
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เซ่ียงไฮ ้

21.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตหูมายเลข 4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบิน 

THAI AIR ASIA X (XJ) พบเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกใน

การเช็คอิน 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ แบบ 3-3-3   

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

 

 

 

 

 

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

ฟางเจีย่ 

00.15 น. นําทุกท่านเหินฟ้าสู่มหานครเซ่ียงไฮ ้ประเทศจีน โดยเท่ียวบินท่ี XJ760  

05.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตซ่ิางไห่ผู่ตง  ประเทศจีน  นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคน

เขา้เมืองและรบักระเป๋าสมัภาระ  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองอูซี๋ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  ซ่ึงไดร้บัการขนานนาม

วา่ “ เซ่ียงไฮน้้อย  ” เน่ืองจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมท่ีมีทะเลสาบไท่หูลอ้มรอบ  ทะเลสาบไท่หู  

เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน้ําจืดท่ีมีขนาดใหญ่ของจีน  เป็นเมืองเกา่แกป่ระวติัศาสตรย์าวนาน

ร่วมสามพนักวา่ปีในยุคราชวงศโ์จวและฉิน  

นําท่านสกัการะ  พระใหญ่หลิงซานตา้ฝอ  (รวมรถแบตเตอร่ี ) นําท่านชมพระพุทธรูปปางหา้ม

ญาติทองสาํริดองคใ์หญ่ท่ีเขาหลิงซาน ซ่ึงมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตนั ประทบัอยูบ่นเนิน

เขาหลิงซาน หนัพระพกัตรอ์อกสู่ทะเลสาบไท่หู เป็นพระพุทธรูปท่ีมีพระพกัตรง์ดงาม  ท่ีเมื่อเดิน

ไปทางใด  ก็เหมือนวา่องคพ์ระกาํลงัมองตามเราอยู ่ทุกวนัวดัหลิงซานยงัมีจุดแสดงรูปป้ันจาํลอง

พระพุทธเจา้กาํเนิดในดอกบวั  โดยกลีบดอกบวัค่อยๆบานออก  ผสานกบัการแสดง น้ําพุดนตรี  

จนกระทัง่กาํเนิดพระพุทธเจา้ข้ึน เป็นการแสดงท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการท่านดว้ย เมนูซ่ีโครงหมูอูซี๋ 

นําท่านชม  รา้นไข่มุก  เลือกซ้ือครีมไข่มุกบาํรุงผิว  ท่ีสกดัมา จากไข่มุกน้ําจืด  ท่ีเพาะเล้ียงใน

ทะเลสาบ รวมถึงเคร่ืองประดบัต่างๆจากไข่มุก 



 

 

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่  เมืองหงัโจว  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  2 ช.ม. 30 นาที) เมืองเอก

ของมณฑลเจอ้เจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจวฒันธรรม แหล่งเภสชั

อุตสาหกรรมและสถาบนัศิลปะท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของประเทศจีน 

นําท่านสู่ ถนนโบราณเห่อฟางเจีย่ ตั้งอยูเ่ชิงเขาอู๋ซนัของเมืองหงัโจว เป็นถนนสายหน่ึงท่ีสะทอ้น

ใหเ้ห็นประวติัศาสตร ์และวฒันธรรมอนัเกา่แกข่องหางโจไดอ้ยา่งดี  ถนนสายน้ีมีความยาว  460 

เมตร กวา้ง 120 เมตร ในสมยัราชวงศซ์่งของจีนเมื่อ 880 กวา่ปีกอ่น ขณะท่ีเมืองหงัโจวเป็นราช

ธานีอยูน้ั่น  ถนนเหอฝัง่เจียเป็นศูนยก์ลางทางวฒันธรรม  เศรษฐกิจและการคา้ในสมยัน้ัน  ใน

ปัจจุบนัยงัคงไวซ่ึ้งสภาพดั้งเดิมของส่ิงปลูกสรา้งโบราณส่วนหน่ึงแลว้  บา้นเรือนทั้งสองขา้งทางท่ี

สรา้งข้ึนใหมล่ว้นสรา้งจากไมแ้ละมุงหลงัคาสีคราม มีลกัษณะเรียบง่ายแบบโบราณ  สองขา้งถนน

สายน้ีส่วนใหญ่เป็นรา้นคา้ทัว่ไป 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการท่านดว้ย เมนูไก่ขอทาน และเมนูหมูพนัปี 

พกัท่ี XIAOSHAN KAIYUAN MANJU HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

วนัท่ีสาม หงัโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู –รา้นผลิตภณัฑย์างโอโซน – รา้นผา้ไหม – เซ่ียงไฮ ้–  

                  ชอ้ปป้ิงถนนนานกิง   

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ซ่ึงกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยวา่ “ซีหูเหมือนนางไซซี  ไซซีสวย

ทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเน้ือท่ี  5.66 ตารางกิโลเมตร  ความยาวโดยรอบ

วดัได ้15 กม. น้ําลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร ล่องเขา้สู่เขตทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด 3 สะพานดังเขา้สู่เขต

ทะเลสาบซีหูเกา่ ชมทิวทศัน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ซ่ึงไดแ้ก ่ตว้นฉานเสียน ซานถาน อ้ินเหยิน 

และหนานผิงอ่วนจง  ใหท้่านไดด่ื้มดํา่กบับรรยากาศของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศท่ี

ผ่อนคลาย จากน้ันนําท่านสู ้รา้นผลิตภณัฑย์างโอโซน  ใหท้่านไดเ้ลือกชมสินคา้และ ผลิตภณัฑ์

เคร่ืองนอนเพ่ือสุขภาพชนิดต่างๆ  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

นําท่านเดินทางกลบัสู่ มหานครเซ่ียงไฮ ้(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม. 30 นาที) มหานคร

ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน ตั้งอยูบ่ริเวณปากแมน้ํ่าแยงซี เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและ

เศรษฐกิจทางภาคตะวนัออกเฉียงใต ้มีพ้ืนท่ี 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ   14  ลา้นคน 

เป็นเมืองท่าพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต ้ท่ีไดร้บัการพฒันาจนถูกขนานนามวา่ “นครปารีส



 

 

แห่งตะวนัออก ” ระหวา่งทาง นําท่านแวะ  รา้นผา้ไหม  ท่ีข้ึนช่ือของประเทศของจีน   ใหท้่านได้

เลือกซ้ือสินคา้ท่ีทาํจากผา้ไหม เช่นผา้ห่ม เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่  ถนนนานกิง  ถนนคนเดินท่ีเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมและ

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนิยมของคนไทยอีกแห่งหน่ึง  นอกจากน้ีท่ีหาดไวท่นัยงัสามารถมองเห็น  "หอ

ไข่มุก" ซ่ึงเป็นสญัลกัษณข์องเมืองเซ่ียงไฮไ้ด้ อยา่งชดัเจนอีกดว้ย  ใครมาเยือนเซ่ียงไฮ้  จึงตอ้งไป

แวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบนัด”์ จึงเรียกไดว้า่มาถึงเซ่ียงไฮจ้ริงๆ   หลงัจากชมวิว

เมืองเซ่ียงไฮจ้นเต็มแลว้ นําท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินนานกิง 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการท่านดว้ย เมนูไก่แดง 

พกัท่ี JAMES JOYCE COFFETEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสี่ รา้นนวดเทา้(บวัหิมะ) – ลอดอุโมงคเ์ลเซอร์  – หาดไว่ทาน  – ชมวิวบนตกึ SWFC ชั้น100 

รา้นหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวงัเม่ียว 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ รา้นนวดเทา้เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยลา้ กบัยานวดขนาดพิเศษสูตร

เดียวไมซ่ํ้าใคร พรอ้มชมครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือ  “บวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้น

รกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจาํบา้น   

นําท่านลอดผ่าน อุโมงคเ์ลเซอร ์เป็นอุโมงคล์อดแมน้ํ่า สายแรกในประเทศจีน  เพ่ือขา้มไปยงัฝัง่

ตรงขา้มใชเ้วลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงคต์กแต่งดว้ยเเสงเลเซอร์  เป็นรูปต่างๆ  ต่ืนตาต่ืน

ใจ แสง สี เสียง ภายในอุโมงคเ์ปล่ียนแปลงตลอดระยะทาง บางช่วงทาํใหรู้สึ้กเหมือนเดินทางอยู่

ในหว้งอวกาศเลยทีเดียว อุโมงคเ์ลเซอรม์ีความลึกลงไปจากพ้ืนแมน้ํ่า 9 เมตร ความยาว  

646.70 เมตร สรา้งเสร็จ เมื่อปี ค.ศ. 2000 ถือวา่เป็น 1 ใน 5 อยา่งท่ีนักท่อง เท่ียวท่ีไปเยือน

เซ่ียงไฮต้อ้งหา้มพลาด  

 จากน้ันนําท่านสู่บริเวณ  หาดไว่ทาน  ซ่ึงไมไ่ดเ้ป็นหาดทรายชายทะเลแต่อยา่งใด  แต่เป็นยา่น

ถนนริมแมน้ํ่าท่ีมีความยาว  1.5 กิโลเมตร  ไปตามริมแมน้ํ่าหวงผู่ฝัง่ตะวนัตกซ่ึงอยูใ่นยา่นเมือง

เกา่ หาดไวท่นัยงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตรท่ี์โด่งดงัเร่ือง  “เจา้พอ่เซ่ียงไฮ้” ซ่ึงถ่ายทอด  

เร่ืองราวของเจา้พอ่เซ่ียงไฮ้  ท่ีเกิดข้ึนในยุคท่ีเมืองเซ่ียงไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พอ่หลายแกง๊  แยง่ชิง

อาํนาจกนัใหวุ้น่วายไปหมด  หาดไวท่นัจึงมีช่ือท่ีรูจ้กัในหมูนั่กท่องเท่ียวชาวไทยวา่  "หาดเจา้พอ่

เซ่ียงไฮ"้ นัน่เอง และหาดไวท่นัน้ียงัอยูใ่กล ้ 



 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําทุกท่านชมทิวทศัน์ของมหานครเซ่ียงไฮบ้นตึก SWFC ชั้นท่ี100 (Shanghai World Financial 

Center) ตั้งอยูใ่นเขตผู่ตง ทางตะวนัออกของแมน้ํ่าหวงผู่ มีความสูง 492 เมตรเป็นตึกท่ีสูงเป็น

อนัดบั 9 ของโลก (2017) ตึก SWFC ไดร้บัการกล่าวถึงในสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นแปลกตา 

นัน่คือส่วนบนสุดของตึกจะมีรู เป็นดีไซน์ท่ีช่วยลดแรงปะทะของกระแสลม ในตอนแรกออกแบบ

เป็นรูวงกลม แต่มีคนจีนแยง้วา่ดูแลว้ทาํใหนึ้กถึงภาพพระอาทิตยบ์นธงชาติญ่ีปุ่น ก็เลยเปล่ียน

จากรูวงกลมเป็นช่องส่ีเหล่ียมแทน ดว้ยรูปลกัษณน้ี์ทาํใหค้นนิยมเรียกตึก SWFC วา่ตึกท่ีเปิดฝา

ขวด ตึก SWFC มีจุดชมวิวเปิดสาํหรบันักท่องเท่ียว 3 ชั้นไดแ้ก ่ชั้น 94, 97 และ 100  

ซ่ึงชั้น 100 อยูท่ี่ความสูง 474 เมตรเป็นจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในโลกเทียบกบับรรดาตึกระฟ้า

ดว้ยกนั (ตึก Burj Khalifa ในเมืองดูไบท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีจุดชมวิวท่ีความสูงแค่ 452 เมตร) 

จากน้ันนําท่านสู่ “ตลาดเฉินหวงัเม่ียว” หรือตลาดรอ้ยปี  เซ่ียงไฮ้ เป็นตลาดเกา่ของผู่ ตง เมือง

เซ่ียงไฮ้อาคารบา้นเรือนบริเวณน้ีเป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศห์มิงและชิง  แต่ทาํเป็น

รา้นขายของมีทั้งของพ้ืนเมืองโบราณ  ของท่ีระลึก  และสินคา้สมยัใหมอ่ยา่งรองเทา้กีฬา  กระเป๋า 

อีกทั้งยงัมีรา้นขายขนมและอาหารพ้ืนเมืองอีกมากมาย  ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

จากน้ันนําท่านชม รา้นหยก  ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบันําโชค  ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝาก อนัลํ้า

ค่าแกค่นท่ีท่านรกั    

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการท่านดว้ย เมนูเสี่ยวหลงเปา 

พกัท่ี NEW KNIGHT ROYAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหา้ เซ่ียงไฮ ้– กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

03.00 น. สมควรแกเ่วลา นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตซ่ิางไห่ผู่ตง 

เชา้ บริการอาหารเชา้แบบกล่อง เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 

06.50 น. นําทุกท่านเหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X(XJ) เท่ียวบินท่ี X761 

10.15 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าท่ีทุกครั้งกอ่นทาํการ 

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 



 

 

**โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลบัปรบัเปลี่ยนข้ึนอยู่กบัความเหมาะสม และคาํนึงถึง

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

**การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ ***   

 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

เด็ก 

อายุต ํา่กว่า 18 ปี 
พกัเด่ียวเพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

10 – 14 พฤษภาคม 2561 13,900 16,900 4,000 6,900 

16 – 20 พฤษภาคม 2561 11,900 14,900 3,500 6,900 

17 – 21 พฤษภาคม 2561 11,900 14,900 3,500 6,900 

24 – 28 พฤษภาคม 2561 11,900 14,900 3,500 6,900 

30 พ.ค. – 03 มิ.ย.2561 11,900 14,900 3,500 6,900 

31 พ.ค. – 04 มิ.ย.2561 11,900 14,900 3,500 6,900 

07 – 11 มิถุนายน 2561 11,900 14,900 3,500 6,900 

14 – 18 มิถุนายน 2561 11,900 14,900 3,500 6,900 

21 – 25 มิถุนายน 2561 11,900 14,900 3,500 6,900 

26 – 30 กรกฎาคม 2561 16,900 19,900 4,000 6,900 

09 – 13 สิงหาคม 2561 16,900 19,900 4,000 6,900 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรท์่าน

ละ 200 หยวน/ทรปิ/ต่อท่าน*** 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพื่อร่วมโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ ใบชา, 

หยก, บวัหิมะ , ผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหม , รา้นไข่มุก  ซ่ึงจาํเป็นตอ้ง ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์  เพราะมีผลกบั

ราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จงึอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่าน



 

 

แวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน และถา้หาก

ลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเข้ ารา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจาํนวนเงิน 300 หยวน/รา้น/ท่าน 

 ณ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะ มีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจาํหน่าย ในวนัสุดทา้ย  ลูกทวัรท์่านใดสนใจ

สามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซ้ือ โดยไมม่ีการบงัคบัลู กทวัรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบ อกกล่าว

ล่วงหน้า 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีม ี

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.      

 ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท   

     (สาํหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน)  

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียว  

     ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  

     ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา 

     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

เง่ือนไขการชาํระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

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

วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทาง

บริษัท 

3. คณะทวัรค์รบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหวัหน้าทวัรไ์ทยเดินทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ 



 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเ มล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงเพ่ือทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบ

อาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งก ารใหนํ้าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึงไม่

สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินท าง 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมดใหก้บัท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจาํหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

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

วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เ ป็นวนัหยุดทาํการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 20 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้- ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนักอ่นการเดินทางสาํหรบั

ประเทศท่ีไมม่ีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนักอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดิน ทางน้อยกวา่ท่ีทาง

บริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 



 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้า

ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง  และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ีย วหรือเอเจนซ่ี

มิไดส้่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  

อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสู ญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้ห น้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตวั เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพ ูของตวัส่วนตวัไปเอง เน่ืองจากรฐับาล

ทอ้งถ่ินตอ้งการรกัษาส่ิงแวดลอ้มและลดการท้ิงขยะ จึงไมม่ีบริการท่ีโรงแรม 

4. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเก่ียวกบัการนาํแบตเตอรี่สาํรองข้ึนไปบนเครื่องบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีสาํรองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณท่ีจาํกดั ไดแ้ก ่

4.1 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกวา่ 20,000 mAh หรือน้อยกวา่ 100 Wh สามารถนําข้ึนเคร่ือง

ไดไ้มม่ีการจาํกดัจาํนวน  

4.2 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้า  20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําข้ึน

เคร่ืองไดไ้มเ่กินคนละ 2 กอ้น 



 

 

4.3 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มนําข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

5. หา้มนําแบตเตอร่ีสาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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

 
เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั้น!! 

 สาํเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน  

 สาํเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายุต ํา่กว่า 18 ปี 

การท าวีซ่ากรุ๊ปท่องเทีย่วนัน่ใชแ้ค่เพยีงส าเนาพาสสปอตท์ีชั่ดเจนเท่านั้น !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอตตั์วจริงมา ตอ้งถ่ายใหต้ิดทั้ง 2 หนา้แบบตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


