
  

 

 

 

SHANGHAI HANGZHOU (5D3N) 

“PVG0� SHANGHAI เจ้ายทุธจกัร” 
สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 

 

 



  

 

 

 

สายการบิน แอร์เอเซียเอก็ซ์ (XJ) : ขึ*นเครื-องที-สนามบินดอนเมือง(DMK) 

XJ 760 DMK(กรุงเทพ) - PVG(เซี
ยงไฮ)้ 00.10 – �5.3� 

XJ 761 PVG(เซี
ยงไฮ)้ - DMK(กรุงเทพ) 06.50 – 10.15 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํ�าหนกัไมเ่กนิ "# ก.ก. (& ชิ�น) และ ถอืขึ�นเครื
องบนิไดนํ้�าหนกัไมเ่กนิ 1 ก.ก. ** 

วนัที- 1      กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                      (-/-/-) 
 
21.00น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 

อาคาร & ชั �น 7 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ หมายเลข ; สายการบิน Thai Air Asia X โดยมเีจา้หน้าที
ของบรษิทัฯ 

คอยใหก้ารต้อนรบั อํานวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ําแนะนําเพื
อเตรยีม

ความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศจนีไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เนื�อสตัว ์พชื ผกั 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าที
ศุลกากร ด่านตรวจ

คนเขา้เมอืง 

 
 

 

 

วนัที- 2 เซี-ยงไฮ้  – เมืองหางโจว – สวนผลไม้ตามฤดกูาล – ล่องเรอืคลองขดุโบราณต้ายุ่นเหอ  



  

 

 

 

- หมู่บา้นใบชา – สมัผสัรถไฟหวัจรวดเมืองหางโจว                                                   (-/L/D)                         
 

TT.U0น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซี-ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบนิ AIR ASIA X

เที
ยวบนิที
 XJ 760 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครื
องดื
มบนเครื
องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 4.30 ชั 
วโมง ** 

05.30น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติผูต่ง เมืองเซี-ยงไฮ้ ประเทศจีน (ตามเวลาทอ้งถิ
นเรว็กว่าเมอืงไทย

ประมาณ 1 ชั 
วโมง) หลงัผา่นขั �นตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

เช้า จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ เมืองหางโจว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชั 
วโมง) เมอืงหลวงของมณฑลเจอ้เจยีง & 

ใน H นครโบราณของจนี ศูนยก์ลางเศรษฐกจิวฒันธรรม แหล่งเภสชัอุตสาหกรรมและสถาบนัศลิปะที
มชีื
อเสยีง

แห่งหนึ
งของประเทศจนี ซึ
งมคีวามมั 
งคั 
งมากที
สุดแห่งหนึ
ง เป็นแหล่งเภสชัอุตสาหกรรมและสถาบนัศลิปะที
มี

ชื
อเสยีงแห่งหนึ
งของประเทศจนี ซึ
งในอดตีมคีําเปรยีบเปรยถงึความสวยงามของเมอืงหงัโจวและซูโจวว่า “บน

ฟ้ามสีวรรค ์บนดนิม ีซู(โจว) หาง(โจว)” เพลดิเพลนิกบัทวิทศัน์อนังดงามสองฟากถนน เมอืงหางโจว เคยไดร้บั

การจดัอนัดบัวา่เป็นเมอืงที
น่าอยูล่าํดบัตน้ๆ ของเมอืงจนี ในปัจจุบนันอกจากขึ�นชื
อเรื
องชาหลงจิ
งแลว้ เมอืงหาง

โจว ยงัเป็นที
ตั �งสาํนกังานใหญ่ของ อาลบีาบา เจา้พอ่ธุรกจิ อคีอมเมอรซ์ ยกัษ์ใหญ่ของโลก อกีดว้ย 

นําทา่น สวนผลไม้ตามฤดกูาล เชน่ สตรอเบอรี
 ปีPแป๋ บ๊วย องุน่ เป็นตน้ เป็นผลไมพ้ื�นเมอืงของเมอืงหางโจว ทุก

ทา่นจะไดส้มัผสับรรยากาศการเกบ็ผลไมด้ว้ยตวัทา่นเองใหท้า่นไดเ้ดนิชมไรแ่ละถ่ายรปูเป็นที
ระลกึ พรอ้มเลอืกซื�อ

เป็นของฝาก **ลกูคา้สามารถทานไดไ้มอ่ั �นภายในเวลาประมาณ & ชั 
วโมง** (หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่

เอื�ออาํนวย ทางบรษิทัฯจะเปลี
ยนเป็นผลไมอ้ื
นๆ แทน เชน่ ลกูทอ้, พทุรา, สาลี
, เชอรร์ี
, แอปเปิ�ล ฯลฯ อยา่งใดอยา่ง

หนึ
ง โดยไกดท์อ้งถิ
นจะเป็นผูแ้นะนํา และดตูามความเหมาะสมของวนัเดนิทาง วา่มสีวนผลไมช้นิดใดที
สามารถให้

ลกูคา้ชมไดบ้า้ง ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บัวนัเดนิทางเป็นหลกั โดยจะแจง้ใหท้ราบก่อนเดนิทางเขา้ชม & วนั) 

 

เที-ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูไก่ขอทาน + หมตูงปอ (หมพูนัปี) 

นําทา่นเดนิทางสู ่คลองขดุโบราณต้ายุ่นเหอ ของจนี ซึ
งมปีระวตัคิวามเป็นมากวา่2,500 ปี โดนคลองแหง่

นี�มคีวามยาวทั �งหมดประมาณ1,794 กโิลเมตรและคลองขดุนี�ใชแ้รงงานของคน ที
โบราณที
สดุและเป็นคลอง

ที
ยาวที
สดุซึ
งไหลผา่นปักกิ
ง, เทยีนสนิ, เหอเป่ย, ซานตง, เจยีงซแูละเจอ้เจยีง นําทา่นล่องเรอืคลองขดุ

โบราณตา้ยวิ
นเหอ ชว่งที
อยูเ่มอืงหางโจวจะมคีวามยาว 39 กโิลเมตร ใหท้า่นไดช้มววิทวิทศัน์สองขา้งทางที


ยงัคงถูกรกัษาแบบโบราณไว ้(รวมค่าล่องเรือแล้ว) 



  

 

 

 

 
จากนั �นนําท่านสู่ วดัเซยีงจี
ซ ีเพราะกราบไหวเ้ทพเจา้เตาไฟ หรอื จา้วฮุ่นกอ้ง แต่ก่อนมชีายตดัฟืนคนหนึ
ง

แซ่จาง ชื
อติ�งฟุ (จางตนั) กําพรา้บดิาตั �งแต่เดก็ เขาเป็นคนซื
อตรงและกตญัWูต่อมารดามาก เมื
อมเีงนิกจ็ะ

ใหม้ารดาเป็นคนเก็บ  วนัหนึ
งจางติ�งฟุได้ช่วยสาวน้อยคนหนึ
งไว้ได้ ขณะกําลงัถูกสองสมุนโจรฉุดไปให้

หวัหน้า สองโจรสูไ้ม่ไดห้นีไปรายงานหวัหน้า หวัหน้าโจรจงึใหพ้วกสมุน "#-7# คนมาล้อมจบัจางติ�งฟุไป

ลงโทษที
ชุมโจร จางติ�งฟุตัวคนเดียว นํ�าน้อยย่อมแพ้ไฟ จึงถูกจับไปเผาทั �งเป็นในเตาไฟยกัษ์ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง &" ฟุต ตอนนั �นเผอิญเทพตรวจการณ์ผ่านมาพบ จึงนําวิญญาณจางติ�งฟุ ขึ�นสวรรค์

รายงานองคเ์งก็เซยีน 

เมื
อตรวจบนัทกึจากเทวทตูพบวา่จางติ�งฟุเป็นคนซื
อตรงกตญัWมูคีุณธรรมน่าชมเชย เหตุที
ถูกเผาทั �งเป็นนั �น

เกดิจากผลกรรมเนื
องจากสมยัเป็นเดก็ ขณะเตมิฟืนใส่เตาไม่ระวงัมลีูกแมวซึ
งกําลงัหลบัสนิทตดิอยู่ในฟืน

ดว้ย องคเ์งก็เซยีนเหน็วา่ จางติ�งฟุเป็นลกูกตญัW ูมคีุณธรรม จงึมรีาชโองการแต่งตั �งจางติ�งฟุเป็นเทพเตาไฟ 

มหีน้าที
คอยรายงานความประพฤตทิี
ดแีละชั 
วของชายหญงิทุกครวัเรอืน โดยวนัที
 "; เดอืน &" ของทุกปี

จะต้องไปรายงานที
สวรรค์ จากนั �นก็มีพระบัญชาให้เทพอัคคีลงไปเผาผลาญชุมโจรจนวอดเป็นจุณ 

ประชาชนในแถบนั �นจงึไดอ้ยูอ่ยา่งสงบสขุเรื
อยมา (ซึ
งเทพเจา้เตาไฟมแีหง่เดยีวในประเทศจนี ความเชื
อของ

คนจนีคอืนบัถอืแลว้จะทาํใหร้วยเหลอืกนิเหลอืใช)้ 



  

 

 

 

 
จากนั �นเดนิสู ่หมูบ่า้นเหมยเจยีอ ูชมสวนชาหลงจิ-ง ไรช่าที
มชีื
อเสยีงที
สดุของเมอืงหางโจว ไรช่าเขยีว หลง

จิ
งฉา ซึ
งแปลว่าชาบ่อมงักร ของทะเลสาบซหี ูเป็นใบชาที
มชีื
อเสยีงที
สุดชนิดหนึ
งของประเทศจนี กล่าวกนั

ว่า ดื
มชาหลงจิ
ง เพยีง & จบิ ปากจะหอมตลอดวนั ท่านสามารถเลอืกซื�อใบชาอย่างดไีวเ้ป็นของฝากใหก้บั

คนทางบา้น 

คํ-า  บริการอาหารคํ-า ณ ภตัตาคาร เมนู บฟุเฟ่ต่ชาบหูม้อไฟ+ปิ* งย่าง BBQ 

จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟความเรว็สงูเมืองหางโจว สมัผสัรถไฟความเรว็สงู (บตัรโดยสารชั �น

ปกติ) จากสถานี HANGZHOU สู่สถานี YUHANG เป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที
มีความยาวทั �งหมด 

&,7&c กโิลเมตร และวิ
งผ่านปักกิ
ง เทยีนสนิ เหอเป่ย ซานตง อนัฮุย เจยีงซู และเซี
ยงไฮท้ั �งหมด 1 เมอืง

ใหญ่ ซึ
งวิ
งดว้ยความเรว็สงูถงึ 7## กโิลเมตร/ชั 
วโมง 



  

 

 

 

 
พกัที- GARDEN HANGZHOU HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า  

วนัที- 3 
         รา้นผา้ไหม – เมิองโบราณอเูจิ*น (ไม่รวมค่าล่องเรือ) – เซี-ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง         

         – รา้น STARBUCK ที-ใหญ่ที-สดุในโลก                                                                         (B/L/D)  
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  หลงัจากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ ร้านผ้าไหม ใหท้่านไดเ้ลอืกชม เอกซื�อสนิคา้และผลติภณัฑ ์ที
ผลติดว้ยผา้

ไหม  

  นําท่านเดนิทางสู ่เมืองโบราณอเูจิ*น เป็นทอ้งถิ
นเก่าแก่ อุดมไปดว้ยโบราณสถานและโบราณวตัถุ ตําบลอู

เจิ�นตั �งอยู่ในเมอืงถงเซยีง มณฑลเจอ้เจยีงทางภาคตะวนัออกของจนี อยู่รมิคลองขุด "ต้ายุ่นเหอ" ซึ
งเป็น

คลองขดุที
ยาวที
สุดของโลก ห่างจากนครเซี
ยงไฮเ้พยีง &## กโิลเมตร หา่งจากเมอืงหงัโจวเมอืงท่องเที
ยวที


ขึ�นชื
อเพยีง H# กโิลเมตร ตําบลอเูจิ�น มปีระวตัอิารยธรรมที
ยาวนานถงึ 1,### ปี มปีระวตัใินการสรา้งตําบล

ที
นานกว่า &,7## ปี จากนั �นนําท่านเที
ยวชมหมูบ่า้นเมอืงโบราณที
มชีื
อเสยีงมากของมณฑลเจอ้เจยีง ตั �งอยู่

รมิทะเลสาบไท่หู ทะเลสาบขนาดใหญ่ที
ครอบคลุมพื�นที
ของมณฑลเจ๋อเจยีงและมณพลเจยีงซู เป็นเมอืง

โบราณที
อนุรกัษ์และคงสภาพบา้นเรอืนตามแบบสมยัราชวงคช์งิ ไม่ว่าจะเป็นลวดลายการแกะสลกัไมต้าม

หน้าต่าง หรอืการแกะสลกัหนิที
มคีวามประณีตงดงาม ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเมอืงอเูจิ�น เมอืงที
ได้

ชื
อวา่ "นครเวนิชแหง่มณฑลเจ๋อเจยีง" มปีระวตัศิาสตรก์วา่ &,### ปี ชมชวีติความเป็นอยูข่องชาวบา้นรมินํ�า 

สถานที
บ่งบอกความเป็นเจยีงหนันซึ
งเป็นบา้นเกดิ "เหมาตุน้" ชมสิ
งก่อสรา้งโบราณสมยัราชวงศ ์หมงิและ



  

 

 

 

ราชวงศแ์มนจ ูสภาพแวดลอ้มภายในเมอืงโบราณอเูจิ�นนั �นยงัคงความสวยงามน่าอยู ่มคีคูลองไหลผา่นกลาง

หมูบ่า้น สะพานขา้มคคูลอง โบราณสถานและโบราณวตัถุที
น่าสนใจอกีมากมาย ที
แหง่นี�ท่านจะไดส้มัผสัถงึ

บรรยากาศความเป็นเมอืงโบราณ และความเป็นโมเดริ์นที
ผสมผสานได้อย่างลงตวั นอกจากนี�ท่านจะได้

รบัชมกรรมวธิกีารทาํเหลา้แบบโบราณและการยอ้มผา้แบบดั �งเดมิ (ไม่รวมค่าล่องเรือ) 

 

 

 
เที-ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่มหานครเซี-ยงไฮ้  มหานครที
ใหญ่ที
สดุของประเทศจนี ตั �งอยูบ่รเิวณปากแมนํ่�าแยงซ ี

เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวนัออกเฉียงใต้ มพีื�นที
 H,"## ตร.กม. มปีระชากร

ประมาณ  &;  ลา้นคน เป็นเมอืงทา่พาณชิยข์นาดใหญ่แหง่ทะเลจนีใต ้ที
ไดร้บัการพฒันาจนถูกขนานนามว่า 

“นครปารสีแหง่ตะวนัออก” 

นําท่านเดินทางสู่ หาดไว่ทาน ตั �งอยู่บนฝั 
งตะวนัตกของแม่นํ�าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง;

กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที
ไดช้ื
อวา่ “พพิธิภณัฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็นสญัลกัษณ์ที
โดดเดน่ของนครเซี
ยง

ไฮ ้อกีทั �งถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารที
สาํคญั แหง่หนึ
งของเซี
ยงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่

ทนัเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมที
หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธคิ บารอค รวมทั �ง

การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นที
ตั �งของหน่วยงานภาครฐั เช่น กรมศุลกากร 

โรงแรม และสาํนกังานใหญ่ 



  

 

 

 

จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ ถนนนานกิง ศูนยก์ลางการช้อปปิ� งที
คกึคกัมากที
สุดของนครเซี
ยงไฮท้ี
ไม่มวีนั

หลบัใหล ทั �งยงัเป็นที
ตั �งหา้งสรรพสนิคา้มากมายและถอืเป็นยา่นสวรรคข์องบรรดาสาวกแบรนดเ์นมทั �งหลาย 

นอกจากนี�ที
หาดไว่ทานยงัสามารถมองเหน็ "หอไขมุ่ก" ซึ
งเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงเซี
ยงไฮไ้ดอ้ย่างชดัเจน

อีกด้วย ใครมาเยือนเซี
ยงไฮ้ จึงต้องไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด์” จึงเรียกได้ว่า

มาถงึเซี
ยงไฮจ้รงิๆ  หลงัจากชมววิเมอืงเซี
ยงไฮจ้นเตม็แลว้ 

 
นําท่านสู่รา้น STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ที
นครเซี
ยงไฮ ้มาพรอ้มกบัความยิ
งใหญ่

อลงัการ ครองตําแหน่งสตาร์บคัส์ที
ใหญ่และสวยที
สุดในโลก ซึ
งได้ทําการเปิดตวัไปเมื
อวนัที
 H ธนัวาคม 

"fH# มเีนื�อที
ใหญ่โตถึง ",1c1 ตารางเมตร ด้านบนของรา้นตกแต่งดว้ยแผ่นไมรู้ปหกเหลี
ยมซึ
งเป็นงาน

แฮนดเ์มดจํานวน &#,### แผ่น และที
ตั �งตระหง่านอยู่กลางรา้นคอืถงัคั 
วกาแฟทองเหลอืงขนาด ;# ตนั สูง

เท่าตกึ " ชั �น ประดบัประดาดว้ยแผ่นตราประทบัแบบจนีโบราณมากกว่า &,### แผ่น ซึ
งบอกเล่าเรื
องราว

ความเป็นมาของสตารบ์คัส ์กาแฟที
คั 
วในถงัทองเหลอืงนี�จะถูกสง่ผา่นไปตามทอ่ทองเหลอืงดา้นบน ซึ
งจะทาํ

ใหเ้กดิเสยีงราวกบัเสยีงดนตร ีมเีคาน์เตอรท์ี
ยาวที
สดุ ซึ
งมคีวามยาวถงึ "H.g เมตร ครองตําแหน่งเคาน์เตอร์

ของสตาร์บคัส์ที
มคีวามยาวที
สุดในโลก มเีครื
องดื
มหลากหลายมากกว่า &## ชนิด รวมทั �งเครื
องดื
มที
มี

เฉพาะสาขานี�เพยีงแหง่เดยีว 



  

 

 

 

 
คํ-า  บริการอาหารคํ-า ณ ภตัตาคาร เมนูไก่แดง 

พกัที-  RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

 

วนัที- 4 
    รา้นบวัหิมะ – เจ้าแม่กวนอิม วดัหลงหวั – รา้นหยก – ถนนศิลปะเทียนจื-อฝาง -  

                                                                                                                                        (B/L/D) 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

             นําท่านเดนิทางสู ่ร้านนวดเท้า ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซึ
งเป็นอกีวธิหีนึ
งในการผอ่นคลายความเครยีด 

ปรบัสมดุลใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิพรอ้มชมครมีเป่าซู่ถงั หรอืที
รูจ้กักนัดใีนชื
อ บวัหิมะ 

สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรกัษาแผลไฟไหม ผพุอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจาํบา้น 

 นําท่านเดนิทางสู่ วดัหลงหวั เป็นวดัที
เก่าแก่ที
สุดตั �งอยู่ทางตอนใต้ของมหานครเซี
ยงไฮ ้ประวตัิของวดั

ความเป็นมาของวดัต้องเล่ายอ้นกลบัไปในสมยัสามก๊ก เมื
อปี ";" ซุนกวนต้องการสรา้งวดัแห่งนี�ขึ�นเพื
อ

อุทศิใหก้บัมารดาผูล้่วงลบัจงึเกดิเป็นวดัขึ�นครั �งแรกโดยในตอนนั �นใชช้ื
อวดัว่า “วดัเซยีนซื
อ” แต่ต่อมาไดจ้งึ

ไดเ้ปลี
ยนเป็นหลงหวัซื
อ ภายในวดัมวีหิารเจด็หลงัตั �งอยูบ่นพื�นที
กวา้งขวางที
สุดในบรรดาวดัของนครเซี
ยง

ไฮ ้วหิารแต่ละหลงัมรีปูปั�นพระพุทธรปูและเทพผูพ้ทิกัษ์ประดษิฐานอยูใ่หผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวข้อพรอาท ิ



  

 

 

 

ในวหิารใหญ่มพีระศรศีากยมุณี วหิารพระเมตไตรย หรอื วหิารเจา้แม่กวนอมิที
มอีงคเ์จา้แม่กวนอมิพนักร

รายลอ้มดว้ยพระพทุธรปูสทีอง f## องค ์เป็นเจา้แมก่วนอมิพนัมอืที
แกะมาจากไมก้ารบรู 

 
เที-ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นชม ร้านหยก ชาวจนีมคีวามเชื
อวา่หยกเป็นอญัมณลีํ�าค่ากวา่ทองและเพชร เป็นสริมิงคลแก่ผูท้ี
ไดม้า

ครอบครอง ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อเป็นเครื
องประดบันําโชคตามอธัยาศยั 

จากนั �นนําท่านชม ย่านศิลปะถนนเทียนจื-อฝาง เป็นเขตอยู่อาศยัของชาวบ้านในยุค ค.ศ.&g"# – &g7# 

ประกอบไปดว้ยบา้นทรงยุโรปสลบักบับา้นแบบจนี ถนนแห่งนี�เริ
มมชีื
อเสยีง ในปี ค.ศ. &ggc เพราะการจดั

แสดงผลงานศลิปะจากศลิปินแบบตดิดนิ หรอืที
ปัจจุบนัเรยีกว่า “แนวสตรที” ภายในเตม็ไปดว้ยคาเฟ่ และ

รา้นขายของที
ระลกึ และงานแสดงของศลิปินทั �งในและต่างประเทศ นําท่านเดนิทางสู่ GLOBAL HARBOR 

เป็น SHOPPING MALL ในเมอืงที
ใหญ่ที
สุดในโลก ก่อสรา้งแบบสถาปัตยกรรมสไตลศ์ลิปะแบบ โคโลเนียล 

เป็นหนึ
งเดยีวในประเทศจนี ใหคุ้ณไดค้วามรูส้กึเหมอืนชอ้ปปิ� งอยู่ยุโรปโดยไมต่อ้งเดนิทางไกลภายในนั �นมี

สนิคา้มากมายทั �งในประเทศและต่างประเทศ ชั �นสองเน้นสนิคา้ที
ออกแบบโดยนักออกแบบชื
อดงัใหท้่านได้

เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ�งและถ่ายรปู 



  

 

 

 

 
 

คํ-า  บริการอาหารคํ-า ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูเสี-ยวหลงเปา 

พกัที-  RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัที- 5     สนามบินผูต่ง(เซี-ยงไฮ้)  –  กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                        (B/-/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า แบบ SET BOX  

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทุกทา่นสู ่สนามบินนานาชาติผูต่ง 

06.50น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ  โดยสายการบิน AIR ASIA X เที-ยวบิน

ที- XJ761  ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครื
องดื
มบนเครื
องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 4.30 ชั 
วโมง ** 

10.15น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

 

** หากลกูค้าท่านใดที-จาํเป็นต้องออกตั kวภายใน (ตั kวเครื-องบิน , ตั kวรถทวัร ์, ตั kวรถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครั *งก่อนทาํการออกตั kวเนื-องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี-ยนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯ

ทราบในวนัจองทวัรท์ั *งนี* เพื-อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 



  

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

n-o ท่าน  
อตัราท่านละ 

U เดก็ n ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
20 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
20 ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเดี-ยว 
เพิ-ม 

อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตั kว
เครื-องบิน

อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน ตลุาคม 2562 
10-14 ตลุาคม 2562 12,999 15,999 15,999 3,500 5,900 

11-15 ตลุาคม 2562  12,999 15,999 15,999 3,500 5,900 

17-21 ตลุาคม 2562  10,999 13,999 13,999 3,500 5,900 

18-22 ตลุาคม 2562 10,999 13,999 13,999 3,500 5,900 

24-28 ตลุาคม 2562  10,999 13,999 13,999 3,500 5,900 

25-2 ตลุาคม 25629   10,999 13,999 13,999 3,500 5,900 

วนัเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 
01-05 พฤศจกิายน 2562 10,999 13,999 13,999 3,500 5,900 

08-12 พฤศจกิายน 2562 10,999 13,999 13,999 3,500 5,900 

15-19 พฤศจกิายน 2562 9,989 12,989 12,989 3,500 5,900 

22-26 พฤศจกิายน 2562 10,999 13,999 13,999 3,500 5,900 

29-03 ธนัวาคม 2562 10,999 13,999 13,999 3,500 5,900 

วนัเดินทางเดือน ธนัวาคม 2562 
05-09 ธนัวาคม 2562 12,999 15,999 15,999 3,500 5,900 

06-10 ธนัวาคม 2562 12,999 15,999 15,999 3,500 5,900 

13-17 ธนัวาคม 2562 10,999 13,999 13,999 3,500 5,900 

19-23 ธนัวาคม 2562 10,999 13,999 13,999 3,500 5,900 

20-24 ธนัวาคม 2562 10,999 13,999 13,999 3,500 5,900 



  

 

 

 

26-30 ธนัวาคม 2562 10,999 13,999 13,999 3,500 5,900 

27-31 ธนัวาคม 2562 16,999 19,999 19,999 3,500 5,900 

 

** อตัรานี*ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิ-น ตามธรรมเนียม 1,500 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง U ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง n ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(Infant) ทั *งนี* ท่านสามารถให้มากกว่านี*ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี*  

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิs ในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ที-สนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

** เดก็อายตุํ-ากว่า 20 ปีนับจากวนัเดินทาง ขออนุญาติเกบ็ค่าทวัรเ์พิ-ม 3,TTT บาทต่อท่าน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,900 บาท **  

(ไม่มีที-นั -งบนเครื-องบิน และไม่รวมค่าวีซ่า) 
 

** ตามนโยบายรว่มกบัการท่องเที-ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดให้มีการประชาสมัพนัธสิ์นค้า

พื*นเมืองให้นักท่องเที-ยวทั -วไปได้รูจ้กัคือ รา้นนวดเท้า(บวัหิมะ), รา้นหยก, รา้นผา้ไหม,ร้านใบชา ซึ-ง

จาํเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทวัรด้์วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนให้กบันักท่องเที-ยวทุกท่าน

ทราบว่ารา้นทุกรา้นจาํเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ-งจะใช้เวลารา้นละประมาณ u�-vT นาที ซื*อ

หรอืไม่ซื*อขึ*นอยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั *งสิ*น และถ้าหากลกูค้าไม่มี

ความประสงคจ์ะเข้ารา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิs ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที-

เกิดขึ*นจากท่าน เป็นจาํนวนเงิน uTT หยวน / ท่าน / รา้น 

 

** บริษทัขอสงวนสิทธิs  อตัรานี*เฉพาะนักท่องเที-ยว ที-ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั*น กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิs  เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิ-มจากราคาทวัร ์ท่านละ 1,000 

RMB หรอื (เป็นเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกค้าต้องไปยื-นวีซ่าเอง ** 

 



  

 

 

 

**  ท่านที-ประสงคจ์ะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรอื ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาํ   

วีซ่าท่านจะต้องรบัผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื-องจากบริษทัทวัรฯ์ ไม่ทราบ

กฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ช้บตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หาก

ท่านทาํบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย ์** 

 

อตัราค่าบริการนี*  รวม 
� คา่บตัรโดยสารโดยเครื
องบนิ (ตั Pว) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชั �นประหยดั (Economy Class) รวมถงึคา่ภาษสีนามบนิ 

และค่าภาษีนํ�ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี
ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที
ยวใดเที
ยวหนึ
ง  

กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที
เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตั Pวเครื
องบนิ ตามที
ตามที
ตาราง

อตัราคา่บรกิารระบุ 

� คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื
องบนิ สายการบนิ Air Asia X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระ   

  ลงใตท้อ้งเครื
องบนิ โดยมีนํ*าหนักไม่เกิน nT ก.ก. (U ชิ*น) และ ถือขึ*นเครื-องบินได้นํ*าหนักไม่เกิน { ก.ก. (ไม่

จาํกดั 

  จาํนวนชิ�น แต่ทั �งนี�เจา้หน้าที
จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อทา่น (ตามเงื
อนไขของสายการบนิ) ** 

� คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

� ค่าโรงแรมที
พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที
ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอื
นๆ ที
ทาํใหโ้รงแรมตามรายการที
ระยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการปรบัเปลี
ยนโรงแรมที
พกั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที
ต่างๆ ตามรายการที
ระบุ กรณไีมร่วมจะชี�แจงแต่ละสถานที
ในโปรแกรม 

� คา่อาหาร ตามรายการที
ระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเปลี
ยนแปลงตามความเหมาะสม    

� คา่เบี�ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางทอ่งเที
ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื
อนไข    

   ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการนี*  ไม่รวม 



  

 

 

 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทาํหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื
องดื
ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ที
ไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× คา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิ
น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 

& ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ " ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทั �งนี�ท่านสามารถใหม้ากกว่านี�ไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ที
สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที
กระเป๋าสมัภาระที
มนํี�าหนักเกนิกว่าที
สายการบนินั �นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที
นั 
งบนเครื
องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครื
องบนิแต่ละไฟลท์ที
ใชบ้นิ ซึ
งอาจเปลี
ยนแปลงไดอ้ยูท่ี
สายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

× คา่ภาษนํี�ามนั ที
สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ
ม ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั Pวเครื
องบนิไปแลว้ 

× ค่าทําวซ่ีาชาวต่างชาต ิซึ
งไม่ไดร้บัการยกเวน้ยื
นวซ่ีากรุ๊ป (กรณีต่างชาตจิ่ายเพิ
มจากค่าทวัร ์&,### หยวน และผู้

เดนิทางเป็นผูด้าํเนินการยื
นวซ่ีาเอง) 

× ภาษมีลูคา่เพิ
ม 7% และภาษหีกั ณ ที
จา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

× ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเที-ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใชเ้พยีงสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (สาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์

ไทยและเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านั �น) หรอื ค่าวซ่ีาจนีท่องเที
ยวแบบเดี
ยว (;วนัทําการ) ท่านละ &,1## บาท 

(สาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยโดยทา่นตอ้งไปยื
นดว้ยตวัเอง) 

หมายเหตุ  

- หากยกเลกิเดนิทาง วซ่ีากรุ๊ปจะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถนําไปใชก้บัการเดนิทางครั �งอื
นๆได ้รวมทั �ง

ไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซ่ีาไดทุ้กกรณ ี  

- กรณีเดก็อายตุํ
ากวา่ &c ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางที
บนิลงปักกิ
ง / ปักกิ
ง+เซี
ยงไฮ ้(เที
ยว " 

เมอืง) ตอ้งยื
นวซ่ีาเดี
ยวเทา่นั �น 

- ในกรณรีฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซ่ีากรุป๊ ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดๆทั �งสิ�น ทาํใหไ้มส่ามารถยื
นวซ่ีากรุป๊ได ้ผู้

เดนิทางจะต้องเสยีค่าใชจ้่ายในการทํา วซ่ีาเดี
ยวยื
นปกต ิ; วนั ทําการ ท่านละ &,1## บาท หรอื วซ่ีา

ดว่น " วนั ทาํการ ทา่นละ ",1f# บาท (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ สาํหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่นั �น)  

- กรณทีี
สามารถยื
นวซ่ีากรุป๊ไดแ้ต่ลกูคา้ประสงคต์อ้งการทาํวซ่ีาเดี
ยวสามารถตดิต่อตวัแทนรบัทาํวซ่ีาใกล้
บา้นทา่น 



  

 

 

 

- สาํหรบัผูท้ี
เคยเดนิทางไปในประเทศ "; ดงัต่อไปนี�  &.อสิราเอล   ".อฟักานิสถาน   7.ปากสีถาน  ;.อุซ

เบกิสถาน   f.ทาจิกิสถาน  H.เติร์กเมนิสถาน 1.คาซัคสถาน c.อิร ัก g.อิหร่าน &#.อียิปต์ &&.

ซาอุดอีาระเบยี &".ซเีรยี &7.เลบานอน &;.อนิเดยี   &f.ศรลีงักา &H.ลเิบยี &1.ซูดาน &c.แอลจเีรยี &g.

ไนจเีรยี "#.ตุรก ี "&.เยเมน   "".โอมาน   "7.จอรแ์ดน   ";.โซมาเรยี 

(ตั �งแต่ปี "#&; เป็นตน้มา ไมส่ามารถยื
นขอวซ่ีากรุป๊ได ้ตอ้งทาํวซ่ีาเดี
ยวเทา่นั �น) 

 เงื-อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
• กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7# วนั ก่อนออกเดนิทาง เนื-องจากเป็นทวัรร์าคาโปรโมชั -นขออนุญาติเกบ็

เตม็จาํนวนและไม่คืนเงินในการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ และตดัที
นั 
งการจองภายใน " วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจอง

วนันี� กรุณาชําระเงนิใน"วนัถดัไป ก่อนเวลา &H.## น. เท่านั �น โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บั

ยอดเงนิตามเวลาที
กําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นตอ้งทําจองเขา้มา

ใหม ่นั 
นหมายถงึวา่ กรณทีี
มคีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิ �ไปตามระบบ ตามลาํดบั เนื
องจากทุกพเีรยีด เรามทีี
นั 
ง

ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

• กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลี
ยนชื
อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 1 วนั ขอสงวนสทิธิ �ไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีี
ไมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

เงื-อนไขสาํคญัอื-นๆที-ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

• คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีึ�นตํ
า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ
ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที
จะชําระค่าบริการเพิ
มเพื
อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที
จะ

ประสานงาน เพื
อใหทุ้กทา่นเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื
อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื
นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื
อวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครั �ง ทั �งนี� ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที


เป็นกรณพีเิศษทุกครั �งหากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลี
ยนแปลงได ้

• กรณีที
ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั Pวภายในประเทศ เช่น ตั Pวเครื
องบนิ , ตั Pวรถทวัร ์, ตั Pวรถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื
อยนืยนักบัเจา้หน้าที
ก่อนทุกครั �ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที
สามารถเลื
อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีที
สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี
ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั �น สิ
งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื
อเชค็อนิก่อนเครื
องบนิ อยา่งน้อย 7 ชั 
วโมง โดยในสว่นนี�หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ �

ในการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที
เกดิขึ�นใดๆทั �งสิ�น   



  

 

 

 

• กรณทีี
ทา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื�อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าที
เป็นกรณพีเิศษ 

• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 1 

วนัก่อนการเดินทาง หรือตั �งแต่ที
ท่านเริ
มจองทวัร์ เพื
อให้ทางบริษัทประสานงานกบัสายการบินเพื
อจดัเตรียม

ล่วงหน้า กรณมีคีา่ใชจ้า่ยเพิ
มเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ �ในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิที
เกดิขึ�นกบัผูเ้ดนิทาง  

• กรุณาสง่รายชื
อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที
หลงัจากชาํระเงนิกรณีที


ทา่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าที
ใหท้ราบ 

• กรณีที
ออกบตัรโดยสาร (ตั Pว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการรบัผดิชอบไมว่่า

ส่วนใดส่วนหนึ
ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื
อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

• หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ทา่นอยา่งน้อย f หรอื 1 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

• อตัราทวัรนี์� เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื
องบนิแบบหมู่คณะ (ตั Pวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื
อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั �น หากต้องการเปลี
ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าที
เป็นกรณพีเิศษ 

• ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ที
ไมรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีี
ทา่นเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเดี
ยวตามที
ระบุ 

• หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ H เดอืน ณ วนักลบั  

• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี
โมงเยน็กจ็ะเริ
มมดืแลว้ สถานที
ท่องเที
ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ &-" ช.ม. การเดนิทางควรเผื
อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที
ท่องเที
ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื
นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ที
สามารถเดนิ

บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื
อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �เปลี
ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื
องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื
อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนี�ทางบรษิทั

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที
จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ
ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 



  

 

 

 

• เนื
องจากการเดนิทางท่องเที
ยวในครั �งนี� เป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ � ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ
งที
ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานที
ท่องเที
ยวใดที
ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �

ในการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ
งใหท้่าน เนื
องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่าย

แบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทั �งหมดแลว้ 

• กรณีที
ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที
จะเกดิขึ�นตามมา และ 

จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ี
ทา่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ
ง 

• หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าที
สายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ
ง มหีน้าใดหน้าหนึ
งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ
งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที
ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ �ไม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันั �น

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื
อทาํหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที
บรษิทัเรว็ที
สุด เพื
อยนืยนัการเปลี
ยนแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาที


บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที
ยงัไม่แ (ตั Pวเครื
องบิน) ท่านสามารถเปลี
ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตั Pวเครื
องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที
เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ
งโดย

สว่นใหญ่ตั Pวเครื
องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบักระบวนการและขั �นตอน

ของแต่ละคณะ 

• เกี
ยวกบัที
นั 
งบนเครื
องบนิ เนื
องจากบตัรโดยสาร (ตั Pว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิ �ในการเลือกที
นั 
งบนเครื
องบิน กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอนิพร้อมกนั และ สายการบินจะ

พยายามที
สดุใหท้า่นไดน้ั 
งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที
สดุ  

• ขอ้มลูเพิ
มเตมิเกี
ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที
พกั เนื
องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทําให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี
ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 7 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั �นกนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

• กรณีที
ท่านไมผ่า่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ �ในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึ
งทั �งสิ�น 

• ขอสงวนสทิธิ �การเกบ็คา่นํ�ามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิ
ม หากสายการบนิมกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดนิทาง  



  

 

 

 

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ � ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิ
งของผดิกฎหมาย ซึ
งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ � ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิสิ
งของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณใีดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิ �ในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณทีา่นลมืสิ
งของไวท้ี
โรงแรมและจาํเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย

ปลายทางตามที
ทา่นตอ้งการ  

• รายการนี�เป็นเพียงข้อเสนอที
ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั �งหนึ
ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที
พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ
งอาจจะปรบัเปลี
ยนตามที
ระบุในโปรแกรม 

 

 

เอกสารประกอบการยื-นวีซ่าท่องเที-ยวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเท่านั*น) 

•• สาํเนาหนังสือเดินทาง ที-มีอายเุหลือมากกว่า ~ เดือน  

ใช้สาํเนาพาสปอรต์ ต้องถ่ายชดัเจน  เหน็ทั *ง n หน้าเตม็ ตามตวัอย่างเท่านั*น !! 

• รปูถ่าย ถ่ายจากมือถือ หรือ กล้องถ่ายรปูหน้าตรง พื*นหลงัสีขาว ห้ามถ่ายเซลฟี-  และ

ส่งรปูเข้ามาทางไลน์ ได้เลย 

ตามตวัอย่างด้านล่างนี*  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

ท่านใดที-เคยไป nu ประเทศดงันี*  ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุป๊เข้าจีนได้  

ต้องทาํการยื-นวีซ่าเดี-ยวเข้าประเทศจีน  



  

 

 

 

 

กรณีทาํวีซ่าแบบเดี-ยว ****ไม่รวมค่าวีซ่าเดี-ยว ชาํระเพิ-ม n,nTT บาท**** 

**เมื-อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงื-อนไขข้อตกลงทั *งหมดนี*แล้ว** 



  

 

 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ที-มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 

 

 


