
 

BHT9190821 เซียงไฮ ้หงัโจว 5วนั 3คนื  

 

เซียงไฮ“้นครปารสีแหง่ตะวนัออก”หอไขม่กุ ทอ่งโลกไซเบอรอ์โุมงเลเซอร ์หาดไวท่าน 
สถานทีสดุโรแมนตดิจดุชมววิทีสวยทีสดุในเซียงไฮ ้ถา่ยรปูเช็คอนิสดุฮปิ ตกึสตารบ์คัสาขา
ใหญท่ีสดุในโลก หงัโจว“สวรรคบ์นดนิ” ทะเลสาบซหี ูตาํนานรกันางพญางขูาว ชอ้ปปิ; งถนน

โบราณเหอฝังเจยี ถนนนานจงิลู ่ตลาดกอ๊ปปี; เถาเป่าเฉนิ 

เมนูสดุพเิศษ:กุง้มงักร+ไกข่อทานหมพูนัปี+เสียวหลงเปา 

พกัหรโูรงแรมระดบั 4 ดาว (หงัโจว 1 คนื, เซียงไฮ ้2 คนื) 

บนิตรงโดยสายการบนิ NOK SCOOT 

คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่กรุป๊ ทา่นละ 1,500 บาท 

วนัที รายละเอยีดทอ่งเทียว 

1  สนามบนิดอนเมอืง 

2  เซียงไฮ-้เมอืงหงัโจว-หมูบ่า้นชาหลงจิง-ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี-ูถนนโบราณเหอฝังเจยี 

3  ลอ่งเรอืคลองขดุโบราณตา้ยวินเหอ-เมอืงโบราณซนิฉาง-เซียงไฮ ้- ตลาดเฉนิหวงัเมียว-ตกึ
สตารบ์คัสาขาใหญท่ีสดุในโลก 

4  ถา่ยรปูดา้นลา่งหอไขม่กุ-อโุมงคเ์ลเซอร-์หาดไวท่าน-ถนนนานจงิ - ตลาดเถาเป่า-สนามบนิผูต่ง 

5  สนามบนิดอนเมอืง 



 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดียว 

22 - 26 May 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

30 May - 03 Jun 2019  8,888  11,888 11,888 11,888 3,500 

06 - 10 Jun 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

12 - 16 Jun 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

20 - 24 Jun 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

27 Jun - 01 Jul 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

04 - 08 Jul 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

11 - 15 Jul 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

18 - 22 Jul 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

25 - 29 Jul 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

01 - 05 Aug 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

08 - 12 Aug 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

15 - 19 Aug 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

22 - 26 Aug 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

29 Aug - 02 Sep 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

05 - 09 Sep 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

12 - 16 Sep 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

19 - 23 Sep 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

25 - 29 Sep 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

17 - 21 Oct 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

24 - 28 Oct 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

 



 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที 1 สนามบนิดอนเมอืง 

17.30  คณะเดนิทาง พรอ้มกนัทีช ั;น 3 ผูโ้ดยสารขาออก สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง หนา้เคานเ์ตอร์
เช็คอนิหมายเลข 7สายการบนิ NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะนําขั 8นตอน
จากเจา้หนา้ที<) กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ที<สายการบนิดว้ยตวัทา่นเองตามนโยบาย
รักษาความปลอดภยัของสายการบนิ 

21.05  เดนิทางสู ่เมอืงเซียงไฮ ้โดยสายการบนิ Nokscoot เที<ยวบนิที< XW858 *คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหาร
บนเครื<อง*(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื<องดื<มบนเครื<อง) 

วนัที 2 เซียงไฮ-้เมอืงหงัโจว-หมูบ่า้นชาหลงจิง-ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี-ูถนนโบราณเหอฝังเจยี 

02.20  ถงึ สนามบนิผูต่ง เมอืงเซียงไฮ ้ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใหเ้รยีบรอ้ย นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี
พกั 

เขา้สูท่ ีพกั RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAR HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงัโจว (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชวัโมง) เป็นเมอืงหลวง
ของมณฑลเจอ๋เจยีง อยูห่า่งจากเซี<ยงไฮไ้ปทางตะวนัตกเฉียงใตร้าว 180 กโิลเมตร หังโจวเป็นหนึ<ง
ในเมอืงที<มคีวามเกา่แกท่ี<สดุของจนี (อกี 6 เมอืง ไดแ้ก ่ซอีาน โลว่หยาง เจอ้โจว ปักกิ<ง หนานจงิ 
และเสฉวน) หังโจวเป็นเมอืงซึ<งมคีวามมั<งคั<งมากที<สดุแหง่หนึ<ง เป็นแหลง่เภสชัอตุสาหกรรม และ
สถาบนัศลิปะที<มชีื<อเสยีงแหง่หนึ<งของประเทศจนี ซึ<งในอดตีมคํีาเปรยีบเปรยถงึความสวยงามของ
เมอืงหังโจวและซโูจววา่ “บนฟ้ามสีวรรค ์บนดนิม ีซ ู(โจว) หัง(โจว)” (สวรรคบ์นดนิ) เพลดิเพลนิกบั
ทวิทศันอ์นังดงามสองฟากถนน นําทา่นสู ่หมูบ่า้นชาหลงจิง แหลง่ผลติใบชาเขยีวที<ข ึ8นชื<อของจนี 
“หลงจิ<งฉา” กลา่วกนัวา่ “ดื<มชาหลงจิ<ง เพยีง 1 จบิ ปากจะหอมตลอดวนั” เนื<องจากวา่ชาหลงจิ<งนั8นมี
รสชาตทิี<ออ่นละมนุ จากยอดของใบชาที<มกีรรมวธิทํีาดว้ยการคั<ว ในขณะที<ใบชายงัสด ชาหลงจิ<งจงึ
ไดรั้บการยอมรับจากนักดื<มชาทั<วทกุมมุโลก เหมาะแกผู่ท้ี<กําลงัเริ<มหัดดื<  มชา เพราะชาจะมรีสออ่นๆ 
สสีวย รสหวานไมฝ่าด กลิ<นหอมจางๆ ที<สําคญัยงัมปีระโยชนม์ากมาย เชน่ บํารงุสายตา ลดไขมันใน
เสน้เลอืด ลดนํ8าหนัก เป็นตน้ 

เที<ยง  บรกิารอาหารเทียง ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่น ลอ่งเรอืชมทะเลสาบซหี ูชมทศันยีภาพอนังดงามและวจิติรตระการตาของทะเลสาบซหี ู
ชมทวิทศันส์บิแหง่ของทะเลสาบซหี ูพรอ้มฟังเรื<องราวซึ<งเป็นที<มาของตํานานรัก “นางพญางขูาว” กบั
ชายคนรักชื<อ “โขว้เซยีน”ชม ธรรมชาตอินังดงามรอบๆทะเลสาบ จนไดรั้บสมญานามจาก
นักทอ่งเที<ยววา่ “พฤกษชาตใินนครนิทร”์ นําทา่นชอ้ปปิ8ง ถนนโบราณเหอฝังเจยี เป็นถนนสายหนึ<ง
ที<สะทอ้นใหเ้ห็นประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมอนัเกา่แกข่องหังโจวไดอ้ยา่งด ีถนนสายนี8มคีวามยาว 
460 เมตร กวา้ง120เมตร ในปัจจบุนัยงัคงไวซ้ ึ<งสภาพดั 8งเดมิของสิ<งปลกูสรา้งโบราณสว่นหนึ<งแลว้ 
บา้นเรอืนทั 8งสองขา้งทางที<สรา้งขึ8นใหมล่ว้นสรา้งจากไมแ้ละมงุหลงัคาสคีราม อสิระชอ้ปปิ; งตาม
อธัยาศยักบัสนิคา้มากมาย 

คํ<า  บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร  

เขา้สูท่ ีพกั BALISHA HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 



 

 

วนัที 3 ลอ่งเรอืคลองขดุโบราณตา้ยวินเหอ-เมอืงโบราณซนิฉาง-เซียงไฮ ้- ตลาดเฉนิหวงัเมียว-ตกึ
สตารบ์คัสาขาใหญท่ีสดุในโลก 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่คลองขดุโบราณตา้ยวินเหอ คลองแหง่นี8มคีวามยาวท ้งัหมด ประมาณ1,794 
กโิลเมตร ซึ<งไหลผา่นปักกิ<ง, เทยีนสนิ, เหอเป่ย, ซานตง,เจยีงซแูละ เจอ้เจยีง นําทา่นลอ่งเรอืชมววิ
ทวิทศันส์องขา้งทางที<ยงัคงถกูรักษาแบบโบราณไวเ้ป็นอยา่งดนํีาทา่น  แวะชม โรงงานผลติผา้ไหม 
อนัลอืชื<อของจนี วธิกีารนําเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้เพื<อมาทําไสน้วมผา้หม่ไหม 

เที<ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษกุง้มงักร 

แวะชม รา้นยางพารา เลอืกซื8อผลติภณัฑท์ี<ผลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผา้หม่ ที<นอน กระเป๋า 
รองเทา้ ฯลฯ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณซนิฉาง สมัผัสกบัวถิชีวีติของชาวบา้นแ  ละธรรมชาติ
อนับรสิทุธิ ̀อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซื8อของฝากตามอธัยาศยั จากนั8นนําทา่นเดนิทางกลบัสู ่เซียงไฮ ้
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชวัโมง) เมอืงที<เต็มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมที<มี
ลวดลาย สวยงามตามแบบฉบบัยโุรป จนไดรั้บขนานนามวา่เป็น “นครปารสีแหง่ตะวนัออก”  เดนิทาง
สู ่ตลาดเฉนิหวงัเมียว หรอื ตลาดรอ้ยปีเซียงไฮ ้เป็นตลาดเกา่อาคารบา้นเรอืนบรเิวณนี8เป็น
สถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศห์มงิและชงิ ตกแตง่สไตลส์ถาปัตยกรรมแบบโบราณจนี ที<ยงัคง
ความงดงาม ทั 8งรา้นขายอาหาร รา้นขนมพื8นเมอืงอาหารขึ8นชื<อของที<นี<คอื เสี<ยวหลงเปา อนัลอืชื<อ 
และยงัมขีายของที<ระลกึตา่งๆมากมาย อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ8งตามอธัยาศยั นําทา่นถา่ยรปูเชค็อนิสดุชคิ
กบั ตกึสตารบ์คัสาขาใหญท่ีสดุในโลก เป็นอาคาร 2 ชั 8น พื8นที<กวา่ 2,700 ตารางเมตร พรอ้ม
พนักงานกวา่ 400 คน เป็นรา้นสตารบ์คัสาขาแรกและสาขาเดยีวที<มอบประสบการณ์ดจิติอลใหก้บั
ลกูคา้ไปพรอ้มๆกบัการจบิกาแฟ พัฒนาแอปลเิคชั<นโดยอาลบีาบา 

คํ<า  บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษเสียวหลงเปา 

เขา้สูท่ ีพกั RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAR HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัที 4 ถา่ยรปูดา้นลา่งหอไขม่กุ-อโุมงคเ์ลเซอร-์หาดไวท่าน-ถนนนานจงิ - ตลาดเถา
เป่า-สนามบนิผูต่ง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ทีหอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นผอ่นคลายความเมือยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยา
สมนุไพรจนี และนวดผอ่นคลายที ศนูยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณฟังเรื<องราว
เกี<ยวกบัการแพทยโ์บราณ ตั 8งแตอ่ดตีถงึปัจจบุนั การสง่เสรมิการใชส้มนุไพรจนีที<มมีานาน
นับพันปีพรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชี<ยวชาญ จากนั8นนําทา่นเดนิทางถา่ยรปู



 

ดา้นลา่ง หอไขม่กุ (ไมร่วมคา่ลฟิท)์ ที<ตั 8งอยูฝั่<งผูต่งรมิแมนํ่8าหวงัผู ่เขต ลูเ่จยีจุย่ แลว้
เสร็จเมื<อปี ค.ศ. 1993 มคีวามสงู 468 เมตร นับเป็นหอ TV ที<สงูที<สดุในเอเซยีและสงูดนั
ดบั 3 ของโลก จากนั8นนําทา่น อโุมงคเ์ลเซอร ์ใตแ้มนํ่8าหวงผู ่ลงไป 50 เมตร ภายใน
อโุมงคต์กแตง่ดว้ยแสงเลเซอร ์เป็นรปูตา่งๆ ตื<นตาตื<นใจ นําทา่นเที<ยวชม หาดเจา้พอ่
เซียงไฮโฉมใหม ่(หาดไวท่าน) ตน้กําเนดิอนัลอืชื<อของตํานานเจา้พอ่เซี<ยงไฮ ้เป็น
ถนนที<สวยงามอนัดบัหนึ<งของเมอืงเซี<ยงไฮ ้ระหวา่งทางผา่นเขตเชา่ของประเทศตา่งๆ ใน
สมัยอาณานคิม พรอ้มชมอาคารสงูตระหงา่น ซึ<งเป็นศลิปกรรมสไตลย์โุรป 

เที<ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษไกข่อทานหมพูนัปี 

เดนิทางสู ่ถนนนานจงิ หรอื นานจงิลู ่เป็นยา่นชอ้ปปิ8งเกา่แกท่ี<สดุของเซี<ยงไฮ ้เป็น
ตลาดซื8อขายของกนัคกึคกัตั 8งแต่<ทศวรรษ 1920 ตั 8งอยูฝั่<งผูซ่ ีกนิพื8นที<ยาวตั 8งแตฝั่<ง
ตะวนัตกของ “เดอะ บนัด”์ ถงึ “พเีพลิส ์สแควร”์ เป็นแหลง่ชอ้ปปิ8งสนิคา้แบรนดเ์นมจาก
ทั<วโลก แวะชมอญัมณีที<ประเทศจนียกยอ่งวา่มคีา่อยา่งลํ8าเลศิยิ<งกวา่ทองและเพชรนั<นก็
คอื หยกจนี ชาวจนีมคีวามเชื<อวา่หยกเป็นอญั  มณีลํ8าคา่ เป็นสริมิงคลแก ่ผูท้ี<ไดม้า
ครอบครอง ทําใหช้วีติเจรญิรุง่เรอืง สง่เสรมิใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มั<งคั<ง โชคด ีอายุ
ยนืยาว ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื8อ กําไลหยก แหวนหยก หรอื เผา่เยา้ ซึ<งเป็นเครื<องประดบันํา
โชค นําทา่นชอ้ปปิ8งอยา่งจใุจที< ตลาดเถาเป่า ตลาดจําหน่ายสนิคา้ราคาถกู มสีนิคา้ให ้
ทา่นเลอืกมากมาย อาทเิชน่ เสื8อผา้ ผา้ไหม รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา ฯลฯ 

คํ<า  บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร จากนั8นนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิผูต่ง 

 

วนัที 5 สนามบนิดอนเมอืง 

03.35  เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ 
Nokscoot เทียวบนิที XW857 

07.10  ถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

**กรณีลกูคา้ตอ้งการซื;อต ัfวเครืองบนิภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอกีคร ั;ง** 

สิงทีลกูคา้จาํเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนื<องจากเป็นทวัรร์าคาพเิศษที<ไดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเที<ยวแหง่เมอืงจนี ทกุ
เมอืง กําหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พื8นเมอืงใหนั้กทอ่งเที<ยวทั<วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บวั
หมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ,รา้นยางพารา ซึ<งจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีล
กบัราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเที<ยวทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะ
ซื8อหรอืไมซ่ื8อขึ8นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัซื8อใดๆทั 8งสิ8น 

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พื8นเมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามที<ระบุ
ไวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิ<ม รา้นละ 3,500 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกด์
ทอ้งถิ<นจะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 



 

-  ลกูคา้ทา่นใดที<อยูต่า่งจังหวดัและตอ้งออกตัeวภายในประเทศ (หรอืเครื<องบนิ, หรอืรถทวัร,์ หรอืรถไฟ) กรณุาสอบถาม
ที<เจา้หนา้ที<กอ่นทําการจองทวัรท์กุครั 8ง กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทดั เนื<องจากทางบรษัิทฯ 
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที<ขายเป็นหลกั 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลี<ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื<องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซื8อบตัรโดยสารภายในประเทศ เพื<อเดนิทางมาที<สนามบนิดอน
เมอืง กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นทําการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเที<ยวบนิ 
การยกเลกิเที<ยวบนิ มกีารยบุเที<ยวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี<ยนแปลง เนื<องจากสายการบนิพจิารณา
สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็น
ตน้)  โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่  ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

 

*** ออกเดนิทางข ั;นตํา  20 ทา่น หากเดนิทางตํากวา่กาํหนด มคีวามจําเป็นทีตอ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย
เพิมเตมิ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลียนราคาเพิม หากมกีารปรบัขึ;นของภาษนํี ;ามนัหรอืภาษใีดๆ จากสาย

การบนิ 

***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 

อตัราคา่บรกิารรวม  
1.คา่ตัeวเครื<องบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(DMK) – เซียงไฮ ้(PVG) – กรงุเทพฯ(DMK)   
2.คา่โรงแรมที<พัก 3 คนื (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีง
สปรงิ) 
3.คา่อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืคํ<าตามที<ระบไุวใ้นรายการ) 
4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที<ตา่งๆ ตามที<ระบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 
5.คา่นํ8าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามที<สายการบนิกําหนด 
6.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื<อนไขของบรษัิทฯประกนัภยัที<
บรษัิททําไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทั 8งนี8ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัที<มกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนั
ชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที<เกี<ยวขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  
1.คา่ภาษีมลูคา่เพิ<ม 7% และภาษีหัก ณ ที<จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัที<นอกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครื<องดื<มที<สั<งเพิ<ม คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร  
คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
3.คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
4.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 
5.คา่นํ8าหนักกระเป๋าสมัภาระที<หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีนํ8าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งชาํระคา่
นํ8าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามที<ทางสายการบนิเรยีกเก็บ 

6.คา่วซีา่ทอ่งเทียวจนีแบบกรุป๊ 1,500 บาทสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทย ตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊
เทา่น ั;น 
7.(7.1)คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น 

   (7.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์400 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

เง ือนไขในการจอง  มดัจําทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และชําระสว่นทีเหลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั
ลว่งหนา้ (การไมช่าํระเงนิคา่มัดจําหรอืชาํระไมค่รบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธิ
ยกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 



 

การยกเลกิการจอง  เนื<องจากเป็นราคาโปรโมชั<นตัeวเครื<องบนิเป็นราคาแบบซื8อขาด ตอ้งเดนิทางตามวนัที<ที<ระบบุน
หนา้ตัeวเทา่นั8น เมื<อทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื คา่ทวัรท์ั 8งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการ
เดนิทาง หรอื เลื<อนการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ̀นการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทั 8งสิ8น เมื<อออกตัeวไปแลว้ในกรณีที<ทา่นไม่
สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตัeวเครื<องบนิไมส่ามารถนํามาเลื<อนวนัหรอืคนืเงนิได ้

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั 8งหมดกอ่นทําการจอง เพื<อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ
บรษัิทฯ และเมื<อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ั 8งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ
เงื<อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั 8งหมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิoท ีจะเลือนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ;นในกรณีทีมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก̀ารเก็บคา่นํ8ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ<ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ8นกอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ̀นการเปลี<ยนเที<ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื<องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 8งสิ8น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ<งของผดิกฎหมาย ซึ<งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. รายการทอ่งเที<ยวสามารถสลบัปรับเปลี<ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 
6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 8งสิ8น หากเกดิสิ<งของสญูหาย อนัเนื<องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที<ยวเอง 

7. รายการนี8เป็นเพยีงขอ้เสนอที<ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครั 8งหนึ<ง หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรมที<พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ<งอาจจะปรับเปลี<ยนตามที<ระบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรื<องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ที<เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี< / 
ปลอดบหุรี<ได ้โดยอาจจะขอเปลี<ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี<เขา้พัก ทั 8งนี8ตอ้งขึ8นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของแตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิ<มเตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนั8น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 8งสิ8นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั8น  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื<องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที<ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเที<ยว อนัเนื<องมาจากการกระทําที<สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื<น ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ̀มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆ
ทั 8งสิ8น 

12. บรกิารนํ8าดื<มทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกนัภยั ที<บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเที<ยว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเที<ยว เทา่นั8น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู
เงื<อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื<อทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์
(ทา่นสามารถซื8อประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั<วไป และควรศกึษาเงื<อนไขความ
คุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. เมื<อทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ั 8งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื<อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ที<ไดร้ะบไุวท้ั 8งหมด 



 

 

 

 

 

 


