
 
 
 
 

 

 
 
วนัแรก กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) - เซี�ยงไฮ ้
21.30 น. พรอ้มกนัที�สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ั'น 3 ประตหูมายเลข 4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิ THAI 

AIR ASIA X (XJ) พบเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�น ั�ง แบบ 3-3-3   

(นํ 'าหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื'อนํ 'าหนกัเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 

 

 

วนัที�สอง เซี�ยงไฮ ้- อซู ี- พระใหญห่ลงิซาน(รวมรถราง) - รา้นไขม่กุ - หงัโจว - ถนนโบราณเหอ่ฟางเจี�ย 
00.15 น. นําทกุทา่นเหนิฟ้าสูม่หานครเซี�ยงไฮ ้ประเทศจนี โดยเที�ยวบนิที� XJ760  
05.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิ่างไห่ผูต่ง ประเทศจนี นําท่านผ่านขั 0นตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและรับกระเป๋าสมัภาระ  



 
 
 
 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
จากนั0นนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงอู๋ซ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั�วโมง)  ซึ�งไดรั้บการขนานนามว่า “ 
เซี�ยงไฮน้อ้ย ” เนื�องจากเป็นเมอืงอตุสาหกรรมที�มทีะเลสาบไท่หูลอ้มรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็น 1 ใน 5 
แห่งทะเลสาบนํ0าจดืที�มขีนาดใหญข่องจนี เป็นเมอืงเกา่แกป่ระวัตศิาสตรย์าวนานร่วมสามพันกว่าปีในยคุ
ราชวงศโ์จวและฉนิ  
นําท่านสักการะ พระใหญห่ลงิซานตา้ฝอ (รวมรถแบตเตอรี�) นําท่านชมพระพุทธรูปปางหา้มญาตทิอง
สํารดิองคใ์หญ่ที�เขาหลงิซาน ซึ�งมคีวามสงู 88 เมตร หนัก 700 ตัน ประทับอยูบ่นเนนิเขาหลงิซาน หัน
พระพักตรอ์อกสู่ทะเลสาบไท่หู เป็นพระพุทธรูปที�มพีระพักตรง์ดงาม ที�เมื�อเดนิไปทางใด  ก็เหมอืนว่า
องคพ์ระกําลังมองตามเราอยู ่ทุกวันวัดหลงิซานยงัมจีดุแสดงรูปปั0นจําลองพระพทุธเจา้กําเนดิในดอกบัว 
โดยกลบีดอกบัวค่อยๆบานออก ผสานกบัการแสดงนํ0าพดุนตร ีจนกระทั�งกําเนดิพระพทุธเจา้ขึ0น เป็นการ
แสดงที�น่าตื�นตาตื�นใจ  

 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนซูี�โครงหมอููซ๋ ี

นําท่านชม รา้นไขมุ่ก เลอืกซื0อครมีไขมุ่กบํารุงผวิ ที�สกัดมาจากไขมุ่กนํ0าจดื ที�เพาะเลี0ยงในทะเลสาบ 
รวมถงึเครื�องประดับตา่งๆจากไขม่กุ 

 จากนั0นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงัโจว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม. 30 นาท)ี เมอืงเอกของมณฑล
เจอ้เจยีง 1 ใน 6 นครโบราณของจนี เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกจิวัฒนธรรม แหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและ
สถาบนัศลิปะที�มชี ื�อเสยีงแหง่หนึ�งของประเทศจนี 
นําท่านสู ่ถนนโบราณเหอ่ฟางเจี�ย ตั 0งอยูเ่ชงิเขาอูซ๋นัของเมอืงหังโจว เป็นถนนสายหนึ�งที�สะทอ้นให ้
เห็นประวัตศิาสตร ์และวัฒนธรรมอันเกา่แกข่องหางโจไดอ้ยา่งด ีถนนสายนี0มคีวามยาว 460 เมตร กวา้ง 
120 เมตร ในสมยัราชวงศซ์ง่ของจนีเมื�อ 880 กว่าปีกอ่น ขณะที�เมอืงหังโจวเป็นราชธานอียูนั่ 0น ถนนเหอ
ฝั�งเจยีเป็นศูนยก์ลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกจิและการคา้ในสมัยนั0น ในปัจจุบันยังคงไวซ้ ึ�งสภาพดั 0งเดมิ
ของสิ�งปลูกสรา้งโบราณสว่นหนึ�งแลว้ บา้นเรอืนทั 0งสองขา้งทางที�สรา้งขึ0นใหม่ลว้นสรา้งจากไมแ้ละมุง
หลังคาสคีราม มลีักษณะเรยีบงา่ยแบบโบราณ สองขา้งถนนสายนี0สว่นใหญเ่ป็นรา้นคา้ทั�วไป 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนไูกข่อทาน และหมพูนัปี 
พกัที� XIAOSHAN KAIYUAN MANJU HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัที�สาม หงัโจว - ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู- รา้นผลติภณัฑย์างโอโซน - รา้นผา้ไหม - เซี�ยงไฮ ้
                   ชอ้ปปิ' งถนนนานกงิ   
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่าน ลอ่งเรอืชมทะเลสาบซหีู ซึ�งกวจีนีบรรยายเปรยีบเปรยว่า “ซหีูเหมอืนนางไซซ ีไซซสีวยทุก
อรยิาบท ซหีูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซหีูมเีนื0อที� 5.66 ตารางกโิลเมตร ความยาวโดยรอบวัดได ้15 
กม. นํ0าลกึเฉลี�ย 1.5 เมตร ล่องเขา้สูเ่ขตทะเลสาบซหีใูหม ่ลอด 3 สะพานดังเขา้สูเ่ขตทะเลสาบซหีูเกา่ 
ชมทวิทัศนส์บิแหง่ของทะเลสาบซหี ูซึ�งไดแ้ก ่ตว้นฉานเสยีน ซานถาน อิ0นเหยนิ และหนานผงิอว่นจง ให ้
ท่านไดด้ื�มดํ�ากับบรรยากาศของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศที�ผ่อนคลาย จากนั0นนําท่านสู ้รา้น
ผลติภณัฑย์างโอโซน ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภณัฑเ์ครื�องนอนเพื�อสขุภาพชนดิตา่งๆ 



 
 
 
 

 

 
เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

นําท่านเดนิทางกลับสู ่มหานครเซี�ยงไฮ ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม. 30 นาท)ี มหานครที�ใหญ่
ที�สุดของประเทศจนี ตั 0งอยู่บรเิวณปากแมนํ่0าแยงซ ีเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกจิทางภาค
ตะวันออกเฉียงใต ้มพีื0นที� 6,200 ตร.กม. มปีระชากรประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมอืงท่าพาณชิยข์นาด
ใหญ่แห่งทะเลจนีใต ้ที�ไดรั้บการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “นครปารสีแห่งตะวันออก” ระหว่างทางนํา
ทา่นแวะ รา้นผา้ไหม ที�ข ึ0นชื�อของประเทศของจนี  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื0อสนิคา้ที�ทําจากผา้ไหม เชน่ผา้หม่ 
เสื0อผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 
จากนั0นนําท่านเดนิทางสู่ ถนนนานกงิ ถนนคนเดนิที�เป็นแหล่งชอ้ปปิ0งสนิคา้แบรนด์เนมและสถานที�
ทอ่งเที�ยวที�นยิมของคนไทยอกีแห่งหนึ�ง นอกจากนี0ที�หาดไวท่ันยงัสามารถมองเห็น "หอไขม่กุ" ซึ�งเป็น
สญัลักษณ์ของเมอืงเซี�ยงไฮไ้ดอ้ยา่งชดัเจนอกีดว้ย ใครมาเยอืนเซี�ยงไฮ ้จงึตอ้งไปแวะชมความงามแบบ
คลาสสกิของ “เดอะบันด”์ จงึเรยีกไดว้่ามาถงึเซี�ยงไฮจ้รงิๆ  หลังจากชมววิเมอืงเซี�ยงไฮจ้นเต็มแลว้ นํา
ทา่นเดนิทางสูถ่นนคนเดนินานกงิ 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนไูกแ่ดง 
พกัที� VENUS INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที�ส ี� รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ) - ลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์- หาดไวท่าน - ชมววิบนตกึ SWFC ช ั'น100 - รา้น

หยก - ตลาด 100 ปี เฉนิหวงัเมี�ยว 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้เพื�อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื�อยลา้ กับยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีว
ไมซํ่0าใคร พรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ัง หรอืที�รูจั้กกันดใีนชื�อ “บัวหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟ
ไหม  ผพุอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามญัประจําบา้น   
นําทา่นลอดผา่น อโุมงคเ์ลเซอร ์เป็นอโุมงคล์อดแมนํ่0าสายแรกในประเทศจนี เพื�อขา้มไปยงัฝั�งตรงขา้ม
ใชเ้วลาประมาณ 5 นาท ีภายในอุโมงคต์กแต่งดว้ยเเสงเลเซอร ์เป็นรูปต่างๆ ตื�นตาตื�นใจ แสง ส ีเสยีง 
ภายในอุโมงค์เปลี�ยนแปลงตลอดระยะทาง บางช่วงทําใหรู้ส้กึเหมอืนเดนิทางอยู่ในหว้งอวกาศเลย
ทเีดยีว อโุมงคเ์ลเซอรม์คีวามลกึลงไปจากพื0นแมนํ่0า 9 เมตร ความยาว 646.70 เมตร สรา้งเสร็จ เมื�อปี 
ค.ศ. 2000 ถอืวา่เป็น 1 ใน 5 อยา่งที�นักทอ่งเที�ยวที�ไปเยอืนเซี�ยงไฮต้อ้งหา้มพลาด  

 จากนั0นนําท่านสู่บรเิวณ หาดไวท่าน ซึ�งไม่ไดเ้ป็นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็นย่านถนนรมิ
แมนํ่0าที�มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ไปตามรมิแมนํ่0าหวงผู่ฝั�งตะวันตกซึ�งอยูใ่นยา่นเมอืงเกา่ หาดไวท่ันยัง
เคยเป็นสถานที�ถ่ายทําภาพยนตรท์ี�โดง่ดังเรื�อง “เจา้พ่อเซี�ยงไฮ”้ ซึ�งถา่ยทอด เรื�องราวของเจา้พอ่เซี�ยง
ไฮ ้ที�เกดิขึ0นในยคุที�เมอืงเซี�ยงไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พอ่หลายแกง๊ แยง่ชงิอํานาจกนัใหวุ้น่วายไปหมด หาดไว่
ทันจงึมชีื�อที�รูจั้กในหมูนั่กทอ่งเที�ยวชาวไทยวา่ "หาดเจา้พอ่เซี�ยงไฮ"้ นั�นเอง และหาดไวท่ันนี0ยงัอยูใ่กล ้ 



 
 
 
 

 

 
เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําทกุทา่นชมทวิทศันข์องมหานครเซี�ยงไฮบ้นตกึ SWFC ช ั'นที�100 (Shanghai World Financial 
Center) ตั 0งอยูใ่นเขตผูต่ง ทางตะวันออกของแมนํ่0าหวงผู ่มคีวามสงู 492 เมตรเป็นตกึที�สงูเป็นอนัดับ 9 
ของโลก (2017) ตกึ SWFC ไดรั้บการกลา่วถงึในสถาปัตยกรรมที�โดดเดน่แปลกตา นั�นคอืสว่นบนสดุ
ของตกึจะมรี ูเป็นดไีซนท์ี�ชว่ยลดแรงปะทะของกระแสลม ในตอนแรกออกแบบเป็นรวูงกลม แตม่คีนจนี
แยง้วา่ดแูลว้ทําใหน้กึถงึภาพพระอาทติยบ์นธงชาตญิี�ปุ่ น ก็เลยเปลี�ยนจากรวูงกลมเป็นชอ่งสี�เหลี�ยมแทน 
ดว้ยรปูลกัษณ์นี0ทําใหค้นนยิมเรยีกตกึ SWFC วา่ตกึที�เปิดฝาขวด ตกึ SWFC มจีดุชมววิเปิดสําหรับ
นักทอ่งเที�ยว 3 ชั 0นไดแ้ก ่ชั 0น 94, 97 และ 100 ซึ�งชั 0น 100 อยูท่ี�ความสงู 474 เมตรเป็นจดุชมววิที�สงู
ที�สดุในโลกเทยีบกบับรรดาตกึระฟ้าดว้ยกนั (ตกึ Burj Khalifa ในเมอืงดไูบที�สงูที�สดุในโลกมจีดุชมววิที�
ความสงูแค ่452 เมตร) 

 
จากนั0นนําท่านสู ่“ตลาดเฉนิหวงัเมี�ยว” หรอืตลาดรอ้ยปี เซี�ยงไฮ ้เป็นตลาดเกา่ของผูต่ง เมอืงเซี�ยงไฮ ้
อาคารบา้นเรอืนบรเิวณนี0เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศห์มงิและชงิ แต่ทําเป็นรา้นขายของมทีั 0ง
ของพื0นเมอืงโบราณ ของที�ระลกึ และสนิคา้สมัยใหมอ่ยา่งรองเทา้กฬีา กระเป๋า อกีทั 0งยังมรีา้นขายขนม
และอาหารพื0นเมอืงอกีมากมาย  ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ0งตามอธัยาศัย 
จากนั0นนําท่านชม รา้นหยก  ซึ�งเป็นเครื�องประดับนําโชค ใหท้่านไดเ้ลอืกซื0อเป็นของฝากอันลํ0าค่าแก่
คนที�ทา่นรัก     

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนเูสี�ยวหลงเปา 
พกัที� NEW KNIGHT ROYAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัที�หา้ เซี�ยงไฮ ้- กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 
03.00 น. สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง เพื�อความสะดวกในการเดนิทาง 



 
 
 
 

 

06.50 น. นําทกุทา่นเหนิฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X(XJ) เที�ยวบนิที� X761 
10.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 

************************************** 
** หากทา่นที�ตอ้งออกตัiวภายใน (เครื�องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ที�ทกุครั 0งกอ่นทําการ 
ออกตัiว เนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

**โรงแรมที�พกั และโปรแกรมทอ่งเที�ยวอาจมกีารสลบัปรบัเปลี�ยนขึ'นอยูก่บัความเหมาะสม และคาํนงึถงึ

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ั'งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึ'นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิaในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นที�ใชบ้รกิาร ***   

 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็ก  
อายตุํ�ากวา่ 18 ปี 

พกัเด ี�ยวเพิ�ม 
ราคา 

ไมร่วม 
ต ัcว 

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 มถินุายน 2562 13,999 16,999 3,500 6,900 

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

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพื�อรว่มโปรโมทสนิคา้พื'นเมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื ใบชา, หยก, 
บวัหมิะ, ผลติภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไขม่กุ ซึ�งจําเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทาง
บรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชี'แจงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซื'อหรอืไมซ่ื'อ
ข ึ'นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ั'งส ิ'น และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้
รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิaในการเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ'นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/รา้น/ทา่น 

• ณ สถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ จะมชีา่งภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจําหน่ายในวันสดุทา้ย ลูกทัวรท์่านใดสนใจสามารถซื0อ
ได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซื0อ โดยไมม่กีารบงัคับลกูทัวรท์ั 0งสิ0น แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 

อตัราคา่บรกิารนี'รวม 
� คา่ตัiวเครื�องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     
� คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
� คา่นํ0าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ชิ0น ไมเ่กนิ 20 กก.        
� คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น 
� คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  
� คา่อาหารตามมื0อที�ระบใุนรายการ     
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนี'ไมร่วม 
� คา่วซีา่แบบกรุ๊ปทอ่งเที�ยวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,000 บาท   
     (สําหรับพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นั0น)   
� คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดี�ยวเขา้ประเทศจนี **ในกรณีที�ทางรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปทอ่งเที�ยว  
     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพิ�ม ทา่นละ 1,800 บาท** 
� คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
� คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล 

คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ (กรณุา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

เง ื�อนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาท ตอ่ทา่นเพื�อสํารองที�นั�ง  

2. นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที�เหลอืทั0งหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณี
นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ไมช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธ
การจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์0นๆ 



 
 
 
 

 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี0 
วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่ว
และวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั0นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 
 
 
 
เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรอืเอ
เจนซี�(ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอยา่งใด
อยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทาง
โทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอยา่งใดอย่างหนึ�งเพื�อทํา
เรื�องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการ
ชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิ
คา่บรกิารดังนี0 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารที�ชําระแลว้ทั0งหมดทั0งนี0 ทางบรษัิทจะหัก
คา่ใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนําเที�ยวใหแ้กนั่กท่องเที�ยว เชน่ 
การสํารองที�นั�งตัiวเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 
2.4 เนื�องจากราคานี0เป็นราคาโปรโมชั�น ตัiวเครื�องบนิการันตกีารจา่ยเงนิลว่งหนา้เต็ม 100% ซึ�งเมื�อจองและ
จ่ายมัดจําแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไมม่กีารคนืคา่มัดจําใดๆ ทั0งส ิ0น และในกรณีที�ออกตัiวเครื�องบนิไปแลว้ หากมี
การยกิเลกิหรือขอเลื�อนการเดนิทาง ผูจ้องจะไม่สามารถทําเรื�องขอคนืค่าตัiวหรือขอคนืค่าทัวร์ทั 0งหมดหรือ
บางสว่นได ้
3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื0อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra 
Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงนิมัดจําหรือค่าบรกิาร
ทั0งหมด   
4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี0 
วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่ว
และวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั0นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิqในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 

1. ทัวรน์ี0สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั0น 

2. ทัวรน์ี0เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่น
หรอืทั0งหมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่า
บางสว่นหรอืทั0งหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิqในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับ
ประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทาง
บรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 



 
 
 
 

 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิqไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา
นําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัiวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอ
เจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิqในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้ง
กับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั0งนี0 บรษัิทจะคํานงึถงึ
ความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิqไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ0นของ
นักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การ
ปฏวิัต ิ อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรอื
การบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี0คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั0น 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิqในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ0น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยน
เงนิตราต่างประเทศ ค่าตัiวเครื�องบนิ ค่าภาษีเชื0อเพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลง
เที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั0น  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ0นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติร

ตอ่ชิ0น และรวมกันทุกชิ0นไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และ
สามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบ
เท่านั0น ถา้สิ�งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั0น  

2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั0น  

3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี�ยวกบัการนําแบตเตอรี�สาํรองขึ'นไปบนเครื�องบนิดงันี' 

  แบตเตอรี�สํารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึ0นเครื�องบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที�จํากัด ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึ0นเครื�อง

ไดไ้มม่กีารจํากัดจํานวน  
4.2 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึ0นเครื�องได ้

ไมเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึ0นเครื�องในทกุกรณี 
5. หา้มนําแบตเตอรี�สํารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื�องในทกุกรณี 
 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวประเทศจนีแบบกรุป๊ 
เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ั'น!! 



 
 
 
 

 

 
• สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ที�มอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  
• สาํเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายตุํ�ากวา่ 18 ปี 
• รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์  

 
การทาํวซีา่กรุป๊ทอ่งเที�ยวใชแ้คเ่พยีงสําเนาพาสสปอต ์และรปูถา่ยที�ชดัเจน ลกูคา้ไม่

ตอ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เอกสารที�ใชใ้นการทําวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ลอดเวลา ทั0งนี0ข ึ0นอยูก่ับตํารวจตรวจคน
เขา้เมอืงนั�นๆกําหนด จงึอาจทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอื�นๆเพิ�มเติ�มกะทันหัน 

 


