
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วนัแรก กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) - เซีย่งไฮ ้
21.30 น. พรอ้มกนัท ีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประตูหมายเลข 4 เคานเ์ตอร ์4 สายการ

บนิ THAI AIR ASIA X (XJ) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความ
สะดวกในการเชค็อนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้คร ือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ท ีน่ ัง่ แบบ 3-3-3   

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

 

 

 

 

 

วนัท ีส่อง เซีย่งไฮ ้- อูซ ี- พระใหญ่หลงิซาน(รวมรถราง) - รา้นไขมุ่ก - หงัโจว - ถนนโบราณ
เหอ่ฟางเจีย่ 

00.15 น. น าทกุทา่นเหนิฟ้าสูม่หานครเซีย่งไฮ ้ประเทศจนี โดยเท ีย่วบนิท ี ่XJ760  
05.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซ่ิางไหผู่ต่ง ประเทศจนี น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจ

คนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าสัมภาระ  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอูซ๋ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  ซึง่ไดรั้บการขนาน
นามวา่ “ เซีย่งไฮน้อ้ย ” เนือ่งจากเป็นเมอืงอตุสาหกรรมทีม่ทีะเลสาบไทหู่ลอ้มรอบ ทะเลสาบ
ไท่หู เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน ้าจืดทีม่ขีนาดใหญ่ของจีน เป็นเมอืงเก่าแก่ประวัตศิาสตร์
ยาวนานร่วมสามพันกวา่ปีในยุคราชวงศโ์จวและฉนิ  
น าทา่นสักการะ พระใหญห่ลงิซานตา้ฝอ (รวมรถแบตเตอรี)่ น าทา่นชมพระพุทธรูปปางหา้ม
ญาตทิองส ารดิองคใ์หญท่ีเ่ขาหลงิซาน ซึง่มคีวามสงู 88 เมตร หนัก 700 ตัน ประทับอยู่บนเนนิ
เขาหลงิซาน หันพระพักตรอ์อกสูท่ะเลสาบไทห่ ูเป็นพระพุทธรูปทีม่พีระพักตรง์ดงาม ทีเ่มือ่เดนิ
ไปทางใด  ก็เหมอืนว่าองคพ์ระก าลังมองตามเราอยู่ ทุกวันวัดหลงิซานยังมีจุดแสดงรูปป้ัน
จ าลองพระพุทธเจา้ก าเนิดในดอกบัว โดยกลบีดอกบัวค่อยๆบานออก ผสานกับการแสดงน ้าพุ
ดนตร ีจนกระทั่งก าเนดิพระพุทธเจา้ขึน้ เป็นการแสดงทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ  



 
เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนูซีโ่ครงหมูอูซ๋ ี

น าทา่นชม รา้นไขมุ่ก เลอืกซือ้ครมีไข่มุกบ ารุงผวิ ทีส่กัดมาจากไขมุ่กน ้าจดื ทีเ่พาะเลีย้งใน
ทะเลสาบ รวมถงึเครือ่งประดับตา่งๆจากไขม่กุ 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงหงัโจว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม. 30 นาท)ี เมอืงเอก
ของมณฑลเจอ้เจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็นศูนย์กลางเศรษฐกจิวัฒนธรรม แหล่ง
เภสัชอตุสาหกรรมและสถาบันศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของประเทศจนี 
น าทา่นสู่ ถนนโบราณเหอ่ฟางเจีย่ ตัง้อยู่เชงิเขาอูซ๋ันของเมอืงหังโจว เป็นถนนสายหนึ่งที่
สะทอ้นใหเ้ห็นประวัตศิาสตร์ และวัฒนธรรมอันเกา่แกข่องหางโจไดอ้ย่างด ีถนนสายนีม้คีวาม
ยาว 460 เมตร กวา้ง 120 เมตร ในสมัยราชวงศซ์่งของจีนเมือ่ 880 กว่าปีก่อน ขณะทีเ่มอืง
หังโจวเป็นราชธานอียู่นัน้ ถนนเหอฝ่ังเจยีเป็นศนูยก์ลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกจิและการคา้ใน
สมัยนัน้ ในปัจจุบันยังคงไวซ้ึง่สภาพดัง้เดมิของสิง่ปลกูสรา้งโบราณสว่นหนึง่แลว้ บา้นเรอืนทัง้
สองขา้งทางทีส่รา้งขึน้ใหม่ลว้นสรา้งจากไมแ้ละมุงหลังคาสคีราม มลัีกษณะเรียบง่ายแบบ
โบราณ สองขา้งถนนสายนีส้ว่นใหญเ่ป็นรา้นคา้ทั่วไป 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนูไกข่อทาน และหมูพนัปี 
พกัที ่ XIAOSHAN KAIYUAN MANJU HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัท ีส่าม หงัโจว - ลอ่งเรอืทะเลสาบซหีู - รา้นผลติภณัฑย์างโอโซน - รา้นผา้ไหม - เซีย่งไฮ ้
                   ชอ้ปป้ิงถนนนานกงิ   
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่น ลอ่งเรอืชมทะเลสาบซหีู ซึง่กวจีีนบรรยายเปรยีบเปรยวา่ “ซหีูเหมอืนนางไซซ ีไซซี

สวยทุกอริยาบท ซหีูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซหีูมเีนื้อที ่5.66 ตารางกโิลเมตร ความยาว
โดยรอบวัดได ้15 กม. น ้าลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร ล่องเขา้สูเ่ขตทะเลสาบซหีูใหม ่ลอด 3 สะพาน
ดังเขา้สู่เขตทะเลสาบซหีูเกา่ ชมทวิทัศน์สบิแห่งของทะเลสาบซหีู ซึง่ไดแ้ก่ ตว้นฉานเสยีน 
ซานถาน อิน้เหยิน และหนานผิงอ่วนจง ใหท้่านไดด้ื่มด ่ากับบรรยากาศของความงามใน
ทะเลสาบในบรรยากาศทีผ่่อนคลาย จากนัน้น าทา่นสู ้รา้นผลติภณัฑย์างโอโซน ใหท้า่นได ้
เลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครือ่งนอนเพือ่สขุภาพชนดิตา่งๆ 



 
เท ีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

น าทา่นเดนิทางกลับสู ่มหานครเซีย่งไฮ ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม. 30 นาท)ี มหานคร
ทีใ่หญ่ที่สุดของประเทศจีน ตัง้อยู่บริเวณปากแม่น ้าแยงซ ีเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและ
เศรษฐกจิทางภาคตะวันออกเฉยีงใต ้มพีืน้ที ่6,200 ตร.กม. มปีระชากรประมาณ  14  ลา้นคน 
เป็นเมอืงท่าพาณิชยข์นาดใหญ่แหง่ทะเลจีนใต ้ทีไ่ดรั้บการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “นคร
ปารสีแหง่ตะวันออก” ระหว่างทางน าทา่นแวะ รา้นผา้ไหม ทีข่ ึน้ช ือ่ของประเทศของจนี  ให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจากผา้ไหม เชน่ผา้หม่ เสือ้ผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนนานกงิ ถนนคนเดนิทีเ่ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมและ
สถานทีท่่องเทีย่วทีน่ิยมของคนไทยอกีแห่งหนึง่ นอกจากนี้ทีห่าดไวท่ันยังสามารถมองเห็น 
"หอไขม่กุ" ซึง่เป็นสัญลักษณข์องเมอืงเซีย่งไฮไ้ดอ้ย่างชดัเจนอกีดว้ย ใครมาเยอืนเซีย่งไฮ ้จงึ
ตอ้งไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด”์ จึงเรียกไดว้่ามาถึงเซี่ยงไฮจ้ริงๆ  
หลังจากชมววิเมอืงเซีย่งไฮจ้นเต็มแลว้ น าทา่นเดนิทางสูถ่นนคนเดนินานกงิ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนูไกแ่ดง 
พกัที ่ VENUS INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัท ีส่ ี ่ รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ) - ลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์- หาดไวท่าน - ชมววิบนตกึ SWFC ช ัน้

100 - รา้นหยก - ตลาด 100 ปี เฉนิหวงัเมีย่ว 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู่ รา้นนวดเทา้เพือ่สุขภาพ ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ กับยานวดขนาดพเิศษ
สตูรเดยีวไมซ่ ้าใคร พรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ัง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บัวหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิใน
ดา้นรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดตอ่ย เป็นยาสามัญประจ าบา้น   
น าทา่นลอดผ่าน อุโมงคเ์ลเซอร ์เป็นอโุมงคล์อดแม่น ้าสายแรกในประเทศจนี เพือ่ขา้มไปยัง
ฝ่ังตรงขา้มใชเ้วลาประมาณ 5 นาท ีภายในอโุมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอร ์เป็นรูปตา่งๆ ตืน่ตา
ตืน่ใจ แสง ส ีเสยีง ภายในอุโมงคเ์ปลีย่นแปลงตลอดระยะทาง บางชว่งท าใหรู้ส้กึเหมอืน
เดนิทางอยู่ในหว้งอวกาศเลยทเีดียว อุโมงค์เลเซอร์มคีวามลกึลงไปจากพื้นแม่น ้า 9 เมตร 
ความยาว 646.70 เมตร สรา้งเสร็จ เมือ่ปี ค.ศ. 2000 ถอืวา่เป็น 1 ใน 5 อย่างทีนั่กทอ่งเทีย่วที่
ไปเยอืนเซีย่งไฮต้อ้งหา้มพลาด  

 จากนัน้น าทา่นสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นหาดทรายชายทะเลแตอ่ย่างใด แตเ่ป็นย่าน
ถนนรมิแมน่ ้าทีม่คีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ไปตามรมิแมน่ ้าหวงผู่ฝ่ังตะวันตกซึง่อยู่ในย่านเมอืง
เกา่ หาดไวท่ันยังเคยเป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรท์ีโ่ดง่ดังเรือ่ง “เจา้พ่อเซีย่งไฮ”้ ซึง่ถา่ยทอด 
เรือ่งราวของเจา้พ่อเซีย่งไฮ ้ทีเ่กดิขึน้ในยุคทีเ่มอืงเซีย่งไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พ่อหลายแก๊ง แย่งชงิ



อ านาจกันใหวุ้น่วายไปหมด หาดไวท่ันจงึมชี ือ่ทีรู่จั้กในหมูนั่กทอ่งเทีย่วชาวไทยวา่ "หาดเจา้พอ่
เซีย่งไฮ"้ น่ันเอง และหาดไวท่ันนียั้งอยู่ใกล ้ 

 
เท ีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทกุทา่นชมทวิทัศนข์องมหานครเซีย่งไฮบ้นตกึ SWFC ช ัน้ท ี1่00 (Shanghai World 
Financial Center) ตัง้อยู่ในเขตผู่ตง ทางตะวนัออกของแมน่ ้าหวงผู่ มคีวามสงู 492 เมตรเป็น
ตกึทีส่งูเป็นอันดับ 9 ของโลก (2017) ตกึ SWFC ไดรั้บการกลา่วถงึในสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเดน่
แปลกตา น่ันคอืสว่นบนสดุของตกึจะมรีู เป็นดไีซนท์ีช่ว่ยลดแรงปะทะของกระแสลม ในตอน
แรกออกแบบเป็นรูวงกลม แตม่คีนจนีแยง้วา่ดแูลว้ท าใหน้กึถงึภาพพระอาทติยบ์นธงชาตญิีปุ่่ น 
ก็เลยเปลีย่นจากรูวงกลมเป็นชอ่งสีเ่หลีย่มแทน ดว้ยรปูลักษณน์ีท้ าใหค้นนยิมเรยีกตกึ SWFC 
วา่ตกึทีเ่ปิดฝาขวด ตกึ SWFC มจีุดชมววิเปิดส าหรับนักทอ่งเทีย่ว 3 ชัน้ไดแ้ก ่ชัน้ 94, 97 และ 
100 ซึง่ชัน้ 100 อยู่ทีค่วามสงู 474 เมตรเป็นจดุชมววิทีส่งูทีส่ดุในโลกเทยีบกับบรรดาตกึระฟ้า
ดว้ยกัน (ตกึ Burj Khalifa ในเมอืงดไูบทีส่งูทีส่ดุในโลกมจีุดชมววิทีค่วามสงูแค ่452 เมตร) 

 
จากนัน้น าทา่นสู ่“ตลาดเฉนิหวงัเมีย่ว” หรอืตลาดรอ้ยปี เซีย่งไฮ ้เป็นตลาดเกา่ของผู่ตง เมอืง
เซีย่งไฮอ้าคารบา้นเรอืนบรเิวณนีเ้ป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศห์มงิและชงิ แตท่ าเป็น
รา้นขายของมีทั ้งของพื้นเมืองโบราณ ของที่ระลึก และสินคา้สมัยใหม่อย่างรองเทา้กีฬา 
กระเป๋า อีกทัง้ยังมรีา้นขายขนมและอาหารพื้นเมอืงอกีมากมาย  ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงตาม
อัธยาศัย 



จากนัน้น าทา่นชม รา้นหยก  ซึง่เป็นเครือ่งประดับน าโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอัน
ล ้าคา่แกค่นทีท่า่นรัก     

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนูเสีย่วหลงเปา 
พกัที ่ NEW KNIGHT ROYAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัท ีห่า้ เซีย่งไฮ ้- กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 
03.00 น. สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซ่ิางไหผู่ต่ง 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง 
06.50 น. น าทกุท่านเหนิฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X(XJ) เท ีย่วบนิท ี ่

X761 
10.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋ว เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเท ีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และ

ค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวน

ดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

*** ขอบพระคุณทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***   

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

เด็ก  
อายตุ า่กวา่ 18 ปี 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคา 
ไมร่วม 
ต ัว๋ 

27 ก.พ. – 03 ม.ีค.2562 13,999 16,999 3,500 6,900 

28 ก.พ. – 04 ม.ีค.2562 13,999 16,999 3,500 6,900 

07 – 11 มนีาคม 2562 14,999 17,999 3,500 6,900 

11 – 15 มนีาคม 2562 14,999 17,999 3,500 6,900 

16 – 20 มนีาคม 2562 14,999 17,999 3,500 6,900 

21 – 25 มนีาคม 2562 14,999 17,999 3,500 6,900 

24 – 28 มนีาคม 2562 14,999 17,999 3,500 6,900 

28 ม.ีค. – 01 เม.ย.2562 14,999 17,999 3,500 6,900 



04 – 08 เมษายน 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

13 – 17 เมษายน 2562 20,999 23,999 5,500 9,900 

01 – 05 พฤษภาคม 2562 14,999 17,999 4,500 7,900 

02 – 06 พฤษภาคม 2562 13,999 16,999 3,500 6,900 

09 – 13 พฤษภาคม 2562 13,999 16,999 3,500 6,900 

16 – 20 พฤษภาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

23 – 27 พฤษภาคม 2562 13,999 16,999 3,500 6,900 

07 - 11 มถิุนายน 2562 13,999 16,999 3,500 6,900 

21 – 25 มถิุนายน 2562 13,999 16,999 3,500 6,900 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ ิน่และหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื ใบ

ชา, หยก, บวัหมิะ, ผลติภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไขมุ่ก ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมี

ผลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวน

ทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และ

ถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/

รา้น/ทา่น 

 ณ สถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ จะมชีา่งภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายในวันสดุทา้ย ลูกทัวร์ทา่นใดสนใจ
สามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ โดยไมม่กีารบังคับลกูทัวรท์ัง้สิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่ว
ลว่งหนา้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ช ิน้ ไมเ่กนิ 20 กก.        

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่วซีา่แบบกรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,000 บาท   

     (ส าหรับพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้)   



 คา่ธรรมเนียมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซี่ากรุ๊ปทอ่งเทีย่ว  

     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,800 บาท** 

 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท์

ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่

นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาท ตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 
วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของ
ทา่นถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 
3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนั้นๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของ

ทางบรษัิท 
 

 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 
นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสาร
การยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทาง

บรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใด
อย่างหนึ่งเพื่อท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ
มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระ
แลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิท

จะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 
2.4 เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิการันตกีารจา่ยเงนิลว่งหนา้เต็ม 100% ซึง่เมือ่
จองและจ่ายมัดจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไม่มีการคืนค่ามัดจ าใดๆ ทัง้ส ิน้ และในกรณีที่ออกตั๋ว
เครื่องบนิไปแลว้ หากมกีารยกิเลกิหรือขอเลือ่นการเดนิทาง ผูจ้องจะไม่สามารถท าเรื่องขอคนืค่าตั๋ว

หรอืขอคนืคา่ทัวรทั์ง้หมดหรอืบางสว่นได ้

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight 
หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า
หรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 



นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนั้นๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของ
ทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่า
บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิ
คา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 
15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีี
ซา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล 
ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสือเด ินทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อให ้

สอดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ 
บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของ

นักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา 

ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลง
อัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ คา่ตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการ
บนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทน
บรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวข ึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 

มลิลลิติรต่อช ิน้ และรวมกันทุกช ิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิ
ล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาต

ใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นั้น ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
  แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าตดิตัวถอืข ึน้เครื่องบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด 

ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรี่ส ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรือนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน า

ข ึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากัดจ านวน  
4.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าข ึน้

เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 



4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าข ึน้เครือ่งในทุก
กรณี 

5. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

เอกสารประกอบการยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊ 
เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 

 
 ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  
 ส าเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 
 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์  

 

การท าวซี่ากรุป๊ทอ่งเทีย่วใชแ้คเ่พยีงส าเนาพาสสปอต ์และรูปถา่ยทีช่ดัเจน 

ลูกคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหต ุ: เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับต ารวจ

ตรวจคนเขา้เมอืงน่ันๆก าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทันหัน 


