
 

 

รหัสทัวร ITV1902081 

ทัวรเซี่ยงไฮ ซโูจว 4 วัน 2 คืน (CZ) 
เซี่ยงไฮ   เมืองซูโจว   เจาแมกวนอิม   เมืองโบราณช่ีเป�า   มหานครเซี่ยงไฮ 
ถายรูปดานลางหอไขมุก   หาดเจาพอเซี่ยงไฮ(หาดไวทาน)   ถนนนานจิง 
HE MA SUPERMARKET    ลองเรือแมน้ําหวงผู    ตลาดเฉินหวังเมี่ยว 
ตึกสตารบัคสาขาใหญที่สุดในโลก   ตลาดเถาเป�า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เซี่ยงไฮ มหานครสุดย่ิงใหญสวยงามจนไดสมญานาม “นครปารสีแหงตะวันออก” 
ถายรูปเช็คอินหอไขมุก หาดไวทานจุดชมวิวสุดโรแมนติค 

ซินเทียนตีแ้หลงฮิปของคนอินเทรนด ตึกสตารบัคสาขาใหญทีส่ดุในโลก 
เมืองมรดกโลกซูโจว เมืองแหงสาวงาม จนไดรับฉายาวา “เมืองสวรรคในโลกมนุษย” 

ลองเรือแมนํ้าหวงผู ชมวิวทิวทัศน แมนํ้าสายสําคัญของเมืองเซี่ยงไฮ  
ชอปปم�งตลาดรอยป ถนนนานจิงลู ตลาดกอปปم�เถาเป�า 

 � เมนูสุดพิเศษ>ขาหมูซูโจว,ไกแดง,เสี่ยวหลงเปา  พัก>เซี่ยงไฮ 2 คนื 
 � บินตรง เซี่ยงไฮ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN 
            **คาทัวรไมรวมคาวีซากรุป ทานละ 1,500 บาท** 

 
 

วันเดินทาง ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก 
อายุ 2-18 

ป 

 
Infant  

อายุ 0-2 
ป 

พักเด่ียว
เพ่ิม ที่นั่ง 

11-14 ส.ค. 6,888 9,888  
Infant  

5,000฿ 
 

3,500 19 
16-19 ส.ค. 7,888 10,888 3,500 19 
18-21 ส.ค. 7,888 10,888 3,500 19 

30 ส.ค.-2 ก.ย. 7,888 10,888 3,500 19 
6-9 ก.ย. 7,888 10,888 3,500 19 

15-18 ก.ย. 8,888 11,888 3,500 19 
20-23 ก.ย. 8,888 11,888 3,500 19 
22-25 ก.ย. 8,888 11,888 3,500 19 

 
 
 
 

 



 

 

วันแรก: สนามบินสุวรรณภูมิ  
23.30 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โซนผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4 

ประตู  
 เคาเตอรเช็คอินสายการบิน China Southern (รับเอกสารตาง ๆ พรอม

ขอแนะนําขั้นตอนจากเจาหนาที่) กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาท่ีสาย
การบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สอง: เซี่ยงไฮ-เมืองซูโจว-เจาแมกวนอิม-เมืองโบราณช่ีเป�า-มหานครเซี่ยงไฮ 
 อาหาร---,เที่ยง,คํ่า                     
02.00 น. เดินทางสู เมืองเซี่ยงไฮ  โดยสายการบิน China Southern เที่ยวบินที่  

CZ8464 
07.20 น. ถึง สนามบินผูตง เมืองเซี่ยงไฮ ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใหเรียบรอย นําทาน

เดินทางสู เดินทางสู เมืองซูโจว เดิมชื่อวา เมืองกูซู (ใชระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 2 ชม.) เปนเมืองที่มีความสวยงามไมนอยกวาเมืองหังโจว ดวยสวนและ
คลองสายนอยใหญที่มีความงดงามอยางมีเอกลักษณแหงหน่ึงที่มีประวัติความ
เปนมายาวนานกวา 2,500 ป และชื่อวา เมืองแหงสาวงาม จนไดรับฉายาวา 
“เมืองสวรรคในโลกมนุษย” เมืองซูโจวไดขึ้นเปนมรดกโลกเมื่อป พ.ศ.2540 ใน
อดีตฮองเตหลายพระองคของราชวงศหมิงและชิง ชอบเดินทางจากเมืองหลวงที่
ปกกิ่งมาทองเที่ยว ซึ่งอดีตในแถบน้ีไดชื่อวา "เจียงหนาน" อุดมไปดวยพืชพรรณ



 

 

ธัญญาหารและสาวเจียงหนานที่มีความสวยงามเปนเลิศ มเหสีและนางสนมในสมัย
น้ัน สวนให  ญจะมาจากแถบเจียงหนานน้ี ถึง เมืองซูโจว  

 นําทานสัการะ เจาแมกวนอิม สูงกวา 88 เมตร เพื่อความเปนศิริมงคลแกชีวิต
และครอบครัว   

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษขาหมูซูโจว 
 นําทานชม เมืองโบราณช่ีเป�า เปนหมูบานโบราณตั้งอยูในริมแมน้ําผูฮุย เปนยาน

ที่มีประวัติศาสตรมายาวนานกวาหน่ึงพันปตั้งแตในรัชสมัยหมิงและชิง เมืองชีเป�า
เปนเมืองที่โดดเดนดานการคาขายผา, ไหมพรม, ชางไมฝมือดี และการหมักเหลา
ขาว อิสระทุกทานชอปปم�งซื้อสินคาที่ระลึกในอาคารบานเรือนแบบจีนโบราณ 
จากนั้นเดินทางกลับสู มหานครเซี่ยงไฮ เมืองที่เต็มไปดวยอาคารสถาปตยกรรมที่
มีลวดลาย  สวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนไดรับขนานนามวาเปน “นครปารีส
แหงตะวันออก” 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
เขาสูที่พัก RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAR HOTEL (4*) หรือ

ระดับใกลเคียงกัน   
 
วันที่สาม: ถายรูปดานลางหอไขมุก-หาดเจาพอเซี่ยงไฮ(หาดไวทาน)-ถนนนานจิง 
   ยานซินเทียนตี-้ He ma supermarket-ลองเรือแมนํ้าหวงผู  
 อาหารเชา,เที่ยง,---                        
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
 นําทานแวะรานชา เพ่ือชิมชารสเลิศและเลือกซื้อผลิตภัณฑ

เกี่ยวกับใบชา 
 นําทานถายรูปดานลาง หอไขมุก ตั้งอยูฝم�งผูตงริมแมน้ํา

หวังผู เขตลูเจียจุย แลวเสร็จเมื่อป ค.ศ. 1993 มีความสูง 
468 เมตร นับเปนหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงอันดับ 
3 ของโลก หอ TV ดูภายนอกเปนลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยู
ตางมุมตางระดับ ลูกเหล็กกลมที่อยูตอนกลางของหอเปน
หอชมวิวที่กวางขวาง สามารถชมวิวทิวทัศนของเซี่ยงไฮได



 

 

ทุกดาน ซึ่งปจจุบันหอไขมุกถือเปนสัญลักษณของเมืองเซี่ยงไฮอีกดวย นําทาน
เที่ยวชม หาดเจาพอเซี่ยงไฮ (หาดไวทาน) 
ตนกําเนิดอันลือชื่อของตํานานเจาพอเซี่ยงไฮ 
เปนถนนที่สวยงามอันดับหน่ึงของเมืองเซี่ยงไฮ 
ระหวางทางผานเขตเชาของประเทศตางๆ ใน
สมัยอาณานิคม พรอมชมอาคารสูงตระหงาน 
ซึ่งเปนศิลปกรรมสไตลยุโรป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  

 เดินทางสู ถนนนานจิง หรือ นานจิงลู เปนยานชอปปم�งเกาแกที่สุดของเซี่ยงไฮ เปน
ตลาดซื้อขายของกันคึกคักตั้งแต่ทศวรรษ 1920 ต้ังอยูฝم�งผูซี กินพื้นที่ยาวตั้งแตฝم�ง
ตะวันตกของ “เดอะ บันด” ถึง “พีเพิลส สแควร” เปนแหลงชอปปم�งสินคาแบรนด
เนมจากทั่วโลก นําทานแวะชม โรงงานผลิตผาไหม อันลือชื่อของจีน วิธีการนํา
เสนไหมออกมาผลิตเปนสินคาเพ่ือมาทําไสนวมผาหมไหม นําทานสู ยานซินเทียน
ตี้ ถือเปนแหลงฮิปลาสุดของคนอินเทรนดเซี่ยงไฮ ต้ังอยูฝم�งเมืองเกา ออกแบบโดย 
เบนจามิน วูด สถาปนิกชื่อดังชาวมะกัน ไดรับเสียงชมวามีเสนหอยางเหลือเชื่อ 
เพราะอนุรักษตึกรามบานชองเกาๆไว ผสมผสานลงตัวกับบาน  กออิฐสีเทาสไตลชิ
กูเหมิน ที่จําลองขึ้นใหมจากยุคปลายศตวรรษที่ 19 ที่น่ีมีความรื่นรมยใหเอนจอย
ครบครันทั้งรานกาแฟและคาเฟ�สไตลโมเดิรน,เรสเตอรองตของคนดัง,บูติกเกๆของ
ดีไซเนอรชื่อดัง, แกลเลอรี่ และชอปปم�งมอลลระดับอัพสเกลถือเปนสวรรคของคน



 

 

รวยแตไมพรองรสนิยม เดินทางสู He ma (เหอ หมา) ซุปเปอรมารเก็ตไรเงินสด
ของ Jack Ma ซุปเปอรมารเก็ตไฮเทคน้ีมีสินคาหลากหลายทุกกลุม เชน ขาวสาร 
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว ผักสด เหลาไวน อาหารทะเลสดๆเปนๆ ฯลฯ 
และยังมีมุมปรุงอาหารที่สามารถนําเอาอาหารหรือผักสดๆไปปรุงและรับประทาน
ไดทันทีในราน จากน้ียังมีโซนรานอาหารตางๆมากมายใหเลือกสรร  **อิสระ
อาหารเย็นตามอัธยาศัย**   

 จากนั้นนําทาน ลองเรือแมนํ้าหวงผู ถือไดวาเปนแมน้ําสายที่สําคัญของเมืองเซี่ยง
ไฮ ดวยเปนแมน้ําท่ีไหลแยกมาจากแมน้ําแยงซี แลวไหลผานเขามายังเมืองเซี่ยงไฮ 
หลอเลี้ยงผูคนและเปนสวนหน่ึงของคนที่น่ีมาหลายชั่วอายุคน ชมความงดงามของ
สถาปตยกรรมของตึกอาคารเกาแกและสีสันของเมืองที่สวางไสวไปดวยไฟจากตึก
รามบานชองของผูคน พรอมทั้งตึกสูงใหญริมแมน้ําที่เปดไฟไวอยางสวยงาม และที่
ขาดไมไดก็คือทัศนียภาพของหาดไวทาน ในยามคํ่าคืน จากน้ันนําทานกลับสูที่พัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เขาสูที่พัก RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAR HOTEL (4*) หรือ
ระดับใกลเคียงกัน   

วันที่สี่ : ตลาดเฉินหวังเม่ียว-ตึกสตารบัคสาขาใหญที่สุดในโลก- ตลาดเถาเป�า 
   สนามบินผูตง (เซี่ยงไฮ)-กรุงเทพฯ      
 อาหารเชา,เที่ยง,เย็น                        
 เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทาน รานยาสมุนไพร พรอมฟงสรรพคุณของยาแตละชนิดที่สกัดมาจากพืช

สมุนไพร ซึงมีชื่อเสียงในหมูคนไทยคือ 
เป�าฟู�หลิง หรือ ครีมบัวหิมะ อิสระให
ทานเลือกซื้อผลิตภัณฑจากยาสมุนไพร 
เดินทางสู  ตลาดเฉินหวังเม่ียว  หรือ 
ตลาดรอยปเซี่ยงไฮ เปนตลาดเกาอาคาร
บานเรือนบริเวณ น้ีเปนสถาปตยกรรม
โบราณสมัยราชวงศหมิงและชิง ตกแตงสไตลสถาปตยกรรมแบบโบราณจีน ท่ียังคง
ความงดงาม ทั้งรานขายอาหาร รานขนมพื้นเมืองอาหารขึ้นชื่อของที่น่ีคือ เสี่ยว
หลงเปา อันลือชื่อ และยังมขีายของที่ระลึกตางๆมากมาย 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษไกแดง 
นําทานถายรูปเช็คอินสุดชิคกับ ตึกสตารบัคสาขาใหญที่สุดในโลก เปนอาคาร 
2 ชั้น พื้นที่กวา 2,700 ตารางเมตร พรอมพนักงานกวา 400 คน เปนราน
สตารบัคสาขาแรกและสาขาเดียวที่มอบประสบการณดิจิตอลใหกับลูกคาไป
พรอมๆกับการจิบกาแฟ พัฒนาแอปลิเคชั่นโดยอาลีบาบา แวะชมอัญมณีที่
ประเทศจีนยกยองวามีคาอยางลํ้าเลิศยิ่งกวาทองและเพชรน่ันก็คือ หยกจีน ชาว
จีนมีความเชื่อวาหยกเปนอัญ  มณีลํ้าคา เปนสิริมงคลแก ผูที่ไดมาครอบครอง ทํา
ใหชีวิตเจริญรุงเรืองสงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนา มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาว 
ใหทานไดเลือกซื้อ กําไลหยก แหวนหยก หรือ เผาเยา ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค 
นําทานชอปปم�งอยางจุใจที่ ตลาดเถาเป�า ตลาดจําหนายสินคาราคาถูก มีสินคาให
ทานเลือกมากมาย อาทิเชน เส้ือผา ผาไหม รองเทา กระเป�า นาฬิกา ฯลฯ 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา 



 

 

  จากน้ันนําทานเดินทางสู สนามบินผูตง  
21.15 น. เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  China Southern   เทีย่วบินที่ 
CZ8463 
00.50+1 ถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวัสดิภาพ 

  * * * * * * * * * * * * * * *  
**กรณีลูกคาตองการซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาติดตอคอนเฟรมเวลากับ

เจาหนาที่อีกครั้ง** 
 

 
สิ่งที่ลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 

-  เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการ
ทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการ ประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยว
ทั่วไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมุก, ผาไหม, 
ผีชิว ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับ
นักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อ
หรือไมซื้อข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับซื้อใดๆท้ังสิ้น  
*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของ
รัฐบาลรานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชย
เพ่ิม รานละ 2,0  00 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง 
*** 
 
- กรณีเขารานชอปของจีน ข้ึนอยูกับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสนิคา ซึ่ง
เปนความเต็มใจของผูซื้อในสินคาน้ันๆ และ ขอตกลงระหวางลูกคากับรานคา ดังน้ัน บริษัทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินคา และคุณภาพของสินคาที่ไมไดตรงตามขอเสนอของ
รานคา ทานจําเปนตองตรวจสอบสินคากอนออกจากรานคาทุกครั้ง 
 
-  ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร, 
หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยาง



 

 

ละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขาย
เปนหลกั 
หมายเหตุ:  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง,  
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซื้อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศ เพ่ือเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง   
กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิก
เที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก
สายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิง
พาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน)  โปรดเขาใจและรับทราบวา  ผูจัดจะ
ไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี 
 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับเดินทาง 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย  (กรณีทําวีซาแบบกรุป) 
1. สําเนาหนาพาสปอรต โดยทานถายรูป หรือ สแกนสีหนาหนังสอืเดินทาง (หนาที่มีรปู
ทาน) แบบเต็มหนารายละเอียดครบถวน ชัดเจน ไมดํา ไมเบลอ หามขีดเขียดลงบนหนา
พาสปอรตโดยเด็ดขาด  สงมาทาง E-mail เม่ือทานตกลงทําการจอง (หมายเหตุ : หนังสือ
เดินทางตองมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ ตอง
มีหนาวาง  อยางนอย 2 หนา สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก มิฉะน้ันบริษัทจะไม
รับผิดชอบกรณี ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน* และหนังสือเดินทางไมมีการ 
ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด  เจาหนาท่ีตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอก
ประเทศของทานได) 
2. รูปถายสีถายหนาตรง เห็นใบหู ไมใสเครื่องประดับ พ้ืนหลังสีขาวเทานั้น  ถายเปนไฟล  
สามารถใชโทรศัพทมือถือถายไดเลย ไมตองถายรูปจากที่รานเน่ืองจากรูปที่ถายไมสามารถใชยื่น
วีซาดานน้ีได 
3. พาสปอรตเลมจริง ตองมีหนาวาง สําหรับประทบัตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 
หนาเต็ม ลูกคาถือไปที่สนามบินเอง ณ วันเดินทาง    !!หนังสือเดินทางตองเปนเลมที่สงช่ือ
ใหเราทําวีซาเทานั้น!!  



 

 

 
ตัวอยางหนาพาสปอรต 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางรูปถาย 
 
 
 
 
 
 
 

สําคัญมาก: กรุณานําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) มาในวันเดินทางทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบ 

กรณีที่ทานลืม หรือ นําหนังสือเดินทางมาผิดเลม 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง  (กรณีทําวีซาแบบเดีย่ว ชําระเพ่ิม 2,200 
บาท)  
1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-
กลับ มิฉะน้ันบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน    
2.หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม    
3.รูปถายหนาตรง รูปสี 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ มพีื้นหลังสีขาวเทาน้ัน และตองไมใช
สต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินซจาก คอมพิวเตอร  (รูปใหมถายไมเกิน 6 เดือน อัดดวยกระดาษสีโกดัก
และฟูจิ เทาน้ัน ) 
4.สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประชาชน,ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล(ถามี) ของผูเดินทาง   
หมายเหตุ : การขอวีซาจีนใชเวลาประมาณ 4 วันทําการ 
 
กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ตองใช และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมกรุณาสอบถามขอมูลกับทาง
บริษัท  
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 

*** ออกเดินทางขั้นตํา่  20 ทาน หากเดินทางตํ่ากวากําหนด 
มีความจําเปนที่ตองเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิมเติม 

ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคาเพ่ิม 
หากมีการปรับขึ้นของภาษีนํา้มันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน 

***การนับอายุเด็ก ใชวัน เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต และวันที่เดินทาง เปนเกณฑใน
การนับอายุ*** 



 

 

อัตราคาบริการรวม  
1.คาต๋ัวเครื่องบินไปกลบั กรุงเทพฯ(BKK) – เซี่ยงไฮ (PVG) – กรุงเทพฯ(BKK)  
2.คาโรงแรมทีพ่ัก (พักหองละ  2 ทาน หากพัก 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคู

และเสริมเตียงสปริง) 
3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือคํ่าตามที่ระบุไวในรายการ) 
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา

มัคคุเทศก  
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไมเกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกําหนด 
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของ

บริษัทฯประกันภัยท่ีบรษิัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ทั้งน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
อัตราคาบริการไมรวม  
1.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพ่ิม คาโทรศัพท 

คาโทรสาร คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรดี ฯลฯ 
2.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
3.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว 
4.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) 

กรณีน้ําหนักกระเป�าเกินทานตองชําระคาน้ําหนักกระเป�ากับสายการบินโดยตรงตามท่ีทาง
สายการบินเรียกเกบ็ 

5.คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบกรุป 1,500 บาทสําหรับผูถือพาสปอรตไทย ตองเดินทางไป-
กลับพรอมกรุปเทานั้น 
6.(6.1) คาทิปไกดและคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน  
   (6.2) คาทิปหัวหนาทัวร 300 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทา
ผูใหญ) 
7.คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพ่ิม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทัวรปกติ 
 



 

 

เงื่อนไขในการจอง  มัดจําทานละ 6,500 บาทตอทาน  และชําระสวนที่เหลือกอนวัน
เดินทางอยางนอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคาร
ถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใดผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 
การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตอง
เดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหนาตั๋วเทาน้ัน เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวร
ทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวา
ดวยเหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  
 
หมายเหตุ :  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบรษิัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทาง
บริษัทฯ แลว ทางบริษทัฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 20 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. รายการทองเท่ียวสามารถสลับปรับเปลีย่นไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของผูเดินทางเปนสําคัญ 

6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  



 

 

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูทีเ่ขา
พัก ทั้งน้ีตองขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษิัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง และอาจมีคาบริการเพ่ิมเติมของแตละสนามบิน มิฉะน้ัน บรษิัท
ฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบริการ
ตางๆไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวนั 
13. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกนั

อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การทองเที่ยว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทาง
บริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถ
ซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทัว่ไป และควรศึกษาเงื่อนไข
ความคุมครองใหละเอียด) 
14. เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมด 

 


