
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 เมนพูเิศษ... ซีโ่ครงหมูอูซ๋,ี เสีย่วหลงเปา, ไกข่อทาน, หมูตงปอ และ 

ไกแ่ดง โตะ๊ละ 2 ตวั   

 มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ ่

พกั 2 -3 ทา่น 
ตอ่หอ้ง 

ราคาเด็ก 
(อายุ 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 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
วนัแรก      กรงุเทพมหานคร  (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 

  

21.30 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั 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 าหนา่ยอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่ง) 

05.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิ่างไหผู่ต่ง มหานครเซีย่งไฮ ้ประเทศจนี (เวลาทอ้งถิน่

ประเทศจนี เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรยีบรอ้ย 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอู๋ซ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) ซ ึง่ไดร้ับการขนานนามว่า 
“เซีย่งไฮน้อ้ย” เนื่องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมทีม่ีทะเลสาบไท่หูลอ้มรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็น 1 

ใน 5 แห่งทะเลสาบน ้าจดืทีม่ีขนาดใหญ่ของจีน เป็นเมืองเก่าแก่ประวัตศิาสตรย์าวนานร่วมสามพัน

กว่าปีในยุคราชวงศโ์จวและฉนิ  

น าทา่นนมัสการ พระใหญห่ลงิซานตา้ฝ๋อ (รวมรถ

แบตเตอรี)่ น าทุกท่านชมพระพุทธรูปปางหา้มญาติ

ทองส ารดิองคใ์หญ่ทีเ่ขาหลงิซาน ซึง่มีความสงู 88 

เมตร หนัก 700 ตัน ประทับอยู่บนเนนิเขาหลงิซาน 

หันพระพักตรอ์อกสูท่ะเลสาบไท่หู เป็นพระพุทธรูปที่

มพีระพักตรง์ดงาม หากเมือ่เดนิไปทางใดก็เหมอืนว่า

องคพ์ระก าลงัมองตามเราอยู่ นอกจากนี้วัดหลงิซาน

ยังมีจุดแสดงรูปปั้นจ าลองพระพุทธเจา้ก าเนิดใน

ดอกบัว โดยกลีบดอกบัวค่อยๆบานออก ผสานกับ

การแสดงน ้าพุดนตรี จนกระทั่งก าเนดิพระพุทธเจา้

ข ึน้ เป็นการแสดงทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ !! ซีโ่ครงหมอููซ๋ ี(2) 
บา่ย  น าทา่นชม รา้นไขม่กุ  ประเทศทีผ่ลติไขมุ่กน ้าจดืรายใหญ่ทีส่ดุในเวลานี้ ใหท้า่นไดม้โีอกาสเลอืก

ซือ้ตามอธัยาศยั 

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

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 

(วนัข ึน้ปีใหม)่ 
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

เจียง ซึง่มีความมั่งคั่งมากทีส่ดุแห่งหนึง่ เป็นแหลง่เภสชัอุตสาหกรรมและสถาบันศลิปะทีม่ชีือ่เสยีง

แห่งหนึง่ของประเทศจีน ซึง่ในอดตีมีค าเปรียบเปรยถงึความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า 

“บนฟ้ามีสวรรค ์บนดนิมี ซู(โจว) หัง(โจว)” เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์อันงดงามสองฟากถนน เมือง

หังโจว เคยไดร้ับการจัดอันดบัว่าเป็นเมอืงทีน่่าอยู่ล าดบัตน้ๆ ของเมอืงจนี ในปัจจุบันนอกจากขึน้ชือ่

เรื่องชาหลงจิง่แลว้ เมืองหังโจว ยังเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของ อาลีบาบา เจา้พ่อธุรกจิ อีคอม

เมอรซ์ ยักษ์ใหญ่ของโลก อกีดว้ย 

น าท่านเดนิทางสู ่ถนนโบราณเหอฝั่งเจยี เป็นถนน

สายหนึง่ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม

อันเก่าแก่ของหังโจวไดอ้ย่างด ีถนนสายนี้มีความยาว 

460 เมตร กวา้ง120เมตร ในปัจจุบันยังคงไวซ้ ึง่สภาพ

ดัง้เดมิของสิง่ปลกูสรา้งโบราณสว่นหนึง่แลว้ บา้นเรอืน

ทัง้สองขา้งทางทีส่รา้งข ึน้ใหม่ลว้นสรา้งจากไมแ้ละมุง

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 ูซ ึง่กวจีนีบรรยาย

เปรียบเปรยว่า “ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุก

อรยิาบท ซหีูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซหีูมีเนื้อที ่

5.66 ตารางกโิลเมตร ความยาวโดยรอบวัดได ้15 

กม. น ้าลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร ล่องเขา้สูเ่ขตทะเลสาบ

ซีหูใหม่ ลอด 3 สะพานดังเขา้สู่เขตทะเลสาบซหีู

เก่า ชมทวิทัศน์สบิแห่งของทะเลสาบซหีู ซ ึง่ไดแ้ก่ 

ตว้นฉานเสยีน ซานถาน อิน้เหยนิ และหนานผงิอ่วน

จง ใหท้่านไดด้ื่มด ่ากับบรรยากาศความงามใน

ทะเลสาบในบรรยากาศทีผ่่อนคลาย 

น าทา่นแวะ ชมิชาที ่หมูบ่า้นใบชา ใหท้า่นไดล้องชมิ “ชาผู่เอ่อร”์ ชาทีม่ชีือ่เสยีงของมณฑลยูนาน 

ชมการสาธติขัน้ตอนการชงชาผู่เอ่อร ์ใบชาทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นใบชาเพือ่สขุภาพและความงาม 

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

พืน้เมอืงของเมอืงหังโจว ทกุทา่นจะไดส้มัผัสบรรยากาศการเก็บผลไมด้ว้ยตวัทา่นเองใหท้า่นไดเ้ดนิ

ชมสวนและถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ พรอ้มเลอืกซือ้เป็นของฝาก  

(หมายเหต ุ: หากสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย ทางบรษิทัฯจะเปลีย่นเป็นผลไมอ้ ืน่ๆ แทน เชน่ 

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

แนะน า และดูตามความเหมาะสมของวนัเดนิทาง วา่มสีวนผลไมช้นดิใดทีส่ามารถใหลู้กคา้

ชมไดบ้า้ง ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัวนัเดนิทางเป็นหลกั โดยจะแจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทางเขา้ชม 1 วนั) 

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

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่มหานครเซีย่งไฮ ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) มหานครทีใ่หญ่

ทีส่ดุของประเทศจีน ตัง้อยู่บรเิวณปากแม่น ้าแยงซ ีเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกจิทาง

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

ขนาดใหญ่แห่งทะเลจนีใต ้ทีไ่ดร้ับการพัฒนาจนถกูขนานนามว่า “นครปารสีแห่งตะวันออก” 

น าท่านชม ร้านหมอนยางพารา (Rubber Pillow Shop) ใหท้่านไดเ้ลือกชมสนิคา้และ
ผลติภณัฑเ์ครือ่งนอนเพือ่สขุภาพชนดิตา่งๆ  
น าท่านชม รา้นผา้ไหม ที่ข ึน้ชือ่ของประเทศของจีน  ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้ที่ท าจากผา้ไหม 

เชน่ผา้ห่ม เสือ้ผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 



 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดนิทางสู่ รา้นกาแฟ Starbucks Reserve Roastery สตารบ์คัสส์าขาใหม่ที่นคร

เซีย่งไฮ ้มาพรอ้มกับความยิง่ใ  หญ่อลังการ ครองต าแหน่งสตารบ์ัคสท์ี่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก 

เปิดใหบ้ริการ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มี

เครือ่งดืม่หลากหลายมากกว่า 100 ชนดิ รวมทัง้

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

นอกจากนั้นยังมีอาหารและขนมมากมาย ใน

ส่วนเบเกอรี่ที่ใชช้ื่อว่า  Princi™ ซึ่งเป็นการ

ร่วมมือกับรา้นเบเกอรีช่ ือ่ดังจากอติาล ีและเป็น

สาขาแรกในเอเชยี มีการท าขนมกันสดๆ ใหม่ๆ 

ที่รา้นทุกวันมากกว่า 80 ชนิด โดยเชฟชาวจีน

มากกว่า 30 คนนอกจากนี้  สตาร์บัคส์ยังน า

เทคโนโลยี AR สรา้งความสนุกสนานใหก้ับ

ลกูคา้ โดยร่วมมอืกบับรษัิทจนียักษ์ใหญ่ อาลบีา

บา เมื่อจ่อโทรศัพทไ์ปยังจุดต่างๆ ในรา้น เชน่ ถังคั่วกาแฟ ก็จะมีรายละเอียดต่างๆ ปรากฏขึน้ใน

โทรศพัท ์และลกูคา้ยังไดส้นุกสนานไปกบัการจ่อโทรศพัทไ์ปยังจุดตา่งๆ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ !! 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 ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น ้าหวงผู่มคีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4

กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ือ่ว่า “พพิธิภณัฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็นสญัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของ

นครเซี่ยงไฮ ้อีกทัง้ถือเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารที่ส าคัญ แห่งหนึ่งของเซีย่งไฮ ้

ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบ

โรมัน โกธคิ บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นทีต่ัง้ของ

หน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศลุกากร โรงแรม และส านักงานใหญ่ 

น าทา่น ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์อุโมงคล์อดแม่น ้าสายแรกในประเทศจีน เพือ่ขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มใช ้

เวลาประมาณ 5 นาท ีภายในอุโมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอร ์เป็นรูปตา่งๆ 

น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนนานกงิ ถนนแห่งนี้เปรยีบเหมือนย่านสลีมของเมอืงไทย หรอืย่านออรช์ารด์ 

ของสงิคโปร ์ถนนนี้มคีวามยาวประมาณ 5 กโิลเมตร มหีา้งสรรพสนิคา้มากมายอยู่บนถนนแห่งนี้เป็น

ย่านทีค่กึคกัและทนัสมัยทีส่ดุในเซีย่งไฮ ้ 

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

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้ ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซึง่เป็นอีกวธิีหนึ่งในการผ่อนคลาย

ความเครยีด ปรับสมดลุใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่งั หรอืทีรู่จ้กั

กันดีในชือ่ บวัหมิะ สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยา

สามัญประจ าบา้น 

น าทา่นชม รา้นหยก ชาวจนีมคีวามเชือ่ว่าหยกเป็นอัญมณีล ้าคา่กว่าทองและเพชร เป็นสริมิงคลแก่

ผูท้ีไ่ดม้าครอบครอง ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นเครือ่งประดบัน าโชคตามอัธยาศยั 

น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเฉงิหวงัเมีย่ว หรอืทีเ่รยีกกนัว่า วดัเทพเจา้ประจ าเมอืง เคยตัง้อยู่ใจกลาง

เมอืงเกา่ ซึง่ไดก้ลายเป็นศนูยร์วมสนิคา้ และอาหารพืน้เมอืงทีแ่สดงถงึเอกลกัษณ์ของชาวเซีย่งไฮม้ี

การผสมผสานระหว่างอดตีและปัจจุบันไดอ้ย่างลงตัว ซึง่เป็นย่านสนิคา้ราคาถูกทีม่ีชือ่อีกย่านหนึง่

ของนครเซีย่งไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 

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 าหนา่ยอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่ง) 

10.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และ

ค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 
**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบ

จ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอัน

เนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมือง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณี

อื่นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมีตัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็น

ผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่ม่

ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่าน

รายการและเงื่อนไขขอ้ตกลงอย่างละเอียดก่อนท าการจองทัวร์หรือช าระเงนิจากนัน้จะถือว่าลูกคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบทกุกรณี. 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล  คอื รา้น

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

ไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาล

ทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีาร

บงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากท่านตอ้งการ

แยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 

400 หยวน/ทา่น/รา้น 

 

** ราคาส าหรบัลกูคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 5,888 บาท  

ยกเวน้ชว่งปีใหม ่ ราคา 8,888 ** 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ราคาเด็กทารก (อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 5,000.- 

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ และวซีา่ 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ช ิน้ น ้าหนักไม่เกนิ 20 กก. 
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

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

ไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้)   
× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่ว 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพ ิม่ ทา่นละ 2,000 บาท** 
× คา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ/ทา่น  สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์่านละ 

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

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 
× ค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่ง หากสายการบนิมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิเ์ก็บเพิม่ตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง 
× คา่วซีา่จนีส าหรับชาวตา่งชาต ิ
× คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
× คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ต ่า 25 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระ
ค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน สว่นทีเ่หลอื  

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

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

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อย่างต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้

ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมื่อท่าน
ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

3. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

5. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

6. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครั ้งหนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

7. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

8. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

9. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

10. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่

ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 

เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

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

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตห้วัน หรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขบัรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

14. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ        

มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม
การเดนิทาง 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊  (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!!) 

 ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุถงึวันเดนิทางไป-กลับ 

ตอ้งมหีนา้ว่าง อย่างนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนัน้ บรษัิทฯ จะไม่
รับผดิชอบกรณี ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฎเิสธการเดนิทางของท่าน ** โดยท่านถ่ายรูป หรอื 
สแกนสหีนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีูปท่าน) แบบเต็มหนา้ รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน 

ไมด่ า ไมเ่บลอ หา้มขดี เขยีนลงบนหนา้หนงัสอืเดนิทางโดยเด็ดขาด **  
(หมายเหตุ : หนังสอืเดนิทางตอ้งไม่มกีาร ช ารุดใดๆ ทัง้สิน้ ถา้เกดิการช ารุด เจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืง จะปฎเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได ้
 รูปถ่ายส ีหนา้ตรง เห็นใบหู หา้มใส่เส ือ้ขาว หา้มใส่เครือ่งประดบั พืน้หลงัสขีาวเท่าน ัน้ 

สามารถใชโ้ทรศพัทม์อืถอืถา่ยไดแ้ละสง่ใหเ้จา้หนา้ทีท่างไลน ์(ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์   
 หนงัสอืเดนิทางเล่มจรงิ ตอ้งมีหนา้ว่าง อย่างนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราวซี่าและตราเขา้-

ออก ลูกคา้ถือไปทีส่นามบนิเอง ณ วันเดนิทาง (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเล่มทึส่่งชือ่ใหท้าง
บรษิทัท าวซีา่เทา่น ัน้) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           รปูถา่ยวางคูก่บัพาสปอรต์ 

 

  พาสปอรต์ตอ้งถา่ยใหต้ดิท ัง้ 2 หนา้ แบบตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 

รายการทวัร.์............................................................................... วันเดนิทาง........................................ 

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

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี..............ทา่น) 

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

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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

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

 

 

 
ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

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

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

 
 

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

1    

2    

3    

4    

5    
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10    


