนี้เป็นย่านที่คกึคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮน้ าท่านสู่

ตลำดเฉงิหวงเมีย่ว หรือทีเ่รียกกันว่า วัดเทพเจา้ประจ าเมือง เคยตัง้อยู่ใจกลาง

เมอืงเกา่ ซึง่ไดก้ลายเป็นศนูยร์วมสนิคา้ และอาหารพื้นเมืองทีแ่สดงถงึเอกลักษณ์

ของชาวเซีย่งไฮซ้ ึง่มกีารผสมผสานระหว่างอดตีและปัจจุบันไดอ้ย่างลงตัว ซึง่เป็น

ย่านสนิคา้ราคาถูกที่มีชือ่อีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ ้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงตาม

อัธยาศยั 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นสูส่นามบนิเซีย่งไฮ ้  

17.05 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 665  
21.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ……  

  

โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

 

 

ไมเ่อำต ัว๋เครือ่งบนิหกัออก 10,000 บำท //ชว่งวนัหยุดและปีใหม ่13,000 บำท 

 

***รำคำทวัรน์ ีย้งัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่*** 

ทำ่นละ 150 หยวน /วนั/ตอ่ทำ่น*** 

คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรไ์ทย ข ึน้อยูก่บัควำมพงึพอใจในบรกิำร 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและกำรจำจร ** 

 
 

ขอ้ควรทรำบ : รำ้นทีร่ะบุในโปรแกรม คอื บวัหมิะ+นวดฝ่ำเทำ้,รำ้นผำ้ไหม,รำ้นชำ,รำ้นหยก ซึง่จ ำเป็นตอ้ง

บรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพรำะมผีลกบัรำคำทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทำ่นทรำบวำ่ ทกุรำ้น

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ2่ 

ทำ่น 

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ่ 

 2 ทำ่น 

พกัเดีย่ว 

เพ ิม่ 

วนัที ่ 01 – 05 พ.ย. 60 24,900 23,900 22,900 3,900 

วนัที ่15 – 19 พ.ย. 60 24,900 23,900 22,900 3,900 

วนัที ่30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 60 25,900 24,900 23,900 3,900 

วนัที ่07 – 11 ธ.ค. 60 26,900 25,900 24,900 3,900 

วนัที ่27 – 31  ธ.ค. 60 26,900 25,900 24,900 4,500 

วนัที ่28 ธ.ค. 60 – 01 ม.ค.61 28,900 27,900 26,900 4,500 
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จ ำเป็นตอ้งรบกวนทกุทำ่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัควำมพอใจของลกูคำ้เป็นหลกั ไมม่กีำรบงัคบัใดๆ 

ท ัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควำ่กรุป๊มกีำร    

 คอนเฟรมิเดนิทำงกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

3.1 กรณุำช ำระมดัจ ำ ทำ่นละ 10,000. – บำท 

    3.2 กรณุำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทำง 

4. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 

4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วันคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วันเก็บคา่ใชจ้่ายทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

4.4ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการ

ผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู  

 เพ ิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้** 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
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ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามนั  

9.น ำ้หนกัสมัภำระทำ่นละไมเ่กนิ30กโิลกรมัไมจ่ ำกดัจ ำนวน,คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการ

บนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตวัข ึน้เครือ่งไดท้า่นละ1ชิน้น ้าหนักตอ้งไม่เกนิ7กโิลกรัมถา้น ้าหนักและขนาดของกระเป๋า

สมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้

10.คำ่ภำษมีลูคำ่เพ ิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรมัตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย 

เพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6.  คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7.  คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศจนีแบบหมูค่ณะ (กรุ๊ป) ทา่นละ 1,000 บาท  กรณีทีท่่านตอ้งการยืน่วซีา่เดีย่ว 4 วัน

ท าการ ตอ้งจา่ย 1,500 บาท)  
โปรดทรำบ  : ผูท้ีม่คีวามประสงค ์ยืน่ค าขอวซีา่จนี แบบหมูค่ณะ (กรุ๊ป) ทีเ่คยเดนิทางไปในประเทศ ดังตอ่ไปนี้  

1.อสิราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากสีถาน 4.อุซเบกสิถาน 5.ทาจกิสิถาน 6.เตริก์เมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 08.อรัิก 9.อหิร่าน 

10.อยีปิต ์11.ซาอดุอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี 15.ศรลีังกา 16.ลเิบยี 17.ซดูาน 18.แอลจีเรยี 19.ไนจีเรยี 

20.ตรุก ี21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเรยี **ตัง้แตปี่ 2014 เป็นตน้มา** 

หากทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศดังทีก่ลา่วมานี้ นับตัง้แต ่ปี 2014 เป็นตน้มา ทา่นไมส่ามารถยืน่ค าขอวซีา่แบบหมู่คณะ(กรุ๊ป) 

ได ้ตอ้งยืน่ค าขอววซีา่จนีแบบเดีย่ว เทา่นัน้ และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดมิ 4 วันท าการ 

8. คำ่ทปิไกด ์และทปิคนขบัรถ เดนิทำงท ัง้หมด 5 วนั รวมเป็น 150 หยวน/ทำ่น 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอุบตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**วซีำ่เดีย่ว** 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6เดอืน 2 ใบ และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอืRe-Entryดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสาร

ยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ า่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิตัรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

      - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยู่ปัจจบุันทีอ่ยู่ทีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรบัทรำบวำ่หำกสถำนทตูตรวจสอบไดว้ำ่ใหข้อ้มลูเท็จอำจ

มกีำรระงบักำรออกวซีำ่เลม่ทีม่ปีญัหำ (สถำนทตูมกีำรโทรศพัทส์ุม่ตรวจทุกวนั) 

9. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์อยา่งนอ้ย 5-

7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทตูจนีอยูใ่นระหวำ่งจดัระเบยีบกำรยืน่วซีำ่ใหม ่กำรเรยีกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสทิธิข์องสถำนทตู และบำงคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่รำบลว่งหนำ้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากทา่นท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ทา่นอาจ

ตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2อาทติย ์ 

12.กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่

จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์

การจดัหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10.เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะ

ถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำร และเงนิมดัจ ำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ และทำงบรษิทัจะเรยีกเก็บ

คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

     ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่3,560บาท 

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่ 100 บาท 

- เอกสำรทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

   อย่างนอ้ย2หนา้เต็ม   

2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน 

 5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัรา้นทีแ่ปล) 

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซี่ำให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑูตจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้ 

 

 ยืน่วซีำ่ดว่น 2 วนั เสยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ 1,050 บำท 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตำ้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซี่ำดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซี่ำเขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซี่ำโดย 

ไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

ประกำศ  

เนือ่งจำกสภำวะน ำ้มนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสงูขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษนี ำ้มนัข ึน้ใน

อนำคต ซึง่ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ภำษนี ำ้มนัเพ ิม่ตำมควำมเป็นจรงิ   

 
 

**เนือ่งจำกสถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

ชือ่-นำมสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 

สถำนภำพ โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่   

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

.................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

..............................................................................................................................................................

...............รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

............................................................................................................................. .................................
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.................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์ำ้น............................ 

ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)…………………………………………………….. 

ต ำแหนง่งำน ............................................................................................................................. .......... 

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ(ภาษาอังกฤษตวัพมิพห์ญ่) 

..............................................................................................................................................................

..........................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 

(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................

เดอืน............................ปี............................ 

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

............................................................................................ 

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

รำยชือ่บคุคลในครอบครวัของทำ่น พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 

RELATION........................................................ 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 

RELATION........................................................ 

หมำยเหต ุ

**  กรณุำกรอกขอ้มลูตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิ 

ควำมไมส่ะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่   

       ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 

 

 
ทวัร์จีนทุกเดอืน 2560-2561  สอบถามผ่านไลน์ >>  คลิ๊ก  
ทวัร์จีน มกราคม  ทวัร์จีน กุมภาพันธ์  

ทวัร์จีน มนีาคม  ทวัร์จีน เมษายน  

ทวัร์จีน พฤษภาคม  ทวัร์จีน มถุินายน  

ทวัร์จีน กรกฎาคม  ทวัร์จีน สิงหาคม  

ทวัร์จีน กนัยายน  ทวัร์จีน ตุลาคม  

ทวัร์จีน พฤศจิกายน  ทวัร์จีน ธันวาคม  

 

 

https://goo.gl/lG2dy6
https://goo.gl/nDzvZj
https://goo.gl/FW2ZGx
https://goo.gl/PBtswM
https://goo.gl/EoWoaP
https://goo.gl/1PSgxX
https://goo.gl/jxWkTt
https://goo.gl/jYoybj
https://goo.gl/ue1w75
https://goo.gl/4VySFN
https://goo.gl/LMUZJJ
https://goo.gl/oTqCfP
https://goo.gl/RG12B8

