
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เซี�ยงไฮ ้
23.0$ น. พรอ้มกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสาร ชั+น , ประตหูมายเลข 7 เคานเ์ตอร ์N  
สายการบิน JUNEYAO AIRLINE (HO) พบเจา้หน้าที�ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวก
ในการเช็คอิน  (สายการบนิ JUNEYAO AIRLINE นํ �าหนกักระเป๋า 23 กก./ทา่น) 

 

วนัที�สอง เซี�ยงไฮ ้– อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ศาลาฝานกง – รา้นไข่มุก - ถนน
โบราณชิงหมิงเฉียว 
02.00 น. นําทุกท่านเหินฟ้าสู่มหานครเซี�ยงไฮ ้ประเทศจีน โดยเที�ยวบินที� HO1318  
 (สายการบนิ JUNEYAO AIRLINE มีบรกิารอาหารรอ้นระหว่างการเดินทางขาไป) 
07.2$ น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน นําท่านผ่านขั0นตอนการตรวจคน
เขา้เมืองและรบักระเป๋าสมัภาระ  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบเซ็ต KFC เพื�อความสะดวกในการเดินทาง 
จากนั0นนําท่านเดินทางสู่ เมืองอูซี๋ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั �วโมง)  ซึ�งไดร้บัการขนานนามว่า “ เซี�ยงไฮ้
นอ้ย ” เนื�องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมที�มีทะเลสาบไท่หลูอ้มรอบ ทะเลสาบไท่ห ูเป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบ
นํ0าจืดที�มีขนาดใหญ่ของจีน เป็นเมืองเก่าแก่ประวติัศาสตรย์าวนานร่วมสามพนักวา่ปีในยุคราชวงศโ์จวและฉิน  
นําท่านสกัการะ พระใหญ่หลิงซานตา้ฝอ (รวมรถแบตเตอรี�) นําท่าน
ชมพระพุทธรูปปางหา้มญาติทองสําริดองค์ใหญ่ที�เขาหลิงซาน ซึ�งมี
ความสูง AA เมตร หนัก BCC ตนั ประทบัอยูบ่นเนินเขาหลิงซาน หนั
พระพกัตรอ์อกสู่ทะเลสาบไท่ห ูเป็นพระพุทธรูปที�มีพระพกัตรง์ดงาม ที�
เมื�อเดินไปทางใด  ก็เหมือนว่าองค์พระกําลังมองตามเราอยู่ ทุกวัน
วดัหลิงซานยงัมีจุดแสดงรูปปั0 นจาํลองพระพุทธเจา้กําเนิดในดอกบัว 
โดยกลีบดอกบวัค่อยๆบานออก ผสานกบัการแสดงนํ0าพุดนตรี จนกระทั �งกาํเนิดพระพุทธเจา้ขึ0 น เป็นการแสดง
ที�น่าตื�นตาตื�นใจ จากนั0น เชิญท่านไหวพ้ระขอพร ภายใน ศาลาฝานกง วดัหลิงซาน ตั0งอยูริ่มทะเลสาบไท่หูที�
กวา้งใหญ่ อยูเ่ชิงเขาหลิงซานที�สวยงาม เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที�ยิ�งใหญ่อลงัการ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงวฒันธรรม
ที�มีประวติัอนัยาวนานและความยิ�งใหญ่ของพุทธศาสนา 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ย เมนูซี�โครงหมูอูซี๋ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
นําท่านชม รา้นไข่มุก เลือกซื0 อครีมไข่มุกบํารุงผิว ที�สกดัมาจากไข่มุกนํ0าจืด ที�เพาะเลี0 ยงในทะเลสาบ รวมถึง
เครื�องประดบัต่างๆจากไขมุ่ก 
 นําท่านสู่  ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว เล่ากันว่าเริ�มสร้างสมัย
ราชวงศห์มิง หรือ ประมาณ F,CCC ปี มาแลว้ ถนนโบราณแห่งนี0  สามารถ
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงประวติัศาสตรข์องเมืองอู๋ซี ซึ�งมีมาอยา่งยาวนาน ตลอดจน
ขนบประเพณี วิถีชีวิตและบา้นเรือนของเมืองอู๋ซี รวมไปถึงสามารถใชเ้ป็น
แหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมไดอี้กทางหนึ� ง อีกทั0งท่านจะไดเ้ที�ยวชมและ
เลือกซื0 อสินคา้พื0 นเมืองไวเ้ป็นของฝากหรือของที�ระลึกอีกดว้ย 
คํ �า  บริการอาหารคํ �า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านดว้ย 
เมนูไก่ขอทาน และเมนูหมูพนัปี 
พกัที� VEEGLE SINCERE  HOTEL ระดบั , ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า  
 
วนัที�สาม อูซี๋ - หงัโจว – ล่องเรอืทะเลสาบซีหู –หมู่บา้นใบชา - ถนนโบราณเห่อฟางเจี�ย 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากนั0นนําท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ I ช.ม. FC นาที) เมืองเอกของมณฑลเจ ้
อเจียง L ใน M นครโบราณของจีน เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจวฒันธรรม แหล่งเภสชัอุตสาหกรรมและสถาบัน
ศิลปะที�มีชื�อเสียงแหง่หนึ�งของประเทศจีน 
นําท่าน ล่องเรอืชมทะเลสาบซีหู ซึ�งกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยวา่ “ซีหเูหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซี
หูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเนื0 อที� 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบวดัได ้15 กม. นํ0าลึกเฉลี�ย 
1.5 เมตร ล่องเขา้สู่เขตทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด 3 สะพานดังเขา้สู่เขต
ทะเลสาบซีหูเก่า ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ซึ�งไดแ้ก่ ตว้น
ฉานเสียน ซานถาน อิ0 นเหยนิ และหนานผิงอ่วนจง ใหท่้านไดดื้�มดํ �ากบั
บรรยากาศของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศที�ผ่อนคลาย 
เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
นําท่านแวะชิมชาที� หมู่บา้นใบชา ใหท่้านไดล้องชิม “ชาผู่เอ่อร”์ ชาที�
มีชื�อเสียงของมณฑลยูนาน ชมการสาธิตขั0นตอนการชงชาผู่เอ่อร ์ใบชา
ที�ไดชื้�อวา่เป็นใบชา 



 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
เพื�อสุขภาพและความงาม 
จากนั0นนําท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณเห่อฟางเจี�ย ตั0งอยู่เชิงเขาอู๋ซันของเมืองหงัโจว เป็นถนนสายหนึ� งที�
สะทอ้นใหเ้ห็นประวติัศาสตร ์และวฒันธรรมอนัเก่าแก่ของหางโจไดอ้ยา่งดี ถนนสายนี0 มีความยาว 460 เมตร 
กวา้ง 120 เมตร ในสมัยราชวงศซ่์งของจีนเมื�อ 880 กว่าปีก่อน ขณะที�เมืองหงัโจวเป็นราชธานีอยู่นั0น ถนน
เหอฝั�งเจียเป็นศูนยก์ลางทางวฒันธรรม เศรษฐกิจและการคา้ในสมัยนั0น ในปัจจุบันยงัคงไวซึ้�งสภาพดั0งเดิม
ของสิ�งปลูกสรา้งโบราณส่วนหนึ�งแลว้ บา้นเรือนทั0งสองขา้งทางที�สรา้งขึ0 นใหม่ลว้นสรา้งจากไมแ้ละมุงหลงัคาสี
คราม มีลกัษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองขา้งถนนสายนี0 ส่วนใหญ่เป็นรา้นคา้ทั �วไป 
คํ �า บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ย เมนูไก่แดง 
พกัที� MUCHEN HOTEL ระดบั , ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 
 
วนัที�สี� หังโจว - รา้นผ้าไหม –รา้นผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – เซี�ยงไฮ้ – รา้น STARBUCKS RESERVE 
ROASTERY สวยและใหญ่ที�สุดในโลก – ถนนนานกิง  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นําท่านชม รา้นผา้ไหม ที� ขึ0 นชื�อของประเทศของจีน  ใหท่้านไดเ้ลือกซื0 อสินคา้ที�ทําจากผา้ไหม เช่นผา้ห่ม 
เสื0 อผา้ รองเทา้ เป็นตน้ จากนั0นนําท่านสู ้รา้นผลิตภณัฑย์างโอโซน ใหท่้านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภณัฑ์
เครื�องนอนเพื�อสุขภาพชนิดต่างๆ นําท่านเดินทางกลบัสู่ มหานครเซี�ยงไฮ ้(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ I ช.ม. 
FC นาที) มหานครที�ใหญ่ที�สุดของประเทศจีน ตั0งอยูบ่ริเวณปากแม่นํ0าแยงซี เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและ
เศรษฐกิจทางภาคตะวนัออกเฉียงใต ้มีพื0 นที� M,ICC ตร.กม. มีประชากรประมาณ  LU  ลา้นคน เป็นเมืองท่า
พาณิชยข์นาดใหญ่แหง่ทะเลจีนใต ้ที�ไดร้บัการพฒันาจนถูกขนานนามวา่ “นครปารีสแหง่ตะวนัออก” 
เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
นําท่านสู่รา้น STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ที�นครเซี�ยงไฮ ้มาพรอ้มกบัความยิ�งใหญ่อลงัการ 
ครองตาํแหน่งสตารบ์คัสที์�ใหญ่และสวยที�สุดในโลก ซึ�งไดท้าํการเปิดตวัไปเมื�อวนัที� 6 ธนัวาคม 2560 มีเนื0 อที�
ใหญ่โตถึง 2,787 ตารางเมตร ดา้นบนของรา้นตกแต่งดว้ยแผ่นไมรู้ปหกเหลี�ยมซึ�งเป็นงานแฮนดเ์มดจาํนวน 
10,000 แผ่น และที�ตั0งตระหง่านอยู่กลางรา้นคือถังคั �วกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเท่าตึก 2 ชั0น 
ประดบัประดาดว้ยแผ่นตราประทบัแบบจีนโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึ�งบอกเล่าเรื�องราวความเป็นมาของ
สตารบ์คัส ์กาแฟที�คั �วในถงัทองเหลืองนี0 จะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลืองดา้นบน ซึ�งจะทาํใหเ้กิดเสียงราวกบั
เสียงดนตรี มีเคาน์เตอรที์�ยาวที�สุด ซึ�งมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตาํแหน่งเคาน์เตอรข์องสตารบ์คัสที์�มี 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ความยาวที�สุดในโลก มีเครื�องดื�มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทั0งเครื�องดื�มที�มีเฉพาะสาขานี0 เพียงแห่ง
เดียว จากนั0นนําท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที�เป็นแหล่งชอ้ปปิ0 งสินคา้แบรนด์เนมและสถานที�
ท่องเที�ยวที�นิยมของคนไทยอีกแห่งหนึ� ง นอกจากนี0 ที�หาดไว่ทันยังสามารถมองเห็น "หอไข่มุก" ซึ�งเป็น
สญัลกัษณข์องเมืองเซี�ยงไฮไ้ดอ้ยา่งชดัเจนอีกดว้ย ใครมาเยอืนเซี�ยงไฮ ้จึงตอ้งไปแวะชมความงามแบบคลาสสิก
ของ “เดอะบันด”์ จึงเรียกไดว้่ามาถึงเซี�ยงไฮจ้ริงๆ  หลงัจากชมวิวเมืองเซี�ยงไฮจ้นเต็มแลว้ นําท่านเดินทางสู่
ถนนคนเดินนานกิง 
คํ �า อิสระอาหารคํ �า ณ ถนนนานกิง ตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ+ งของท่าน 
พกัที� JAMES JOYCE  HOTEL ระดบั , ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 
 
วนัที�หา้ หาดไว่ทาน – ชมวิวบนตึก SWFC ชั+น_$$ - รา้นยาบวัหิมะ - รา้นหยก - ตลาดเถ่าเปา 
เซี�ยงไฮ ้– กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นําท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ซึ�งไม่ไดเ้ป็นหาดทรายชายทะเลแต่อยา่งใด แต่เป็นยา่นถนนริมแม่นํ0าที�มีความ
ยาว L.Y กิโลเมตร ไปตามริมแม่นํ0าหวงผู่ฝั�งตะวนัตกซึ�งอยูใ่นยา่นเมืองเก่า หาดไวท่นัยงัเคยเป็นสถานที�ถ่าย
ทาํภาพยนตรที์�โด่งดงัเรื�อง “เจา้พอ่เซี�ยงไฮ”้ ซึ�งถ่ายทอด เรื�องราวของเจา้พอ่เซี�ยงไฮ ้ที�เกิดขึ0 นในยุคที�เมือง
เซี�ยงไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พอ่หลายแกง๊ แยง่ชิงอาํนาจกนัใหวุ้น่วายไปหมด หาดไวท่นัจึงมีชื�อที�รูจ้กัในหมู่
นักท่องเที�ยวชาวไทยวา่ "หาดเจา้พอ่เซี�ยงไฮ"้ นั�นเอง และหาดไวท่นันี0 ยงัอยูใ่กล ้จากนั0นนําทุกท่านชมทิวทศัน์
ของมหานครเซี�ยงไฮบ้นตึก SWFC ชั+นที�_$$ (Shanghai World Financial Center) ตั0งอยูใ่นเขตผู่ตง ทาง
ตะวนัออกของแม่นํ0าหวงผู่ มีความสูง 492 เมตรเป็นตึกที�สูงเป็นอนัดบั k ของโลก (ICLB) ตึก SWFC ไดร้บั
การกล่าวถึงในสถาปัตยกรรมที�โดดเด่นแปลกตา นั�นคือส่วนบนสุดของตึกจะมีรู เป็นดีไซน์ที�ชว่ยลดแรงปะทะ
ของกระแสลม ในตอนแรกออกแบบเป็นรูวงกลม แต่มีคนจีนแยง้วา่ดูแลว้ทาํใหนึ้กถึงภาพพระอาทิตยบ์นธง
ชาติญี�ปุ่น ก็เลยเปลี�ยนจากรูวงกลมเป็นชอ่งสี�เหลี�ยมแทน ดว้ยรูปลกัษณนี์0 ทาํใหค้นนิยมเรียกตึก SWFC วา่ตึก
ที�เปิดฝาขวด ตึก SWFC มีจุดชมวิวเปิดสาํหรบันักท่องเที�ยว 3 ชั0น 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
ไดแ้ก่ ชั0น 94, 97 และ 100 ซึ�งชั0น 100 อยูที่�ความสูง 474 เมตรเป็นจุดชมวิวที�สูงที�สุดในโลกเทียบกบั
บรรดาตึกระฟ้าดว้ยกนั (ตึก Burj Khalifa ในเมืองดูไบที�สูงที�สุดในโลกมีจุดชมวิวที�ความสูงแค่ 452 เมตร) 
 
 
 
 
 
 
เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ย เมนูเสี�ยวหลงเปา 
นําท่านเดินทางสู่ รา้นยาบวัหิมะ ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที�รูจ้กักนัดีในชื�อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้น
รกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจาํบา้น  จากนั0นนําท่านชม รา้นหยก  ซึ�งเป็น
เครื�องประดบันําโชค ใหท่้านไดเ้ลือกซื0 อเป็นของฝากอนัลํ0าค่าแก่คนที�ท่านรกั      
จากนั0นนําท่านสู่ “ตลาดเถาเป่า เพื�อเลือกซื0 อสินคา้ขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผา้ไหม , ถุงเทา้ , รองเทา้ , 
นาฬิกา เป็นตน้ เพื�อความจุใจในการชอ้ปปิ0 งสินคา้ราคาถูก ใหท่้านอิสระชอ้ปปิ0 งตามอธัยาศยั 
คํ �า บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 
21.5a น. นําทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JUNEYAO AIRLINE โดยเที�ยวบินที� 
HO1317 (สายการบนิ JUNEYAO AIRLINE มีบรกิาร snackbox ระหว่างการเดินทางขากลบั) 
$_._$ น.(+_)เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 
 

************************************** 
** หากท่านที�ตอ้งออกตั sวภายใน (เครื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที�ทุกครั0งก่อนทาํการ 

ออกตั sว เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 
**โรงแรมที�พกั และโปรแกรมท่องเที�ยวอาจมีการสลบัปรบัเปลี�ยนขึ+ นอยูก่บัความเหมาะสม และ

คาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 
**การเดินทางในแตล่ะครั+งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน _a ท่านขึ+ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิlในการเลื�อนการเดินทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา** 
*** ขอบพระคุณทุกท่านที�ใชบ้ริการ ***   

 



 

  

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

m-n ท่าน 

เด็ก 
อายุต ํ �ากว่า 

_o ปี 
พกัเดี�ยวเพิ�ม 

ราคา 
ไม่รวมตั pว 

__ – _a ตลุาคม maq_ _q,999 19,999 4,000 8,900 

_m – _q ตลุาคม maq_ _q,999 19,999 4,000 8,900 

_o – mm ตลุาคม maq_ 15,999  18,999 3,500 7,900 

_u – mn ตลุาคม maq_ 16,999 19,999 4,000 8,900 

ma – mu ตลุาคม maq_ 14,999 17,999 3,500 7,900 

mq – n$ ตลุาคม maq_ 14,999 17,999 3,500 7,900 

$_ – $a พฤศจกิายน maq_ 14,999 17,999 3,500 7,900 

$u – _n พฤศจกิายน maq_ 14,999 17,999 3,500 7,900 

_q – m$ พฤศจกิายน maq_ 14,999 17,999 3,500 7,900 

mm – mq พฤศจกิายน maq_ 14,999 17,999 3,500 7,900 

mn – mx พฤศจกิายน maq_ 14,999 17,999 3,500 7,900 

n$ พ.ย. – $, ธ.ค.maq_ 14,999 17,999 3,500 7,900 

$_ – $a ธนัวาคม maq_ 16,999 19,999 4,000 8,900 

$a – $u ธนัวาคม maq_ 16,999 19,999 4,000 8,900 

$q – _$ ธนัวาคม maq_ 16,999 19,999 4,000 8,900 

_, – _o ธนัวาคม maq_ 14,999 17,999 3,500 7,900 

mo ธ.ค. – $_ ม.ค.maqm 23,999 26,999 5,500 12,900 

mu ธ.ค. – $m ม.ค.maqm 23,999 26,999 5,500 12,900 

n$ ธ.ค. – $n ม.ค.maqm 23,999 26,999 5,500 12,900 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 200 หยวน/ทริป/ตอ่ทา่น*** 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจีนเพื�อร่วมโปรโมทสินคา้พื+ นเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ ใบ
ชา, หยก, บวัหิมะ, ผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไข่มุก ซึ�งจาํเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผล
กบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี+ แจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุก
ท่านแวะชม ซื+ อหรือไม่ซื+ อขึ+ นอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั+งสิ+ น และถา้
หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิlในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ+ นจากท่านเป็นจาํนวนเงิน n$$ หยวน/รา้น/ท่าน 

• ณ สถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจาํหน่ายในวนัสุดทา้ย ลูกทัวรท่์านใดสนใจ
สามารถซื0 อได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื0 อ โดยไม่มีการบงัคบัลกูทวัรท์ั0งสิ0 น แต่เป็นการบอกกล่าว
ล่วงหนา้ 

 
อตัราค่าบริการนี+ รวม 
� ค่าตั sวเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      
� ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ0าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน IF กก. จาํนวน L ชิ0 น      
� ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ I ท่านหรือ  F ท่าน  
� ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามราย  
� ค่าอาหารตามมื0 อที�ระบุในรายการ     
� ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ L,CCC,CCC บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนี+ ไม่รวม 
� ค่าวีซ่าแบบกรุป๊ท่องเที�ยวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท   
     (สาํหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่านั0น)  
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี�ยวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีที�ทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ท่องเที�ยว  
     ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพิ�ม ท่านละ 1,A00 บาท** 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ ICC หยวน/ทริป/ต่อท่าน 
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม B% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย F% 
� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  
     ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ 
(กรุณา 



 

  

 

 

 

 

 

 

     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 
 
 
 
 
เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 
1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี0  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั0นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทาง
บริษัท 

3. คณะทวัรค์รบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยเดินทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ 

เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือ

เอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิก
การจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที�บริษัทอย่างใด
อยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี0  

**เนื� องจากราคานี0 เป็นราคาโปรโมชั �น ตั sวเครื�องบินตอ้งเดินทางตามวนัที� ที�ระบุบนหน้าตั sวเท่านั0น จึงไม่
สามารถยกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั0งสิ0 น ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิlไม่คืนเงินทั+งหมดใหก้บัท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางที�ตอ้งการันตีมัดจาํหรือซื0 อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
ค่าบริการทั0งหมด   



 

  

 

 

 

 

 

 

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี0  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั0นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการของทาง
บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิzในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง IC คน 
 
 
 
 
 
เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 

1. ทวัรนี์0 สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั0น 

2. ทวัรนี์0 เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั0งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั0งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิzในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 
LY ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย B วนัก่อนการเดินทาง
สาํหรบัประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย LC วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�ทาง
บริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิzไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล 
คาํนําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั sวเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือ
เอเจนซี�มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิzในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั0งนี0  บริษัท
จะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิzไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ0 นของ
นักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ



 

  

 

 

 

 

 

 

ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนี0 คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดงันั0น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิzในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึ0 น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลง
อตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั sวเครื�องบิน ค่าภาษีเชื0 อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การ
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  
เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั0น  

 
 
 
 
 
 
 
ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตวัขึ0 นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน LCC 
มิลลิลิตรต่อชิ0 น และรวมกนัทุกชิ0 นไม่เกิน L,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิด 

2. สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อได้
ท่านละ L ใบเท่านั0น ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั0น  

3. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั0น  

4. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตวั เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตวัส่วนตวัไปเอง เนื�องจาก
รฐับาลทอ้งถิ�นตอ้งการรกัษาสิ�งแวดลอ้มและลดการทิ0 งขยะ จึงไม่มีบริการที�โรงแรม 

5. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี�ยวกบัการนาํแบตเตอรี�สาํรองขึ+ นไปบนเครื�องบินดงันี+  

 แบตเตอรี�สาํรองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ0 นเครื�องบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณที�จาํกดั ไดแ้ก่ 



 

  

 

 

 

 

 

 

U.L แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า IC,CCC mAh หรือน้อยกว่า LCC Wh สามารถนําขึ0 นเครื�องได้
ไม่มีการจาํกดัจาํนวน  
U.I แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้า IC,CCC - FI,CCC mAh หรือ LCC-LMC Wh สามารถนําขึ0 นเครื�องได้
ไม่เกินคนละ I กอ้น 
U.F แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้ามากกวา่ FI,CCC mAh หรือ LMC Wh หา้มนําขึ0 นเครื�องในทุกกรณี 
a. หา้มนําแบตเตอรี�สาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื�องในทุกกรณี 

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

เอกสารประกอบการยื� นวซ่ีาท่องเที�ยวประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั น!! 
• สาํเนาหนงัสือเดินทาง ที�มีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

• สาํเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายุต ํ �ากว่า _o ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทาํวซ่ีากรุ๊ปท่องเที�ยวนั �นใชแ้ค่เพยีงสาํเนาพาสสปอต์ที�ชัดเจนเท่านั�น !!  
ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 
 
 
 
 

 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ตอ้งถ่ายใหต้ดิทั+ง m หนา้แบบตวัอยา่ง 

 

 


