
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เดินทางสู่ประเทศจีน โดยสายการบิน AIR ASIA X 
สัมผสัความยิง่ใหญ่มหานครเซ่ียงไฮ้ เมืองเศรษฐกจิอนัดับ 1 ของแผ่นดินใหญ่ 

ชมววิมุมสูงบนช้ัน 100 ตกึเวลิด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์  ตะลยุความเยน็ของถ า้น า้แขง็ทีเ่มืองเจีย้นเต๋อ  
ล่องเรือทะเลสาบซีหู ไข่มุกแห่งเมืองหังโจว “ตัวอยู่ซีหู เสมือนน่ังอยู่บนสวรรค์” 
น่ังรถไฟล่อดอโุมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซ่ียงไฮ้ ต่ืนตา ต่ืนใจกบัแสง สี เสียง  

ช้อปป้ิงจุใจ ตลาดค้าส่งอีอู้ ตลาดเก่าเฉินหวงัเมีย่ว และถนนนานกงิลู่ 
เมนูพเิศษ !! เส่ียวหลงเปา- ไก่ขอทาน-หมูพนัปี-ซ่ีโครงหมูอูซี 

 



 
21.30 น. พร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตูหมายเลข 1 เคาน์เตอร์ 2 สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 

พบเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอินสายการบิน AIR ASIA 
X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ังจัดที่น่ังแบบ 3-3-3 มีบริการ SNACK BOX ทั้งขาไปและ
ขากลบั(น า้หนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซ้ือน า้หนักเพิม่ ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 

 
00.15 น. น าทุกท่านเหินฟ้าสู่มหานครเซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ XJ760 ระหว่างเดินทางมีบริการ 

SNACK BOX 
05.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

รับกระเป๋าสัมภาระ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) เมืองเอกของมณฑลเจอ้เจียง 1 ใน 

6 นครโบราณของจีน เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจวฒันธรรม แหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบนัศิลปะท่ีมี
ช่ือเสียงแห่งหน่ึงของประเทศจีน 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร!! บริการท่านด้วย เมนูไก่ขอทาน และเมนูหมูพนัปี 
หลงัทานอาหารน าท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ซ่ึงกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยวา่ “ซีหูเหมือนนางไซซี ไซ
ซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเน้ือท่ี 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบวดัได ้
15 กม. น ้ าลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร ล่องเขา้สู่เขตทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด 3 สะพานดงัเขา้สู่เขตทะเลสาบซีหูเก่า 
ชมทิวทศัน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ซ่ึงไดแ้ก่ ตว้นฉานเสียน ซานถาน อ้ินเหยนิ และหนานผิงอ่วนจง ให้
ท่านไดด่ื้มด ่ากบับรรยากาศของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศท่ีผอ่นคลาย จากนั้นเดินทางสู่ เมือง
เจี้ยนเต๋อ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) เมืองเจ้ียนเต๋อเป็นส่วนหน่ึงของหางโจวมณฑลเจอ้เจียง เมือง
เจ้ียนเต๋อมีพื้นท่ี 2,321 ตารางกิโลเมตรคิดเป็น 2.28% ของพื้นท่ีของมณฑลเจอ้เจียง น าท่านเขา้ชม ถ ้า
น ้าแข็งเจียงหนาน เป็นถ ้ าน ้ าแข็งขนาดใหญ่ท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ โดยจะมีน ้ าแข็งปกคลุมตลอดทั้งปี 
ประกอบดว้ยผาน ้ าแข็ง ทะเลสาปน ้ าแข็ง หินงอกหินยอ้ย อิสระให้ท่านไดส้ัมผสัความสวยงามและความ
หนาวเยน็ของถ ้ าน ้ าแข็งแห่งน้ี จากนั้นน าท่านสัมผสัความหวาดเสียวของ สะพานกระจก ท่ีมีความสูง
เหนือพื้น ...ฟุต และมีความยาวกวา่ ... เมตร ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชมวิวและถ่ายรูป (หมายเหตุ : 
หากสะพานแก้วยังไม่เปิดให้บริการ หรือไม่สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ ด้วยเหตุผลของอุทยานฯ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งส้ินให้ท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**)   เดินทาง
ต่อไปยงัเมือง อี้อู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  2.30 ช.ม.) เมืองอ้ีอู ตั้งอยู่ในมณฑลเจ๋อเจียง ซ่ึงมีท่ีตั้งไม่
ห่างไกลจากเซ่ียงไฮ ้เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในดา้นตลาดคา้ส่งท่ีใหญ่ท่ีสุดในจีน ท าให้อ้ีอูเป็นศูนยจ์  าหน่าย
สินคา้ครบวงจร ศูนยร์วมข่าวสาร และฐานการส่งออกสินคา้ของประเทศจีน  

วนัทีส่อง เซ่ียงไฮ้ – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู - เมืองเจี้ยนเต๋อ – ถ ้าน ้าแข็ง – สะพานกระจก -                 
  เมืองอีอู่้ 

 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซ่ียงไฮ้ 
 



 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ !! บริการท่านด้วย เมนูไก่ขอทาน และเมนูหมูพนัปี 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ STAY IN JIAHUA BUSINESS เทยีบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกนั  

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ตลาดค้าส่งอีอู้ เป็นแหล่งกระจายสินคา้ ซ่ึงรวมสินคา้มากมายหลายชนิด อาทิเช่น สินคา้
เคร่ืองมือช่าง สินค้าเบ็ดเตล็ด อิเล็คทรอนิกส์ สินค้าสัตวเ์ล้ียง ซ่ึงตลาดแห่งน้ีได้ถูกก่อตั้งข้ึนโดยการ
ผลกัดนัของกระทรวงพาณิชยจี์น โดยเร่ิมเปิดด าเนินการตั้งแต่เดือน ต.ค. 2549 ปัจจุบนัตลาดคา้ส่งมีพื้นท่ี
รวมกวา่ 4 ลา้นตร.ม. มีจ  านวนร้านคา้กว่า 62,000 ร้าน ครอบคลุมสินคา้ทัว่ไป 16 หมวดใหญ่ (แบ่งเป็น 
4,202 หมวดยอ่ย) คิดเป็นสินคา้กวา่ 170 ลา้นชนิด ตวัเลขดงักล่าวท าให้ตลาดคา้ส่งแห่งน้ีกลายเป็นตลาด
คา้ส่งท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกดว้ยขนาดพื้นท่ีและจ านวนร้านคา้ โดยเคยมีผูค้  านวณไวว้่า หากใชเ้วลาเดินชม
สินคา้ร้านละ 3 นาทีเป็นเวลา 8 ชัว่โมงต่อวนั ก็จะใชเ้วลากวา่หน่ึงปีจึงจะเท่ียวชมไดค้รบทุกร้าน ให้ท่าน
ไดอิ้สระชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นเดินทางกลบัเขา้สู่ มหานครเซ่ียงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) มหานครท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของประเทศจีน ตั้ งอยู่บริเวณปากแม่น ้ าแยงซี เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาค
ตะวนัออกเฉียงใต ้มีพื้นท่ี 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14  ล้านคน เป็นเมืองท่าพาณิชยข์นาด
ใหญ่แห่งทะเลจีนใต ้ท่ีไดรั้บการพฒันาจนถูกขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวนัออก” ระหว่างทางน า
ท่านแวะ ร้านผ้าไหม ท่ีข้ึนช่ือของประเทศของจีนให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีท าจากผา้ไหม เช่นผา้ห่ม 
เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้ และน าท่านชมสินคา้และผลิตภณัฑ์จาก ยางพารา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนน
นานกงิ ถนนคนเดินท่ีเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนิยมของคนไทยอีกแห่ง
หน่ึง นอกจากน้ีท่ีหาดไวท่นัยงัสามารถมองเห็น "หอไข่มุก" ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองเซ่ียงไฮไ้ดอ้ยา่ง
ชดัเจนอีกดว้ย ใครมาเยือนเซ่ียงไฮ ้จึงตอ้งไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบนัด”์ จึงเรียกได้
วา่มาถึงเซ่ียงไฮจ้ริงๆ  หลงัจากชมววิเมืองเซ่ียงไฮจ้นเตม็แลว้ น าท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินนานกิง 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม ตลาดค้าส่งอีอู้ – ผ้าไหม – ยางพารา - เซ่ียงไฮ้ - ถนนนานกงิ 

 

 
 



ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ !! บริการท่านด้วย เมนูไก่แดง 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ STAY IN NEW YANGTZE  เทยีบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกนั  

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นเดินทางสู่ ร้านนวดเท้าเพ่ือสุขภาพ ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ ้ า
ใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ “บวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรักษาแผลไฟไหม  
ผพุอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น  น าท่านสู่ หาดไว่ทาน ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นหาดทรายชายทะเล
แต่อยา่งใด แต่เป็นยา่นถนนริมแม่น ้ าท่ีมีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแม่น ้ าหวงผูฝ่ั่งตะวนัตกซ่ึงอยู่
ในยา่นเมืองเก่า หาดไวท่นัยงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ท่ีโด่งดงัเร่ือง “เจา้พ่อเซ่ียงไฮ”้ ซ่ึงถ่ายทอด 
เร่ืองราวของเจา้พอ่เซ่ียงไฮ ้ท่ีเกิดข้ึนในยุคท่ีเมืองเซ่ียงไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พ่อหลายแก๊ง แยง่ชิงอ านาจกนัให้
วุน่วายไปหมด หาดไวท่นัจึงมีช่ือท่ีรู้จกัในหมู่นกัท่องเท่ียวชาวไทยว่า "หาดเจา้พ่อเซ่ียงไฮ"้ นัน่เอง และ
หาดไวท่นัน้ียงัอยูใ่กล ้จากนั้นลอดผา่น อุโมงค์เลเซอร์ เป็นอุโมงคล์อดแม่น ้ าสายแรกในประเทศจีน เพื่อ
ขา้มไปยงัฝ่ังตรงขา้มใช้เวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงค์ตกแต่งดว้ยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ ต่ืนตา
ต่ืนใจ แสง สี เสียง ภายในอุโมงค์เปล่ียนแปลงตลอดระยะทาง บางช่วงท าให้รู้สึกเหมือนเดินทางอยูใ่น
ห้วงอวกาศเลยทีเดียว อุโมงคเ์ลเซอร์มีความลึกลงไปจากพื้นแม่น ้ า 9 เมตร ความยาว 646.70 เมตร สร้าง
เสร็จ เม่ือปี ค.ศ. 2000 ถือวา่เป็น 1 ใน 5 อยา่งท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีไปเยอืนเซ่ียงไฮต้อ้งหา้มพลาด  

 
เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ !! บริการท่านด้วย เมนูไก่แดง 

หลงัทานอาหารเรียบร้อยแลว้น าท่านข้ึนชมวิวบน ตึกเซ่ียงไฮ้ เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ SWCT (ช้ัน 
100 ) ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินในการชมวิวของมหานครเซ่ียงไฮจ้ากมุมสูง ตึกน้ีเป็นตึกท่ีสุดในประเทศ
จีน และสูงเป็นอนัดบัหกของโลก มีความสูง 492 เมตร ตวัอาคารมีทั้งหมด 101 ชั้น ไดรั้บการพฒันาข้ึน
โดยนายมิโนรุ โมรินกัพฒันาท่ีดินชาวญ่ีปุ่นซ่ึงใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 14 ปี จากนั้นชม ร้านหยก  ซ่ึง
เป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากอนัล ้าค่าแก่คนท่ีท่านรัก   น าท่านสู่ ตลาดเฉิน
หวังเมี่ยว หรือตลาดร้อยปี เซ่ียงไฮ ้เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซ่ียงไฮอ้าคารบ้านเรือนบริเวณน้ีเป็น
สถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศ์หมิงและชิง แต่ท าเป็นร้านขายของมีทั้งของพื้นเมืองโบราณ ของท่ี
ระลึก และสินค้าสมัยใหม่อย่างรองเท้ากีฬา กระเป๋า อีกทั้ งยงัมีร้านขายขนมและอาหารพื้นเมืองอีก
มากมาย  ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
 

วนัทีส่ี่  ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – หาดไว่ทาน - ลอดอโุมงค์เลเซอร์ - ตึกSWFC ช้ัน100  - ตลาด100ปี - 

  เฉินหวงัเมีย่ว 

 

 
 



 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร !! บริการท่านด้วย เมนูเส่ียวหลงเปา 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ STAY IN NEW KNIGHT ROYAL HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับ

เดียวกนั 

 
03.00 น. สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง 
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง 
06.50 น. น าทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ X761 ระหว่างเดินทางมี

บริการ SNACK BOX 
10.15 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ... 

****************หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม********************** 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ 
ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

**สถานท่ีท่องเท่ียว และโรงแรมท่ีพกั อาจจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ลูกคา้เป็นส าคญั** 

 

ลูกค้าทีเ่คยเดินทางไป 5 ประเทศดังต่อไปนี ้  1.อฟักานิสถาน  2.ตุรก ี 3.ปากสีถาน  4.อีรัก  5.ซีเรีย 
ตั้งแต่วนัที ่01 JAN 2014 เป็นต้นมา จะไม่สามารถย่ืนวซ่ีากรุ๊ปของประเทศจีนได้ ต้องย่ืนวซ่ีาเดี่ยวเท่าน้ัน !! 

 

คณะยืนยนัการเดินทางที ่15 ท่านมหีัวหน้าทวัร์ 
 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ห้องละ  

2-3 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี พกัเดี่ยวเพิม่ 

ราคาไม่รวม

ตั๋ว 

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

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

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

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

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

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

วนัทีห้่า เซ่ียงไฮ้ - กรุงเทพ 

 

 
 



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

07 – 11 ธันวาคม 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 - 
 

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน*** 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพ่ือร่วมโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา, หยก, บัวหิมะ, 

ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม, ร้านไข่มุก ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยาก

เรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กับความพอใจของ

ลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่าน

ต้องการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 900 

หยวน /ท่าน 

• โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็น
หลกั 

• ณ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายในวนัสุดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซ้ือได้ 
แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจกไ็ม่ต้องซ้ือ โดยไม่มีการบังคับลูกทวัร์ทั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      
✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
✓ ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      
✓ ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
✓ ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  
✓ ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     
✓ ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม ์

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าวซ่ีาแบบกรุ๊ปท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท   (ส าหรับพาสสปอตไ์ทย และเดินทางไป-กลบัพร้อม

คณะเท่านั้น)  
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวซ่ีากรุ๊ปท่องเท่ียว ผูเ้ดินทางจะตอ้ง

เสียค่าใชจ่้ายในการท าวซ่ีาเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท** 
 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 



 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองทีน่ั่ง  

 ธนาคาร     ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพัน)                                                                                                                              
ช่ือบัญชี  นายโสฬส ศิริวลัลภ                                                                                                                                      
เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์)               

• แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ทีม่ีอายุการใช้งานเหลือไม่ต ่า
กว่า 6 เดือน 

• นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนกัท่องเท่ียว
หรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณี
ใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

• การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์
ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

• คณะทวัร์ครบ 20 ท่านออกเดินทาง มีหวัหนา้ทวัร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
• กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิก
การจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

• กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก 
หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืน
เงินทั้งหมดให้กบัท่านทุกกรณ*ี* 

• การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

• การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์
ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 คน  



เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
• ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

• ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้
ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่าง
นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจาก
การท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

• อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

• มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจา้หน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตวั เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตวัส่วนตวัไปเอง เน่ืองจากรัฐบาลทอ้งถ่ินตอ้งการ
รักษาส่ิงแวดลอ้มและลดการทิ้งขยะ จึงไม่มีบริการท่ีโรงแรม 

4. IATA ได้ก าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองขึน้ไปบนเคร่ืองบินดังนี้ 
  แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 
4.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 MAH หรือน้อยกวา่ 100 WH สามารถน าข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่มีการจ ากดั

จ านวน  



4.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 MAH หรือ 100-160 WH สามารถน าข้ึนเคร่ืองได้ไม่เกินคนละ 2 
กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 MAH หรือ 160 WH หา้มน าข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 
5. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

*************************************** 
เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วประเทศจีนแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน!! 

• ส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน  
• ส าเนาสูติบัตร  เฉพาะผู้เดินทางอายุต ่ากว่า 18 ปี 

 

การท าวีซ่ากรุ๊ปท่องเทีย่วน่ันใช้แค่เพยีงส าเนาพาสสปอต์ทีชั่ดเจนเท่าน้ัน !!  
ลูกค้าไม่ต้องส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


