
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☺ ซูโจว เมอืงมรดกโลก วดัฉงหยวน (หอเจา้แมก่วนอมิหมืน่องค)์  
☺ อูซ๋ ีเมอืงเซีย่งไฮน้อ้ย ไหวพ้ระใหญห่ลงิซาน ศาลาฝานกง พทุธสถานทีย่ ิง่ใหญ ่
☺ หงัโจว ลอ่งชมความงามทะเลสาบซหี ู 
☺ เซีย่งไฮ ้ตามรอยเจา้พอ่เซีย่งไฮ ้ณ หาดไหวธ่าน ชอ้ปป้ิงถนนนานกงิ  ตกึสตารบ์คั

ใหญท่ีส่ดุในโลก   

กาํหนดการเดนิทาง  วนัที ่28 ธ.ค. - 2 ม.ค. , 29 ธ.ค. - 3 ม.ค.  2562  ( 6 วนั 4 คืน ) 

วนัแรก  ท่าอากาศยานดอนเมือง  

21.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ 

(XJ)  โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 

วนัทีส่อง  ดอนเมือง – เซ่ียงไฮ้ – ซูโจว – วดัฉงหยวน - อู๋ซี – ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว  

00.15 น. ออกเดินทางสู่ เซ่ียงไฮ้ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอก็ซ์  เทีย่วบินที ่ XJ 760    

 *สายการบินแอร์เอเซียเอก็ซ์ ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองแต่ลูกค้าสามารถส่ังซ้ือทานบนเคร่ืองได้* 

05.30 น.  ถึง ท่าอากาศยานเมืองเซ่ียงไฮ ้หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว เป็นเมืองท่ีมีความสวยงามไม่น้อย

กว่าเมืองหังโจว ดว้ยสวนและคลองสายน้อยใหญ่ท่ีมีความงดงามอย่างมีเอกลกัษณ์แห่งหน่ึงท่ีมีประวติัความ

เป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งสาวงาม” ในอดีตฮ่องเต้หลายพระองค์ของ

ราชวงศห์มิงและชิง ชอบเดินทางจากเมืองหลวงท่ีปักก่ิงมาท่องเท่ียว ซ่ึงอดีตในแถบน้ีไดช่ื้อว่า “ เจียงหนาน ” 

อุดมไปดว้ยพืชพรรณธญัญาหารและสาวเจียงหนานท่ีมีความสวยงามเป็นเลิศ มเหสีและนางสนมในสมยันั้น ส่วน

ใหญ่จะมาจากแถบเจียงหนานน้ี  นาํท่านชม วัดฉงหยวน โดยนัง่รถกอลฟ์ เป็นวดัท่ีมีสร้างข้ึนใหม่ อยูใ่นเขตเมือง

ใหม่ซูโจว ภายในวดัมีเน้ือท่ีกวา้งใหญ่มาก มีตาํหนักและส่ิงก่อสร้างต่างๆ มากมาย อุโบสถท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ประเทศจีนในปัจจุบนั ให้ท่านไดน้มสัการองคเ์จา้แม่กวนอิม ปิดทอง มีความสูงถึง 33 เมตร ถือว่าเป็นองคเ์จา้แม่

กวนอิมทรงยนืท่ีอยใูนตาํหนกัท่ีสูงทีสุดในจีน   

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เดินทางสู่ เมืองอู๋ซี เมืองโบราณท่ีสร้างข้ึน

เม่ือประมาณ 2,000 ปีก่อน เดิมช่ือ “โหย่วซี” มีความหมายว่า “มีดีบุก” ต่อมาเม่ือราชวงศ์ฮั่นขุดใช้ดีบุกจน

หมดแลว้ ช่ือเมืองจึงเปล่ียนมาเป็น “อู๋ซี” แปลว่า “ไม่มีดีบุก”  นาํท่าน แวะเลือกซ้ือไข่มุก ครีมไข่มุกบาํรุงผวิ ท่ีทาํ

จากไข่มุกนํ้าจืดท่ีเพาะเล้ียงในทะเลสาบ  นาํท่านสู่ ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว ถนนโบราณอายกุวา่ 3พนัปีเร่ิมสร้าง

สมยัราชวงศห์มิง ถนนโบราณแห่งน้ี สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประวติัศาสตร์ของเมืองอู๋ซี ซ่ึงมีมาอยา่งยาวนาน 

ตลอดจนขนบประเพณี วิถีชีวิตและบา้นเรือน รวมไปถึงสามารถใชเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไดอี้กทาง

หน่ึง อีกทั้งท่านจะไดเ้ท่ียวชมและเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองไวเ้ป็นของฝากหรือของท่ีระลึกอีกดว้ย 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  

พกัเมืองอู๋ซี    WISDOM HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4* 

วนัทีส่าม  พระใหญ่หลงิซาน ศาลาฝานกง (รถกอล์ฟ) – อู๋ซี – หังโจว – สวนใบชา    

เช้า  บริการอาหารเช้า ที่ โรงแรม   หลงัอาหารนาํท่านไปชมพระพุทธรูปปางประทานพร ทองสาํริดองคใ์หญ่ท่ีสุด

ในประเทศจีน ท่ีเขาหลิงซาน “หลิงซานต้าฝอ” ซ่ึงมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตนั และมีพระพกัตร์สง่างาม 

วดัหลิงซาน เป็นวดัท่ีมีอายกุว่า 1,000 ปี  เป็นวดัท่ีสวยงามร่มร่ืนมีเขาลอ้มรอบอยู ่ถึงสามดา้น มีทะเลสาบขนาด

ใหญ่อยูเ่บ้ืองหนา้ พุทธสถานสร้างเพิ่มเติมข้ึนเร่ือยๆตามพลงัศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนจากทุกหนแห่งนิยมไป

กราบไหวข้อพรและทาํบุญ ชมภายในศาลาฝานกง ท่ีเป็นสถานท่ีในการประกอบพิธีสําคญัทางพุทธศาสนา 

ภายในตกแต่งอยา่งสวยงาม และแฝงไวด้ว้ยแง่คิดพทุธปรัชญาต่างๆ 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจอ้เจียง 1 

ใน 6 นครโบราณของจีน เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจวฒันธรรม มาตั้งแต่สมยัราชวงศซ่์ง  จากนั้นนาํท่านชม หมู่บ้าน

ชาหลงจ่ิง   แหล่งผลิตใบชาท่ีข้ึนช่ือของหงัโจว ใบชา "หลงจ่ิง" ซ่ึงแปลว่า ชาบ่อมงักร ของทะเลสาบซีหูนั้น เป็น

ใบชาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดชนิดหน่ึงของประเทศจีน กล่าวกนัว่า "ด่ืมชาหลงจ่ิง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวนั" 

นอกจากจะมีไร่ชาอนักวา้งใหญ่ใหช้มแลว้ ยงัจะไดช้มกระบวนการผลิตใบชาแหง้และชิมชาดว้ย   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  

พกัเมืองหังโจว   JASMINE INTERNATIONAL HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัทีส่ี่  ล่องเรือทะเลสาบซีหู – โรงงานผ้าไหม – เซ่ียงไฮ้ – หาดไหว่ธาน – ถนนนานกงิ – ตกึสตาร์บัค    

เช้า  บริการอาหารเช้า ที่ โรงแรม   หลงัอาหารนาํท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ซ่ึงกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยวา่ “ซี

หูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเน้ือท่ี 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาว

โดยรอบวดัได ้15 กม. นํ้าลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร ล่องเขา้สู่เขตทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด 3 สะพานดงัเขา้สู่เขตทะเลสาบซี

หูเก่า ชมทิวทศัน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ซ่ึงไดแ้ก่ ตว้นฉานเสียน ซานถาน อ้ินเหยิน และหนานผิงอ่วนจง ให้

ท่านไดด่ื้มดํ่ากบับรรยากาศของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย (เรือล่องทะเลสาบซีหูเป็นเรือ

แบบเหมาลาํ ขอสงวนสิทธ์ิใช้เรือแบบจอยกรณลีกูค้าไม่ครบกรุ๊ป 16 ท่านขึ้นไป)    

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านสู่ โรงงานผ้าไหม ชมการผลิตผา้นวมจากรังไหม 

และผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากผา้ไหม ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ ผา้พนัคอ ฯลฯ  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ มหานครเซ่ียงไฮ้ ชม

เซ่ียงไฮม้หานครท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน ท่ีไดรั้บการพฒันาจนถูกขนานนามว่า “ปารีส ตะวนัออก” เป็น

ศูนยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวนัออกเฉียงใต ้มีพื้นท่ี 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14  

ลา้นคน เป็นเมืองท่าพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต ้  นาํท่านสู่ หาดเจ้าพ่อเซ่ียงไฮ้ (หาดไหว้ธาน) ซ่ึงเป็นตน้

กาํเนิดอนัลือช่ือของตาํนานเจา้พ่อเซ่ียงไฮ ้เป็นถนนท่ีสวยงามอนัดบัหน่ึงของเมืองเซ่ียงไฮ ้ระหว่างทางผ่านเขต

เช่าของประเทศต่างๆในสมยัอาณานิคมพร้อมชมอาคารสูงตระหง่านซ่ึงเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรปรวมทั้งตึก

ธนาคาร กรุงเทพท่ีปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า  อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัท่ี ถนนนานกงิ ถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียง

ของเมืองเซ่ียงไฮ ้สองขา้งทางจะมีร้านคา้จาํหน่ายสินคา้ต่างๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม.  จากนั้นนาํ

ท่านสู่ ตึกสตาร์บัค สาขาใหญ่ที่สุดในโลก อาคาร 2 ชั้น พื้นท่ีกว่า 2,700 ตารางเมตร พร้อมพนกังานกว่า 400 คน 

เป็นร้านสตาร์บคัสาขาแรกและสาขาเดียวท่ีมอบประสบการณ์ดิจิตอลให้กบัลูกคา้ไปพร้อมๆกบัการจิบกาแฟ 

พฒันาแอปลิเคชัน่โดยอาลีบาบา 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัทีเ่ซ่ียงไฮ้  โรงแรม  VIENA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห้่า  ศูนย์สมุนไพรบัวหิมะ – ตลาดร้อยปีเฉินหวงัเมี่ยว – ร้านหยก – ตลาดเถาเป่า    

เช้า  บริการอาหารเช้า ที่ โรงแรม หลงัอาหารนาํท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามญัประจาํบา้นท่ีมี

ช่ือเสียงของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนท่ีมีช่ือเสียงมากว่าพนัปี พร้อมรับบริการนวดเทา้คลาย

ความเม่ือยลา้ ฟรีไม่มีค่าใชจ่้าย  จากนั้นนาํท่านสู่  ตลาดร้อยปี หรือตลาดเฉินหวังเม่ียว ซ่ึงเป็นตลาดเก่าแก่ ท่ีชาว

เซ่ียงไฮนิ้ยมมาจบัจ่ายซ้ือของกนัท่ีน่ี ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง ของฝาก  นอกจากมีสินคา้พื้นเมืองแลว้ท่ีน่ี 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยงัอนุรักษ์บา้นเรือนโบราณสมยัราชวงศ์หมิงและชิงไวเ้ป็นอย่างดี ท่านสามารถไปต่อแถวรอซ้ือเส่ียวหลงเปา 

ซาลาเปาช่ือดงัท่ีร้านตน้ตาํหรับไดท่ี้น่ีดว้ย   

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่  โรงงานหยกจีน ฟังคาํบรรยายคุณค่าของ

หยกจีนในรูปแบบเคร่ืองประดับนําโชคท่ีคนจีนนิยมมีไวค้รอบครอง จากนั้ นนําท่านช้อปป้ิงสินคา้ยี่ห้อดัง

มากมายท่ี ตลาดเถาเป่า ใหท่้านต่อรองราคาไดเ้ท่าท่ีท่านพอใจ   

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัทีเ่ซ่ียงไฮ้  โรงแรม  VIENA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห่ก  เซ่ียงไฮ้ – กรุงเทพฯ   

03.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินผูต่ง 

06.50 น. นาํท่านเหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี XJ 671 *** บริการอาหารบนเคร่ือง 

10.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

อตัราค่าบริการ *** อาจมกีารเปลีย่นแปลง ไฟล์ บินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *** 
 

กาํหนดการเดนิทาง ทวัร์ราคาพเิศษไม่มรีาคาเดก็   พกัเดีย่ว 

วนัที ่28 ธ.ค. – 2 ม.ค. , 29 ธ.ค. – 3 ม.ค.  2562   19,999.- 3,500 
 

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีก่่อนทุกคร้ัง หากไม่มีการ

สอบถามเจ้าหน้าทีบ่ริษัทก่อนทาํการซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศทีก่ล่าวไว้ข้างต้น ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆ 
 

รายการนีจ้ะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเทีย่วจนี เพ่ือโปรโมทการท่องเทีย่ว ร้านไข่มุก , ร้านชาเขยีวหลงจิง่ 

ร้านผ้าไหม ร้านบัวหิมะ และร้านหยก  แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ 60 - 90 นาท ี

 หากลูกค้าท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าร้าน กรุณาชําระท่านละ 2,000 บาทต่อร้านต่อท่าน** 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ ชั้นประหยดั  - ค่าภาษีสนามบิน 

- ค่าโรงแรมท่ีพกั        - ค่าอาหารตามรายการ       

- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   - ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   

- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท     

*** ค่านํา้หนักกระเป๋า ท่านละ 20 กโิลกรัม/ ท่าน  กรณทีีนํ่า้หนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํา้หนักทีเ่กนิเอง  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

-ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วีดีโอ 

-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ   -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

-ทิปเดก็ยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,000 บาท ชําระพร้อมค่าทวัร์ หรือ ***ท่านละ 1,500 บาท  

กรณปีระเทศจีนประกาศยกเลกิวซ่ีากรุ๊ปเป็นการช่ัวคราว*** 

- ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น , คนขบัรถ และหัวหน้าทวัร์ 1,500 บาท/ท่าน ตลอดการเดนิทาง  
 

เง่ือนไขการสารองทีน่ั่ง 

- การจอง มัดจําท่านละ 8,000 บาท พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  

- ชาํระยอดส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  

@ @  เอกสารสําหรับย่ืนวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป ส่งเอกสารไปทาํทีเ่มืองจีน @ @ 

- สําเนาพาสปอร์ตถ่ายแบบเต็ม 2 หน้าให้ชัดเจน 

@ @  เอกสารสําหรับย่ืนวซ่ีาจีนเดี่ยว กรณย่ืีนทีส่ถานฑูตจีนทีเ่มืองไทย  @ @ 

1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  

- รูปถ่ายต้องเป็นไปตามระเบียบใหม่ของการขอวซ่ีาจีน 

2. ท่ีอยูปั่จจุบนั+ท่ีอยูท่าํงาน+เบอร์โทรศพัทผ์ูเ้ดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับผู้เดนิทางที่เป็นเดก็อายุตํา่กว่า 18 ปี  

1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  

2. สาํเนาสูติบตัร (เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 6 ปี ขอสูติบตัรตวัจริง ) 

3. สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาหนา้พาสปอร์ตของบิดาและมารดา 

4. หากมีการเปล่ียนช่ือหรือนามสกลุ กรุณาแนบเอกสารมาดว้ย 

5. หากเดก็อายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางกบัพอ่หรือแม่  

กรุณาขอหนงัสือใหค้วามยนิยอม จากทางเขตหรืออาํเภอ พร้อมระบุช่ือของท่านท่ีพาเดก็เดินทางดว้ย 

6. กรณีบิดาและมารดาแยกทางกนั ตอ้งสาํเนาทะเบียนหยา่และเอกสารขอดูแลบุตร  

สําหรับผู้เดนิทางที่เกดิที่ประเทศจีน 

1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  

2. กรอกขอ้มูลเบ้ืองตน้ (ท่ีแนบทา้ยรายการทวัร์) 

3. หากเป็นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าท่ีเคยมีวีซ่าจีน 

4. หากไม่เคยเดินทางเขา้ประเทศจีน แนบพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า 

หมายเหตุ : โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปลีย่นระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า              
                                                           

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า 

- ยืน่วีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท 

 

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวซ่ีาในกรณีดงัน้ีคือ 

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  

2. นาํรูปเก่าท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้

3. นาํรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวดา้นหลงั ยนืเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพื่อยืน่วีซ่า 

4. นาํรูปท่ีเป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปท่ีใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

เง่ือนไขในการให้บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย 

เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเม่ือท่านจองและจ่ายมัดจําแล้ว ถ้าผู้

จองยกเลกิจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณทีีอ่อกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว หากมีการยกเลกิหรือขอเล่ือนการเดินทาง ผู้

จองจะไม่สามารถทาํเร่ืองขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 

1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยืน่วีซ่าไปแลว้หรือมีค่า

ใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 

3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผดิชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ้ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑท่ี์สายการ

บินกาํหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้      

4. กรณีท่ีท่านซ้ือตัว๋เพิ่ม เกินจากจาํนวนตัว๋ท่ีมีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัว๋ผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถ

เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง หรือเปล่ียนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามกาํหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัว๋เตม็ใบ  

 

หมายเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการท่ีกาํหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการบินกาํหนด 

-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบินและตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหาย

ต่างๆท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน การจลาจล การเปล่ียนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบิน ภยั

ธรรมชาติ หรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้หรือจาก

อุบติัเหตุต่างๆ  

-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิด

ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 

-กรุณาอย่านําส่ิงของมีค่าติดตวัหรือนําใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการ

เดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยูก่บัดุลย

พินิจของสายการบินท่ีจะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    

-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ท่ีทาํให้มิสามารถ

เดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 

-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือ

การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ 

ไม่อาจเรียกค่าบริการ 

-โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการหรือทดแทนรายการ

ท่องเท่ียวบางรายการ 

 

บริษทัฯมีประกนัอบัุตเิหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 500,000 บาท 


	วันแรก  ท่าอากาศยานดอนเมือง
	วันที่สอง  ดอนเมือง – เซี่ยงไฮ้ – ซูโจว – วัดฉงหยวน - อู๋ซี – ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว
	วันที่สาม  พระใหญ่หลิงซาน ศาลาฝานกง (รถกอล์ฟ) – อู๋ซี – หังโจว – สวนใบชา
	วันที่สี่  ล่องเรือทะเลสาบซีหู – โรงงานผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – หาดไหว่ธาน – ถนนนานกิง – ตึกสตาร์บัค
	วันที่ห้า  ศูนย์สมุนไพรบัวหิมะ – ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว – ร้านหยก – ตลาดเถาเป่า
	วันที่หก  เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ
	รายการนี้จะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเที่ยวจีน เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว ร้านไข่มุก , ร้านชาเขียวหลงจิ่ง
	ร้านผ้าไหม ร้านบัวหิมะ และร้านหยก  แต่ละร้านใช้เวลาในการนำเสนอประมาณ 60 - 90 นาที
	หากลูกค้าท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าร้าน กรุณาชำระท่านละ 2,000 บาทต่อร้านต่อท่าน**
	สำหรับผู้เดินทางที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
	1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
	2. สำเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ขอสูติบัตรตัวจริง )
	3. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดาและมารดา
	4. หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาแนบเอกสารมาด้วย
	5. หากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับพ่อหรือแม่
	กรุณาขอหนังสือให้ความยินยอม จากทางเขตหรืออำเภอ พร้อมระบุชื่อของท่านที่พาเด็กเดินทางด้วย
	6. กรณีบิดาและมารดาแยกทางกัน ต้องสำเนาทะเบียนหย่าและเอกสารขอดูแลบุตร
	สำหรับผู้เดินทางที่เกิดที่ประเทศจีน
	1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง  + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
	2. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์)
	3. หากเป็นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เคยมีวีซ่าจีน
	4. หากไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน แนบพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า
	สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ




