
 
     

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

CODE:TG73 ทวัรเ์ซีย่งไฮ ้อูซ๋ ีหงัโจว 5วนั3คนื 
เมอืงอูซ๋ ี“เซีย่งไฮน้อ้ย” ขอพรพระใหญห่ลนิซานตา้ฝอ ณ วดัหลงิซาน 

                   เมอืงหงัโจว“สวรรคบ์นดนิ” ลอ่งทะเลสาบซหีู  ตามรอยต านานรกันางพญางูขาว  

เมอืงเซีย่งไฮ ้“นครปารสีแหง่ตะวนัออก” หอไขมุ่ก  ทอ่งโลกไซเบอรอ์ุโมงเลเซอร ์

หาดเจา้พอ่เซีย่งไฮ ้หรอื หาดไวท่าน สถานทีสุ่ดโรแมนตดิ จุดชมววิทีส่วยทีสุ่ดในเซีย่งไฮ ้

 ชอ้ปป้ิงถนนโบราณเหอฝั่งเจยี,ตลาดเฉนิหวงเมีย่ว,ถนนนานจงิลู,่ตลาดเถาเป่า       

 เมนูพเิศษ>ซีโ่ครงหมูอูซ๋,ีไกข่อทานหมูพนัปี,ไกแ่ดงเซีย่งไฮ,้เสีย่วหลงเปา  

บนิตรงสู ่เซีย่งไฮ ้โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS 
พกัเมอืงอูซ๋ ี1คนื ,เซีย่งไฮ ้2 คนื (โรงแรมระดบั 4 ดาว)  **รวมคา่วซี่ากรุป๊แลว้**   

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
 

ราคาเด็ก พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

21-25 ก.ย.61 14,888  
 

 
 
 

 
ไมม่รีาคาเด็ก 

INF 6,000฿ 
 

4,500 25 

3-7 ต.ค.61 16,888 4,500 25 

10-14 ต.ค.61 17,888 4,500 25 

12-16 ต.ค.61 18,888 4,500 25 

17-21 ต.ค.61 17,888 4,500 25 

24-28 ต.ค.61 16,888 4,500 25 

26-30 ต.ค.61 16,888 4,500 25 

2-6 พ.ย.61 16,888 4,500 25 

7-11 พ.ย.61 15,888 4,500 25 

9-13 พ.ย.61 15,888 4,500 25 



 
     

 
 

วนัแรก: ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ 

21.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโซนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4 ประตู 1 เคาเตอรเ์ช็คอนิ

สายการบนิ THAI AIRWAYS (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที่) กระเป๋าทุกใบ

จะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ที่สายการบนิดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการ

บนิ   

วนัทีส่อง: เซีย่งไฮ-้เมอืงอูซ๋ ี“เซีย่งไฮน้อ้ย”-วดัหลงิซาน(รวมรถราง) 
                   เมอืงหงัโจว“สวรรคบ์นดนิ”-ชอ้ปป้ิงถนนโบราณเหอฝั่งเจยี 

                                                                                                       อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                            
00.30 น. เดนิทางสู ่เมอืงเซีย่งไฮ ้โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 664 

05.45 น. ถงึ ท่าอากาศยานผู่ตง เมอืงเซีย่งไฮ ้ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองให ้

เรียบรอ้ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอู๋ซ ีซ ึง่ไดร้ับการขนานนามวา่ “เซีย่งไฮ ้

นอ้ย” ตัง้อยู่ในมณฑลเจียงซู เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไท่หู

ลอ้มรอบ และเป็นเมอืงเกา่แกม่อีายุกวา่ 2,000 ปี ในยุคราชวงศโ์จวและฉิน   

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

เดนิทางสู ่วดัหลงิซาน(รวมรถราง) น าท่านนมัสการ พระใหญห่ลนิซานตา้

ฝอ พระพุทธรูปปางหา้มญาตขินาดใหญ่ ลกัษณะพระพักตรส์ง่างาม  สงู 88 

เมตร แวะชมรา้นไขมุ่ก สนิคา้ทีม่คีุณภาพ และมชีือ่เสยีงของเมอืงจนี อาท ิ

สรอ้ยคอ สรอ้ยขอ้มอื แหวน ก าไร ครมีไขมุ่กเป็นตน้  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร <เมนูพเิศษซีโ่ครงหมูอูซ๋>ี 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงหงัโจว  เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง อยู่ห่าง

จากเซี่ยงไฮไ้ปทางตะวันตกเฉียงใตร้าว 180 กโิลเมตร หังโจวเป็นหนึ่งใน

เมอืงที่มคีวามเกา่แกท่ี่สดุของจนี (อกี 6 เมอืงไดแ้ก่ ซอีาน โล่วหยาง เจอ้โจว ปั  กกิง่ หนานจงิ และเสฉ
วน) หังโจวเป็นเมอืงซึง่มีความมั่งคั่งมากทีสุ่ดแห่งหนึ่ง 

เป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรม และสถาบันศิลปะที่มี

ชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่  งในอดีตมีค า
เปรยีบเปรยถงึความสวยงามของเมืองหังโจวและซโูจว

ว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หงั(โจว)” 

(สวรรคบ์นดนิ) เพลดิเพลนิกับทวิทัศนอ์ันงดงามสอง

ฟากถนน น าท่านชอ้ปป้ิง ถนนโบราณเหอฝั่งเจยี 

เป็นถนน  สายหนึ่งที่สะทอ้นใหเ้ห็นประวัตศิาสต  รแ์ละ
วฒันธรรมอันเก่าแกข่องหังโจวไดอ้ย่างด ีถนนสายน้ีมี

ความยาว 460 เมตร กวา้ง120เมตร ในปัจจุบันยังคงไว ้

ซ ึง่สภาพดัง้เดมิของสิง่ปลูกสรา้งโบราณส่วนหนึง่แลว้ บา้นเรอืนทัง้สองขา้งทางทีส่รา้งขึน้ใหม่ลว้นสรา้ง

จากไมแ้ละมุงหลงัคาสคีราม อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยักบัสนิคา้มากมาย 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร <เมนูพเิศษไกข่อทานหมูพนัปี> 

เขา้สูท่ ีพ่กั Kaiyuan man ju Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

 

 

 

 

14-18 พ.ย.61 15,888 4,500 25 

21-25 พ.ย.61 16,888 4,500 25 

23-27 พ.ย.61 16,888 4,500 25 



 
     

วนัทีส่าม: ลอ่งทะเลสาบซหี ู- เมอืงเซีย่งไฮ“้นครปารสีแหง่ตะวนัออก”-ตลาดเฉนิหวงเมีย่ว 

                                                                                                       อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                            

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่าน ล่องเรอืชมทะเลสาบซหีู ชมทัศนียภาพอันงดงามและ

วิจิตรตระการตาของทะเลสาบซีหู  ชมทิวทัศน์ส ิบแห่งของ

ทะเลสาบซีหู  พรอ้ม   ฟังเรื่องราวซึ่งเป็นที่มาของต านานรัก 
“นางพญางูขาว” กับชายคนรักชือ่ “โขว้เซยีน ” ชมธรรมชาติ
อนังดงามรอบๆทะเลสาบ จนไดร้ับสมญานามจากนักท่องเทีย่วว่า 

“พฤกษชาตใินนครนิทร”์ น าท่านแวะชม โรงงานผลติผา้ไหม 

อนัลอืชือ่ของจนี วธิกีารน าเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้เพือ่มา

ท าไสน้วมผา้ห่มไหม 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

แวะชม รา้นยางพารา เลือกซื้อผลติภัณฑท์ี่ผลติมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผา้ห่ม ที่นอน กระเป๋า 
รองเทา้ ฯลฯ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเซีย่งไฮ ้เมอืงที่เต็มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมทีม่ลีวดลาย  
สวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนไดร้ับขนานนามวา่เป็น “นครปารสีแห่งตะวนัออก” จากนัน้น าท่านชอ้ป

ป้ิงอย่างจุใจที่ ตลาดเฉนิหวงัเมีย่ว หรือ ตลาดรอ้ยปี เดมิเป็นที่ตัง้ของวัดเฉินหวังเมี่ยว อยู่ทางทิศ  
ตะวันออ  กเฉียงเหนือของเมืองเซี่ยงไฮ ้ตลาดที่สรา้งเลียนแบบ ในสมัยราชวงศ์หมิงเป็นที่ตัง้ของ
สวนสาธารณะใจกลางเมือง อาคารบา้นเรือนบรเิวณน้ี สสีนัรา้นคา้ตา่งๆ ตกแต่งสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบ

จีนโบร  าณ มีรา้นขายอาหาร รา้นขนมพื้นเมือง มีรา้นกาแฟดัง สตารบ์ัคส ์ตัง้อยู่อย่างกลมกลืน ของที่
ระลกึตา่งๆ มากมาย 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร <เมนูพเิศษเสีย่วหลงเปา> 

เขา้สูท่ ีพ่กั Express by Holiday Inn  (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

วนัทีส่ ี:่ หอไขม่กุ – อโุมงเลเซอร ์–หาดไวท่าน-ถนนนานจงิลู-่ตลาดเถาเป่า  

                                                                                                       อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                            

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการ

แช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนยว์จิยั

ทางการแพทยแ์ผนโบราณฟังเรื่องราวเกีย่วกับการแพทย์

โบราณ  ตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจุบัน การสง่เสรมิการใชส้มุนไพรจีน

ที่มีมานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการวนิิจฉัยโรคโดยแพทย์

ผูเ้ชีย่วชาญ จากนัน้น าท่านเดนิทางถ่ายรูปดา้นลา่ง หอไขมุ่ก 

(ไมร่วมคา่ลฟิท)์ ทีต่ัง้อยู่ฝ่ังผู่ตงรมิแม่น ้าหวังผู่ เขตลูเ่จยีจุ่ย 

แลว้เสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1993 มีความสูง 468 เมตร นับเป็นหอ 

TV ที่สูงที่สุดในเอเซียและสูงดันดับ 3 ของโลก จากนั้นน า

ท่าน อุโมงคเ์ลเซอร ์ใตแ้ม่น ้าหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ภายใน

อุโมงคต์กแต่งดว้ยแสงเลเซอร ์เป็นรูปต่างๆ ตืน่ตาตืน่ใจ น า

ท่านเที่ยวชม หาดเจา้พ่อเซีย่งไฮโฉมใหม่ (หาดไวท่าน) 

ตน้ก าเนิดอันลอืชื่อของต านานเจา้พ่อเซี่ยงไฮ ้เป็น  ถนนที่
สวยงามอนัดบัหนึง่ของเมอืงเซีย่งไฮ ้ระหวา่งทางผ่านเขตเช่า

ของประเทศต่างๆ ในสมัยอาณานิคม พรอ้มชมอาคารสูง

ตระหง่าน ซึง่เป็นศลิปกรรมสไตลย์ุโรป  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร <เมนูพเิศษไกแ่ดงเซีย่งไฮ>้ 

เดนิทางสู ่ถนนนานจงิ หรอื นานจงิลู ่เป็นย่านชอ้ปป้ิงเกา่แกท่ี่สดุของเซีย่งไฮ ้เป็นตลาดซือ้ขายของกัน

คกึคักตัง้แต่่ทศวรรษ 1920 ตัง้อยู่ ฝ่ังผู่ซ ีกนิพื้นที่ยาวตัง้แต่ฝ่ังตะวันตกของ “ เดอะ บันด”์ ถงึ “พีเพลิส ์



 
     

สแควร”์ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรน  ดเ์นม  จากทั่วโลก 
แวะชมอัญมณีทีป่ระเทศจีนยกย่องว่ามคี่าอย่างล ้าเลศิยิง่กว่า

ทองและเพชรน่ันก็คือ หยกจนี ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยก

เป็นอญัมณีล ้าค่า เป็นสริมิงคลแก ่ผูท้ี่ไดม้าครอบครอง ท าให ้

ชวีติเจรญิรุ่งเรือง ส่งเสรมิใหเ้กดิความเจริญกา้วหนา้ มั่งคั่ง 

โชคด ีอายุยนืยาว ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไลหยก แหวนหยก 

หรือ เผ่าเย  ้ า ซึง่เป็นเครื่องประดับน าโชค น าท่านชอ้ปป้ิง

อย่างจุใจที่ ตลาดเถาเป่า ตลาดจ าหน่ายสนิคา้ราคาถูก มีสนิคา้ใหท้่านเลอืกมากมาย อาทเิช่น เสือ้ผา้ 

ผา้ไหม รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา  

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

เขา้สูท่ ีพ่กั Xinjue Huangjia Hotel  (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

วนัทีห่า้:       ทา่อากาศยานผูต่ง -ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ  

เชา้  น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานผูต่ง บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่งทีส่นามบนิ 

07.30 น.  เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่ TG663  

11.05  น. ถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  
 

 

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

 

สิง่ทีลู่กคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เน่ืองจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทุกเมอืง 
ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมืองใหนั้กท่องเทีย่วทั่วไปไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, หยก, 
ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขมุ่ก, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์ จงึเรียนใหก้ับ

นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แต่จะซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความ
พอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัซือ้ใดๆทัง้สิน้  
*** หากลกูคา้ท่านใดไม่ร่วมเดนิทางตามรายการ หรอืไม่เขา้รา้นสนิคา้พื้นเมอืงหรือรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบุไว ้
ในรายการทัวร ์ไม่ว่าจะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจ่ายคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ท่าน โดยไกดท์อ้งถิน่

จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
-  ลกูคา้ท่านใดทีอ่ยู่ตา่งจังหวดัและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรือรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจา้หนา้ที่กอ่นท าการจองทัวรท์ุกครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบรษัิทฯ จะ

องิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 
 
หมายเหตุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทาง

มาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ 

(ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการ

เปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนอืความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิ

พาณิชย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

**กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เคร ือ่งบนิภายในประเทศกรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 

 
 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัเดนิทาง 
 

กรุป๊นีเ้ป็นการยืน่วซี่าแบบกรุ๊ปคา่ยนืวซีา่รวมในคา่ทวัรแ์ลว้ 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย 

(กรณีท าวซี่าแบบกรุ๊ป) 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ *ตอ้งมอีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุถงึวันเดนิทางไป-กลับ ตอ้งมหีนา้วา่ง  อยา่ง

นอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนัน้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของ

ท่าน* โดยท่านถ่ายรูป หรอื สแกนหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีูปท่าน) แบบเต็มหนา้รายละเอยีดครบถว้น 

ชดัเจน ไมด่ า ไมเ่บลอ หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด   

สง่มาทาง E-mail เมือ่ทา่นตกลงท าการจอง (หมายเหตุ : หนังสอืเดนิทางตอ้งไม่มกีาร ช ารุดใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารุด  

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้ 

2. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม  ลูกคา้ถอืไปที
สนามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง   (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราท าวซีา่เทา่น ัน้!!    
ส าคัญมาก: กรณุาน าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)มาในวันเดนิทาง ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบกรณีทีท่า่นลมืหรอืน าหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง  (กรณีท าวซี่าแบบเดีย่ว ตอ้งช าระเพิม่ ทา่นละ 2,000 บาท)  

1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวนั

หมดอายุ ถงึวนัเดนิทางไป-กลบั มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณี ดา่น

ตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของท่าน    

2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-

ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม    

3.รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี2 นิว้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ มีพืน้หลงัสขีาว

เท่านัน้ และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้ซจ์าก คอมพวิเตอร ์ (รูปใหม่

ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดกัและฟจู ิเท่านัน้ ) 

4.ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบัตรประชาชน,ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้

ม)ี ของผูเ้ดนิทาง   

หมายเหตุ : การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วนัท าการ (อตัราคา่วซีา่

ดว่น ทีต่อ้งจ่ายเพิม่ใหส้ถานทูตจนี เมือ่ท่านสง่หนังสอืเดนิทางหรอื

เอกสารลา่ชา้ **ยืน่วซีา่ดว่น 2-3 วนั เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ท่านละ 2,000 

บาท 
 

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

กรุณาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิกรุณา

สอบถามขอ้มูลกบัทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไป

ด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดนิทางจะตอ้ง

ไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

 



 
     

** ออกเดนิทางข ัน้ต า่  20 ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายุเด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอายุ*** 

 

อตัราคา่บรกิารรวม  

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(BKK) – เซีย่งไฮ(้PVG) – กรงุเทพฯ(BKK)  

2.คา่วซีา่ท่องเทีย่วจนีแบบกรุ๊ปส าหรับผูท้ีถ่อืพาสปอรต์ไทย (ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้)  

3.คา่โรงแรมทีพ่ัก 3 คนื (พักหอ้งละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

4.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืค า่ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

5.คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 

6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไม่เกนิ 30 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

7.คา่ประกนัอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิทท า

ไว(้ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้น้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี 

ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 

2.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัทีน่อกเหนือจากรายการ อาท ิค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

3.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

4.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ30 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิท่านตอ้งช าระคา่

น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

6.(6.1)คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 200RMB(หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น  

 (6.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์500บาท ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่  
 

 

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การ

ไมช่ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเช็คธนาคารถูกระงบัการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิการจดัหรอืยกเลกิ

การเดนิทาง)   
 

 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวนัที่ที่ระบุบนหนา้ตั๋ว

เท่านัน้ เมือ่ท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการ

เดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่วา่กรณีใดทัง้สิน้ เมือ่ออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไม่วา่

ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เครือ่งบนิไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมายเหตุ :  

กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลกูคา้และบรษัิท 

ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุตา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. รายการท่องเที่ยวสามารถสลับปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 



 
     

6. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอด

บุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่เขา้พัก ทัง้น้ีตอ้งขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของแต่ละ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ

เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้  

11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารตา่งๆไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ท่านวนัละ1ขวดตอ่คนต่อวนั 

13. การประกนัภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทาง

ท่องเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลมุถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไข

กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่น

สามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้

ละเอยีด) 

14. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมด  

 

 

 

 

 

 

 


