
 
 

สมัผสัความยิ�งใหญข่องมหานครเซี�ยงไฮ ้จาก SKY WALK บนหอไข่มุก 
ลอ่งเรือทะเลสาบซีหู ไข่มุกแห่งเมืองหงัโจว “ตวัอยูซี่หู เสมือนนั �งอยูบ่นสวรรค”์ 
นมสัการพระใหญห่ลิงซาน พระพทุธรูปปางหา้มญาตสิมัฤทธิ2ที�ใหญ่ที�สุดในจนี 
นั �งรถไฟลอ่ดอุโมงคเ์ลเซอรสู์ห่าดเจา้พอ่เซี�ยงไฮ ้ตื�นตา ตื�นใจกบัแสง สี เสียง 
ชอ้ปปิ7 งจุใจถนนโบราณเห่อฟางเจี�ย ถนนนานกิง และตลาดเก่าเฉินหวงัเมี�ยว 
เมนูพิเศษ !! เสี�ยวหลงเปา-ไก่แดง-ไก่ขอทาน-หมูพนัปี-ซี�โครงหมูอูซี 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

เดินทางเดือน กรกฎาคม – ตลุาคม @ABC 

ราคาเริ�มตน้ 13,777 บาท  พกัระดบั H ดาว 

THE SPIRIT OF SHANGHAI 5D3N BY XJ 



เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X 
วนัแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซี�ยงไฮ ้
21.3C น. พรอ้มกนัที�สนามบินดอนเมือง อาคาร N ชั7น O ประตูหมายเลข 1 เคานเ์ตอร ์2 สายการบิน 

AIR ASIA X (XJ) พบเจา้หน้าที�ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการ
เช็คอิน 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�น ั�ง 

จดัที�น ั�งแบบ 3-3-3 มบีรกิาร SNACK BOX ท ั+งขาไปและขากลบั 

(นํ +าหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื+อนํ +าหนกัเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 

 

 

 

 

วนัที�สอง เซี�ยงไฮ ้– อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – รา้นไข่มุก – หงัโจว – ถนนโบราณเห่อ
ฟางเจี�ย 

00.1A น. นําทุกท่านเหินฟ้าสู่มหานครเซี�ยงไฮ ้ประเทศจีน โดยเที�ยวบินที� XJ760 ระหว่างเดินทางมี
บรกิาร SNACK BOX 

05.3C น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน นําท่านผ่านขั3นตอนการตรวจคน
เขา้เมืองและรบักระเป๋าสมัภาระ  

 จากนั3นนําท่านเดินทางเขา้สู่ มหานครเซี�ยงไฮ ้มหานครที�ใหญ่ที�สุดของประเทศจีน ตั3งอยู่
บริเวณปากแม่นํ3าแยงซี เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวนัออกเฉียงใต ้มี
พื3 นที� <,>?? ตร.กม. มีประชากรประมาณ  AB  ลา้นคน เป็นเมืองท่าพาณิชยข์นาดใหญ่แห่ง
ทะเลจีนใต ้ที�ไดร้บัการพฒันาจนถูกขนานนามวา่ “นครปารีสแหง่ตะวนัออก” 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
จากนั3นนําท่านเดินทางสู่ เมืองอูซี๋ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั �วโมง)  ซึ�งไดร้บัการขนานนาม
ว่า “ เซี�ยงไฮน้้อย ” เนื�องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมที�มีทะเลสาบไท่หลูอ้มรอบ ทะเลสาบไท่ห ู
เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบนํ3าจืดที�มีขนาดใหญ่ของจีน เป็นเมืองเก่าแก่ประวติัศาสตรย์าวนาน
ร่วมสามพนักวา่ปีในยุคราชวงศโ์จวและฉิน  
นําท่านสักการะ พระใหญ่หลิงซานตา้ฝอ (รวมรถราง) นําท่านชมพระพุทธรูปปางหา้มญาติ
ทองสาํริดองคใ์หญ่ที�เขาหลิงซาน ซึ�งมีความสงู JJ เมตร หนัก K?? ตนั ประทบัอยูบ่นเนินเขาห



ลิงซาน หนัพระพกัตรอ์อกสู่ทะเลสาบไท่ห ูเป็นพระพุทธรปูที�มีพระพกัตรง์ดงาม ที�เมื�อเดินไปทาง
ใด  ก็เหมือนว่าองค์พระกําลังมองตามเราอยู่ ทุกวันวัดหลิงซานยังมีจุดแสดงรูปปั3 นจําลอง
พระพุทธเจา้กาํเนิดในดอกบัว โดยกลีบดอกบัวค่อยๆบานออก ผสานกับการแสดงนํ3าพุดนตรี 
จนกระทั �งกาํเนิดพระพุทธเจา้ขึ3 น เป็นการแสดงที�น่าตื�นตาตื�นใจ  

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ย เมนูซี�โครงหมูอูซี๋ 
นําท่านชม รา้นไข่มุก เลือกซื3 อครีมไข่มุกบํารุงผิว ที�สกัดมาจากไข่มุกนํ3 าจืด ที�เพาะเลี3 ยงใน
ทะเลสาบ รวมถึงเครื�องประดบัต่างๆจากไขมุ่ก 

 จากนั3นนําท่านเดินทางสู่ เมืองหงัโจว (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ > ช.ม. M? นาที) เมืองเอก
ของมณฑลเจอ้เจียง A ใน < นครโบราณของจีน เป็นศนูยก์ลางเศรษฐกิจวฒันธรรม แหล่งเภสชั
อุตสาหกรรมและสถาบนัศิลปะที�มีชื�อเสียงแหง่หนึ�งของประเทศจีน 
นําท่านสู่ ถนนโบราณเห่อฟางเจี�ย ตั3งอยูเ่ชิงเขาอู๋ซนัของเมืองหงัโจว เป็นถนนสายหนึ�งที�สะทอ้น
ใหเ้ห็นประวติัศาสตร ์และวฒันธรรมอนัเก่าแก่ของหางโจไดอ้ยา่งดี ถนนสายนี3 มีความยาว 460 
เมตร กวา้ง 120 เมตร ในสมยัราชวงศซ่์งของจีนเมื�อ 880 กวา่ปีก่อน ขณะที�เมืองหงัโจวเป็นราช
ธานีอยู่นั3น ถนนเหอฝั�งเจียเป็นศูนยก์ลางทางวฒันธรรม เศรษฐกิจและการคา้ในสมัยนั3น ใน
ปัจจุบนัยงัคงไวซึ้�งสภาพดั3งเดิมของสิ�งปลกูสรา้งโบราณส่วนหนึ�งแลว้ บา้นเรือนทั3งสองขา้งทางที�
สรา้งขึ3 นใหม่ลว้นสรา้งจากไมแ้ละมุงหลงัคาสีคราม มีลกัษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองขา้งถนน
สายนี3 ส่วนใหญ่เป็นรา้นคา้ทั �วไป 

คํ �า  บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ย เมนูไก่ขอทาน และเมนูหมูพนัปี 
พกัที� XIAOSHAN KAIYUAN MANJU HOTEL ระดบั H ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
วนัที�สาม หงัโจว – ล่องเรอืทะเลสาบซีหู –รา้นผลิตภณัฑย์างโอโซน – รา้นผา้ไหม – เซี�ยงไฮ ้–  
                  ชอ้ปปิ7 งถนนนานกิง   
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่าน ล่องเรอืชมทะเลสาบซีหู ซึ�งกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยว่า “ซีหเูหมือนนางไซซี ไซซีสวย
ทุกอริยาบท ซีหสูวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหมีูเนื3 อที� 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบ
วดัได ้15 กม. นํ3าลึกเฉลี�ย 1.5 เมตร ล่องเขา้สู่เขตทะเลสาบซีหใูหม่ ลอด 3 สะพานดงัเขา้สู่เขต
ทะเลสาบซีหเูก่า ชมทิวทศัน์สิบแหง่ของทะเลสาบซีห ูซึ�งไดแ้ก่ ตว้นฉานเสียน ซานถาน อิ3 นเหยิน 



และหนานผิงอ่วนจง ใหท่้านไดดื้�มดํ �ากบับรรยากาศของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศที�
ผ่อนคลาย  
 
จากนั3นนําท่านสู ้รา้นผลิตภณัฑย์างโอโซน ใหท่้านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภณัฑเ์ครื�องนอน
เพื�อสุขภาพชนิดต่างๆ  

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
นําท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเซี�ยงไฮ ้(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ > ช.ม. M? นาที) ระหว่างทาง
นําท่านแวะ รา้นผา้ไหม ที�ขึ3 นชื�อของประเทศของจีน  ใหท่้านไดเ้ลือกซื3 อสินคา้ที�ทาํจากผา้ไหม 
เชน่ผา้หม่ เสื3 อผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 
จากนั3นนําท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที�เป็นแหล่งชอ้ปปิ3 งสินคา้แบรนด์เนมและ
สถานที�ท่องเที�ยวที�นิยมของคนไทยอีกแห่งหนึ�ง นอกจากนี3 ที�หาดไว่ทันยงัสามารถมองเห็น "หอ
ไข่มุก" ซึ�งเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองเซี�ยงไฮไ้ดอ้ย่างชดัเจนอีกดว้ย ใครมาเยือนเซี�ยงไฮ ้จึงตอ้งไป
แวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบนัด”์ จึงเรียกไดว้่ามาถึงเซี�ยงไฮจ้ริงๆ  หลงัจากชมวิว
เมืองเซี�ยงไฮจ้นเต็มแลว้ นําท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินนานกิง 

คํ �า บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ย เมนูไก่แดง 
พกัที� SHENGGAO HOTEL ระดบั H ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
วนัที�สี� รา้นนวดเทา้(บวัหิมะ) – ลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์– หาดไว่ทาน – หอไข่มุก Sky Walk –  
                  รา้นหยก - ตลาด NCC ปี เฉินหวงัเมี�ยว 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ รา้นนวดเทา้เพื�อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื�อยลา้ กบัยานวดขนาดพิเศษสูตร
เดียวไม่ซํ3าใคร พรอ้มชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที�รูจ้กักนัดีในชื�อ “บวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้น
รกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจาํบา้น   
นําท่านลอดผ่าน อุโมงคเ์ลเซอร ์เป็นอุโมงคล์อดแม่นํ3าสายแรกในประเทศจีน เพื�อขา้มไปยงัฝั�ง
ตรงขา้มใชเ้วลาประมาณ W นาที ภายในอุโมงคต์กแต่งดว้ยเเสงเลเซอร ์เป็นรูปต่างๆ ตื�นตาตื�น
ใจ แสง สี เสียง ภายในอุโมงคเ์ปลี�ยนแปลงตลอดระยะทาง บางช่วงทาํใหรู้สึ้กเหมือนเดินทางอยู่
ในหว้งอวกาศเลยทีเดียว อุโมงค์เลเซอร์มีความลึกลงไปจากพื3 นแม่นํ3 า X เมตร ความยาว 



<B<.K? เมตร สรา้งเสร็จ เมื�อปี ค.ศ. >??? ถือว่าเป็น A ใน W อยา่งที�นักท่องเที�ยวที�ไปเยือน
เซี�ยงไฮต้อ้งหา้มพลาด  

 จากนั3นนําท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ซึ�งไม่ไดเ้ป็นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็นย่าน
ถนนริมแม่นํ3าที�มีความยาว A.W กิโลเมตร ไปตามริมแม่นํ3าหวงผู่ฝั�งตะวนัตกซึ�งอยู่ในย่านเมือง
เก่า หาดไว่ทนัยงัเคยเป็นสถานที�ถ่ายทาํภาพยนตรที์�โด่งดงัเรื�อง “เจา้พ่อเซี�ยงไฮ”้ ซึ�งถ่ายทอด 
เรื�องราวของเจา้พ่อเซี�ยงไฮ ้ที�เกิดขึ3 นในยุคที�เมืองเซี�ยงไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พ่อหลายแก๊ง แย่งชิง
อาํนาจกนัใหวุ้่นวายไปหมด หาดไว่ทันจึงมีชื�อที�รูจ้กัในหมู่นักท่องเที�ยวชาวไทยว่า "หาดเจา้พ่อ
เซี�ยงไฮ"้ นั�นเอง และหาดไวท่นันี3 ยงัอยูใ่กล ้ 

 
 
 
 
 
 
เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั3นนําทุกท่านชมทิวทศัน์ของเมืองเซี�ยงไฮบ้น หอไข่มุก ที�ระดบัความสูง ><M เมตร และบน
ไขมุ่กเม็ดที�สองจะมีทางลงมาที�ชั3น Sky Walk ที�ระดบัความสูง >WX เมตร ที�ชั3นนี3 จะสามารถมอง
ลงมายงัฐานขา้งล่างได ้เนื�องจากทําพื3 นเป็นกระจกใส หอไข่มุกตั3งอยู่ในย่านผู่ตงหรือเขตเมือง
ใหม่ของนครเซี�ยงไฮ ้ประเทศจีน ทางตะวนัออกของแม่นํ3าหวงัผู่ ซึ�งเต็มไปดว้ยตึกระฟ้า หอไข่มุก 
เป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�สาํคญัของนครเซี�ยงไฮ ้จนมีคาํพดูที�พดูติดปากกนัว่า "มาเซี�ยงไฮ ้ถา้ไม่
ไดม้าเยอืนหอไขมุ่ก ถือวา่มาไม่ถึงเซี�ยงไฮ"้  
นําท่านสู่ “ตลาดเฉินหวังเมี�ยว” หรือตลาดรอ้ยปี เซี�ยงไฮ ้เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี�ยงไฮ้
อาคารบา้นเรือนบริเวณนี3 เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศห์มิงและชิง แต่ทาํเป็นรา้นขาย
ของมีทั3งของพื3 นเมืองโบราณ ของที�ระลึก และสินคา้สมยัใหม่อยา่งรองเทา้กีฬา กระเป๋า อีกทั3งยงั
มีรา้นขายขนมและอาหารพื3 นเมืองอีกมากมาย  ใหท่้านอิสระชอ้ปปิ3 งตามอธัยาศยั 
จากนั3นนําท่านชม รา้นหยก  ซึ�งเป็นเครื�องประดบันําโชค ใหท่้านไดเ้ลือกซื3 อเป็นของฝากอนัลํ3า
ค่าแก่คนที�ท่านรกั     
 

คํ �า บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ย เมนูเสี�ยวหลงเปา 
พกัที� NEW KNIGHT ROYAL HOTEL ระดบั H ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 
 

 



 
 
วนัที�หา้ เซี�ยงไฮ ้- กรุงเทพฯ 
03.00 น. สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตซ่ิางไห่ผู่ตง 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้แบบกล่อง 
C6.5C น. นําทุกท่านเหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA X เที�ยวบินที� X761 ระหว่าง

เดินทางมีบรกิาร SNACK BOX 
NC.NA น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

************************************** 
โรงแรมที�พกัที�อาจมีการสลบัปรบัเปลี�ยนขึ3 นอยูก่บัความเหมาะสม โดยจะคาํนึงถึงผลประโยชน์ลกูคา้เป็นสาํคญั 

 
** หากท่านที�ตอ้งออกตั \วภายใน (เครื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกครั3งก่อนทาํการ 
ออกตั \วเนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 

ลูกค้าที�เคยเดินทางไป 5 ประเทศดังต่อไปนี    1.อฟักานิสถาน  2.ตุรกี  3.ปากสีถาน  4.อรัีก  5.ซีเรีย 

ตั งแต่วนัที� 01 JAN 2014 เป็นต้นมา จะไม่สามารถยื�นวซ่ีากรุ๊ปของประเทศจีนได้ ต้องยื�นวซ่ีาเดี�ยวเท่านั น !! 

 
*** ขอบพระคุณทุกท่านที�ใชบ้ริการ ***   

 
 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

@-O ท่าน 

เด็ก 
อายุต ํ �ากว่า Nj ปี 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 
ราคา 

ไม่รวม 
ตั kว 

05 – 09 กรฎาคม @ABC 14,777 17,777 4,500 - 

CB – NC กรกฎาคม @ABC 14,777 17,777 4,500 - 

Cn – NO สงิหาคม @ABC 17,777 20,777 4,500 - 

N0 – 14 สงิหาคม @ABC 17,777 20,777 4,500 - 

01 – 05 กนัยายน @ABC 13,777 16,777 3,500 - 



CB – NC กนัยายน @ABC 13,777 16,777 3,500 - 

NO – No กนัยายน @ABC 13,777 16,777 3,500 - 

NA – Nn กนัยายน @ABC 13,777 16,777 3,500 - 

@C – @H กนัยายน @ABC 13,777 16,777 3,500 - 

NN – NA ตลุาคม @ABC 15,777 18,777 3,500 - 

Nj – @@ ตลุาคม @ABC 15,777 18,777 3,500 - 

Nn – @O ตลุาคม @ABC 18,777 21,777 4,500 - 

@N – @A ตลุาคม @ABC 18,777 21,777 4,500 - 

@A – @n ตลุาคม @ABC 15,777 18,777 3,500 - 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 200 หยวน/ทริป/ตอ่ทา่น*** 

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพื�อรว่มโปรโมทสนิคา้พื7 นเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ ใบชา, 
หยก, บวัหิมะ, ผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไข่มุก ซึ�งจาํเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกับ
ราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี7 แจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่าน
แวะชม ซื7 อหรือไม่ซื7 อขึ7 นอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั7งสิ7 น และถา้หาก
ลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ2ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ7 นจากท่านเป็นจาํนวนเงิน nCC หยวน /ท่าน 

 
อตัราค่าบริการนี7 รวม 
� ค่าตั \วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      
� ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ3าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน >? กก.      
� ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ > ท่านหรือ  M ท่าน  
� ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามราย  
� ค่าอาหารตามมื3 อที�ระบุในรายการ     
� ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ A,???,??? บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

 



 

 

อตัราค่าบริการนี7 ไม่รวม 

� ค่าวีซ่าแบบกรุป๊ท่องเที�ยวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท   
     (สาํหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่านั3น)  
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี�ยวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีที�ทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ท่องเที�ยว  
     ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพิ�ม ท่านละ 1,J00 บาท** 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ >?? หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม K% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย M% 

� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  
     ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณา 
     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 
 

เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  
2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงันี3  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั3นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทาง
บริษัท 

3. คณะทวัรค์รบ 20 ท่านออกเดินทาง มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยเดินทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ 
 

เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือ

เอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัท
อยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผู ้มีชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอยา่งใดอยา่ง
หนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบ
อาํนาจ หลักฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ให้
ครบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี3  



**เนื�องจากราคานี3 เป็นราคาโปรโมชั �น ตั \วเครื�องบินตอ้งเดินทางตามวนัที� ที�ระบุบนหน้าตั \วเท่านั3น จึงไม่
สามารถยกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั3งสิ3 น ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ2ไม่คืนเงินทั7งหมดใหก้บัท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื3 อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
ค่าบริการทั3งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี3  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั3นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการของทาง
บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิnในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง >? คน  
 
 
เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 

1. ทวัรนี์3 สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั3น 
2. ทวัรนี์3 เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั3งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั3งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิnในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า AW ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย K วันก่อนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย A? วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�ทาง
บริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิnไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนําหน้า
ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั \วเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�
มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิnในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั3งนี3  บริษัทจะคาํนึงถึง
ความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิnไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ3 นของนักท่องเที�ยว
ที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 



7. อตัราค่าบริการนี3 คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา ดงันั3น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิnในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึ3 น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตั \วเครื�องบิน ค่าภาษีเชื3 อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี�ยนแปลง
เที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่
มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั3น  
 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที�จะนําติดตัวขึ3 นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน A?? 

มิลลิลิตรต่อชิ3 น และรวมกันทุกชิ3 นไม่เกิน A,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 
A ใบเท่านั3น ถา้สิ�งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั3น  

2. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั3น  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพ ูของตวัส่วนตัวไปเอง เนื�องจากรัฐบาล
ทอ้งถิ�นตอ้งการรกัษาสิ�งแวดลอ้มและลดการทิ3 งขยะ จึงไม่มีบริการที�โรงแรม 

4. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี�ยวกบัการนาํแบตเตอรี�สาํรองขึ7 นไปบนเครื�องบินดงันี7  
 แบตเตอรี�สาํรองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ3 นเครื�องบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณที�จาํกดั ไดแ้ก่ 
B.A แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ >?,??? mAh หรือน้อยกว่า A?? Wh สามารถนําขึ3 นเครื�อง
ไดไ้ม่มีการจาํกดัจาํนวน  
B.> แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้า >?,??? - M>,??? mAh หรือ A??-A<? Wh สามารถนําขึ3 น
เครื�องไดไ้ม่เกินคนละ > กอ้น 
B.M แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้ามากกวา่ M>,??? mAh หรือ A<? Wh หา้มนําขึ3 นเครื�องในทุกกรณี 
A. หา้มนําแบตเตอรี�สาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื�องในทุกกรณี 

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

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารประกอบการยื�นวซ่ีาท่องเที�ยวประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั น!! 
• สาํเนาหนงัสือเดินทาง ที�มีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

• สาํเนารูปถ่ายสี ฉากหลงัสีขาว ขนาด O.A*H.A ซ.ม.  

สถานทูตปฏิเสธ รปูชุดครุยรบัปริญญา/รปูชุดราชการ /หา้มใส่เสื3 อแขนกุด และหา้มใส่เสื3 อสีขาว ทุกชนิด(เนื�องจาก
ฉากหลงัตอ้งเป็นสีขาว) 

 
ตวัอย่างสาํเนาที�ไดม้าตรฐาน 

 
 
 
 
 
 

 


