
 

XW-S21 เซี่ยงไฮ้-หงัโจว 5วัน 3คืน  

 

CODE XW-S21: เซีย่งไฮ-้หงัโจว 5วนั3คนื 

เซีย่งไฮ“้นครปารสีแหง่ตะวนัออก”หอไขม่กุ ทอ่งโลกไซเบอรอ์โุมงเลเซอร ์หาด
ไวท่าน สถานทีส่ดุโรแมนตดิจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุในเซีย่งไฮ ้ถา่ยรปูเช็คอนิสดุฮปิ 
ตกึสตารบ์คัสาขาใหญท่ีส่ดุในโลก หงัโจว“สวรรคบ์นดนิ” ทะเลสาบซหี ูต านาน
รกันางพญางขูาว ชอ้ปป้ิงถนนโบราณเหอฝั่งเจยี ถนนนานจงิลู ่ตลาดกอ๊ปป้ีเถา

เป่าเฉนิ 

เมนสูดุพเิศษ:กุง้มงักร+ไกข่อทานหมพูนัปี+
เสีย่วหลงเปา 

พกัหรโูรงแรมระดบั 4 ดาว (หงัโจว 1 คนื, เซีย่งไฮ ้2 คนื) 



 

บนิตรงโดยสายการบนิ NOK SCOOT 

คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่กรุป๊ ทา่นละ 1,500 บาท 

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1  สนามบนิดอนเมอืง 

2  เซีย่งไฮ-้เมอืงหงัโจว-หมูบ่า้นชาหลงจิง่-ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี-ูถนนโบราณเหอฝั่ง
เจยี 

3  ลอ่งเรอืคลองขดุโบราณตา้ยว ิน่เหอ-เมอืงโบราณซนิฉาง-เซีย่งไฮ ้- ตลาดเฉนิ
หวงัเมีย่ว-ตกึสตารบ์คัสาขาใหญท่ีสุ่ดในโลก 

4  ถา่ยรปูดา้นลา่งหอไขม่กุ-อุโมงคเ์ลเซอร-์หาดไวท่าน-ถนนนานจงิ - ตลาดเถาเป่า-
สนามบนิผูต่ง 

5  สนามบนิดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

25 - 29 Jul 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

01 - 05 Aug 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

08 - 12 Aug 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

15 - 19 Aug 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

22 - 26 Aug 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

29 Aug - 02 Sep 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

05 - 09 Sep 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

12 - 16 Sep 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

19 - 23 Sep 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

25 - 29 Sep 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

17 - 21 Oct 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 



 

24 - 28 Oct 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วันที่ 1 สนามบนิดอนเมอืง 

17.30  คณะเดนิทาง พรอ้มกนัทีช่ ัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออก สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง 
หนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิหมายเลข 7สายการบนิ NOKSCOOT (XW) (รับเอกสาร
ตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บัทาง
เจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตวัทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบนิ 

21.05  เดนิทางสู ่เมอืงเซีย่งไฮ ้โดยสายการบนิ Nokscoot เทีย่วบนิที ่XW858 *คา่ทัวรไ์ม่
รวมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

วันที่ 2 เซีย่งไฮ-้เมอืงหงัโจว-หมูบ่า้นชาหลงจิง่-ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี-ูถนนโบราณเหอ
ฝั่งเจยี 

02.20  ถงึ สนามบนิผูต่ง เมอืงเซีย่งไฮ ้ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใหเ้รยีบรอ้ย น าทา่น
เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

เขา้สูท่ ีพ่กั RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAR HOTEL (4*) หรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงัโจว (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชวัโมง) เป็น
เมอืงหลวงของมณฑลเจอ๋เจยีง อยูห่า่งจากเซีย่งไฮไ้ปทางตะวันตกเฉียงใตร้าว 180 
กโิลเมตร หงัโจวเป็นหนึง่ในเมอืงทีม่คีวามเกา่แกท่ีส่ดุของจนี (อกี 6 เมอืง ไดแ้ก ่ซอีาน 
โลว่หยาง เจอ้โจว ปักกิง่ หนานจงิ และเสฉวน) หงัโจวเป็นเมอืงซึง่มคีวามมั่งคัง่มาก
ทีส่ดุแหง่หนึง่ เป็นแหลง่เภสชัอตุสาหกรรม และสถาบนัศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของ
ประเทศจนี ซึง่ในอดตีมคี าเปรยีบเปรยถงึความสวยงามของเมอืงหงัโจวและซโูจววา่ 
“บนฟ้ามสีวรรค ์บนดนิม ีซ ู(โจว) หงั(โจว)” (สวรรคบ์นดนิ) เพลดิเพลนิกบัทวิทศันอ์นั
งดงามสองฟากถนน น าทา่นสู ่หมูบ่า้นชาหลงจิง่ แหลง่ผลติใบชาเขยีวทีข่ ึน้ชือ่ของจนี 
“หลงจิง่ฉา” กลา่วกนัวา่ “ดืม่ชาหลงจิง่ เพยีง 1 จบิ ปากจะหอมตลอดวัน” เนื่องจากวา่
ชาหลงจิง่นัน้มรีสชาตทิีอ่อ่นละมนุ จากยอดของใบชาทีม่กีรรมวธิที าดว้ยการคัว่ ในขณะ
ทีใ่บชายังสด ชาหลงจิง่จงึไดร้ับการยอมรับจากนักดืม่ชาทั่วทกุมมุโลก เหมาะแกผู่ท้ี่
ก าลงัเริม่หดัดื ่ มชา เพราะชาจะมรีสออ่นๆ สสีวย รสหวานไมฝ่าด กลิน่หอมจางๆ ที่
ส าคญัยังมปีระโยชนม์ากมาย เชน่ บ ารงุสายตา ลดไขมันในเสน้เลอืด ลดน ้าหนัก เป็น
ตน้ 

เที่ยง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่น ลอ่งเรอืชมทะเลสาบซหี ูชมทัศนียภาพอนังดงามและวจิติรตระการตาของ
ทะเลสาบซหี ูชมทวิทัศนส์บิแหง่ของทะเลสาบซหี ูพรอ้มฟังเรือ่งราวซึง่เป็นทีม่าของ
ต านานรัก “นางพญางขูาว” กบัชายคนรักชือ่ “โขว้เซยีน”ชม ธรรมชาตอินังดงามรอบๆ
ทะเลสาบ จนไดร้ับสมญานามจากนักทอ่งเทีย่ววา่ “พฤกษชาตใินนครนิทร”์ น าทา่นชอ้ป
ป้ิง ถนนโบราณเหอฝั่งเจยี เป็นถนนสายหนึง่ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นประวัตศิาสตรแ์ละ
วัฒนธรรมอนัเกา่แกข่องหงัโจวไดอ้ยา่งด ีถนนสายนี้มคีวามยาว 460 เมตร กวา้ง120



 

เมตร ในปัจจบุนัยังคงไวซ้ ึง่สภาพดัง้เดมิของสิง่ปลกูสรา้งโบราณสว่นหนึง่แลว้ บา้นเรอืน
ทัง้สองขา้งทางทีส่รา้งขึน้ใหมล่ว้นสรา้งจากไมแ้ละมงุหลงัคาสคีราม อสิระชอ้ปป้ิงตาม
อธัยาศยักบัสนิคา้มากมาย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

เขา้สูท่ ีพ่กั BALISHA HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วันที่ 3 ลอ่งเรอืคลองขดุโบราณตา้ยว ิน่เหอ-เมอืงโบราณซนิฉาง-เซีย่งไฮ ้- ตลาดเฉนิ
หวงัเมีย่ว-ตกึสตารบ์คัสาขาใหญท่ีสุ่ดในโลก 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่คลองขดุโบราณตา้ยว ิน่เหอ คลองแหง่นี้มคีวามยาวท ้งัหมด 
ประมาณ1,794 กโิลเมตร ซึง่ไหลผา่นปักกิง่, เทยีนสนิ, เหอเป่ย, ซานตง,เจยีงซแูละ เจ ้
อเจยีง น าทา่นลอ่งเรอืชมววิทวิทัศนส์องขา้งทางทีย่ังคงถกูรักษาแบบโบราณไวเ้ป็น
อยา่งดนี าทา่น  แวะชม โรงงานผลติผา้ไหม อนัลอืชือ่ของจนี วธิกีารน าเสน้ไหมออกมา
ผลติเป็นสนิคา้เพือ่มาท าไสน้วมผา้หม่ไหม 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษกุง้มงักร 

แวะชม รา้นยางพารา เลอืกซือ้ผลติภัณฑท์ีผ่ลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผา้หม่ ที่
นอน กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณซนิฉาง สมัผัสกบัวถิชีวีติ
ของชาวบา้นแ  ละธรรมชาตอินับรสิทุธิ ์อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากตาม
อธัยาศยั จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่เซีย่งไฮ ้(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 
2.30 ชวัโมง) เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมทีม่ลีวดลาย สวยงามตามแบบ
ฉบบัยโุรป จนไดร้ับขนานนามวา่เป็น “นครปารสีแหง่ตะวันออก”  เดนิทางสู ่ตลาดเฉนิ
หวงัเมีย่ว หรอื ตลาดรอ้ยปีเซีย่งไฮ ้เป็นตลาดเกา่อาคารบา้นเรอืนบรเิวณนี้เป็น
สถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศห์มงิและชงิ ตกแตง่สไตลส์ถาปัตยกรรมแบบโบราณ
จนี ทีย่ังคงความงดงาม ทัง้รา้นขายอาหาร รา้นขนมพืน้เมอืงอาหารขึน้ชือ่ของทีน่ี่คอื 
เสีย่วหลงเปา อนัลอืชือ่ และยังมขีายของทีร่ะลกึตา่งๆมากมาย อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตาม
อธัยาศยั น าทา่นถา่ยรปูเชค็อนิสดุชคิกบั ตกึสตารบ์คัสาขาใหญท่ีส่ดุในโลก เป็น
อาคาร 2 ชัน้ พืน้ทีก่วา่ 2,700 ตารางเมตร พรอ้มพนักงานกวา่ 400 คน เป็นรา้นสตารบ์คั
สาขาแรกและสาขาเดยีวทีม่อบประสบการณ์ดจิติอลใหก้บัลกูคา้ไปพรอ้มๆกบัการจบิ
กาแฟ พัฒนาแอปลเิคชัน่โดยอาลบีาบา 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษเสีย่วหลงเปา 

เขา้สูท่ ีพ่กั RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAR HOTEL (4*) หรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั 



 

 

วันที่ 4 ถา่ยรปูดา้นลา่งหอไขม่กุ-อุโมงคเ์ลเซอร-์หาดไวท่าน-ถนนนานจงิ - ตลาดเถา
เป่า-สนามบนิผูต่ง 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยา
สมนุไพรจนี และนวดผอ่นคลายที ่ศนูยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณฟังเรือ่งราว
เกีย่วกบัการแพทยโ์บราณ ตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจบุนั การสง่เสรมิการใชส้มนุไพรจนีทีม่มีา
นานนับพันปีพรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ จากนัน้น าทา่นเดนิทาง
ถา่ยรปูดา้นลา่ง หอไขม่กุ (ไมร่วมคา่ลฟิท)์ ทีต่ัง้อยูฝ่ั่งผูต่งรมิแมน่ ้าหวังผู ่เขต ลู่
เจยีจุย่ แลว้เสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1993 มคีวามสงู 468 เมตร นับเป็นหอ TV ทีส่งูทีส่ดุใน
เอเซยีและสงูดนัดบั 3 ของโลก จากนัน้น าทา่น อุโมงคเ์ลเซอร ์ใตแ้มน่ ้าหวงผู ่ลงไป 
50 เมตร ภายในอโุมงคต์กแตง่ดว้ยแสงเลเซอร ์เป็นรปูตา่งๆ ตืน่ตาตืน่ใจ น าทา่นเทีย่ว
ชม หาดเจา้พอ่เซีย่งไฮโฉมใหม ่(หาดไวท่าน) ตน้ก าเนดิอนัลอืชือ่ของต านานเจา้
พอ่เซีย่งไฮ ้เป็นถนนทีส่วยงามอนัดบัหนึง่ของเมอืงเซีย่งไฮ ้ระหวา่งทางผา่นเขตเชา่
ของประเทศตา่งๆ ในสมยัอาณานคิม พรอ้มชมอาคารสงูตระหงา่น ซึง่เป็นศลิปกรรม
สไตลย์โุรป 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษไกข่อทานหมพูนัปี 

เดนิทางสู ่ถนนนานจงิ หรอื นานจงิลู ่เป็นยา่นชอ้ปป้ิงเกา่แกท่ีส่ดุของเซีย่งไฮ ้เป็น
ตลาดซือ้ขายของกนัคกึคกัตัง้แต่ท่ศวรรษ 1920 ตัง้อยูฝ่ั่งผูซ่ ีกนิพืน้ทีย่าวตัง้แตฝ่ั่ง
ตะวันตกของ “เดอะ บนัด”์ ถงึ “พเีพลิส ์สแควร”์ เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมจาก
ทั่วโลก แวะชมอญัมณีทีป่ระเทศจนียกยอ่งวา่มคีา่อยา่งล ้าเลศิยิง่กวา่ทองและเพชรน่ันก็
คอื หยกจนี ชาวจนีมคีวามเชือ่วา่หยกเป็นอญั  มณีล ้าคา่ เป็นสริมิงคลแก ่ผูท้ีไ่ดม้า
ครอบครอง ท าใหช้วีติเจรญิรุง่เรอืง สง่เสรมิใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มั่งคัง่ โชคด ีอายุ
ยนืยาว ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไลหยก แหวนหยก หรอื เผา่เยา้ ซึง่เป็นเครือ่งประดบัน า
โชค น าทา่นชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจที ่ตลาดเถาเป่า ตลาดจ าหน่ายสนิคา้ราคาถกู มสีนิคา้ให ้
ทา่นเลอืกมากมาย อาทเิชน่ เสือ้ผา้ ผา้ไหม รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา ฯลฯ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิผูต่ง 

 



 

วันที่ 5 สนามบนิดอนเมอืง 

03.35  เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Nokscoot เทีย่วบนิที ่XW857 

07.10  ถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ

**กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ที่
อกีคร ัง้** 

สิง่ทีลู่กคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนื่องจากเป็นทวัรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเทีย่ว
แหง่เมอืงจนี ทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กใน
นามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บวัหมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ,รา้นยางพารา ซึง่
จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบ
วา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของ
ลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัซือ้ใดๆทัง้ส ิน้ 

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้น
ใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดกต็าม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 3,500 
บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) 
กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์กุครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และ
ทกุบรรทัด เนื่องจากทางบรษัิทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่
เดนิทางมาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิาร
จากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการ
เดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ 
หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่  ผูจั้ด
จะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 



 



 

 



 

*** ออกเดนิทางข ัน้ต า่  20 ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนั

หรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการ
นบัอาย*ุ** 

อตัราคา่บรกิารรวม  
1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(DMK) – เซีย่งไฮ ้(PVG) – กรงุเทพฯ(DMK)   
2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 3 คนื (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละ
เสรมิเตยีงสปรงิ) 
3.คา่อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค า่ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 
4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 
5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 
6.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ
ประกนัภัยทีบ่รษัิทท าไว(้ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นี้ยอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีาร
ตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  
1.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนือจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่
โทรสาร  
คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
3.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
4.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 
5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่น
ตอ้งช าระคา่น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

6.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊ 1,500 บาทส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทย ตอ้งเดนิทางไป-กลบั
พรอ้มกรุป๊เทา่น ัน้ 
7.(7.1)คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น 

   (7.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์400 บาท ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง
อยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ย
ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตาม
วันทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวน
สทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้ 
เมือ่ออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เครือ่งบนิ
ไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้



 

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษัิทฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลบัปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นส าคญั 
6. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีเ่ขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยู่
กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของแตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 
วันกอ่นการเดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการ
ไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไข้



 

ไดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและ
ยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้
จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 


