
 

 

 

 
 

 

 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เซ่ียงไฮ ้

23.00 น. พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสาร ชั้น 4 ประตหูมายเลข 7 เคานเ์ตอร ์N  

สายการบิน JUNEYAO AIRLINE (HO) พบเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวย

ความสะดวกในการเช็คอิน  (สายการบนิ JUNEYAO AIRLINE น า้หนกักระเป๋า 23 กก./ทา่น) 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัที่สอง เซ่ียงไฮ ้– อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ศาลาฝานกง – รา้นไข่มุก - ถนน

โบราณชิงหมิงเฉียว 

02.00 น. น าทุกท่านเหินฟ้าสู่มหานครเซ่ียงไฮ ้ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ HO1318  

 (สายการบนิ JUNEYAO AIRLINE มีบรกิารอาหารรอ้นระหว่างการเดินทางขาไป) 

07.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคน

เขา้เมืองและรบักระเป๋าสมัภาระ  

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบเซ็ต KFC เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองอูซี๋ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  ซ่ึงไดร้บัการขนานนาม

ว่า “ เซ่ียงไฮน้้อย ” เน่ืองจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมท่ีมีทะเลสาบไท่หูลอ้มรอบ ทะเลสาบไท่ห ู

เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน ้าจืดท่ีมีขนาดใหญ่ของจีน เป็นเมืองเก่าแก่ประวติัศาสตรย์าวนาน

ร่วมสามพนักวา่ปีในยุคราชวงศโ์จวและฉิน  

น าท่านสักการะ พระใหญ่หลิงซานตา้ฝอ (รวมรถ

แบตเตอร่ี) น าท่านชมพระพุทธรูปปางหา้มญาติทอง

ส าริดองค์ใหญ่ท่ีเขาหลิงซาน ซ่ึงมีความสูง 88 เมตร 

หนัก 700 ตนั ประทับอยู่บนเนินเขาหลิงซาน หนัพระ

พักตร์ออกสู่ทะเลสาบไท่หู เป็นพระพุทธรูปท่ีมีพระ

พกัตรง์ดงาม ท่ีเม่ือเดินไปทางใด  ก็เหมือนว่าองคพ์ระ

ก าลงัมองตามเราอยู่ ทุกวนัวดัหลิงซานยงัมีจุดแสดงรูปป้ันจ าลองพระพุทธเจา้ก าเนิดในดอกบัว 

โดยกลีบดอกบัวค่อยๆบานออก ผสานกบัการแสดงน ้าพุดนตรี จนกระทัง่ก าเนิดพระพุทธเจา้ขึ้ น 

เป็นการแสดงท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ จากน้ัน เชิญท่านไหวพ้ระขอพร ภายใน ศาลาฝานกง วดัหลิง

ซาน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูท่ีกวา้งใหญ่ อยูเ่ชิงเขาหลิงซานท่ีสวยงาม เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ี

ยิ่งใหญ่อลังการ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมท่ีมีประวติัอนัยาวนานและความยิ่งใหญ่ของพุทธ

ศาสนา 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ย เมนูซ่ีโครงหมูอูซี๋ 

น าท่านชม รา้นไข่มุก เลือกซ้ือครีมไข่มุกบ ารุงผิว ท่ีสกัดมาจากไข่มุกน ้ าจืด ท่ีเพาะเล้ียงใน

ทะเลสาบ รวมถึงเคร่ืองประดบัต่างๆจากไขมุ่ก 

 น าท่านสู่ ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว เล่ากนัว่าเร่ิมสรา้งสมยั

ราชวงศ์หมิง หรือ ประมาณ 3,000 ปี มาแลว้ ถนนโบราณ

แห่งน้ี สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประวติัศาสตร์ของเมืองอู๋ซี 

ซ่ึงมีมาอย่างยาวนาน ตลอดจนขนบประเพณี วิถีชีวิตและ

บ้านเรือนของเมืองอู๋ ซี  รวมไปถึงสามารถใช้เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไดอี้กทางหน่ึง อีกทั้งท่านจะไดเ้ท่ียว

ชมและเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองไวเ้ป็นของฝากหรือของท่ีระลึก

อีกดว้ย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ย เมนูไก่ขอทาน และเมนูหมูพนัปี 

พกัที่ VEEGLE SINCERE  HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า  

 

 

 



วนัที่สาม อูซี๋ - หงัโจว – ล่องเรอืทะเลสาบซีหู –หมู่บา้นใบชา - ถนนโบราณเห่อฟางเจีย่ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม. 30 นาที) เมืองเอก

ของมณฑลเจอ้เจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจวฒันธรรม แหล่งเภสชั

อุตสาหกรรมและสถาบนัศิลปะท่ีมีชื่อเสียงแหง่หน่ึงของประเทศจีน 

น าท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ซ่ึงกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยว่า “ซีหเูหมือนนางไซซี ไซซีสวย

ทุกอริยาบท ซีหสูวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเน้ือท่ี 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบ

วัดได้ 15 กม. น ้ าลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร ล่องเขา้สู่ เขต

ทะเลสาบซีหใูหม่ ลอด 3 สะพานดงัเขา้สู่เขตทะเลสาบซี

หเูก่า ชมทิวทศัน์สิบแหง่ของทะเลสาบซีหู ซ่ึงไดแ้ก่ ตว้น

ฉานเสียน ซานถาน อ้ินเหยิน และหนานผิงอ่วนจง ให้

ท่านไดด่ื้มด า่กับบรรยากาศของความงามในทะเลสาบ

ในบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

น าท่านแวะชิมชาท่ี หมู่บา้นใบชา ใหท่้านไดล้องชิม 

“ชาผู่เอ่อร์” ชาท่ีมีชื่อเสียงของมณฑลยูนาน ชมการ

สาธิตขั้นตอนการชงชาผู่เอ่อร ์ใบชาท่ีไดช้ื่อว่าเป็นใบชา

เพื่อสุขภาพและความงาม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย ตั้งอยู่เชิงเขาอู๋ซันของเมืองหงัโจว เป็นถนน

สายหน่ึงท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นประวติัศาสตร ์และวฒันธรรมอนัเก่าแก่ของหางโจไดอ้ยา่งดี ถนนสายน้ี

มีความยาว 460 เมตร กวา้ง 120 เมตร ในสมยัราชวงศซ่์งของจีนเม่ือ 880 กว่าปีก่อน ขณะท่ี

เมืองหังโจวเป็นราชธานีอยู่น้ัน ถนนเหอฝั่งเจียเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและ

การคา้ในสมัยน้ัน ในปัจจุบันยังคงไวซ่ึ้งสภาพดั้งเดิมของส่ิงปลูกสรา้งโบราณส่วนหน่ึงแลว้ 

บา้นเรือนทั้งสองขา้งทางท่ีสรา้งขึ้ นใหม่ลว้นสรา้งจากไมแ้ละมุงหลงัคาสีคราม มีลกัษณะเรียบง่าย

แบบโบราณ สองขา้งถนนสายน้ีส่วนใหญ่เป็นรา้นคา้ทัว่ไป 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ย เมนูไก่แดง 

พกัที่ MUCHEN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่สี ่ หังโจว - รา้นผา้ไหม –รา้นผลิตภณัฑย์างโอโซน – เซ่ียงไฮ ้– รา้น STARBUCKS RESERVE 

ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก – ถนนนานกิง  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านชม รา้นผา้ไหม ท่ีขึ้ นชื่อของประเทศของจีน  ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีท าจากผา้ไหม 

เช่นผา้ห่ม เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้ จากน้ันน าท่านสู ้รา้นผลิตภณัฑย์างโอโซน ใหท่้านไดเ้ลือก



ชมสินคา้และผลิตภณัฑ์เคร่ืองนอนเพ่ือสุขภาพชนิดต่างๆ น าท่านเดินทางกลบัสู่ มหานครเซ่ียง

ไฮ ้(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม. 30 นาที) มหานครท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน ตั้งอยู่

บริเวณปากแม่น ้าแยงซี เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวนัออกเฉียงใต้ มี

พ้ืนท่ี 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมืองท่าพาณิชยข์นาดใหญ่แห่ง

ทะเลจีนใต ้ท่ีไดร้บัการพฒันาจนถูกขนานนามวา่ “นครปารีสแหง่ตะวนัออก” 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

น าท่านสู่รา้น STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ท่ีนครเซ่ียงไฮ ้มาพรอ้มกับความ

ยิ่งใหญ่อลงัการ ครองต าแหน่งสตารบ์ัคสท่ี์ใหญ่และสวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงไดท้ าการเปิดตวัไปเม่ือ

วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2560 มีเน้ือท่ีใหญ่โตถึง 2,787 ตารางเมตร ดา้นบนของรา้นตกแต่งดว้ยแผ่น

ไมรู้ปหกเหล่ียมซ่ึงเป็นงานแฮนดเ์มดจ านวน 10,000 แผ่น และท่ีตั้งตระหง่านอยู่กลางรา้นคือ

ถังคัว่กาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตนั สูงเท่าตึก 2 ชั้น ประดบัประดาดว้ยแผ่นตราประทับแบบ

จีนโบราณมากกวา่ 1,000 แผ่น ซ่ึงบอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของสตารบ์คัส ์กาแฟท่ีคัว่ในถงั

ทองเหลืองน้ีจะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลืองดา้นบน ซ่ึงจะท าใหเ้กิดเสียงราวกบัเสียงดนตรี มี

เคาน์เตอรท่ี์ยาวท่ีสุด ซ่ึงมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองต าแหน่งเคาน์เตอรข์องสตารบ์ัคสท่ี์มี

ความยาวท่ีสุดในโลก มีเคร่ืองด่ืมหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทั้งเคร่ืองด่ืมท่ีมีเฉพาะ

สาขาน้ีเพียงแหง่เดียว  

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินท่ีเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมและ

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนิยมของคนไทยอีกแห่งหน่ึง นอกจากน้ีท่ีหาดไว่ทันยงัสามารถมองเห็น "หอ

ไข่มุก" ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองเซ่ียงไฮไ้ดอ้ย่างชดัเจนอีกดว้ย ใครมาเยือนเซ่ียงไฮ ้จึงตอ้งไป

แวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบนัด”์ จึงเรียกไดว้่ามาถึงเซ่ียงไฮจ้ริงๆ  หลงัจากชมวิว

เมืองเซ่ียงไฮจ้นเต็มแลว้ น าท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินนานกิง 

ค า่ อิสระอาหารค า่ ณ ถนนนานกิง ตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของท่าน 

พกัที่ JAMES JOYCE  HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

 

 



วนัที่หา้ หาดไว่ทาน – ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100 - รา้นยาบัวหิมะ - รา้นหยก - ตลาดเถ่าเปา 

เซ่ียงไฮ ้– กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นหาดทรายชายทะเลแต่อยา่งใด แต่เป็นยา่นถนนริม

แม่น ้าท่ีมีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแม่น ้าหวงผู่ฝัง่ตะวนัตกซ่ึงอยูใ่นยา่นเมืองเก่า หาด

ไวท่นัยงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตรท่ี์โด่งดงัเร่ือง “เจา้พอ่เซ่ียงไฮ”้ ซ่ึงถ่ายทอด เร่ืองราว

ของเจา้พอ่เซ่ียงไฮ ้ท่ีเกิดขึ้ นในยุคท่ีเมืองเซ่ียงไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พอ่หลายแกง๊ แยง่ชิงอ านาจกนัให้

วุน่วายไปหมด หาดไวท่นัจึงมีชื่อท่ีรูจ้กัในหมู่นักท่องเท่ียวชาวไทยวา่ "หาดเจา้พอ่เซ่ียงไฮ"้ นัน่เอง 

และหาดไวท่นัน้ียงัอยูใ่กล ้จากน้ันน าทุกท่านชมทิวทศัน์ของมหานครเซ่ียงไฮบ้นตึก SWFC ชั้นท่ี

100 (Shanghai World Financial Center) ตั้งอยูใ่นเขตผู่ตง ทางตะวนัออกของแม่น ้าหวงผู่ มี

ความสูง 492 เมตรเป็นตึกท่ีสูงเป็นอนัดบั 9 ของโลก (2017) ตึก SWFC ไดร้บัการกล่าวถึงใน

สถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นแปลกตา นัน่คือส่วนบนสุดของตึกจะมีรู เป็นดีไซน์ท่ีชว่ยลดแรงปะทะ

ของกระแสลม ในตอนแรกออกแบบเป็นรูวงกลม แต่มีคนจีนแยง้วา่ดูแลว้ท าใหนึ้กถึงภาพพระ

อาทิตยบ์นธงชาติญ่ีปุ่น ก็เลยเปล่ียนจากรูวงกลมเป็นชอ่งส่ีเหล่ียมแทน ดว้ยรูปลกัษณน้ี์ท าใหค้น

นิยมเรียกตึก SWFC วา่ตึกท่ีเปิดฝาขวด ตึก SWFC มีจุดชมวิวเปิดส าหรบันักท่องเท่ียว 3 ชั้น

ไดแ้ก่ ชั้น 94, 97 และ 100 ซ่ึงชั้น 100 อยูท่ี่ความสูง 474 เมตรเป็นจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในโลก

เทียบกบับรรดาตึกระฟ้าดว้ยกนั (ตึก Burj Khalifa ในเมืองดูไบท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีจุดชมวิวท่ีความ

สูงแค่ 452 เมตร) 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ย เมนูเสีย่วหลงเปา 

น าท่านเดินทางสู่ รา้นยาบวัหิมะ ชมครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือ “บวัหิมะ” สรรพคุณเป็น

เลิศในดา้นรกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ าบ้าน  จากน้ันน า

ท่านชม รา้นหยก  ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากอนัล ้าค่าแก่คนท่ี

ท่านรกั      

จากน้ันน าท่านสู่ “ตลาดเถาเป่า เพ่ือเลือกซ้ือสินคา้ขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผา้ไหม , ถุงเทา้ , 

รองเทา้ , นาฬิกา เป็นตน้ เพ่ือความจุใจในการชอ้ปป้ิงสินคา้ราคาถูก ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศยั 



ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

21.55 น. น าทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JUNEYAO AIRLINE โดยเที่ยวบินที่ 

HO1317 (สายการบนิ JUNEYAO AIRLINE มีบรกิาร snackbox ระหว่างการเดินทางขากลบั) 

01.10 น.(+1)เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลบัปรบัเปลี่ยนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม และค านึงถึง

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ ***   

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

เด็ก 

อายุต  า่กว่า 

18 ปี 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 
ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

16 – 20 พฤศจกิายน 2561 14,999 17,999 3,500 7,900 

22 – 26 พฤศจกิายน 2561 14,999 17,999 3,500 7,900 

23 – 27 พฤศจกิายน 2561 14,999 17,999 3,500 7,900 

30 พ.ย. – 04 ธ.ค.2561 14,999 17,999 3,500 7,900 

01 – 05 ธนัวาคม 2561 16,999 19,999 4,000 8,900 

05 – 09 ธนัวาคม 2561 16,999 19,999 4,000 8,900 

06 – 10 ธนัวาคม 2561 16,999 19,999 4,000 8,900 

14 – 18 ธนัวาคม 2561 14,999 17,999 3,500 7,900 

28 ธ.ค. – 01 ม.ค.2562 23,999 26,999 5,500 12,900 

29 ธ.ค. – 02 ม.ค.2562 23,999 26,999 5,500 12,900 

30 ธ.ค. – 03 ม.ค.2562 23,999 26,999 5,500 12,900 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์



ทา่นละ 200 หยวน/ทริป/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพื่อรว่มโปรโมทสนิคา้พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ ใบชา, 

หยก, บัวหิมะ, ผลิตภัณฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไข่มุก ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมีผลกับ

ราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่าน

แวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หาก

ลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเข้ารา้นรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ  านวนเงิน 300 หยวน/รา้น/ท่าน 

• ณ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายในวนัสุดทา้ย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ

สามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบังคบัลูกทัวรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าว

ล่วงหนา้ 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 23 กก. จ านวน 1 ชิ้ น      

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าวีซ่าแบบกรุป๊ท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท   

     (ส าหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน)  

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียว  

     ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  

     ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณา 

     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  



2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

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

วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษัท 

3. คณะทวัรค์รบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยเดินทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่ อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบ

อ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ า เงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึงไม่

สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินทั้งหมดใหก้บัท่านทุกกรณี** 



3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

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

วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 คน 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี

มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  



8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เน่ืองจากรฐับาล

ทอ้งถ่ินตอ้งการรกัษาส่ิงแวดลอ้มและลดการท้ิงขยะ จึงไม่มีบริการท่ีโรงแรม 

4. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอรีส่  ารองข้ึนไปบนเครือ่งบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกวา่ 20,000 mAh หรือนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าข้ึนเคร่ือง

ไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน  

4.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

5. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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

เอกสารประกอบการย่ื นวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน!! 
• ส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

• ส าเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายุต  า่กว่า 18 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 



การท าวซ่ีากรุ๊ปท่องเทีย่วนัน่ใชแ้ค่เพยีงส าเนาพาสสปอต์ทีชั่ดเจนเท่านัน้ !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอ้งถ่ายใหต้ดิทั้ง 2 หนา้แบบตวัอยา่ง 


