
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัแรก  กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) -เซีย่งไฮ ้
21.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประตหูมายเลข 4 เคานเ์ตอร ์ 4สายการบนิ 

THAI AIR ASIA X (XJ)พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกใน
การเชค็อนิ 

สายการบนิ AIR ASIA Xใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ ัง่แบบ 3-3-3  

(นํา้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้นํา้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง เซีย่งไฮ-้ อซู ี- พระใหญห่ลงิซาน(รวมรถราง) - รา้นไขม่กุ  -หงัโจว - ถนนโบราณเหอ่ฟาง
เจีย่ 

00.15น. นําทกุทา่นเหนิฟ้าสูม่หานครเซีย่งไฮป้ระเทศจนี โดยเทีย่วบนิที ่XJ760 
05.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง ประเทศจนี นําทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและรับกระเป๋าสมัภาระ  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอูซ๋ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  ซึง่ไดรั้บการขนานนามวา่ 

“ เซีย่งไฮน้อ้ย ” เนือ่งจากเป็นเมอืงอตุสาหกรรมทีม่ทีะเลสาบไทห่ลูอ้มรอบ ทะเลสาบไทห่ ูเป็น 1 
ใน 5 แหง่ทะเลสาบน้ําจดืทีม่ขีนาดใหญข่องจนี เป็นเมอืงเกา่แกป่ระวัตศิาสตรย์าวนานรว่มสามพัน
กวา่ปีในยคุราชวงศโ์จวและฉนิ  
 นําทา่นสกัการะ พระ
ใหญห่ลงิซานตา้ฝอ (รวมรถ
แบตเตอรี่ ) นําทา่นชม
พระพทุธรปูปางหา้มญาตทิอง
สํารดิองคใ์หญท่ีเ่ขาหลงิซาน
ซึง่มคีวามสงู 88 เมตร หนัก 
700 ตัน ประทับอยูบ่นเนนิเขาห
ลงิซาน หันพระพักตรอ์อกสู่

ทะเลสาบไทห่ ูเป็นพระพทุธรปู
ทีม่พีระพักตรง์ดงาม ทีเ่มือ่เดนิ
ไปทางใด  ก็เหมอืนวา่องคพ์ระกําลังมองตามเราอยู ่ทกุวันวัดหลงิซานยงัมจีดุแสดงรปูปัน้จําลอง
พระพทุธเจา้กําเนดิในดอกบวั โดยกลบีดอกบวัคอ่ยๆบานออก ผสานกบัการแสดงน้ําพดุนตร ี
จนกระทั่งกําเนดิพระพทุธเจา้ขึน้ เป็นการแสดงทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนซูีโ่ครงหมอููซ๋ ี
 นําทา่นชม รา้นไขม่กุ  เลอืกซือ้ครมีไขม่กุบํารงุผวิ ทีส่กดัมาจากไขม่กุน้ําจดื ทีเ่พาะเลีย้งใน

ทะเลสาบรวมถงึเครือ่งประดับตา่งๆจากไขม่กุ 
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงหงัโจว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ2 ช.ม. 30 นาที )เมอืงเอกของ

มณฑลเจอ้เจยีง 1 ใน 6 นครโบราณของจนี เป็นศนูยก์ลางเศรษฐกจิวัฒนธรรม แหลง่เภสชั
อตุสาหกรรมและสถาบนัศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของประเทศจนี 

 นําทา่นสู ่ถนนโบราณเหอ่ฟางเจีย่ ตัง้อยูเ่ชงิเขาอูซ๋นัของเมอืงหังโจว เป็นถนนสายหนึง่ทีส่ะทอ้น
ใหเ้ห็นประวัตศิาสตร ์และวัฒนธรรมอนัเกา่แกข่องหางโจไดอ้ยา่งด ีถนนสายนีม้คีวามยาว 460 เมตร 
กวา้ง 120 เมตร ในสมยัราชวงศซ์ง่ของจนีเมือ่ 880 กวา่ปีกอ่น ขณะทีเ่มอืงหังโจวเป็นราชธานอียู่
นัน้ ถนนเหอฝ่ังเจยีเป็นศนูยก์ลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกจิและการคา้ในสมยันัน้ ในปัจจบุนัยงัคงไว ้
ซ ึง่สภาพดัง้เดมิของสิง่ปลกูสรา้งโบราณสว่นหนึง่แลว้ บา้นเรอืนทัง้สองขา้งทางทีส่รา้งขึน้ใหมล่ว้น
สรา้งจากไมแ้ละมงุหลังคาสคีราม มลีักษณะเรยีบงา่ยแบบโบราณ สองขา้งถนนสายนีส้ว่นใหญเ่ป็น
รา้นคา้ทั่วไป 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารพเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนไูกข่อทาน และหมพูนัปี 



พกัที ่ XIAOSHAN KAIYUAN MANJU HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่าม หงัโจว - ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู- รา้นผลติภณัฑย์างโอโซน- รา้นผา้ไหม - เซีย่งไฮ้  
 ชอ้ปป้ิงถนนนานกงิ   
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 นําทา่น ลอ่งเรอืชมทะเลสาบซหี ู ซึง่กวจีนีบรรยายเปรยีบเปรยวา่ “ซหีเูหมอืนนางไซซ ีไซซสีวย

ทกุอรยิาบท ซหีสูวยทกุฤดกูาล” ทะเลสาบซหีมูเีนือ้ที ่ 5.66 ตารางกโิลเมตร ความยาวโดยรอบวัด
ได ้15 กม. น้ําลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร ลอ่ง
เขา้สูเ่ขตทะเลสาบซหีใูหม ่ลอด 3 
สะพานดังเขา้สูเ่ขตทะเลสาบซหีเูกา่ 
ชมทวิทัศนส์บิแหง่ของทะเลสาบซหี ู
ซึง่ไดแ้ก ่ตว้นฉานเสยีน ซานถาน อิน้
เหยนิ และหนานผงิอว่นจง ใหท้า่นได ้
ดืม่ดํ่ากบับรรยากาศของความงามใน
ทะเลสาบในบรรยากาศทีผ่อ่นคลาย
จากนัน้นําทา่นสู ้ รา้นผลติภณัฑย์าง
โอโซน ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และ
ผลติภณัฑเ์ครือ่งนอนเพือ่สขุภาพชนดิตา่งๆ 

 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําทา่นเดนิทางกลับสู ่ มหานครเซีย่งไฮ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม. 30 นาที ) มหานครที่

ใหญท่ีส่ดุของประเทศจนี ตัง้อยูบ่รเิวณปากแมน้ํ่าแยงซ ีเป็นศนูยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกจิ
ทางภาคตะวันออกเฉียงใต ้มพีืน้ที ่6 ,200 ตร.กม. มปีระชากรประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมอืงทา่
พาณชิยข์นาดใหญแ่หง่ทะเลจนีใต ้ทีไ่ดรั้บการพัฒนาจนถกูขนานนามวา่ “นครปารสีแหง่ตะวันออก”
ระหวา่งทางนําทา่นแวะ รา้นผา้ไหม  ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศของจนี  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีทํ่า
จากผา้ไหม เชน่ผา้หม่ เสือ้ผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่  ถนนนานกงิ  ถนนคนเดนิทีเ่ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมและสถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่ยิม
ของคนไทยอกีแหง่หนึง่ นอกจากนีท้ีห่าดไวท่ันยงัสามารถมองเห็น "หอไขม่กุ" ซึง่เป็นสญัลักษณ์
ของเมอืงเซีย่งไฮไ้ดอ้ยา่งชดัเจนอกีดว้ย ใครมาเยอืนเซีย่งไฮ ้จงึตอ้งไปแวะชมความงามแบบ
คลาสสกิของ “เดอะบนัด”์ จงึเรยีกไดว้า่มาถงึเซีย่งไฮจ้รงิๆหลังจากชมววิเมอืงเซีย่งไฮจ้นเต็มแลว้ 
นําทา่นเดนิทางสูถ่นนคนเดนินานกงิ 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนไูกแ่ดง 
พกัที ่ VENUS INTERNATIONAL HOTELระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่ ี ่รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ) -ลอดอโุมงคเ์ลเซอร-์หาดไวท่าน-ชมววิบนตกึ SWFCช ัน้100- รา้น

หยก - ตลาด 100 ปี เฉนิหวงัเมีย่ว 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 นําทา่นเดนิทางสู ่ รา้นนวดเทา้เพือ่สขุภาพ  ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ กบัยานวดขนาดพเิศษสตูร

เดยีวไมซ้ํ่าใคร พรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ัง หรอืทีรู่จั้กกนัดใีนชือ่ “บวัหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษา
แผลไฟไหม  ผพุอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามญัประจําบา้น   

 นําทา่นลอดผา่นอโุมงคเ์ลเซอร์เป็นอโุมงคล์อดแมน้ํ่าสายแรกในประเทศจนี เพือ่ขา้มไปยงัฝ่ังตรง
ขา้มใชเ้วลาประมาณ 5 นาท ีภายในอโุมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอร ์เป็นรปูตา่งๆ ตืน่ตาตืน่ใจ แสง ส ี
เสยีง ภายในอโุมงคเ์ปลีย่นแปลงตลอดระยะทาง บางชว่งทําใหรู้ส้กึเหมอืนเดนิทางอยูใ่นหว้งอวกาศ
เลยทเีดยีว อโุมงคเ์ลเซอรม์คีวาม
ลกึลงไปจากพืน้แมน้ํ่า 9 เมตร 
ความยาว 646.70 เมตร สรา้งเสร็จ 
เมือ่ปี ค.ศ. 2000 ถอืวา่เป็น 1 ใน 
5 อยา่งทีนั่กทอ่งเทีย่วทีไ่ปเยอืน
เซีย่งไฮต้อ้งหา้มพลาด  

 จากนัน้นําทา่นสูบ่รเิวณ หาดไว่
ทาน  ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นหาดทราย
ชายทะเลแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นยา่น
ถนนรมิแมน้ํ่าทีม่คีวามยาว 1.5 
กโิลเมตร ไปตามรมิแมน้ํ่าหวงผูฝ่ั่งตะวันตกซึง่อยูใ่นยา่นเมอืงเกา่ หาดไวท่ันยงัเคยเป็นสถานทีถ่า่ย
ทําภาพยนตรท์ีโ่ดง่ดังเรือ่ง “เจา้พอ่เซีย่งไฮ”้ ซึง่ถา่ยทอด เรือ่งราวของเจา้พอ่เซีย่งไฮ ้ทีเ่กดิขึน้ใน



ยคุทีเ่มอืงเซีย่งไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พอ่หลายแกง๊ แยง่ชงิอํานาจกนัใหวุ้น่วายไปหมด หาดไวท่ันจงึมี
ชือ่ทีรู่จั้กในหมูนั่กทอ่งเทีย่วชาวไทยวา่ "หาดเจา้พอ่เซีย่งไฮ"้ น่ันเองและหาดไวท่ันนีย้งัอยูใ่กล ้ 

 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําทกุทา่นชมทวิทัศนข์องมหานครเซีย่งไฮบ้นตกึ SWFC ช ัน้ที1่00 (Shanghai World Financial 

Center) ตัง้อยูใ่นเขตผูต่ง ทาง
ตะวันออกของแมน้ํ่าหวงผู ่มคีวามสงู 
492 เมตรเป็นตกึทีส่งูเป็นอนัดับ 9 ของ
โลก (2017)ตกึ SWFC ไดรั้บการ
กลา่วถงึในสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเดน่
แปลกตา น่ันคอืสว่นบนสดุของตกึจะมรี ู
เป็นดไีซนท์ีช่ว่ยลดแรงปะทะของกระแส
ลม ในตอนแรกออกแบบเป็นรวูงกลม 
แตม่คีนจนีแยง้วา่ดแูลว้ทําใหน้กึถงึภาพ
พระอาทติยบ์นธงชาตญิีปุ่่ น ก็เลยเปลีย่นจากรวูงกลมเป็นชอ่งสีเ่หลีย่มแทน ดว้ยรปูลักษณ์นีทํ้าให ้
คนนยิมเรยีกตกึ SWFC วา่ตกึทีเ่ปิดฝาขวดตกึ SWFC มจีดุชมววิเปิดสําหรับนักทอ่งเทีย่ว 3 ชัน้
ไดแ้ก ่ชัน้ 94, 97 และ 100 ซึง่ชัน้ 100 อยูท่ีค่วามสงู 474 เมตรเป็นจดุชมววิทีส่งูทีส่ดุในโลกเทยีบ
กบับรรดาตกึระฟ้าดว้ยกนั (ตกึ BurjKhalifaในเมอืงดไูบทีส่งูทีส่ดุในโลกมจีดุชมววิทีค่วามสงูแค ่
452 เมตร)  จากนัน้นําทา่นสู ่ “ตลาดเฉนิหวงัเมีย่ว ” หรอืตลาดรอ้ยปี เซีย่งไฮ ้เป็นตลาดเกา่
ของผูต่ง เมอืงเซีย่งไฮอ้าคารบา้นเรอืนบรเิวณนีเ้ป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศห์มงิและชงิ 
แตทํ่าเป็นรา้นขายของมทีัง้ของพืน้เมอืงโบราณ ของทีร่ะลกึ และสนิคา้สมยัใหมอ่ยา่งรองเทา้กฬีา 
กระเป๋า อกีทัง้ยงัมรีา้นขายขนมและอาหารพืน้เมอืงอกีมากมาย  ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 จากนัน้นําทา่นชม รา้นหยก  ซึง่เป็นเครือ่งประดับนําโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอนัล้ําคา่
แกค่นทีท่า่นรัก     

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนเูสีย่วหลงเปา 
พกัที ่ NEW KNIGHT ROYAL HOTELระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่า้ เซีย่งไฮ-้ กรงุเทพฯ  (สนามบนิดอนเมอืง) 
03.00 น. สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง 
06.50 น. นําทกุทา่นเหนิฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X(XJ)เทีย่วบนิที ่X761 
10.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการ 
ออกตั๋ว เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และคาํนงึถงึ

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***   

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

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

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

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

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื ใบชา, 

หยก, บวัหมิะ, ผลติภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไขม่กุ ซึง่จําเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคา

ทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม 

ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไมม่ี

ความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/รา้น/ทา่น 

 ณ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูแลว้มาจําหน่ายในวันสดุทา้ย ลกูทัวรท์า่นใดสนใจ
สามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ โดยไมม่กีารบงัคับลกูทัวรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่ว
ลว่งหนา้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้ ไมเ่กนิ 20 กก.     

 คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     



 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

คา่วซีา่แบบกรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,000 บาท 

     (สําหรับพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้)   

คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่ว  

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,800 บาท** 

คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท์

ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอื

รายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาท ตอ่ทา่นเพือ่สํารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 
กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถกู
ปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท 
ดังนี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา
ดังกลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่ว
หรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิท
อยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการ
จองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่ง
หนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ 
หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี
เงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมดทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหัก
คา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว 
เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 
2.4 เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิการันตกีารจา่ยเงนิลว่งหนา้เต็ม 100% ซึง่เมือ่จอง
และจา่ยมัดจําแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไมม่กีารคนืคา่มัดจําใดๆทัง้ส ิน้  และในกรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
หากมกีารยกิเลกิหรอืขอเลือ่นการเดนิทาง ผูจ้องจะไมส่ามารถทําเรือ่งขอคนืคา่ตั๋วหรอืขอคนืคา่ทัวรทั์ง้หมด
หรอืบางสว่นได ้

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื 
Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอื
คา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท 
ดังนี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา
ดังกลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 



เง ือ่นไขและขอ้กาํหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่
วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิ
คา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ย
กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  
แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ 
นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีที่
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ให ้
สอดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้
บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของ
นักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน 
การปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอ
ราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลง
อัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ 
การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทน
บรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 
100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1 ,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิ
ล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตให ้
ถอืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋า
ใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้ง
ใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกีย่วกบัการนําแบตเตอรีส่าํรองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้

 แบตเตอรีส่ํารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํ่ากัด ไดแ้ก่  
4.1 แบตเตอรีส่ํารองทีม่คีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAhหรอืนอ้ยกวา่ 100 Whสามารถนําขึน้
เครือ่งไดไ้มม่กีารจํากัดจํานวน  
4.2 แบตเตอรีส่ํารองทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAhหรอื 100-160 Whสามารถนําขึน้
เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรีส่ํารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAhหรอื 160Whหา้มนําขึน้เครือ่งในทกุ
กรณ ี

5. หา้มนําแบตเตอรีส่ํารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊ 

เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 
 

 สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  
 สาํเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายตุํา่กวา่ 18 ปี 
 รปูถา่ยสฉีากหลงัสขีาว ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์ 
 

การทาํวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วใชแ้คเ่พยีงสําเนาพาสสปอต ์และรปูถา่ยทีช่ดัเจนลกูคา้ไม่

ตอ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เอกสารทีใ่ชใ้นการทําวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับตํารวจตรวจ

คนเขา้เมอืงน่ันๆกําหนด จงึอาจทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทันหัน 

ตอ้งถ่ายใหต้ิดทั้ง 2 หนา้แบบตวัอยา่ง 

รูปถ่ายวางคู่กบัพาสปอรต์ 

 


