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วนัแรก กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) - เซีย่งไฮ ้
21.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประตูหมายเลข 4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิ THAI 

AIR ASIA X (XJ) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ แบบ 3-3-3   

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 
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วนัทีส่อง เซีย่งไฮ ้- อซู ี- พระใหญห่ลงิซาน(รวมรถราง) - รา้นไขม่กุ - หงัโจว - ถนนโบราณเหอ่ฟางเจีย่ 
00.15 น. น าทกุทา่นเหนิฟ้าสูม่หานครเซีย่งไฮ ้ประเทศจนี โดยเทีย่วบนิที ่XJ760  

05.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิ่างไหผู่ต่ง ประเทศจนี น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง
และรบักระเป๋าสมัภาระ  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอูซ๋ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  ซึง่ไดร้ับการขนานนามว่า “ เซีย่ง
ไฮน้อ้ย ” เนื่องจากเป็นเมอืงอตุสาหกรรมทีม่ทีะเลสาบไทหู่ลอ้มรอบ ทะเลสาบไทหู่ เป็น 1 ใน 5 แห่ง
ทะเลสาบน ้าจดืทีม่ขีนาดใหญข่องจนี เป็นเมอืงเกา่แกป่ระวตัศิาสตรย์าวนานรว่มสามพันกว่าปีในยุคราชวงศ์

โจวและฉนิ  
น าทา่นสกัการะ พระใหญห่ลงิซานตา้ฝอ (รวมรถแบตเตอรี)่ น าทา่นชมพระพุทธรปูปางหา้มญาตทิอง

ส ารดิองคใ์หญ่ทีเ่ขาหลงิซาน ซึง่มคีวามสงู 88 เมตร หนัก 700 ตนั ประทบัอยูบ่นเนนิเขาหลงิซาน หันพระ
พักตรอ์อกสูท่ะเลสาบไทหู่ เป็นพระพุทธรปูทีม่พีระพักตรง์ดงาม ทีเ่มือ่เดนิไปทางใด  ก็เหมอืนว่าองคพ์ระ
ก าลงัมองตามเราอยู่ ทกุวนัวัดหลงิซานยังมจีุดแสดงรูปปัน้จ าลองพระพุทธเจา้ก าเนดิในดอกบวั โดยกลีบ

ดอกบัวคอ่ยๆบานออก ผสานกบัการแสดงน ้าพดุนตร ีจนกระทัง่ก าเนดิพระพุทธเจา้ข ึน้ เป็นการแสดงทีน่่าตืน่
ตาตืน่ใจ  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนซูีโ่ครงหมอููซ๋ ี

น าทา่นชม รา้นไขม่กุ เลอืกซือ้ครมีไขมุ่กบ ารุงผวิ ทีส่กดัมาจากไขมุ่กน ้าจดื ทีเ่พาะเลีย้งในทะเลสาบ 

รวมถงึเครือ่งประดบัตา่งๆจากไขมุ่ก 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงัโจว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม. 30 นาท)ี เมอืงเอกของมณฑลเจ ้

อเจยีง 1 ใน 6 นครโบราณของจนี เป็นศนูยก์ลางเศรษฐกจิวัฒนธรรม แหลง่เภสชัอุตสาหกรรมและสถาบัน
ศลิปะทีม่ชีือ่เสยีงแห่งหนึง่ของประเทศจนี 
น าทา่นสู ่ถนนโบราณเหอ่ฟางเจีย่ ตัง้อยู่เชงิเขาอู๋ซนัของเมอืงหังโจว เป็นถนนสายหนึง่ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็น

ประวตัศิาสตร ์และวัฒนธรรมอันเกา่แกข่องหางโจไดอ้ย่างด ีถนนสายนี้มคีวามยาว 460 เมตร กวา้ง 120 
เมตร ในสมัยราชวงศซ์ง่ของจนีเมือ่ 880 กว่าปีกอ่น ขณะทีเ่มอืงหังโจวเป็นราชธานอียู่นัน้ ถนนเหอฝ่ังเจยี
เป็นศนูยก์ลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกจิและการคา้ในสมัยนัน้ ในปัจจุบนัยังคงไวซ้ ึง่สภาพดัง้เดมิของสิง่ปลกู

สรา้งโบราณสว่นหนึง่แลว้ บา้นเรอืนทัง้สองขา้งทางทีส่รา้งข ึน้ใหม่ลว้นสรา้งจากไมแ้ละมุงหลงัคาสคีราม มี
ลกัษณะเรยีบง่ายแบบโบราณ สองขา้งถนนสายนี้สว่นใหญ่เป็นรา้นคา้ทัว่ไป 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนไูกข่อทาน และหมพูนัปี 
พกัที ่ XIAOSHAN KAIYUAN MANJU HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม หงัโจว - ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู- รา้นผลติภณัฑย์างโอโซน - รา้นผา้ไหม – เซีย่งไฮ ้- ชอ้ปป้ิงถนน
นานกงิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าทา่น ลอ่งเรอืชมทะเลสาบซหี ูซึง่กวจีนีบรรยายเปรยีบเปรยว่า “ซหีูเหมอืนนางไซซ ีไซซสีวยทกุ
อรยิาบท ซหีูสวยทกุฤดกูาล” ทะเลสาบซหีูมเีนือ้ที ่5.66 ตารางกโิลเมตร ความยาวโดยรอบวัดได ้15 กม. 

น ้าลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร ลอ่งเขา้สูเ่ขตทะเลสาบซหีูใหม่ ลอด 3 สะพานดงัเขา้สูเ่ขตทะเลสาบซหีเูกา่ ชม
ทวิทศันส์บิแห่งของทะเลสาบซหีู ซ ึง่ไดแ้ก ่ตว้นฉานเสยีน ซานถาน อิน้เหยนิ และหนานผงิอ่วนจง ใหท้า่น
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ไดด้ืม่ด า่กบับรรยากาศของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศทีผ่่อนคลาย จากนัน้น าทา่นสู ้รา้น
ผลติภณัฑย์างโอโซน ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภณัฑเ์ครือ่งนอนเพือ่สขุภาพชนดิตา่งๆ 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่มหานครเซีย่งไฮ ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม. 30 นาท)ี มหานครทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ของประเทศจนี ตัง้อยูบ่รเิวณปากแม่น ้าแยงซ ีเป็นศนูยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวันออก
เฉียงใต ้มพีืน้ที ่6,200 ตร.กม. มปีระชากรประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมอืงทา่พาณชิยข์นาดใหญ่แห่งทะเล

จนีใต ้ทีไ่ดร้ับการพัฒนาจนถกูขนานนามว่า “นครปารสีแห่งตะวันออก” ระหว่างทางน าทา่นแวะ รา้นผา้ไหม 
ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศของจนี  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจากผา้ไหม เชน่ผา้ห่ม เสือ้ผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนนานกงิ ถนนคนเดนิทีเ่ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมและสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีน่ยิมของคนไทยอกีแห่งหนึง่ นอกจากนี้ทีห่าดไว่ทนัยังสามารถมองเห็น "หอไขมุ่ก" ซึง่เป็น
สญัลกัษณ์ของเมอืงเซีย่งไฮไ้ดอ้ยา่งชดัเจนอกีดว้ย ใครมาเยอืนเซีย่งไฮ ้จงึตอ้งไปแวะชมความงามแบบ

คลาสสกิของ “เดอะบันด”์ จงึเรยีกไดว้่ามาถงึเซีย่งไฮจ้รงิๆ  หลงัจากชมววิเมอืงเซีย่งไฮจ้นเต็มแลว้ น าทา่น
เดนิทางสูถ่นนคนเดนินานกงิ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนไูกแ่ดง 

พกัที ่ VENUS INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ) - ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์- หาดไวท่าน - ชมววิบนตกึ SWFC ช ัน้100 - รา้นหยก 
- ตลาด 100 ปี เฉนิหวงัเมีย่ว 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้เพือ่สขุภาพ ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไม่ซ ้า
ใคร พรอ้มชมครมีเป่าซูถ่งั หรอืทีรู่จ้กักนัดใีนชือ่ “บัวหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรกัษาแผลไฟไหม  ผุ
พอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามัญประจ าบา้น   

น าทา่นลอดผ่าน อโุมงคเ์ลเซอร ์เป็นอุโมงคล์อดแม่น ้าสายแรกในประเทศจนี เพือ่ขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มใช ้

เวลาประมาณ 5 นาท ีภายในอุโมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอร ์เป็นรูปตา่งๆ ตืน่ตาตืน่ใจ แสง ส ีเสยีง ภายใน

อุโมงคเ์ปลีย่นแปลงตลอดระยะทาง บางชว่งท าใหรู้ส้กึเหมอืนเดนิทางอยู่ในหว้งอวกาศเลยทเีดยีว อุโมงค์
เลเซอรม์คีวามลกึลงไปจากพืน้แม่น ้า 9 เมตร ความยาว 646.70 เมตร สรา้งเสร็จ เมือ่ปี ค.ศ. 2000 ถอืว่า
เป็น 1 ใน 5 อย่างทีนั่กทอ่งเทีย่วทีไ่ปเยอืนเซีย่งไฮต้อ้งหา้มพลาด  

 จากนัน้น าทา่นสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ซ ึง่ไม่ไดเ้ป็นหาดทรายชายทะเลแตอ่ย่างใด แตเ่ป็นย่านถนนรมิแมน่ ้า
ทีม่คีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ไปตามรมิแมน่ ้าหวงผู่ฝ่ังตะวนัตกซึง่อยู่ในย่านเมอืงเกา่ หาดไว่ทนัยังเคยเป็น

สถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรท์ีโ่ดง่ดงัเรือ่ง “เจา้พ่อเซีย่งไฮ”้ ซ ึง่ถา่ยทอด เรือ่งราวของเจา้พ่อเซีย่งไฮ ้ทีเ่กดิข ึน้
ในยุคทีเ่มอืงเซีย่งไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พอ่หลายแกง๊ แย่งชงิอ านาจกนัใหวุ้น่วายไปหมด หาดไวท่นัจงึมชีือ่ที่
รูจ้ักในหมูนั่กทอ่งเทีย่วชาวไทยว่า "หาดเจา้พ่อเซีย่งไฮ"้ น่ันเอง และหาดไว่ทนันีย้ังอยู่ใกล ้ 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าทกุทา่นชมทวิทศันข์องมหานครเซีย่งไฮบ้นตกึ SWFC ช ัน้ที1่00 (Shanghai World Financial Center) 
ตัง้อยู่ในเขตผู่ตง ทางตะวันออกของแม่น ้าหวงผู่ มคีวามสงู 492 เมตรเป็นตกึทีส่งูเป็นอันดบั 9 ของโลก 
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(2017) ตกึ SWFC ไดร้ับการกลา่วถงึในสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเดน่แปลกตา น่ันคอืสว่นบนสดุของตกึจะมรีู 
เป็นดไีซนท์ีช่ว่ยลดแรงปะทะของกระแสลม ในตอนแรกออกแบบเป็นรูวงกลม แตม่คีนจนีแยง้วา่ดแูลว้ท าให ้

นกึถงึภาพพระอาทติยบ์นธงชาตญิีปุ่่ น ก็เลยเปลีย่นจากรูวงกลมเป็นชอ่งสีเ่หลีย่มแทน ดว้ยรูปลกัษณ์นี้ท าให ้
คนนยิมเรยีกตกึ SWFC ว่าตกึทีเ่ปิดฝาขวด ตกึ SWFC มจีุดชมววิเปิดส าหรบันักทอ่งเทีย่ว 3 ชัน้ไดแ้ก ่ชัน้ 
94, 97 และ 100 ซึง่ชัน้ 100 อยู่ทีค่วามสงู 474 เมตรเป็นจุดชมววิทีส่งูทีส่ดุในโลกเทยีบกบับรรดาตกึระฟ้า

ดว้ยกนั (ตกึ Burj Khalifa ในเมอืงดไูบทีส่งูทีส่ดุในโลกมจีุดชมววิทีค่วามสงูแค ่452 เมตร) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

จากนัน้น าทา่นสู ่“ตลาดเฉนิหวงัเมีย่ว” หรอืตลาดรอ้ยปี เซีย่งไฮ ้เป็นตลาดเกา่ของผู่ตง เมอืงเซีย่งไฮ ้

อาคารบา้นเรอืนบรเิวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศห์มงิและชงิ แตท่ าเป็นรา้นขายของมทีัง้ของ

พืน้เมอืงโบราณ ของทีร่ะลกึ และสนิคา้สมัยใหม่อย่างรองเทา้กฬีา กระเป๋า อกีทัง้ยังมรีา้นขายขนมและ
อาหารพืน้เมอืงอกีมากมาย  ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 

จากนัน้น าทา่นชม รา้นหยก  ซ ึง่เป็นเครือ่งประดบัน าโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอันล ้าคา่แกค่นที่
ทา่นรัก     

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนเูสีย่วหลงเปา 

พกัที ่ NEW KNIGHT ROYAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้ เซีย่งไฮ ้- กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

03.00 น. สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง 

06.50 น. น าทกุทา่นเหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X(XJ) เทีย่วบนิที ่X761 
10.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตัว๋ เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และค านงึถงึ

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 
**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***   
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

เด็ก  

อายุต า่กวา่ 18 ปี 
พกัเดีย่วเพ ิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 

27 ก.พ. – 03 ม.ีค.2562 13,999 16,999 3,500 6,900 

28 ก.พ. – 04 ม.ีค.2562 13,999 16,999 3,500 6,900 

07 – 11 มนีาคม 2562 14,999 17,999 3,500 6,900 

11 – 15 มนีาคม 2562 14,999 17,999 3,500 6,900 

16 – 20 มนีาคม 2562 14,999 17,999 3,500 6,900 

21 – 25 มนีาคม 2562 14,999 17,999 3,500 6,900 

24 – 28 มนีาคม 2562 14,999 17,999 3,500 6,900 

28 ม.ีค. – 01 เม.ย.2562 14,999 17,999 3,500 6,900 

04 – 08 เมษายน 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

13 – 17 เมษายน 2562 20,999 23,999 5,500 9,900 

01 – 05 พฤษภาคม 2562 14,999 17,999 4,500 7,900 

02 – 06 พฤษภาคม 2562 13,999 16,999 3,500 6,900 

09 – 13 พฤษภาคม 2562 13,999 16,999 3,500 6,900 

16 – 20 พฤษภาคม 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

23 – 27 พฤษภาคม 2562 13,999 16,999 3,500 6,900 

07 - 11 มถินุายน 2562 13,999 16,999 3,500 6,900 

21 – 25 มถินุายน 2562 13,999 16,999 3,500 6,900 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร  ์

ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื ใบชา, หยก, 

บวัหมิะ, ผลติภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไขม่กุ ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทาง
บรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้
ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้น

รฐับาลทุกเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/รา้น/ทา่น 

 ณ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะมชีา่งภาพมาถา่ยรูปแลว้มาจ าหน่ายในวันสดุทา้ย ลกูทวัรท์า่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้

แตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ โดยไม่มกีารบังคบัลกูทวัรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ช ิน้ ไม่เกนิ 20 กก.        
 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
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 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่วซีา่แบบกรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,000 บาท   

     (ส าหรับพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นัน้)   
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่ว  

     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,800 บาท** 
 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาท ตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆให ้
ถอืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 
3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี้ วันจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขตัฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการ
จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื 
โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ด ้
จ่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ 
การจองทีพ่ักฯลฯ 

2.4 เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิการนัตกีารจา่ยเงนิลว่งหนา้เต็ม 100% ซ ึง่เมือ่จองและจา่ยมัดจ า
แลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไม่มกีารคนืคา่มัดจ าใดๆ ทัง้ส ิน้ และในกรณีทีอ่อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หากมกีารยกิเลกิหรอืขอเลือ่น

การเดนิทาง ผูจ้องจะไม่สามารถท าเรือ่งขอคนืคา่ตัว๋หรอืขอคนืคา่ทวัรท์ัง้หมดหรอืบางสว่นได ้
3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบั
สายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี้ วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขตัฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
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2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้

ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอยา่ง

นอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรบัประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่
จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิาร
ตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอื

เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของ

นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคญั 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ

จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความ
สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋
เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่

ช ิน้ และรวมกนัทกุช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมา

ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดงักลา่วมขีนาด
บรรจุภณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้

  แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืข ึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าข ึน้เครือ่งไดไ้ม่มกีาร

จ ากดัจ านวน  
4.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าข ึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 

2 กอ้น 

4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าข ึน้เครือ่งในทกุกรณี 
5. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

CODE: ZC13 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุ๊ป 
เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 

 
 ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน  

 ส าเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปี 
 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์  

 
การท าวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วใชแ้คเ่พยีงส าเนาพาสสปอต ์และรูปถา่ยทีช่ดัเจน ลูกคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิ

มา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงน่ันๆ
ก าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหัน 

 

ตอ้งถ่ายใหต้ิดทั้ง 2 หนา้แบบตวัอยา่ง 

รูปถ่ายวางคู่กบัพาสปอรต์ 

 


