
  

 

 

 

เซี�ยงไฮ ้หงัโจว อูซ๋ ี5 วนั 3 คนื 
 ซุปตาร.์.. แดนเจา้พอ่ 

กาํหนดการเดนิทาง ตลุาคม-ธนัวาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ)  
� พระใหญห่ลงิซาน พระพทุธรปูสมัฤทธิ9ท ี�สงูที�สดุในโลก  
� ลอ่งเรอืสมัผสัความงามแหง่ ทะเลสาบซหี ูตาํนานแหง่นางพญางขูาว 



  

 

 

 

� สวนผลไม ้เลอืกเก็บ เลอืกชมิ ผลไดส้ดๆ จากสวนดว้ยตวัทา่นเอง 
� รา้นกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญแ่ละสวยที�สดุในโลก 
� เมนพูเิศษ... ซี�โครงหมอููซ๋,ี เสี�ยวหลงเปา, ไกข่อทาน, หมตูงปอ และ 

ไกแ่ดง โตะ๊ละ 2 ตวั   
� มนํี Qาดื�มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

พกั 2 -3 ทา่น 
ตอ่หอ้ง 

ราคาเด็ก 
(อาย ุ2-18 ปี) 

พกัเดี�ยว 

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 



  

 

 

 

 
 
วนั
แรก     

 กรงุเทพมหานคร  (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 
  
21.30 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1  ช ัQน 3 ประต ู4 เคาทเ์ตอร ์4 สายการ

บนิไทย แอรเ์อเซยีเอก๊ซ ์ (XJ) โดยมเีจา้หนา้ที�คอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและนําทา่นโหลด
สมัภาระ  

วนัที�สอง   ทา่อากาศยานดอนเมอืง-ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง-เซี�ยงไฮ-้อูซ๋ ี  
 พระใหญห่ลงิซานตา้ฝ๋อ (รวมรถแบตเตอรี�)-รา้นไขม่กุ-อูซ๋-ีหงัโจว-ถนนโบราณเหอฝั�งเจยี 
00.15 น. ออกเดนิทางสู ่มหานครเซี�ยงไฮ ้ประเทศจนี โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เที�ยวบนิที� XJ 760 

(ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ช ั�วโมง 15 นาท)ี 
(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง สายการบนิมบีรกิารจาํหนา่ยอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

05.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง มหานครเซี�ยงไฮ ้ประเทศจนี (เวลาทอ้งถิ�นประเทศ
จนี เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ั�วโมง) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ย 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงอูซ๋ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ั�วโมง) ซึ�งไดรั้บการขนานนามว่า “เซี�ยงไฮ้
นอ้ย” เนื�องจากเป็นเมอืงอตุสาหกรรมที�มทีะเลสาบไทห่ลูอ้มรอบ ทะเลสาบไทห่ ูเป็น 1 ใน 5 แหง่ทะเลสาบ
นํ3าจดืที�มขีนาดใหญข่องจนี เป็นเมอืงเกา่แกป่ระวัตศิาสตรย์าวนานรว่มสามพันกวา่ปีในยคุราชวงศโ์จวและฉนิ  
นําท่านนมัสการ พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ (รวมรถ
แบตเตอรี�) นําทุกท่านชมพระพุทธรูปปางหา้มญาตทิอง
สํารดิองคใ์หญ่ที�เขาหลงิซาน ซึ�งมีความสูง 88 เมตร หนัก 
700 ตัน ประทับอยู่บนเนนิเขาหลงิซาน หันพระพักตรอ์อกสู่
ทะเลสาบไทห่ ูเป็นพระพุทธรูปที�มพีระพักตรง์ดงาม หากเมื�อ
เดินไปทางใดก็เหมือนว่าองค์พระกําลังมองตามเราอยู่ 
นอกจากนี3วัดหลงิซานยังมจีดุแสดงรปูปั3นจําลองพระพุทธเจา้
กําเนดิในดอกบัว โดยกลบีดอกบัวค่อยๆบานออก ผสานกับ
การแสดงนํ3าพุดนตรี จนกระทั�งกําเนิดพระพุทธเจา้ขึ3น เป็น
การแสดงที�น่าตื�นตาตื�นใจ  

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ !! ซี�โครงหมอููซ๋ ี(2) 
บา่ย  นําทา่นชม รา้นไขม่กุ  ประเทศที�ผลติไขม่กุนํ3าจดืรายใหญท่ี�สดุในเวลานี3 ใหท้า่นไดม้โีอกาสเลอืกซื3อตาม

อธัยาศัย 

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

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 
(วนัขึQนปีใหม)่ 

14,888.- 17,888 3,500 

ราคานีQไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น   

คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 



  

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงัโจว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ั�วโมง) เมอืงหลวงของมณฑลเจอ๋เจยีง ซึ�ง
มคีวามมั�งคั�งมากที�สุดแห่งหนึ�ง เป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศลิปะที�มีชื�อเสยีงแห่งหนึ�งของ
ประเทศจนี ซึ�งในอดตีมคํีาเปรยีบเปรยถงึความสวยงามของเมอืงหังโจวและซโูจววา่ “บนฟ้ามสีวรรค ์บนดนิม ี
ซ(ูโจว) หัง(โจว)” เพลดิเพลนิกบัทวิทัศนอ์ันงดงามสองฟากถนน เมอืงหังโจว เคยไดรั้บการจัดอันดับวา่เป็น
เมอืงที�น่าอยูลํ่าดับตน้ๆ ของเมอืงจนี ในปัจจบุันนอกจากขึ3นชื�อเรื�องชาหลงจิ�งแลว้ เมอืงหังโจว ยังเป็นที�ตั 3ง
สํานักงานใหญข่อง อาลบีาบา เจา้พอ่ธรุกจิ อคีอมเมอรซ์ ยักษ์ใหญข่องโลก อกีดว้ย 
นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนโบราณเหอฝั�งเจยี เป็นถนนสายหนึ�ง
ที�สะทอ้นใหเ้ห็นประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของ
หังโจวไดอ้ย่างด ีถนนสายนี3มคีวามยาว 460 เมตร กวา้ง120
เมตร ในปัจจุบันยังคงไวซ้ ึ�งสภาพดั 3งเดิมของสิ�งปลูกสรา้ง
โบราณสว่นหนึ�งแลว้ บา้นเรอืนทั 3งสองขา้งทางที�สรา้งขึ3นใหม่
ลว้นสรา้งจากไมแ้ละมุงหลังคาสีคราม อิสระชอ้ปปิ3 งตาม
อธัยาศัยกบัสนิคา้พื3นเมอืง ของที�ระลกึและของเลน่มากมาย 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (3)   
พกั  โรงแรม SHUNCHANG HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 
ดาว 
วนัที�สาม ลอ่งเรอืชมทะเลสาบซหี-ูหมูบ่า้นใบชา-สวนผลไมต้ามฤดกูาล-หงัโจว-เซี�ยงไฮ-้รา้นหมอน

ยางพารา-รา้นผา้ไหม-รา้นกาแฟ Starbucks Reserve Roastery 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
  นําท่าน ลอ่งเรอืชมทะเลสาบซหีู ซึ�งกวจีนีบรรยายเปรยีบ

เปรยวา่ “ซหีเูหมอืนนางไซซ ีไซซสีวยทกุอรยิาบท ซหีสูวย
ทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเนื3อที� 5.66 ตารางกโิลเมตร 
ความยาวโดยรอบวัดได ้15 กม. นํ3าลกึเฉลี�ย 1.5 เมตร ลอ่ง
เขา้สู่เขตทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด 3 สะพานดังเขา้สู่เขต
ทะเลสาบซหีูเกา่ ชมทวิทัศน์สบิแห่งของทะเลสาบซหีู ซึ�ง
ไดแ้ก ่ตว้นฉานเสยีน ซานถาน อิ3นเหยนิ และหนานผงิอว่น
จง ใหท้่านไดด้ื�มดํ�ากับบรรยากาศความงามในทะเลสาบใน
บรรยากาศที�ผอ่นคลาย 
นําทา่นแวะ ชมิชาที� หมูบ่า้นใบชา ใหท้่านไดล้องชมิ “ชา
ผูเ่ออ่ร”์ ชาที�มชีื�อเสยีงของมณฑลยนูาน ชมการสาธติขั 3นตอนการชงชาผูเ่ออ่ร ์ใบชาที�ไดช้ื�อวา่เป็นใบชาเพื�อ
สขุภาพและความงาม 
นําทา่นชม สวนผลไมต้ามฤดกูาล เชน่ ลกูทอ้, พุทรา, สาลี�, เชอรร์ี�, แอปเปิ3ล เป็นตน้ เป็นผลไมพ้ื3นเมอืง
ของเมืองหังโจว ทุกท่านจะไดส้ัมผัสบรรยากาศการเก็บผลไมด้ว้ยตัวท่านเองใหท้่านไดเ้ดนิชมสวนและ
ถา่ยรปูเป็นที�ระลกึ พรอ้มเลอืกซื3อเป็นของฝาก  
(หมายเหต ุ: หากสภาพอากาศไมเ่อืQออํานวย ทางบรษิทัฯจะเปลี�ยนเป็นผลไมอ้ ื�นๆ แทน เชน่ ลกูทอ้, 
พุทรา, สาลี�, เชอรร์ ี�, แอปเปิQ ล ฯลฯ อยา่งใดอยา่งหนึ�ง โดยไกดท์อ้งถิ�นจะเป็นผูแ้นะนํา และดูตาม
ความเหมาะสมของวนัเดนิทาง วา่มสีวนผลไมช้นดิใดที�สามารถใหลู้กคา้ชมไดบ้า้ง ท ัQงนีQข ึQนอยูก่บั
วนัเดนิทางเป็นหลกั โดยจะแจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทางเขา้ชม 1 วนั) 

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ !! ไกข่อทาน+หมตูงปอ (5)   
บา่ย นําทา่นเดนิทางกลับสู ่มหานครเซี�ยงไฮ ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ั�วโมง) มหานครที�ใหญท่ี�สดุของ

ประเทศจนี ตั 3งอยูบ่รเิวณปากแมนํ่3าแยงซ ีเป็นศนูยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวันออกเฉียง
ใต ้มพีื3นที� 6,200 ตร.กม. มปีระชากรประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมอืงทา่พาณชิยข์นาดใหญแ่หง่ทะเลจนีใต ้
ที�ไดรั้บการพัฒนาจนถกูขนานนามวา่ “นครปารสีแหง่ตะวันออก” 
นําทา่นชม รา้นหมอนยางพารา (Rubber Pillow Shop) ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครื�อง
นอนเพื�อสขุภาพชนดิตา่งๆ  
นําทา่นชม รา้นผา้ไหม ที�ข ึ3นชื�อของประเทศของจนี  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื3อสนิคา้ที�ทําจากผา้ไหม เชน่ผา้หม่ 
เสื3อผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 



  

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นกาแฟ Starbucks Reserve Roastery สตารบ์คัสส์าขาใหมท่ี�นครเซี�ยงไฮ ้มา
พรอ้มกับความยิ�งใ  หญอ่ลังการ ครองตําแหน่งสตารบ์ัคสท์ี�ใหญแ่ละสวยที�สดุในโลก เปิดใหบ้รกิาร เมื�อวันที� 
6 ธันวาคม 2560 มเีครื�องดื�มหลากหลายมากกว่า 100 
ชนิด รวมทั3งเครื�องดื�มที�มีเฉพาะสาขานี3แห่งเดียว 
นอกจากนั3นยังมอีาหารและขนมมากมาย ในสว่นเบเกอรี�
ที�ใชช้ื�อว่า Princi™ ซึ�งเป็นการร่วมมอืกับรา้นเบเกอรี�ชื�อ
ดังจากอติาล ีและเป็นสาขาแรกในเอเชยี มกีารทําขนม
กันสดๆ ใหม่ๆ ที�รา้นทุกวันมากกว่า 80 ชนิด โดยเชฟ
ชาวจีนมากกว่า 30 คนนอกจากนี3  สตาร์บัคส์ยังนํา
เทคโนโลย ีAR สรา้งความสนุกสนานใหก้ับลูกคา้ โดย
ร่วมมือกับบริษัทจีน ยักษ์ใหญ่ อาลีบาบา เมื�อจ่อ
โทรศัพทไ์ปยังจุดต่างๆ ในรา้น เชน่ ถังคั�วกาแฟ ก็จะมี
รายละเอยีดต่างๆ ปรากฏขึ3นในโทรศัพท ์และลูกคา้ยัง
ไดส้นุกสนานไปกบัการจอ่โทรศัพทไ์ปยังจดุตา่งๆ 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ !! เสี�ยวหลงเปา (6) 
ที�พกั  โรงแรม BAOLONG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
วนัที�ส ี�      หาดไวท่าน-ลอดอโุมงคเ์ลเซอร-์ถนนนานกงิ-รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ)-รา้นหยก 
 ตลาดเฉงิหวงัเมี�ยว 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

นําท่านเดนิทางสู่ หาดไว่ทาน ตั 3งอยู่บนฝั� งตะวันตกของแม่นํ3าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4
กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที�ไดช้ื�อวา่ “พพิธิภัณฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็นสญัลักษณ์ที�โดดเดน่ของนครเซี�ยง
ไฮ ้อกีทั 3งถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารที�สําคัญ แหง่หนึ�งของเซี�ยงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่
ทันเป็นแหลง่รวมศลิปะสถาปัตยกรรมที�หลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธคิ บารอค รวมทั3งการ
ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที�ตั 3งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร 
โรงแรม และสํานักงานใหญ ่
นําท่าน ลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์อุโมงคล์อดแม่นํ3าสายแรกในประเทศจีน เพื�อขา้มไปยังฝั�งตรงขา้มใชเ้วลา
ประมาณ 5 นาท ีภายในอโุมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอร ์เป็นรปูตา่งๆ 
นําท่านเดนิทางสู ่ถนนนานกงิ ถนนแห่งนี3เปรยีบเหมอืนย่านสลีมของเมอืงไทย หรอืย่านออรช์ารด์ ของ
สงิคโปร ์ถนนนี3มคีวามยาวประมาณ 5 กโิลเมตร มหีา้งสรรพสนิคา้มากมายอยูบ่นถนนแหง่นี3เป็นยา่นที�คกึคัก
และทันสมัยที�สดุในเซี�ยงไฮ ้ 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ !! ไกแ่ดง โตะ๊ละ 2 ตวั (8) 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้ ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซึ�งเป็นอกีวธิหีนึ�งในการผ่อนคลายความเครยีด 

ปรับสมดลุใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิพรอ้มชมครมีเป่าซูถั่ง หรอืที�รูจั้กกันดใีนชื�อ บวัหมิะ 
สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ผพุอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามัญประจําบา้น 
นําทา่นชม รา้นหยก ชาวจนีมคีวามเชื�อวา่หยกเป็นอัญมณีลํ3าคา่กวา่ทองและเพชร เป็นสริมิงคลแกผู่ท้ี�ไดม้า
ครอบครอง ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื3อเป็นเครื�องประดับนําโชคตามอธัยาศัย 
นําท่านเดนิทางสู ่ตลาดเฉงิหวงัเมี�ยว หรอืที�เรยีกกันว่า วดัเทพเจา้ประจําเมอืง เคยตั 3งอยู่ใจกลางเมอืง
เก่า ซึ�งไดก้ลายเป็นศูนย์รวมสนิคา้ และอาหารพื3นเมืองที�แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี�ยงไฮม้ีการ
ผสมผสานระหวา่งอดตีและปัจจบุันไดอ้ยา่งลงตัว ซึ�งเป็นยา่นสนิคา้ราคาถกูที�มชีื�ออกียา่นหนึ�งของนครเซี�ยง
ไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ3งตามอธัยาศัย 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (9) 
พกั  โรงแรม ENCORE RAMADA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว   



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที�หา้      ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง-กรงุเทพมหานคร(ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 
 
03.00 น. สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง เพื�อความสะดวกในการเดนิทาง (10)  
06.50 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X 

เที�ยวบนิที� XJ 761 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ช ั�วโมง 25 นาท)ี 
(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง สายการบนิมบีรกิารจาํหนา่ยอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

10.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

**โรงแรมที�พกั และโปรแกรมทอ่งเที�ยวอาจมกีารสลบัปรบัเปลี�ยนขึQนอยูก่บัความเหมาะสม และคาํนงึถงึ
ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัQงจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 15 ทา่นขึQนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวน
ดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ9ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ9 : รายการทัวรท์อ่งเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื�องจากสภาวะ
อากาศ,การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขั 3นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอื�นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลี�ยนตามความ
เหมาะสม ทั 3งนี3ข ึ3นอยู่กับสภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอื�นที�ไม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะ
คํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ...กรณุาอา่นรายการและเงื�อนไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทํา
การจองทัวรห์รอืชําระเงนิจากนั3นจะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึ3น ทางบรษัิทจะ
ไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพื�อรว่มโปรโมทสนิคา้พืQนเมอืง ในนามของรา้นรฐับาล  คอื รา้นไขมุ่ก, 
หมูบ่า้นใบชา, รา้นหมอนยางพารา, รา้นผา้ไหม, รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ), รา้นหยก ซึ�งจําเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรม
ทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีQแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้ง
รบกวนทุกทา่นแวะชม ซืQอหรอืไมซ่ืQอข ึQนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัQงส ิQน และถา้
หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิ9ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึQนจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 

 

** ราคาสําหรบัลกูคา้ที�ไมต่อ้งการต ั|วเครื�องบนิ 5,888 บาท  
ยกเวน้ชว่งปีใหม ่ ราคา 8,888 ** 



  

 

 

 

ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 5,000.- 
ราคานีQรวมรายการทวัร ์ต ั|วเครื�องบนิ และวซีา่ 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
** ท ัQงนีQเพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ9 :  รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ท ัQงนีQข ึQนอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัQนๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ9ในการปรบัเปลี�ยนเวลา
ทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง  
อตัราคา่บรกิารรวม 

� คา่ตัYวเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ3ามัน 

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

� คา่นํ3าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ชิ3น นํ3าหนักไมเ่กนิ 20 กก. 

� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  

� คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

� คา่เบี3ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีQไมร่วม 
× คา่วซีา่แบบกรุป๊ทอ่งเที�ยวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท  (สําหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลบั

พรอ้มคณะเทา่น ัQน)   

× คา่ธรรมเนยีมวซี่าเดี�ยวเขา้ประเทศจนี **ในกรณีที�ทางรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซี่ากรุ๊ปทอ่งเที�ยว ผู ้
เดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทาํวซีา่เพิ�ม ทา่นละ 2,000 บาท** 

× ค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ 300 หยวน/ทรปิ/ท่าน  ส่วนค่าทปิหวัหนา้ทวัรท์่านละ 400 
บาท/ทรปิ/ทา่น (เด็กชําระคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น
หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มีนํ3าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั3นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ3ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่ หากสายการบนิมกีารปรับราคาภาษีนํ3ามันขึ3น ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ\เก็บ
เพิ�มตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง 

× คา่วซีา่จนีสําหรับชาวตา่งชาต ิ

× คา่ทําใบอนุญาตที�กลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

× คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 



  

 

 

 

 
เดนิทางขึQนตํ�า 25 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชาํระคา่บรกิารเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ\ในการ
งดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 
� มดัจําทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากที�ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ\ในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน สว่นที�เหลอื  

• หากไมช่าํระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

• เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั 3งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ได ้
ระบไุวทั้ 3งหมดนี3แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื�อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชื�อสํารองที�น ั�ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื�อพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที�ยวทรปิใด, วนัที�ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ9ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกลุ และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองต ั|วเครื�องบนิท ัQงส ิQน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ3นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 
หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
 
เง ื�อนไขยกเลกิการจอง : 
เนื�องจากเป็นราคาตัYวเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 3งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ\ที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั 3งสิ3น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ\ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 3งสิ3น 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัQงหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั 
1. ขอสงวนสทิธิ\การเก็บคา่นํ3ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ3นกอ่นวันเดนิทาง  

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ\ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 3งสิ3น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั 3งสิ3น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

5. เมื�อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทั 3งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั 3งหมด  

6. รายการนี3เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั 3งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

7. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั 3งนี3ข ึ3นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

8. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั3นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

9. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั 3งสิ3นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั3น 



  

 

 

 

10. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

11. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ3งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึ�ง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั 3งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

13. บรกิารนํ3าดื�มทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

14. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั3นๆ        มิ
อาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั 3งนี3ข ึ3นอยูก่ับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนั3นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ\ในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 
เอกสารประกอบการยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวประเทศจนีแบบกรุป๊  (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัQน!!) 

• สําเนาหนงัสอืเดนิทาง ที�มอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุถงึวันเดนิทางไป-กลับ ตอ้งมี
หนา้วา่ง อยา่งนอ้ย 2 หนา้ สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนั3น บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบกรณี 
ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฎเิสธการเดนิทางของท่าน ** โดยท่านถ่ายรูป หรอื สแกนสหีนา้หนงัสอื
เดนิทาง (หนา้ที�มรีูปท่าน) แบบเต็มหนา้ รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไม่ดํา ไม่เบลอ หา้มขดี 
เขยีนลงบนหนา้หนงัสอืเดนิทางโดยเด็ดขาด **  
(หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ชํารุดใดๆ ทั 3งสิ3น ถา้เกดิการชํารุด เจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืง 
จะปฎเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได ้

• รปูถา่ยส ีหนา้ตรง เห็นใบห ูหา้มใสเ่สืQอขาว หา้มใสเ่ครื�องประดบั พืQนหลงัสขีาวเทา่น ัQน สามารถใช้
โทรศพัทม์อืถอืถา่ยไดแ้ละสง่ใหเ้จา้หนา้ที�ทางไลน ์(ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์   

• หนงัสอืเดนิทางเลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง อยา่งนอ้ย 2 หนา้ สําหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก ลกูคา้
ถือไปที�สนามบินเอง ณ วันเดินทาง (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเล่มทึ�ส่งชื�อใหท้างบรษิทัทําวซี่า
เทา่น ัQน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 
           รปูถา่ยวางคูก่บัพาสปอรต์ 
 

  พาสปอรต์ตอ้งถา่ยใหต้ดิท ัQง 2 หนา้ แบบตวัอยา่ง 
 
 
 
 
 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.์............................................................................... วันเดนิทาง........................................ 

ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั 3งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักที�ใชทั้ 3งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื�อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื�อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  � ไมท่านเนื3อวัว � ไมท่านเนื3อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอื�นๆ ............................................................................................................................ 

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

 

 

ลาํดบั ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื�อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



  

 

 

 

 
ขา้พเจา้รบัทราบเงื�อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

ลงชื�อ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

 


