
 

 

เซีย่งไฮ ้หงัโจว อูซ๋ ี5 วนั 3 คนื 
 ซุปตาร.์.. แดนเจา้พอ่ 

ก าหนดการเดนิทาง ตลุาคม-ธนัวาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
  

โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ)  
❖ พระใหญห่ลงิซาน พระพทุธรปูสมัฤทธิท์ ีส่งูทีส่ดุในโลก  



❖ ลอ่งเรอืสมัผสัความงามแหง่ ทะเลสาบซหี ูต านานแหง่นางพญางขูาว 
❖ สวนผลไม ้เลอืกเก็บ เลอืกชมิ ผลไดส้ดๆ จากสวนดว้ยตวัทา่นเอง 
❖ รา้นกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญแ่ละสวยทีส่ดุในโลก 
❖ เมนูพเิศษ... ซีโ่ครงหมอููซ๋,ี เสีย่วหลงเปา, ไกข่อทาน, หมตูงปอ และ 

ไกแ่ดง โตะ๊ละ 2 ตวั   

❖ มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่
พกั 2 -3 ทา่น 

ตอ่หอ้ง 

ราคาเด็ก 
(อาย ุ2-18 ปี) 

พกัเดีย่ว 

16 - 20 ตลุาคม 2562 10,888.- 13,888 3,500 

17 - 21 ตลุาคม 2562 10,888.- 13,888 3,500 

23 - 27 ตลุาคม 2562 (วนัปิยะมหาราช) 11,888.- 14,888 3,500 

24 - 28 ตลุาคม 2562 10,888.- 13,888 3,500 

30 ตลุาคม – 03 พฤศจกิายน 2562 10,888.- 13,888 3,500 

31 ตลุาคม – 04 พฤศจกิายน 2562 10,888.- 13,888 3,500 

06 - 10 พฤศจกิายน 2562 9,888.- 12,888 3,500 

07 - 11 พฤศจกิายน 2562 10,888.- 13,888 3,500 

13 - 17 พฤศจกิายน 2562 10,888.- 13,888 3,500 

14 - 18 พฤศจกิายน 2562 10,888.- 13,888 3,500 

20 - 24 พฤศจกิายน 2562 10,888.- 13,888 3,500 

21 - 25 พฤศจกิายน 2562 10,888.- 13,888 3,500 

27 พฤศจกิายน – 01 ธนัวาคม 2562 10,888.- 13,888 3,500 

28 พฤศจกิายน – 02 ธนัวาคม 2562 10,888.- 13,888 3,500 

04 ธนัวาคม  –  08 ธนัวาคม 2562 

(วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ ร.9) 
11,888.- 14,888 3,500 

05 ธนัวาคม  –  09 ธนัวาคม 2562 

(วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ ร.9) 
11,888.- 14,888 3,500 

11 ธนัวาคม  –  15 ธนัวาคม 2562 10,888.- 13,888 3,500 

12 ธนัวาคม  –  16 ธนัวาคม 2562 10,888.- 13,888 3,500 

18 ธนัวาคม  –  22 ธนัวาคม 2562 10,888.- 13,888 3,500 

19 ธนัวาคม  –  23 ธนัวาคม 2562 10,888.- 13,888 3,500 



 
 

 
วนัแรก      กรงุเทพมหานคร  (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 

  

21.30 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1  ช ัน้ 3 ประต ู4 เคาทเ์ตอร ์4 สาย

การบนิไทย แอรเ์อเซยีเอก๊ซ ์(XJ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและน าทา่น

โหลดสมัภาระ  

วนัทีส่อง   ทา่อากาศยานดอนเมอืง-ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง-เซีย่งไฮ-้อูซ๋ ี  

 พระใหญห่ลงิซานตา้ฝ๋อ (รวมรถแบตเตอรี)่-รา้นไขม่กุ-อูซ๋-ีหงัโจว-ถนนโบราณเหอฝั่งเจยี 

00.15 น. ออกเดนิทางสู ่มหานครเซีย่งไฮ ้ประเทศจนี โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่

XJ 760 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง 15 นาท)ี 

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

05.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิ่างไหผู่ต่ง มหานครเซีย่งไฮ ้ประเทศจนี (เวลาทอ้งถิน่

ประเทศจนี เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรยีบรอ้ย 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอู๋ซ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) ซึง่ไดรั้บการขนานนามว่า 
“เซีย่งไฮน้อ้ย” เน่ืองจากเป็นเมอืงอุตสาหกรรมทีม่ทีะเลสาบไท่หูลอ้มรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็น 1 

ใน 5 แห่งทะเลสาบน ้าจดืทีม่ขีนาดใหญ่ของจนี เป็นเมอืงเกา่แกป่ระวัตศิาสตรย์าวนานร่วมสามพัน

กวา่ปีในยคุราชวงศโ์จวและฉนิ  

น าทา่นนมัสการ พระใหญห่ลงิซานตา้ฝ๋อ (รวมรถ

แบตเตอรี)่ น าทุกท่านชมพระพุทธรูปปางหา้มญาติ

ทองส ารดิองคใ์หญ่ทีเ่ขาหลงิซาน ซึง่มคีวามสงู 88 

เมตร หนัก 700 ตัน ประทับอยู่บนเนินเขาหลงิซาน 

หันพระพักตรอ์อกสูท่ะเลสาบไทห่ ูเป็นพระพุทธรูปที่

มพีระพักตรง์ดงาม หากเมือ่เดนิไปทางใดก็เหมอืนวา่

องคพ์ระก าลังมองตามเราอยู่ นอกจากน้ีวัดหลงิซาน

ยังมีจุดแสดงรูปป้ันจ าลองพระพุทธเจา้ก าเนิดใน

ดอกบัว โดยกลีบดอกบัวค่อยๆบานออก ผสานกับ

การแสดงน ้าพุดนตรี จนกระทั่งก าเนิดพระพุทธเจา้

ขึน้ เป็นการแสดงทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ !! ซีโ่ครงหมอููซ๋ ี(2) 

บา่ย  น าทา่นชม รา้นไขม่กุ  ประเทศทีผ่ลติไขม่กุน ้าจดืรายใหญท่ีส่ดุในเวลาน้ี ใหท้า่นไดม้โีอกาสเลอืก
ซือ้ตามอธัยาศัย 

25 ธนัวาคม  –  29 ธนัวาคม 2562 10,888.- 13,888 3,500 

26 ธนัวาคม  –  30 ธนัวาคม 2562 10,888.- 13,888 3,500 

31 ธนัวาคม 2562  –  04 มกราคม 2563 

(วนัขึน้ปีใหม)่ 
14,888.- 17,888 3,500 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น   

คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 



น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงัโจว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) เมอืงหลวงของมณฑลเจ๋อ

เจยีง ซึง่มคีวามม่ังคั่งมากทีส่ดุแห่งหนึง่ เป็นแหล่งเภสัชอตุสาหกรรมและสถาบันศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีง

แห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึง่ในอดตีมคี าเปรียบเปรยถงึความสวยงามของเมอืงหังโจวและซโูจวว่า 

“บนฟ้ามสีวรรค ์บนดนิม ีซู(โจว) หัง(โจว)” เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์อันงดงามสองฟากถนน เมือง

หังโจว เคยไดรั้บการจัดอันดับวา่เป็นเมอืงทีน่่าอยูล่ าดับตน้ๆ ของเมอืงจนี ในปัจจุบันนอกจากขึน้ชือ่

เรื่องชาหลงจิง่แลว้ เมืองหังโจว ยังเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของ อาลีบาบา เจา้พ่อธุรกจิ อีคอม

เมอรซ์ ยักษ์ใหญข่องโลก อกีดว้ย 

น าท่านเดนิทางสู ่ถนนโบราณเหอฝั่งเจยี เป็นถนน

สายหนึง่ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม

อันเกา่แกข่องหังโจวไดอ้ย่างด ีถนนสายน้ีมคีวามยาว 

460 เมตร กวา้ง120เมตร ในปัจจุบันยังคงไวซ้ึง่สภาพ

ดัง้เดมิของสิง่ปลกูสรา้งโบราณสว่นหนึง่แลว้ บา้นเรอืน

ทัง้สองขา้งทางทีส่รา้งขึน้ใหม่ลว้นสรา้งจากไมแ้ละมงุ

หลังคาสีคราม อิสระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัยกับสนิคา้

พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึและของเลน่มากมาย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (3)   

พกั  โรงแรม SHUNCHANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่าม ลอ่งเรอืชมทะเลสาบซหี-ูหมูบ่า้นใบชา-สวนผลไมต้ามฤดกูาล-หงัโจว-เซีย่งไฮ-้รา้นหมอน

ยางพารา-รา้นผา้ไหม-รา้นกาแฟ Starbucks Reserve Roastery 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

  น าทา่น ลอ่งเรอืชมทะเลสาบซหี ูซึง่กวจีนีบรรยาย

เปรียบเปรยว่า “ซหีูเหมือนนางไซซ ีไซซสีวยทุก

อรยิาบท ซหีูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซหีูมเีน้ือที ่

5.66 ตารางกโิลเมตร ความยาวโดยรอบวัดได ้15 

กม. น ้าลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร ล่องเขา้สูเ่ขตทะเลสาบ

ซหีูใหม่ ลอด 3 สะพานดังเขา้สู่เขตทะเลสาบซหีู

เกา่ ชมทวิทัศน์สบิแห่งของทะเลสาบซหีู ซึง่ไดแ้ก ่

ตว้นฉานเสยีน ซานถาน อิน้เหยนิ และหนานผงิอว่น

จง ใหท้่านไดด้ื่มด ่ากับบรรยากาศความงามใน

ทะเลสาบในบรรยากาศทีผ่อ่นคลาย 

น าท่านแวะ ชมิชาที ่หมูบ่า้นใบชา ใหท้่านไดล้องชมิ “ชาผู่เออ่ร”์ ชาทีม่ชี ือ่เสยีงของมณฑลยนูาน 

ชมการสาธติขัน้ตอนการชงชาผูเ่ออ่ร ์ใบชาทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นใบชาเพือ่สขุภาพและความงาม 

น าท่านชม สวนผลไมต้ามฤดูกาล เชน่ ลูกทอ้, พุทรา, สาลี,่ เชอรร์ี,่ แอปเป้ิล เป็นตน้ เป็นผลไม ้

พืน้เมอืงของเมอืงหังโจว ทกุทา่นจะไดส้มัผัสบรรยากาศการเก็บผลไมด้ว้ยตัวทา่นเองใหท้า่นไดเ้ดนิ

ชมสวนและถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ พรอ้มเลอืกซือ้เป็นของฝาก  

(หมายเหต ุ: หากสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย ทางบรษิทัฯจะเปลีย่นเป็นผลไมอ้ืน่ๆ แทน เชน่ 

ลูกทอ้, พุทรา, สาลี,่ เชอรร์ี,่ แอปเป้ิล ฯลฯ อย่างใดอย่างหนึง่ โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผู ้

แนะน า และดูตามความเหมาะสมของวนัเดนิทาง วา่มสีวนผลไมช้นดิใดทีส่ามารถใหลู้กคา้

ชมไดบ้า้ง ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัวนัเดนิทางเป็นหลกั โดยจะแจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทางเขา้ชม 1 วนั) 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ !! ไกข่อทาน+หมตูงปอ (5)   

บา่ย น าท่านเดนิทางกลับสู ่มหานครเซีย่งไฮ ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) มหานครทีใ่หญ่

ทีสุ่ดของประเทศจีน ตัง้อยู่บรเิวณปากแม่น ้าแยงซ ีเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกจิทาง

ภาคตะวันออกเฉียงใต ้มพีืน้ที ่6,200 ตร.กม. มปีระชากรประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมอืงทา่พาณชิย์

ขนาดใหญแ่หง่ทะเลจนีใต ้ทีไ่ดรั้บการพัฒนาจนถกูขนานนามวา่ “นครปารสีแหง่ตะวันออก” 

น าท่านชม ร้านหมอนยางพารา (Rubber Pillow Shop) ใหท้่านไดเ้ลือกชมสินคา้และ
ผลติภัณฑเ์ครือ่งนอนเพือ่สขุภาพชนดิตา่งๆ  
น าท่านชม รา้นผา้ไหม ที่ขึน้ชือ่ของประเทศของจีน  ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจากผา้ไหม 

เชน่ผา้หม่ เสือ้ผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 



น าท่านเดนิทางสู่ รา้นกาแฟ Starbucks Reserve Roastery สตารบ์คัสส์าขาใหม่ทีน่คร

เซีย่งไฮ ้มาพรอ้มกับความยิง่ใ  หญ่อลังการ ครองต าแหน่งสตารบ์ัคสท์ีใ่หญ่และสวยทีสุ่ดในโลก 

เปิดใหบ้ริการ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มี

เครือ่งดืม่หลากหลายมากกวา่ 100 ชนดิ รวมทัง้

เ ค รื่ อ ง ดื่ ม ที่ มี เ ฉ พ า ะ ส า ข า น้ี แ ห่ ง เ ดี ย ว 

นอกจากนั้นยังมีอาหารและขนมมากมาย ใน

ส่วนเบเกอรี่ที่ใชช้ื่อว่า Princi™ ซึ่งเป็นการ

ร่วมมอืกับรา้นเบเกอรี่ชือ่ดังจากอติาล ีและเป็น

สาขาแรกในเอเชยี มกีารท าขนมกันสดๆ ใหม่ๆ 

ที่รา้นทุกวันมากกว่า 80 ชนิด โดยเชฟชาวจีน

มากกว่า 30 คนนอกจากน้ี สตาร์บัคส์ยังน า

เทคโนโลยี AR สรา้งความสนุกสนานใหก้ับ

ลกูคา้ โดยร่วมมอืกับบรษัิทจนียักษ์ใหญ ่อาลบีา

บา เมือ่จ่อโทรศัพทไ์ปยังจุดต่างๆ ในรา้น เช่น ถังคั่วกาแฟ ก็จะมรีายละเอยีดต่างๆ ปรากฏขึน้ใน

โทรศัพท ์และลกูคา้ยังไดส้นุกสนานไปกับการจ่อโทรศัพทไ์ปยังจุดตา่งๆ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ !! เสีย่วหลงเปา (6) 

ทีพ่กั  โรงแรม BAOLONG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่     หาดไวท่าน-ลอดอโุมงคเ์ลเซอร-์ถนนนานกงิ-รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ)-รา้นหยก 

 ตลาดเฉงิหวงัเมีย่ว 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

น าทา่นเดนิทางสู ่หาดไวท่าน ตัง้อยูบ่นฝ่ังตะวันตกของแมน่ ้าหวงผูม่คีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4

กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ือ่วา่ “พพิธิภัณฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็นสัญลักษณ์ทีโ่ดดเดน่ของ

นครเซีย่งไฮ ้อีกทัง้ถอืเป็นศูนย์กลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทีส่ าคัญ แห่งหนึ่งของเซีย่งไฮ ้

ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบ

โรมัน โกธคิ บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นทีต่ัง้ของ

หน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศลุกากร โรงแรม และส านักงานใหญ ่

น าท่าน ลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์อุโมงคล์อดแม่น ้าสายแรกในประเทศจนี เพือ่ขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มใช ้

เวลาประมาณ 5 นาท ีภายในอโุมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอร ์เป็นรูปตา่งๆ 

น าท่านเดนิทางสู ่ถนนนานกงิ ถนนแห่งน้ีเปรยีบเหมอืนย่านสลีมของเมอืงไทย หรอืย่านออรช์ารด์ 

ของสงิคโปร ์ถนนน้ีมคีวามยาวประมาณ 5 กโิลเมตร มหีา้งสรรพสนิคา้มากมายอยูบ่นถนนแหง่น้ีเป็น

ยา่นทีค่กึคักและทันสมัยทีส่ดุในเซีย่งไฮ ้ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ !! ไกแ่ดง โตะ๊ละ 2 ตวั (8) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ รา้นนวดเทา้ ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซึง่เป็นอีกวธิีหนึ่งในการผ่อนคลาย

ความเครยีด ปรับสมดลุใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ัง หรอืทีรู่จ้ัก

กันดีในชือ่ บวัหมิะ สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยา

สามัญประจ าบา้น 

น าท่านชม รา้นหยก ชาวจนีมคีวามเชือ่วา่หยกเป็นอัญมณีล ้าคา่กวา่ทองและเพชร เป็นสริมิงคลแก่

ผูท้ีไ่ดม้าครอบครอง ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นเครือ่งประดับน าโชคตามอัธยาศัย 

น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเฉงิหวงัเมีย่ว หรอืทีเ่รยีกกันวา่ วดัเทพเจา้ประจ าเมอืง เคยตัง้อยูใ่จกลาง

เมอืงเกา่ ซึง่ไดก้ลายเป็นศนูยร์วมสนิคา้ และอาหารพืน้เมอืงทีแ่สดงถงึเอกลักษณ์ของชาวเซีย่งไฮม้ี

การผสมผสานระหว่างอดตีและปัจจุบันไดอ้ย่างลงตัว ซึง่เป็นย่านสนิคา้ราคาถูกทีม่ชี ือ่อกีย่านหนึง่

ของนครเซีย่งไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (9) 

พกั  โรงแรม ENCORE RAMADA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีห่า้      ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง-กรงุเทพมหานคร(ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 

 

03.00 น. สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง (10)  

06.50 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X 

เทีย่วบนิที ่XJ 761 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง 25 นาท)ี 

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

10.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และ
ค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบ

จ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอัน

เน่ืองจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรือกรณี

อืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็น

ผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับสภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่ม่

ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่าน

รายการและเงื่อนไขขอ้ตกลงอย่างละเอียดก่อนท าการจองทัวร์หรือช าระเงนิจากนั้นจะถือว่าลูกคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่ร่วมโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล  คอื รา้น

ไขม่กุ, หมูบ่า้นใบชา, รา้นหมอนยางพารา, รา้นผา้ไหม, รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ), รา้นหยก ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุ

ไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาล

ทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีาร

บงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากท่านตอ้งการ

แยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 

400 หยวน/ทา่น/รา้น 

 

** ราคาส าหรบัลกูคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 5,888 บาท  

ยกเวน้ชว่งปีใหม ่ ราคา 8,888 ** 

ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 5,000.- 
ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ และวซีา่ 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร



เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน 
✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
✓ คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก. 
✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
✓ คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
✓ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× คา่วซีา่แบบกรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท  (ส าหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดนิทาง

ไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้)   
× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่ว 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 2,000 บาท** 
× คา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ/ทา่น  สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 

400 บาท/ทรปิ/ทา่น (เด็กช าระคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
× คา่ใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระทีม่ีน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 
× ค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่ง หากสายการบนิมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิเ์ก็บเพิม่ตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง 
× คา่วซีา่จนีส าหรับชาวตา่งชาต ิ
× คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
× คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ต ่า 25 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ
ค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน สว่นทีเ่หลอื  

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม
ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่
ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ
ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึ้นไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้
ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่าน
ออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ
สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 



 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

5. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

6. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

7. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

8. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

9. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

10. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

11. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ่้ายเพิม่  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

14. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ        
มอิาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม
การเดนิทาง 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊  (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!!) 
• ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุถงึวันเดนิทางไป-กลับ 

ตอ้งมหีนา้ว่าง อย่างนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราวซี่าและตราเขา้-ออก มฉิะนัน้ บรษัิทฯ จะไม่
รับผดิชอบกรณี ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฎเิสธการเดนิทางของท่าน ** โดยท่านถ่ายรูป หรอื 
สแกนสหีนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีูปทา่น) แบบเต็มหนา้ รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน 
ไมด่ า ไมเ่บลอ หา้มขดี เขยีนลงบนหนา้หนงัสอืเดนิทางโดยเด็ดขาด **  
(หมายเหตุ : หนังสอืเดนิทางตอ้งไม่มกีาร ช ารุดใดๆ ทัง้สิน้ ถา้เกดิการช ารุด เจา้หนา้ทีต่รวจคน
เขา้เมอืง จะปฎเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได ้

• รูปถ่ายส ีหนา้ตรง เห็นใบหู หา้มใส่เสือ้ขาว หา้มใส่เครือ่งประดบั พืน้หลงัสขีาวเท่าน ัน้ 
สามารถใชโ้ทรศพัทม์อืถอืถา่ยไดแ้ละสง่ใหเ้จา้หนา้ทีท่างไลน ์(ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์   

• หนงัสอืเดนิทางเลม่จรงิ ตอ้งมีหนา้ว่าง อย่างนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราวีซ่าและตราเขา้-
ออก ลูกคา้ถือไปทีส่นามบนิเอง ณ วันเดนิทาง (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทึส่่งชือ่ใหท้าง
บรษิทัท าวซีา่เทา่น ัน้) 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           รปูถา่ยวางคูก่บัพาสปอรต์ 

 

  พาสปอรต์ตอ้งถา่ยใหต้ดิท ัง้ 2 หนา้ แบบตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์............................................................................... วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



อาหาร   ไมท่านเน้ือวัว  ไมท่านเน้ือหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ ............................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 

 
 


