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สมัผสัความยิง่ใหญ่ของมหานครเซ่ียงไฮ ้จาก SKY WALK บนหอไข่มุก 

ล่องเรือทะเลสาบซีหู ไข่มุกแห่งเมืองหงัโจว “ตวัอยูซี่หู เสมือนนัง่อยูบ่นสวรรค”์ 

นมสัการพระใหญห่ลิงซาน พระพทุธรูปปางหา้มญาตสิมัฤทธ์ิท่ีใหญ่ท่ีสุดในจนี 

นัง่รถไฟล่อดอุโมงคเ์ลเซอรสู์ห่าดเจา้พอ่เซ่ียงไฮ ้ตื่นตา ตืน่ใจกบัแสง สี เสียง 

ชอ้ปป้ิงจุใจถนนโบราณเห่อฟางเจีย่ ถนนนานกิง และตลาดเก่าเฉินหวงัเม่ียว 

เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา-ไก่แดง-ไก่ขอทาน-หมูพนัปี-ซ่ีโครงหมูอูซี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางเดือน กรกฎาคม – ตลุาคม 2560 

THE SPIRIT OF SHANGHAI 5D3N BY XJ 
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ราคาเริม่ตน้ 13,777 บาท  พกัระดบั 4 ดาว 

เดนิทางโดยสายการบิน AIR ASIA X 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซ่ียงไฮ ้

21.30 น. พรอ้มกนัที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตหูมายเลข 1 เคานเ์ตอร ์2 สายการบิน 

AIR ASIA X (XJ) พบเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการ

เช็คอิน 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิาร SNACK BOX ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง เซ่ียงไฮ ้– อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – รา้นไข่มุก – หงัโจว – ถนนโบราณเห่อ

ฟางเจีย่ 

00.15 น. น าทุกท่านเหินฟ้าสู่มหานครเซ่ียงไฮ ้ประเทศจีน โดยเท่ียวบินท่ี XJ760 ระหว่างเดินทางมี

บรกิาร SNACK BOX 

05.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคน

เขา้เมืองและรบักระเป๋าสมัภาระ  
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 จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ มหานครเซ่ียงไฮ  ้มหานครท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน ตั้งอยู่

บริเวณปากแม่น ้าแยงซี เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวนัออกเฉียงใต้ มี

พ้ืนท่ี 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมืองท่าพาณิชยข์นาดใหญ่แห่ง

ทะเลจีนใต ้ท่ีไดร้บัการพฒันาจนถูกขนานนามวา่ “นครปารีสแหง่ตะวนัออก” 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองอูซี๋ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  ซ่ึงไดร้บัการขนานนาม

ว่า “ เซ่ียงไฮน้้อย ” เน่ืองจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมท่ีมีทะเลสาบไท่หูล้อมรอบ ทะเลสาบไท่ห ู

เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน ้าจืดท่ีมีขนาดใหญ่ของจีน เป็นเมืองเก่าแก่ประวติัศาสตรย์าวนาน

ร่วมสามพนักวา่ปีในยุคราชวงศโ์จวและฉิน  

น าท่านสกัการะ พระใหญ่หลิงซานตา้ฝอ (รวมรถราง) น าท่านชมพระพุทธรูปปางหา้มญาติ

ทองส าริดองคใ์หญ่ท่ีเขาหลิงซาน ซ่ึงมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตนั ประทบัอยูบ่นเนินเขาห

ลิงซาน หนัพระพกัตรอ์อกสู่ทะเลสาบไท่ห ูเป็นพระพุทธรูปท่ีมีพระพกัตรง์ดงาม ท่ีเม่ือเดินไปทาง

ใด  ก็เหมือนว่าองค์พระก าลังมองตามเราอยู่  ทุกวันวัดหลิงซานยังมีจุดแสดงรูปป้ันจ าลอง

พระพุทธเจา้ก าเนิดในดอกบัว โดยกลีบดอกบัวค่อยๆบานออก ผสานกับการแสดงน ้าพุดนตรี 

จนกระทัง่ก าเนิดพระพุทธเจา้ข้ึน เป็นการแสดงท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ  

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ย เมนูซ่ีโครงหมูอูซี๋ 

น าท่านชม รา้นไข่มุก เลือกซ้ือครีมไข่มุกบ ารุงผิว ท่ีสกัดมาจากไข่มุกน ้ าจืด ท่ีเพาะเล้ียงใน

ทะเลสาบ รวมถึงเคร่ืองประดบัต่างๆจากไขมุ่ก 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม. 30 นาที) เมืองเอก

ของมณฑลเจอ้เจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจวฒันธรรม แหล่งเภสชั

อุตสาหกรรมและสถาบนัศิลปะท่ีมีชื่อเสียงแห่งหน่ึงของประเทศจีน 

น าท่านสู่ ถนนโบราณเห่อฟางเจีย่ ตั้งอยูเ่ชิงเขาอู๋ซนัของเมืองหงัโจว เป็นถนนสายหน่ึงท่ีสะทอ้น

ใหเ้ห็นประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมอนัเก่าแก่ของหางโจไดอ้ยา่งดี ถนนสายน้ีมีความยาว 460 

เมตร กวา้ง 120 เมตร ในสมยัราชวงศซ่์งของจีนเม่ือ 880 กวา่ปีก่อน ขณะท่ีเมืองหงัโจวเป็นราช

ธานีอยู่น้ัน ถนนเหอฝั่งเจียเป็นศูนยก์ลางทางวฒันธรรม เศรษฐกิจและการคา้ในสมัยน้ัน ใน

ปัจจุบนัยงัคงไวซ่ึ้งสภาพดั้งเดิมของส่ิงปลูกสรา้งโบราณส่วนหน่ึงแลว้ บา้นเรือนทั้งสองขา้งทางท่ี
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สรา้งขึ้ นใหม่ลว้นสรา้งจากไมแ้ละมุงหลงัคาสีคราม มีลกัษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองขา้งถนน

สายน้ีส่วนใหญ่เป็นรา้นคา้ทัว่ไป 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ย เมนูไก่ขอทาน และเมนูหมูพนัปี 

พกัที่ XIAOSHAN KAIYUAN MANJU HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม หงัโจว – ล่องเรอืทะเลสาบซีหู –รา้นผลิตภณัฑย์างโอโซน – รา้นผา้ไหม – เซ่ียงไฮ ้–  

                  ชอ้ปป้ิงถนนนานกิง   

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ซ่ึงกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยว่า “ซีหเูหมือนนางไซซี ไซซีสวย

ทุกอริยาบท ซีหสูวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเน้ือท่ี 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบ

วดัได ้15 กม. น ้าลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร ล่องเขา้สู่เขตทะเลสาบซีหใูหม่ ลอด 3 สะพานดงัเขา้สู่เขต

ทะเลสาบซีหเูก่า ชมทิวทศัน์สิบแหง่ของทะเลสาบซีหู ซ่ึงไดแ้ก่ ตว้นฉานเสียน ซานถาน อ้ินเหยิน 

และหนานผิงอ่วนจง ใหท่้านไดด่ื้มด า่กับบรรยากาศของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศท่ี

ผ่อนคลาย  

 

จากน้ันน าท่านสู ้รา้นผลิตภณัฑย์างโอโซน ใหท่้านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภณัฑ์เคร่ืองนอน

เพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ  

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเซ่ียงไฮ ้(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม. 30 นาที) ระหว่างทาง

น าท่านแวะ รา้นผา้ไหม ท่ีขึ้ นชื่อของประเทศของจีน  ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีท าจากผา้ไหม 

เชน่ผา้หม่ เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 
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จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินท่ีเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมและ

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนิยมของคนไทยอีกแห่งหน่ึง นอกจากน้ีท่ีหาดไว่ทันยงัสามารถมองเห็น "หอ

ไข่มุก" ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองเซ่ียงไฮไ้ดอ้ย่างชดัเจนอีกดว้ย ใครมาเยือนเซ่ียงไฮ ้จึงตอ้งไป

แวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบนัด”์ จึงเรียกไดว้่ามาถึงเซ่ียงไฮจ้ริงๆ  หลงัจากชมวิว

เมืองเซ่ียงไฮจ้นเต็มแลว้ น าท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินนานกิง 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ย เมนูไก่แดง 

พกัที่ SHENGGAO HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สี ่ รา้นนวดเทา้(บวัหิมะ) – ลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์– หาดไว่ทาน – หอไข่มุก Sky Walk –  

                  รา้นหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวงัเม่ียว 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ รา้นนวดเทา้เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเม่ือยลา้ กบัยานวดขนาดพิเศษสูตร

เดียวไม่ซ ้าใคร พรอ้มชมครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรูจ้กักนัดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้น

รกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น   

น าท่านลอดผ่าน อุโมงคเ์ลเซอร ์เป็นอุโมงคล์อดแม่น ้าสายแรกในประเทศจีน เพ่ือขา้มไปยงัฝั่ง

ตรงขา้มใชเ้วลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงคต์กแต่งดว้ยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ ต่ืนตาต่ืน

ใจ แสง สี เสียง ภายในอุโมงคเ์ปล่ียนแปลงตลอดระยะทาง บางช่วงท าใหรู้สึ้กเหมือนเดินทางอยู่

ในหว้งอวกาศเลยทีเดียว อุโมงค์เลเซอร์มีความลึกลงไปจากพ้ืนแม่น ้ า  9 เมตร ความยาว 

646.70 เมตร สรา้งเสร็จ เม่ือปี ค.ศ. 2000 ถือว่าเป็น 1 ใน 5 อย่างท่ีนักท่องเท่ียวท่ีไปเยือน

เซ่ียงไฮต้อ้งหา้มพลาด  

 จากน้ันน าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็นย่าน

ถนนริมแม่น ้าท่ีมีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแม่น ้าหวงผู่ฝั่งตะวนัตกซ่ึงอยู่ในย่านเมือง
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เก่า หาดไว่ทันยงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตรท่ี์โด่งดังเร่ือง “เจา้พ่อเซ่ียงไฮ”้ ซ่ึงถ่ายทอด 

เร่ืองราวของเจา้พ่อเซ่ียงไฮ้ ท่ีเกิดขึ้ นในยุคท่ีเมืองเซ่ียงไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พ่อหลายแก๊ง แย่งชิง

อ านาจกนัใหวุ้่นวายไปหมด หาดไว่ทันจึงมีชื่อท่ีรูจ้กัในหมู่นักท่องเท่ียวชาวไทยว่า "หาดเจา้พ่อ

เซ่ียงไฮ"้ นัน่เอง และหาดไวท่นัน้ียงัอยูใ่กล ้ 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันน าทุกท่านชมทิวทศัน์ของเมืองเซ่ียงไฮบ้น หอไข่มุก ท่ีระดบัความสูง 263 เมตร และบน

ไขมุ่กเม็ดท่ีสองจะมีทางลงมาท่ีชั้น Sky Walk ท่ีระดบัความสูง 259 เมตร ท่ีชั้นน้ีจะสามารถมอง

ลงมายงัฐานขา้งล่างได ้เน่ืองจากท าพ้ืนเป็นกระจกใส หอไข่มุกตั้งอยู่ในย่านผู่ตงหรือเขตเมือง

ใหม่ของนครเซ่ียงไฮ ้ประเทศจีน ทางตะวนัออกของแม่น ้าหวงัผู่ ซ่ึงเต็มไปดว้ยตึกระฟ้า หอไข่มุก 

เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัของนครเซ่ียงไฮ้ จนมีค าพูดท่ีพูดติดปากกนัว่า "มาเซ่ียงไฮ ้ถา้ไม่

ไดม้าเยอืนหอไขมุ่ก ถือวา่มาไม่ถึงเซ่ียงไฮ"้  

น าท่านสู่ “ตลาดเฉินหวังเม่ียว” หรือตลาดรอ้ยปี เซ่ียงไฮ ้เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซ่ียงไฮ้

อาคารบา้นเรือนบริเวณน้ีเป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศห์มิงและชิง แต่ท าเป็นรา้นขาย

ของมีทั้งของพ้ืนเมืองโบราณ ของท่ีระลึก และสินคา้สมยัใหม่อยา่งรองเทา้กีฬา กระเป๋า อีกทั้งยงั

มีรา้นขายขนมและอาหารพ้ืนเมืองอีกมากมาย  ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

จากน้ันน าท่านชม รา้นหยก  ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากอนัล ้า

ค่าแก่คนท่ีท่านรกั     

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ย เมนูเสีย่วหลงเปา 

พกัที่ NEW KNIGHT ROYAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 
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วนัที่หา้ เซ่ียงไฮ ้- กรุงเทพฯ 

03.00 น. สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตซ่ิางไห่ผู่ตง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้แบบกล่อง 

06.50 น. น าทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ X761 ระหว่าง

เดินทางมีบรกิาร SNACK BOX 

10.15 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

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

โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยูก่บัความเหมาะสม โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ลกูคา้เป็นส าคญั 

 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 
ลูกค้าทีเ่คยเดินทางไป 5 ประเทศดังต่อไปนี ้  1.อฟักานิสถาน  2.ตุรกี  3.ปากสีถาน  4.อรัีก  5.ซีเรีย 

ตั้งแต่วนัที ่01 JAN 2014 เป็นต้นมา จะไม่สามารถย่ืนวซ่ีากรุ๊ปของประเทศจีนได้ ต้องย่ืนวซ่ีาเดี่ยวเท่าน้ัน !! 
 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ ***   

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

เด็ก 

อายุต  า่กว่า 18 ปี 
พกัเดี่ยวเพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

05 – 09 กรฎาคม 2560 14,777 17,777 4,500 - 
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06 – 10 กรกฎาคม 2560 14,777 17,777 4,500 - 

09 – 13 สงิหาคม 2560 17,777 20,777 4,500 - 

10 – 14 สงิหาคม 2560 17,777 20,777 4,500 - 

01 – 05 กนัยายน 2560 13,777 16,777 3,500 - 

06 – 10 กนัยายน 2560 13,777 16,777 3,500 - 

13 – 17 กนัยายน 2560 13,777 16,777 3,500 - 

15 – 19 กนัยายน 2560 13,777 16,777 3,500 - 

20 – 24 กนัยายน 2560 13,777 16,777 3,500 - 

11 – 15 ตลุาคม 2560 15,777 18,777 3,500 - 

18 – 22 ตลุาคม 2560 15,777 18,777 3,500 - 

19 – 23 ตลุาคม 2560 18,777 21,777 4,500 - 

21 – 25 ตลุาคม 2560 18,777 21,777 4,500 - 

25 – 29 ตลุาคม 2560 15,777 18,777 3,500 - 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 200 หยวน/ทริป/ตอ่ทา่น*** 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพื่อรว่มโปรโมทสนิคา้พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ ใบชา, 

หยก, บัวหิมะ, ผลิตภัณฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไข่มุก ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมีผลกับ

ราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่าน

แวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หาก

ลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเข้ารา้นรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ  านวนเงิน 900 หยวน /ท่าน 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าวีซ่าแบบกรุป๊ท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท   

     (ส าหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน)  

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียว  

     ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  

     ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณา 

     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษัท 

3. คณะทวัรค์รบ 20 ท่านออกเดินทาง มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยเดินทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ 
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เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบ

อ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึงไม่

สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินทั้งหมดใหก้บัท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 คน  

 

 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
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3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี

มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
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2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เน่ืองจากรฐับาล

ทอ้งถ่ินตอ้งการรกัษาส่ิงแวดลอ้มและลดการท้ิงขยะ จึงไม่มีบริการท่ีโรงแรม 

4. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอรีส่  ารองข้ึนไปบนเครือ่งบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกวา่ 20,000 mAh หรือนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าข้ึนเคร่ือง

ไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน  

4.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

5. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน!! 
 ส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

 ส าเนารูปถ่ายส ีฉากหลงัสีขาว ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม.  

สถานทูตปฏิเสธ รูปชุดครุยรบัปริญญา/รูปชุดราชการ /หา้มใส่เส้ือแขนกุด และหา้มใส่เส้ือสีขาว ทุกชนิด(เน่ืองจาก

ฉากหลงัตอ้งเป็นสีขาว) 
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ตวัอย่างส าเนาท่ีไดม้าตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 


