
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) – เซ่ียงไฮ ้

23.00 น. พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสาร ชั้น 4 ประตหูมายเลข 7 เคานเ์ตอร ์N  

สายการบิน JUNEYAO AIRLINE (HO) พบเจา้หน้าที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวย

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

 

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

โบราณชิงหมิงเฉียว 

02.00 น. น าทุกท่านเหินฟ้าสู่มหานครเซี่ยงไฮ ้ประเทศจนี โดยเที่ยวบินที่ HO1318  

 (สายการบนิ JUNEYAO AIRLINE มีบริการอาหารรอ้นระหว่างการเดินทางขาไป) 

07.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไหผู่่ตง ประเทศจีน น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคน

เขา้เมอืงและรบักระเป๋าสมัภาระ  

เชา้ บริการอาหารเชา้ แบบเซ็ต KFC เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  ซึ่งไดร้ับการขนานนาม

วา่ “ เซี่ยงไฮน้้อย ” เน่ืองจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไท่หูลอ้มรอบ ทะเลสาบไท่หู 

เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน ้ าจืดที่มีขนาดใหญ่ของจีน เป็นเมืองเก่าแก่ประวติัศาสตร์ยาวนาน

ร่วมสามพนักวา่ปีในยุคราชวงศโ์จวและฉิน  

น าท่านสักการะ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถ

แบตเตอรี่) น าท่านชมพระพุทธรูปปางหา้มญาติทอง

ส าริดองค์ใหญ่ที่เขาหลิงซาน  ซึ่งมีความสูง 88 เมตร 

หนัก 700 ตัน ประทับอยู่บนเนินเขาหลิงซาน หันพระ

พักตร์ออกสู่ทะเลสาบไท่หู เป็นพระพุทธรูปที่มีพระ

พักตร์งดงาม ที่เมื่อเดินไปทางใด  ก็เหมือนว่าองค์พระ

ก าลังมองตามเราอยู่ ทุกวนัวดัหลิงซานยงัมีจุดแสดงรูปป้ันจ าลองพระพุทธเจา้ก าเนิดในดอกบัว 

โดยกลีบดอกบวัค่อยๆบานออก ผสานกับการแสดงน ้ าพุดนตรี จนกระทัง่ก าเนิดพระพุทธเจา้ข้ึน 

เป็นการแสดงที่น่าต่ืนตาต่ืนใจ จากน้ัน เชิญท่านไหวพ้ระขอพร ภายใน ศาลาฝานกง วดัหลิง

ซาน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูท่ีกวา้งใหญ่ อยู่เชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที่

ยิ่งใหญ่อลังการ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมที่มีประวติัอันยาวนานและความยิ่งใหญ่ของพุทธ

ศาสนา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการทา่นดว้ย เมนูซ่ีโครงหมูอู๋ซี 

 



 

 

 

น าท่านชม รา้นไข่มุก เลือกซื้ อครีมไข่มุกบ ารุงผิว ที่สกัดมาจากไข่มุกน ้ าจืด ที่เพาะเล้ียงใน

ทะเลสาบ รวมถึงเครื่องประดบัต่างๆจากไข่มุก 

 น าท่านสู่ ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว เล่ากันว่าเริ่มสรา้งสมยั

ราชวงศ์หมิง หรือ ประมาณ 3,000 ปี มาแล้ว ถนนโบราณ

แห่งน้ี สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประวัติศาสตร์ของเมืองอู๋ซี 

ซึ่งมีมาอย่างยาวนาน ตลอดจนขนบประเพณี วิถีชีวิตและ

บ้านเรือนของเมืองอู๋ซี  รวมไปถึงสามารถใช้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมไดอ้ีกทางหน่ึง อีกทั้งท่านจะไดเ้ที่ยว

ชมและเลือกซื้ อสินคา้พ้ืนเมอืงไวเ้ป็นของฝากหรือของที่ระลึกอีกดว้ย 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการทา่นดว้ย เมนูไก่ขอทาน และเมนูหมูพนัปี 

พกัที่ VEEGLE SINCERE  HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา่  

 

วนัที่สาม อู๋ซี - หงัโจว – ลอ่งเรือทะเลสาบซีห ู–หมู่บา้นใบชา - ถนนโบราณเหอ่ฟางเจีย่ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

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

ของมณฑลเจอ้เจยีง 1 ใน 6 นครโบราณของจนี เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจวฒันธรรม แหล่งเภสัช

อุตสาหกรรมและสถาบนัศิลปะที่มชีื่อเสียงแห่งหน่ึงของประเทศจนี 

น าท่าน ลอ่งเรือชมทะเลสาบซีหู ซึ่งกวีจนีบรรยายเปรียบเปรยวา่ “ซีหูเหมอืนนางไซซี ไซซีสวย

ทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมเีน้ือที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบ

วดัได ้15 กม. น ้ าลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร ล่องเขา้สู่เขตทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด 3 สะพานดังเขา้สู่เขต

ทะเลสาบซีหูเก่า ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ซึ่ง

ไดแ้ก่ ตว้นฉานเสียน ซานถาน อิ้ นเหยิน และหนานผิงอ่

วนจง ใหท้่านไดด่ื้มด า่กับบรรยากาศของความงามใน

ทะเลสาบในบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

น าท่านแวะชิมชาที่ หมู่บา้นใบชา ให้ท่านได้ลองชิม 

“ชาผู่เอ่อร์” ชาที่มีชื่อเสียงของมณฑลยูนาน ชมการ

สาธิตขั้นตอนการชงชาผู่เอ่อร์ ใบชาที่ไดช้ื่อว่าเป็นใบชา

เพื่อสุขภาพและความงาม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย 

ตั้งอยู่เชิงเขาอู๋ซนัของเมอืงหงัโจว เป็นถนนสายหน่ึงที่ 



 

 

 

สะทอ้นใหเ้ห็นประวัติศาสตร์ และวฒันธรรมอันเก่าแก่ของหางโจไดอ้ย่างดี ถนนสายน้ีมีความ

ยาว 460 เมตร กวา้ง 120 เมตร ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปีก่อน ขณะที่เมือง

หงัโจวเป็นราชธานีอยู่น้ัน ถนนเหอฝั่งเจียเป็นศูนย์กลางทางวฒันธรรม เศรษฐกิจและการคา้ใน

สมยัน้ัน ในปัจจุบันยังคงไวซ้ึ่งสภาพดั้งเดิมของส่ิงปลูกสรา้งโบราณส่วนหน่ึงแลว้ บา้นเรือนทั้ง

สองขา้งทางที่สรา้งขึ้ นใหมล่ว้นสรา้งจากไมแ้ละมุงหลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ 

สองขา้งถนนสายน้ีส่วนใหญ่เป็นรา้นคา้ทัว่ไป 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการทา่นดว้ย เมนูไก่แดง 

พกัที่ MUCHEN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา่ 

 

วนัที่ส่ี หงัโจว - รา้นผา้ไหม –รา้นผลิตภณัฑย์างโอโซน – เซ่ียงไฮ ้– รา้น STARBUCKS RESERVE 

ROASTERY สวยและใหญท่ี่สุดในโลก – ถนนนานกิง  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านชม รา้นผา้ไหม ที่ขึ้ นชื่อของประเทศของจีน  ใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อสินคา้ที่ท าจากผา้ไหม 

เช่นผา้ห่ม เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้ จากน้ันน าท่านสู ้รา้นผลิตภณัฑย์างโอโซน ใหท้่านไดเ้ลือก

ชมสินคา้และผลิตภณัฑเ์ครื่องนอนเพ่ือสุขภาพชนิดต่างๆ น าท่านเดินทางกลับสู่ มหานครเซ่ียง

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

บริเวณปากแมน่ ้ าแยงซี เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวนัออกเฉียงใต้ มี

พ้ืนที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่ง

ทะเลจนีใต ้ที่ไดร้บัการพฒันาจนถูกขนานนามวา่ “นครปารีสแห่งตะวนัออก” 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

น าท่านสู่รา้น STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ ้มาพรอ้มกับความ

ยิ่งใหญ่อลังการ ครองต าแหน่งสตาร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก ซึ่งไดท้ าการเปิดตัวไปเมื่อ

วนัที่ 6 ธนัวาคม 2560 มเีน้ือที่ใหญ่โตถึง 2,787 ตารางเมตร ดา้นบนของรา้นตกแต่งดว้ยแผ่น

ไมรู้ปหกเหล่ียมซึ่งเป็นงานแฮนด์เมดจ านวน 10,000 แผ่น และที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางรา้นคือ

ถังคัว่กาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเท่าตึก 2 ชั้น ประดับประดาดว้ยแผ่นตราประทับแบบ

จนีโบราณมากกวา่ 1,000 แผ่น ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสตารบ์คัส ์กาแฟที่คัว่ในถัง

ทองเหลืองน้ีจะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลืองดา้นบน ซึ่งจะท าใหเ้กิดเสียงราวกบัเสียงดนตรี มี

เคาน์เตอรท์ี่ยาวที่สุด ซึ่งมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองต าแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บัคส์ที่มี

ความยาวที่สุดในโลก มีเครื่องด่ืมหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทั้งเครื่องด่ืมที่มีเฉพาะ

สาขาน้ีเพียงแห่งเดียว  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมและ

สถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมของคนไทยอีกแห่งหน่ึง นอกจากน้ีที่หาดไว่ทันยังสามารถมองเห็น "หอ

ไข่มุก" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮไ้ดอ้ย่างชัดเจนอีกดว้ย ใครมาเยือนเซี่ยงไฮ ้จึงตอ้งไป

แวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด์” จงึเรียกไดว้่ามาถึงเซี่ยงไฮจ้ริงๆ  หลังจากชมวิว

เมอืงเซี่ยงไฮจ้นเต็มแลว้ น าท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินนานกิง 

ค า่ อิสระอาหารค า่ ณ ถนนนานกิง ตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่น 

พกัที่ JAMES JOYCE  HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา่ 

 

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

เซ่ียงไฮ ้– กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ซึ่งไมไ่ดเ้ป็นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็นย่านถนนริม

แมน่ ้ าที่มคีวามยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแมน่ ้ าหวงผู่ฝั่งตะวนัตกซึ่งอยู่ในย่านเมอืงเก่า หาด

ไวท่นัยงัเคยเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรท์ี่โด่งดงัเรื่อง “เจา้พ่อเซี่ยงไฮ”้ ซึ่งถ่ายทอด เรื่องราว

ของเจา้พ่อเซี่ยงไฮ ้ที่เกิดขึ้ นในยุคท่ีเมอืงเซี่ยงไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พ่อหลายแก๊ง แย่งชิงอ านาจกนัให้

วุน่วายไปหมด หาดไวท่นัจงึมชีื่อที่รูจ้กัในหมูนั่กท่องเที่ยวชาวไทยวา่ "หาดเจา้พ่อเซี่ยงไฮ"้ นัน่เอง 

และหาดไวท่นัน้ียงัอยู่ใกล ้จากน้ันน าทุกท่านชมทิวทศัน์ของมหานครเซี่ยงไฮบ้นตึก SWFC ชั้นท่ี

100 (Shanghai World Financial Center) ตั้งอยู่ในเขตผู่ตง ทางตะวนัออกของแมน่ ้ าหวงผู่ มี

ความสูง 492 เมตรเป็นตึกที่สูงเป็นอนัดบั 9 ของโลก (2017) ตึก SWFC ไดร้บัการกล่าวถึงใน

สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นแปลกตา นัน่คือส่วนบนสุดของตึกจะมรีู เป็นดีไซน์ที่ช่วยลดแรงปะทะ

ของกระแสลม ในตอนแรกออกแบบเป็นรูวงกลม แต่มคีนจนีแยง้วา่ดูแลว้ท าใหนึ้กถึงภาพพระ

อาทิตยบ์นธงชาติญ่ีปุ่ น ก็เลยเปล่ียนจากรูวงกลมเป็นช่องส่ีเหล่ียมแทน ดว้ยรูปลักษณ์น้ีท าใหค้น

นิยมเรียกตึก SWFC วา่ตึกที่เปิดฝาขวด ตึก SWFC มจุีดชมววิเปิดส าหรบันักท่องเที่ยว 3 ชั้น

ไดแ้ก่ ชั้น 94, 97 และ 100 ซึ่งชั้น 100 อยู่ที่ความสูง 474 เมตรเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในโลก 



 

 

 

เทียบกบับรรดาตึกระฟ้าดว้ยกนั (ตึก Burj Khalifa ในเมอืงดูไบที่สูงที่สุดในโลกมีจุดชมววิที่ความ

สูงแค่ 452 เมตร) 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการทา่นดว้ย เมนูเส่ียวหลงเปา 

น าท่านเดินทางสู่ รา้นยาบวัหิมะ ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รูจ้กักนัดีในชื่อ “บวัหิมะ” สรรพคุณเป็น

เลิศในดา้นรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ าบ้าน  จากน้ันน า

ท่านชม รา้นหยก  ซึ่งเป็นเครื่องประดบัน าโชค ใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อเป็นของฝากอนัล ้าค่าแก่คนที่

ท่านรกั      

จากน้ันน าท่านสู่ “ตลาดเถาเป่า เพื่อเลือกซื้ อสินคา้ขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผา้ไหม , ถุงเทา้ , 

รองเทา้ , นาฬิกา เป็นตน้ เพ่ือความจุใจในการชอ้ปป้ิงสินคา้ราคาถูก ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศยั 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

21.55 น. น าทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JUNEYAO AIRLINE โดยเที่ยวบินที่ 

HO1317 (สายการบนิ JUNEYAO AIRLINE มีบริการ snackbox ระหว่างการเดินทางขากลบั) 

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

 

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

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรบัเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมทอ่งเที่ยวอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนข้ึนอยูก่ับความเหมาะสม และค านึงถึง

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ทา่นข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นที่ใชบ้ริการ ***   

 



 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็ก 

อายตุ า่กว่า 

18 ปี 

พกัเด่ียวเพ่ิม 
ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 

11 – 15 ตุลาคม 2561 16,999 19,999 4,000 8,900 

12 – 16 ตุลาคม 2561 16,999 19,999 4,000 8,900 

18 – 22 ตุลาคม 2561 15,999  18,999 3,500 7,900 

19 – 23 ตุลาคม 2561 16,999 19,999 4,000 8,900 

25 – 29 ตุลาคม 2561 14,999 17,999 3,500 7,900 

26 – 30 ตุลาคม 2561 14,999 17,999 3,500 7,900 

01 – 05 พฤศจกิายน 2561 14,999 17,999 3,500 7,900 

09 – 13 พฤศจกิายน 2561 14,999 17,999 3,500 7,900 

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 มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ตอ่ท่าน*** 

 



 

 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพ่ือรว่มโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ ใบชา, 

หยก, บัวหิมะ, ผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไข่มุก ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกับ

ราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จงึอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกทา่นว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่าน

แวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถา้หาก

ลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเข้ารา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากทา่นเป็นจ  านวนเงิน 300 หยวน/รา้น/ทา่น 

• ณ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายในวนัสุดทา้ย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ

สามารถซื้ อได ้แต่ถา้ท่านใดไมส่นใจก็ไม่ตอ้งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ทั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าว

ล่วงหน้า 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 23 กก. จ านวน 1 ชิ้ น      

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าวซี่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,000 บาท   

     (ส าหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดินทางไป-กลับพรอ้มคณะเท่าน้ัน)  

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเด่ียวเขา้ประเทศจนี **ในกรณีที่ทางรฐับาลจนีประกาศยกเลิกวซี่ากรุ๊ปท่องเทีย่ว  

     ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการท าวซี่าเพ่ิม ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล  

     ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา 

     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 

 

 



 

 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองที่นัง่  

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

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

วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษัท 

3. คณะทวัรค์รบ 15 ท่านออกเดินทาง มหีวัหน้าทวัรไ์ทยเดินทางไป-กลับ พรอ้มกบัคณะ 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่(ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท

อย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่ อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่าง

หน่ึงเพื่อท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบ

อ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ า เงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมเีง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครื่องบินตอ้งเดินทางตามวนัที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จงึไม่

สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินทัง้หมดใหก้บัทา่นทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มกีารคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนั หยุดท าการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนัีกท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 20 คน 

 

 

 



 

 

 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

2. ทวัร์น้ีเป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง

บริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีที่จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่

มไิดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมกีารเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

 

 

 

 



 

 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของที่มีลักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เน่ืองจากรัฐบาล

ทอ้งถ่ินตอ้งการรกัษาส่ิงแวดลอ้มและลดการทิ้ งขยะ จงึไมม่บีริการที่โรงแรม 

4. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี 

 แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเครื่องบินไดใ้นจ านวนและปริมาณที่จ ากดั ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอรี่ส ารองที่มคีวามจุไฟฟ้าน้อยกวา่ 20,000 mAh หรือน้อยกวา่ 100 Wh สามารถน าข้ึนเครื่อง

ไดไ้มม่กีารจ ากดัจ านวน  

4.2 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เครื่องไดไ้มเ่กินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอรี่ส ารองที่มคีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเครื่องในทุกกรณี 

5. หา้มน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื่องในทุกกรณี 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เอกสารประกอบการย่ื นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน!! 

• ส าเนาหนังสือเดนิทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

• ส าเนาสูติบตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายตุ  า่กว่า 18 ปี 

 

การท าวซ่ีากรุ๊ปท่องเทีย่วนัน่ใชแ้ค่เพียงส าเนาพาสสปอต์ทีช่ัดเจนเท่านัน้ !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอ้งถ่ายใหต้ดิทั้ง 2 หนา้แบบตวัอย่าง 


