
 

 

 

 

สมัผสัความยิง่ใหญ่มหานครเซ่ียงไฮ ้เมืองเศรษฐกิจอนัดบั 1 ของแผ่นดินใหญ่ 

ชมวิวมุมสูงของมหานครเซ่ียงไฮ ้บนชั้น 100 ตกึเวิลด ์ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร ์  

ตะลยุความหนาวเยน็ และชมความสวยงามของถ ้าน ้าแข็งท่ีเมืองเจี้ ยนเตอ๋  

ล่องเรือทะเลสาบซีหู ไข่มุกแห่งเมืองหงัโจว “ตวัอยูซี่หู เสมือนนัง่อยูบ่นสวรรค”์ 

นัง่รถไฟล่อดอุโมงคเ์ลเซอรสู์ห่าดเจา้พอ่เซ่ียงไฮ ้ตื่นตา ตืน่ใจกบัแสง สี เสียง  

ชอ้ปป้ิงจุใจ ตลาดคา้สง่อ้ีอู ตลาดเก่าเฉินหวงัเม่ียว และถนนนานกิงลู ่

เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา- ไก่ขอทาน-หมูพนัปี-ซ่ีโครงหมูอูซี 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางเดือน ตลุาคม – ธนัวาคม 2560 

ราคาเริม่ตน้ 14,777 บาท  พกัระดบั 4 ดาว 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X 

FREEZING COLD IN SHANGHAI 5D3N BY XJ 



วนัแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซ่ียงไฮ ้

21.30 น. พรอ้มกนัที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตูหมายเลข 1 เคานเ์ตอร ์2 สายการบิน 

AIR ASIA X (XJ) พบเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการ

เช็คอิน 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิาร SNACK BOX ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง เซ่ียงไฮ ้– หงัโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู - เมืองเจี้ ยนเตอ๋ – ถ  ้าน ้าแข็ง – สะพานกระจก 

- เมืองอ้ีอู่ 

00.15 น. น าทุกท่านเหินฟ้าสู่มหานครเซ่ียงไฮ ้ประเทศจีน โดยเท่ียวบินท่ี XJ760 ระหว่างเดินทางมี

บรกิาร SNACK BOX 

05.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคน

เขา้เมืองและรบักระเป๋าสมัภาระ  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองหงัโจว (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) เมืองเอกของมณฑลเจ ้

อเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจวฒันธรรม แหล่งเภสชัอุตสาหกรรม

และสถาบนัศิลปะท่ีมีชื่อเสียงแหง่หน่ึงของประเทศจีน 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร!! บรกิารท่านดว้ย เมนูไก่ขอทาน และเมนูหมูพนัปี 

จากน้ันน าท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ซ่ึงกวีจีนบรรยาย

เปรียบเปรยว่า “ซีหเูหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซี

หูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเน้ือท่ี 5.66 ตาราง

กิโลเมตร ความยาวโดยรอบวดัได ้15 กม. น ้าลึกเฉล่ีย 1.5 

เมตร ล่องเขา้สู่เขตทะเลสาบซีหใูหม่ ลอด 3 สะพานดงัเขา้สู่

เขตทะเลสาบซีหเูก่า ชมทิวทศัน์สิบแห่งของทะเลสาบซีห ูซ่ึง

ไดแ้ก่ ตว้นฉานเสียน ซานถาน อ้ินเหยนิ และหนานผิงอ่วนจง ใหท่้านไดด่ื้มด า่กบับรรยากาศของ

ความงามในทะเลสาบในบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย 



จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเจี้ ยนเตอ๋ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) เมืองเจี้ ยนเต๋อเป็น

ส่วนหน่ึงของหางโจวมณฑลเจอ้เจียง เมืองเจี้ ยนเต๋อมีพ้ืนท่ี 2,321 ตารางกิโลเมตรคิดเป็น 

2.28% ของพื้ นท่ีของมณฑลเจอ้เจียง น าท่านเขา้ชม ถ ้าน ้าแข็งเจียงหนาน เป็นถ ้าน ้าแข็งขนาด

ใหญ่ท่ีเกิดขึ้ นโดยธรรมชาติ โดยจะมีน ้าแข็งปกคลุมตลอดทั้งปี ประกอบดว้ยผาน ้าแข็ง ทะเลสาป

น ้าแข็ง หินงอกหินยอ้ย อิสระใหท่้านไดส้ัมผัสความสวยงามและความหนาวเย็นของถ ้าน ้าแข็ง

แห่งน้ี จากน้ันน าท่านสมัผัสความหวาดเส่ียวของ สะพานกระจก ท่ีมีความสูงเหนือพ้ืน ...ฟุต 

และมีความยาวกว่า ... เมตร ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการชมวิวและถ่ายรูป (หมายเหตุ : หาก

สะพานแกว้ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร หรอืไม่สามารถเขา้ไปเที่ยวชมได ้ดว้ยเหตุผลของอุทยานฯ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้ นใหท่้าน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้**)  

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยงัเมือง อ้ีอู (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) เมืองอ้ีอู ตั้งอยู่

ในมณฑลเจ๋อเจียง ซ่ึงมีท่ีตั้งไม่หา่งไกลจากเซ่ียงไฮ ้เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงในดา้นตลาดคา้ส่งท่ีใหญ่

ท่ีสุดในจีน ท าใหอ้ี้อูเป็นศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ครบวงจร ศูนยร์วมข่าวสาร และฐานการส่งออก

สินคา้ของประเทศจีน  

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

พกัที่ STAY IN JIAHUA BUSINESS เทียบเท่าระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเดียวกนั  

 

วนัที่สาม อ้ีอู – ตลาดคา้สง่ใหญ่ที่สุดในโลก – ผา้ไหม – ยางพารา - เซ่ียงไฮ ้- ถนนนานกิง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ตลาดคา้สง่อ้ีอู เป็นแหล่ง

กระจายสินคา้ ซ่ึงรวมสินคา้มากมายหลาย

ชนิด อาทิเช่น สินคา้เคร่ืองมือช่าง สินคา้

เบ็ดเตล็ด อิเล็คทรอนิกส์ สินคา้สัตว์เล้ียง 

ซ่ึ งตลาดแห่ง น้ี ได้ถูกก่อตั้ งขึ้ นโดยการ

ผลกัดนัของกระทรวงพาณิชยจ์ีน โดยเร่ิมเปิดด าเนินการตั้งแต่เดือน ต.ค. 2549 ปัจจุบนัตลาด

คา้ส่งมีพ้ืนท่ีรวมกว่า 4 ลา้นตร.ม. มีจ านวนรา้นคา้กว่า 62,000 รา้น ครอบคลุมสินคา้ทัว่ไป 



16 หมวดใหญ่ (แบ่งเป็น 4,202 หมวดยอ่ย) คิดเป็นสินคา้กว่า 170 ลา้นชนิด ตวัเลขดงักล่าว

ท าใหต้ลาดคา้ส่งแหง่น้ีกลายเป็นตลาดคา้ส่งท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกดว้ยขนาดพ้ืนท่ีและจ านวนรา้นคา้ 

โดยเคยมีผูค้ านวณไวว้า่ หากใชเ้วลาเดินชมสินคา้รา้นละ 3 นาทีเป็นเวลา 8 ชัว่โมงต่อวนั ก็จะใช้

เวลากวา่หน่ึงปีจึงจะเท่ียวชมไดค้รบทุกรา้น ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ มหานครเซ่ียงไฮ ้(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) มหา

นครท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน ตั้งอยูบ่ริเวณปากแม่น ้าแยงซี เป็นศนูยก์ลางการคมนาคมและ

เศรษฐกิจทางภาคตะวนัออกเฉียงใต ้มีพ้ืนท่ี 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14  ลา้นคน 

เป็นเมืองท่าพาณิชยข์นาดใหญ่แหง่ทะเลจีนใต ้ท่ีไดร้บัการพฒันาจนถูกขนานนามวา่ “นครปารีส

แหง่ตะวนัออก” 

ระหว่างทางน าท่านแวะ รา้นผา้ไหม ท่ีขึ้ นชื่อของประเทศของจีน  ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีท า

จากผ้าไหม เช่นผา้ห่ม เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้ และน าท่านชมสินคา้และผลิตภัณฑ์จาก 

ยางพารา จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินท่ีเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์

เนมและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนิยมของคนไทยอีกแห่งหน่ึง นอกจากน้ีท่ีหาดไว่ทันยังสามารถ

มองเห็น "หอไข่มุก" ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองเซ่ียงไฮไ้ดอ้ยา่งชดัเจนอีกดว้ย ใครมาเยือนเซ่ียง

ไฮ ้จึงตอ้งไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด์” จึงเรียกไดว้่ามาถึงเซ่ียงไฮจ้ริงๆ  

หลงัจากชมวิวเมืองเซ่ียงไฮจ้นเต็มแลว้ น าท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินนานกิง 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ย เมนูไก่แดง 

พกัที่  STAY IN NEW YANGTZE  เทียบเท่าระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเดียวกนั  

 

 

 

 

 

 

วนัที่สี ่ รา้นนวดเทา้(บวัหิมะ) – หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์- ตกึSWFC ชั้น100  

                  ตลาด100ปี เฉินหวงัเม่ียว 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ รา้นนวดเทา้เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเม่ือยลา้ กบัยานวดขนาดพิเศษสูตร

เดียวไม่ซ ้าใคร พรอ้มชมครีมเป่าซู่ถัง หรือท่ีรูจ้กักนัดีในชื่อ “บวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้น

รกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น   

  



น าท่านสู่ หาดไว่ทาน ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นหาดทรายชายทะเลแต่อยา่งใด แต่เป็นยา่นถนนริมแม่น ้าท่ีมี

ความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแม่น ้าหวงผู่ฝั่งตะวนัตกซ่ึงอยู่ในย่านเมืองเก่า หาดไว่ทันยงั

เคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตรท่ี์โด่งดงัเร่ือง “เจา้พอ่เซ่ียงไฮ”้ ซ่ึงถ่ายทอด เร่ืองราวของเจา้พ่อ

เซ่ียงไฮ ้ท่ีเกิดขึ้ นในยุคท่ีเมืองเซ่ียงไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พ่อหลายแก๊ง แย่งชิงอ านาจกนัใหวุ้่นวายไป

หมด หาดไวท่นัจึงมีชื่อท่ีรูจ้กัในหมู่นักท่องเท่ียวชาวไทยวา่ "หาดเจา้พอ่เซ่ียงไฮ"้ นัน่เอง และหาด

ไว่ทันน้ียงัอยู่ใกล  ้จากน้ัน น าท่านลอดผ่าน อุโมงคเ์ลเซอร ์เป็นอุโมงคล์อดแม่น ้ าสายแรกใน

ประเทศจีน เพ่ือขา้มไปยงัฝั่งตรงขา้มใชเ้วลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงค์ตกแต่งดว้ยเเสง

เลเซอร ์เป็นรูปต่างๆ ต่ืนตาต่ืนใจ แสง สี เสียง ภายในอุโมงคเ์ปล่ียนแปลงตลอดระยะทาง บาง

ช่วงท าใหรู้สึ้กเหมือนเดินทางอยูใ่นหว้งอวกาศเลยทีเดียว อุโมงคเ์ลเซอรมี์ความลึกลงไปจากพ้ืน

แม่น ้า 9 เมตร ความยาว 646.70 เมตร สรา้งเสร็จ เม่ือปี ค.ศ. 2000 ถือว่าเป็น 1 ใน 5 อยา่ง

ท่ีนักท่องเท่ียวท่ีไปเยอืนเซ่ียงไฮต้อ้งหา้มพลาด  

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ย เมนูไก่แดง 

น าท่านขึ้ นชมวิวบน ตึกเซ่ียงไฮ ้เวิลด ์ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ 

SWCT (ชั้น 100 ) ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินในการชมวิวของ

มหานครเซ่ียงไฮ้จากมุมสูง ตึกน้ีเป็นตึกท่ีสุดในประเทศ

จีน และสูงเป็นอนัดบัหกของโลก มีความสูง 492 เมตร ตวั

อาคารมีทั้งหมด 101 ชั้น ไดร้บัการพฒันาขึ้ นโดยนายมิโนรุ 

โมรินักพัฒนาท่ีดินชาวญ่ีปุ่นซ่ึงใชร้ะยะเวลาในการก่อสรา้ง 

14 ปี 

จากน้ันน าท่านชม รา้นหยก  ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากอันล ้าค่าแก่คนท่ีท่านรัก   น า

ท่านสู่ “ตลาดเฉินหวังเม่ียว” หรือตลาดรอ้ยปี เซ่ียงไฮ ้เป็น

ตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซ่ียงไฮ้อาคารบ้านเรือนบริเวณน้ีเป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัย

ราชวงศ์หมิงและชิง แต่ท าเป็นรา้นขายของมีทั้งของพ้ืนเมืองโบราณ ของท่ีระลึก และสินคา้

สมยัใหม่อยา่งรองเทา้กีฬา กระเป๋า อีกทั้งยงัมีรา้นขายขนมและอาหารพ้ืนเมืองอีกมากมาย  ให้

ท่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร !! บรกิารท่านดว้ย เมนูเสีย่วหลงเปา 

พกัที่ STAY IN NEW KNIGHT ROYAL HOTEL เทียบเท่าระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเดียวกนั 

 

 

 



วนัที่หา้ เซ่ียงไฮ ้- กรุงเทพฯ 

03.00 น. สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตซ่ิางไห่ผู่ตง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้แบบกล่อง 

06.50 น. น าทุกท่านเหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ X761 ระหว่าง

เดินทางมีบรกิาร SNACK BOX 

10.15 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

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

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

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

**สถานท่ีท่องเท่ียว และโรงแรมท่ีพกั อาจจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกั** 

**โดยค านึงถึงผลประโยชน์ลกูคา้เป็นส าคญั** 

 

ลูกค้าทีเ่คยเดินทางไป 5 ประเทศดังต่อไปนี ้  1.อฟักานิสถาน  2.ตุรกี  3.ปากสีถาน  4.อรัีก  5.ซีเรีย 

ตั้งแต่วนัที ่01 JAN 2014 เป็นต้นมา จะไม่สามารถย่ืนวซ่ีากรุ๊ปของประเทศจีนได้ ต้องย่ืนวซ่ีาเดี่ยวเท่าน้ัน !! 
 

คณะยนืยนัการเดินทางที่ 15 ท่านมีหวัหนา้ทวัร ์

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ ***   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

เด็ก 

อายุต  า่กว่า 18 ปี 
พกัเดี่ยวเพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

19 – 23 ตลุาคม 2560 16,777 19,777 4,500 - 

25 – 29 ตลุาคม 2560 14,777 17,777 3,500 - 

02 – 06 พฤศจกิายน 2560 14,777 17,777 3,500 - 

09 – 13 พฤศจกิายน 2560 14,777 17,777 3,500 - 

16 – 20 พฤศจกิายน 2560 14,777 17,777 3,500 - 

23 – 27 พฤศจกิายน 2560 14,777 17,777 3,500 - 

01 – 05 ธนัวาคม 2560 16,777 19,777 4,500 - 

07 – 11 ธนัวาคม 2560 16,777 19,777 4,500 - 

29 ธ.ค. – 02 ม.ค.2561 20,777 23,777 5,500 - 

30 ธ.ค. – 03 ม.ค.2561 20,777 23,777 5,500 - 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 200 หยวน/ทริป/ตอ่ทา่น*** 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพื่อรว่มโปรโมทสนิคา้พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ ใบชา, 

หยก, บวัหิมะ, ผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไข่มุก ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกับ

ราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่าน

แวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หาก

ลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ  านวนเงิน 900 หยวน /ท่าน 

 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลกูคา้เป็นหลกั 



 ณ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายในวนัสุดทา้ย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ

สามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลูกทวัรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าว

ล่วงหนา้ 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      

 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 รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา 

     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี ตอ้งช าระเงินค่าบริการเต็มจ านวน ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากท าการยืนยนั

การจอง  

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี

รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

3. คณะทวัรค์รบ 20 ท่านออกเดินทาง มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยเดินทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ 



 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอยา่ง

หน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบ

อ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึงไม่

สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินทั้งหมดใหก้บัท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบ ริษัท 

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

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 คน  

 

 

 



เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 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 ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของนักท่องเท่ียว

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 าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  



2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตวัส่วนตัวไปเอง เน่ืองจากรัฐบาล

ทอ้งถ่ินตอ้งการรกัษาส่ิงแวดลอ้มและลดการท้ิงขยะ จึงไม่มีบริการท่ีโรงแรม 

4. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอรีส่  ารองข้ึนไปบนเครือ่งบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ นเคร่ือง

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 

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

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน!! 
 ส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

 ส าเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายุต  า่กว่า 18 ปี 

 

การท าวซ่ีากรุ๊ปท่องเทีย่วนัน่ใชแ้ค่เพยีงส าเนาพาสสปอต์ทีชั่ดเจนเท่านัน้ !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


