
 

 

รหสัทวัร ZET1903117 
ทัวรจีน เซี่ยงไฮ อูซ ีหังโจว 5วนั 3คนื (CZ) 
เมืองอูซี – พระใหญหลิงซานตาฝ�อ 
ถนนโบราณชิงหมงิเฉียว - เมอืงหังโจว  
ลองเรือทะเลสาบ - หูซีห ู– ถนนโบราณเหอฟางเจีย  
เมืองเซี่ยงไฮ –Starbucks Reserve Roastery  
ถนนเทียนจื่อฝم�ง - ยานซินเทียนต้ี  
หาดไวทัน – ถนนหนานกิง  

 
 
 



 

 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
23.00 น. นัดหมายคณะพรอมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 

10  เคานเตอร U สายการบินไชนาเซาทเทิร นแอรไลน (China Southern 
Airlines) ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการชวยเหลือเรื ่องของกระเป�า
เดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

 

 
 
วันที่สอง สนามบินซางไห ผูตง – เมืองอูซี – พระใหญหลิงซานตาฝ�อ (ราคาทัวรนี้รวมน่ัง

รถราง)– รานไขมุก – ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว 
02.00 น.  บินลัดฟ�าสูประเทศจีน เมืองเซี่ยงไฮ โดย สายการบินไชนาเซาทเทิรนแอรไลน 

(China Southern Airlines)  เท ี ่ ย ว บินที่  CZ8464 บริ การอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชระยะเวลาบิน 4 ช่ัวโมง 20 นาที) 

07.20 น. เดินทางถึง สนามบินซางไห ผูตง ประเทศจีน เมืองเซ่ียงไฮ (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวา
ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว 
รับกระเป�าสัมภาระพรอมออกเดินทาง นําทานเดินทางตามโปรแกรม 

เชา บริการอาหารเชา ดวยเมนู KFC Box Set (1) 
 จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองอู ซี (Wuxi City) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 

ช่ัวโมง) ซึ่งไดรับการขนานนามวา “เซี่ยงไฮนอย” เน่ืองจากเปนเมืองอุตสาหกรรม
ที่มีทะเลสาบไทหูลอมรอบ ทะเลสาบไทหู เปน 1 ใน 5 แหงทะเลสาบนํ้าจืดที่มี
ขนาดใหญของจีน เปนเมืองเกาแกประวัติศาสตรยาวนานรวมสามพันกวาปในยุค
ราชวงศโจวและฉิน นําทานสักการะ พระใหญหลิงซานตาฝ�อ (Lingshan Grand 
Buddha) (ราคาทัวรนี้รวมน่ังรถราง) นําทุกทานชมพระพุทธรูปปางหามญาติ
ทองสําริดองคใหญทีเ่ขาหลงิซาน ซึ่งมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ประทบั
อยูบนเนินเขาหลิงซาน หันพระพักตรออกสูทะเลสาบไทหู เปนพระพุทธรูปที่มี
พระพักตรงดงาม หากเมื่อเดินไปทางใดก็เหมือนวาองคพระกําลังมองตามเราอยู 
นอกจากน้ีวัดหลิงซานยังมีจุดแสดงรูปปم�นจําลองพระพุทธเจากําเนิดในดอกบัว โดย



 

 

กลีบดอกบัวคอยๆบานออก ผสานกับการแสดงนํ ้าพุดนตรี จนกระทั ่งกําเนิด
พระพุทธเจาขึ้น เปนการแสดงที่นาตื่นตาตื่นใจ  

 
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) 

นําทานชม รานไขมุก เลือกซื้อครีมไขมุกบํารุงผวิที่สกดัมาจากไขมุกน้ําจืด เพาะเล้ียง
ในทะเลสาบรวมถึงเครื่องประดับตางๆจากไขมุก จากนั้นนําทุกทานไปยัง ถนน
โบราณชิงหมิงเฉียว (Qingming Bridge Historic and Cultural Block) 
เปนอีกหนึ่งสถานที ่ที ่นาสนใจ เนื่องจากที่แหงนี ้เปนถนนโบราณที่มีอายุกวา 
3,000 ป  ยังคงอนุรักษ ไว ใหเห ็นประวัติศาสตร ของเมืองอู ซี อาทิเชน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตหรือบานเรือน ที่แหงนี้ยังถือวาเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมไดอีกหน่ึงแหง  
 



 

 

 
 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู ซี่โครงหมูอูซี (3) 
นําทานเขาสูที่พัก... Veegle Sincere Hotel ระดับ 5 ดาว (ทองถิ่น) หรือ
เทียบเทา 

 
วันที่สาม เมืองอูซี – รานผาไหม  - เมืองหังโจว – ลองเรือทะเลสาบซีหู - รานชา – ถนน

โบราณเหอฟางเจีย  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

นําทานแวะ รานผาไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทํา
จากผาไหม เชนผาหม เส้ือผา รองเทา เปนตน จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองหังโจว 
(Hangzhou City) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง30 นาที) เมืองเอกของ
มณฑลเจอเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน เปนศูนยกลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม 
แหลงเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีช่ือเสียงแหงหนึ่งของประเทศจีน 
นําทาน ลองเรือทะเลสาบซีหู (Xihu Lake) ซึ่งกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยวา “ซีหู
เหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเน้ือที่ 5.66 
ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบวัดได 15 กม. น้ําลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ลองเขาสูเขต
ทะเลสาบซีหูใหม ลอด 3 สะพานดังเขาสูเขตทะเลสาบซีหูเกา ชมทิวทัศนสิบแหงของ
ทะเลสาบซีหู ซึ่งไดแก ตวนฉานเสียน ซานถาน อ้ินเหยิน และหนานผิงอวนจง ใหทาน
ไดดื่มดํ่ากับบรรยากาศของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศที่ผอนคลาย 



 

 

 
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู บุฟเฟ�ตสุกี้

หมอไฟและปم�งยาง (5) 
นําทุกทานสู รานชา สวรรคของคนรักชา ใหทานไดชาชิมที่มีช่ือเสียงของประเทศจีน 
เชนชาอูหลงของปกกิ่ง ชาผูเออรจากหยุนหนาน และชาอื่นๆที่มีชื ่อเสียงตางๆ
หลากหลายชนิด ที่รวบรวมจากแหลงผลิตที่ขึ้นชื่อ ใหทานไดชมกระบวนการผลิตใบ
ชาแหงและใหโอกาสทานไดลิ้มรสชาติของชาชนิดตางๆ นําทานสู ถนนโบราณเหอ
ฟางเจี่ย (He Fang Jie Old Street) ตั้งอยูเชิงเขาอูซันของเมืองหังโจว เปน
ถนนสายหนึ่งที่สะทอนใหเห็นประวัตศิาสตร และวัฒนธรรมอันเกาแกของหางโจ
ไดอยางดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กวาง 120 เมตร ในสมัยราชวงศซง
ของจีนเมื่อ 880 กวาปกอน ขณะที่เมืองหังโจวเปนราชธานีอยูนั้น ถนนเหอฟางเจ่ีย
เปนศูนยกลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการคาในสมัยน้ัน ในปจจุบันยังคงไวซึ่ง
สภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสรางโบราณสวนหนึ่งแลว บานเรือนทั้งสองขางทางที่
สรางขึ้นใหมลวนสรางจากไมและมุงหลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบงายแบบ
โบราณ สองขางถนนสายน้ีสวนใหญเปนรานคาทั่วไป 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู ไกขอทาน และหมู
พันป (6) 

นําทานเขาสูที่พัก... Kaiyuanmanju Guali Hotel ระดับ 5 ดาว (ทองถิ่น) 
หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่สี ่ เมืองหังโจว – รานยางพารา – เมืองเซี่ยงไฮ – รานยาบัวหิมะ – Starbucks  
Reserve Roastery – ถนนเทียนจื่อฝم�ง  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 
จากนั้นนําทานสู รานผลิตภัณฑยางโอโซน ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑ
เครื ่องนอนเพื ่อสุขภาพชนิดตางๆ นําทานเดินทางกลับสู มหานครเซี่ยงไฮ 
(Shanghai City) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) มหานครที่ใหญ
ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยูบริเวณปากแมนํ้าแยงซี เปนศูนยกลางการคมนาคม
และเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากร
ประมาณ 14 ลานคน เปนเมืองทาพาณิชยขนาดใหญแหงทะเลจีนใต ที่ไดรับการ
พัฒนาจนถูกขนานนามวา “นครปารีสแหงตะวันออก” นําทานเดินทางสู รานยาบัว
หิมะ ชมครีมเป�าซูถัง หรือที่รูจักกันดีในช่ือ “บัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษา
แผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน   

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู เสี่ยวหลงเปา 
(8) 

จากน้ันนําทานชมราน Starbucks Reserve Roastery สาขาใหมที่นครเซ่ียงไฮ 
มาพรอมกับความย่ิงใหญอลังการ ครองตําแหนงสตารบัคสที่ใหญและสวยที่สุด
ในโลก ซึ่งไดทําการเปดตัวไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2017 มีเน้ือที่ใหญโตถึง 2,787 
ตารางเมตร ดานบนของรานตกแตงดวยแผนไมรูปหกเหลี่ยมซึ่งเปนงานแฮนดเมด
จํานวน 10,000 แผน และที่ตั ้งตระหงานอยูกลางรานคือถังคั่วกาแฟทองเหลือง
ขนาด 40 ตัน สูงเทาตึก 2 ชั้น ประดับประดาดวยแผนตราประทับแบบจีนโบราณ
มากกวา 1,000 แผน ซึ่งบอกเลาเรื่องราวความเปนมาของสตารบัคส กาแฟทีค่ั่วใน
ถังทองเหลืองน้ีจะถูกสงผานไปตามทอทองเหลืองดานบน ซึ่งจะทําใหเกิดเสียงราวกบั
เสียงดนตรี มีเคานเตอรที ่ยาวที่สุด ซึ ่งมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตําแหนง
เคานเตอรของสตารบัคสที่มีความยาวที่สุดในโลก มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกวา 
100 ชนิด รวมทั้งเคร่ืองด่ืมทีม่ีเฉพาะสาขาน้ีเพียงแหงเดียว จากน่ันนําทานเดินทางสู 
ถนนเทียนจื่อฝาง (Tianzifang) เปนยานศิลปะแหงเมืองเซี่ยงไฮ แมจะเปนแหลง
ทองเที่ยวยอดนิยมแตก็ยังคงรักษาความรูสึกแบบดั้งเดิมไวไดเปนอยางดี มีรานคา
หลากหลายในอาคารอิฐเกาแกเปนเสนหของถนนแหงน้ี เดินชมรานที่ไมธรรมดา 
มีขายตั้งแตเครื่องประดับทํามือจนถึงสมุดโนตปกหนัง บานเรือนที่เรียงรายอยู
ขางถนนและอพารตเมนทขางบนรานคา คือบานของคนทองถิ่นซึ่งใหความรูสึก
ถึงความเปนชุมชนอยางชัดเจน รานคาหลายแหงที่นี่ตั้งอยูในอาคารพักอาศัย



 

 

สมัยตนศตวรรษที่ 20 ที่เรียกกันวา “Shikumen” ซึ่งมีประตูหินที่โดดเดน ผูอยู
อาศัยไดรณรงคเพื่อปกป�องพื้นที่นี้จากการคุกคามของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
เพื่อการพาณิชย ซึ่งจะรื้อถอนอาคารเกาแก และปจจุบันพื้นที่นี้ไดรับการจัดใหเปน
ชุมชนศิลปน ภายในเต็มไปดวยคาเฟ� และรานขายของที่ระลึก และงานแสดงของ
ศิลปนทั้งในและตางประเทศ  

 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (9) 

นําทานเขาสูที่พัก... Yitel Hotel Hotel ระดับ 5 ดาว (ทองถิ่น) หรือเทียบเทา 
 
วันที่หา ยานซินเทียนตี้ – รานหยก – หาดไวทัน – ถนนหนานกิง – สนามบินซางไห ผูตง 

– สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (10) 
 จากนั้นนําทานสู ยานซินเทียนตี้ (Xintiandi) เปนหนึ่งในยานการคาและแหลง

ทองเที่ยวที่คึกคักที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ อดีตเคยเปนเขตบานกออิฐสีเทาสไตลสอืคู
เหมิน ซึ่งเปนสถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณพิเศษของเซี่ยงไฮ ตอนหลังไดรับการ
ปรับปรุงจากรัฐบาลใหเปนยานถนนคนเดิน กลายมาเปนสถานที่เที่ยวที่ฮิตติดอันดับ



 

 

ของคนเซี่ยงไฮไดในเวลาอันสั้น มีสถาปตยกรรมทั้งเกาแกและทันสมัยผสมผสานกัน 
มีรานอาหาร รานคา และสถานบันเทิงสไตลตะวันออกและตะวันตกหลอมรวมกนั อีก
ทั้งยังไดรักษาบรรยากาศดั้งเดิม และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณแบบเซี่ยงไฮเอาไว
อยางลงตัว ทุกวันนี้ ซินเทียนต้ีไดกลายเปนสัญลักษณทางวัฒนธรรมของเซี่ยงไฮไป
แลว 

 
จากน้ันนําทานชม รานหยก  ซึ่งเปนเคร่ืองประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซื้อเปนของ
ฝากอันล้ําคาแกคนที่ทานรัก  

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู ไกแดง (11) 
จากนั้นนําทานสูบริเวณ หาดไวทาน (Waitan) ซึ่งไมไดเปนหาดทรายชายทะเล
แตอยางใด แตเปนยานถนนริมแมนํ้าที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริม
แมน้ําหวงผูฝم�งตะวันตกซึ่งอยูในยานเมืองเกา หาดไวทานยังเคยเปนสถานที่ถาย
ทําภาพยนตรที่โดงดังเรื่อง “เจาพอเซี่ยงไฮ” ซึ่งถายทอด เร่ืองราวของเจาพอเซีย่ง
ไฮ ที่เกิดขึ้นในยุคที่เมืองเซี่ยงไฮเต็มไปดวยเจาพอหลายแกงค แยงชิงอํานาจกันให
วุนวายไปหมด หาดไวทานจึงมีชื่อที่รูจักในหมูนักทองเที่ยวชาวไทยวา "หาดเจาพอ
เซ่ียงไฮ" น่ันเอง  

 



 

 

 
และหาดไวทานนี้ยังอยูใกล ถนนนานกิง (Nanjing Street) ถนนคนเดินที่เปน
แหลงชอปปم�งสินคาแบรนดเนมและสถานที่ทองเที่ยวที่นิยมของคนไทยอีกแหง
หนึ่ง นอกจากนี้ที่หาดไวทานยังสามารถมองเห็น "หอไขมุก" ซึ่งเปนสัญลักษณของ
เมืองเซี่ยงไฮไดอยางชัดเจนอีกดวย ใครมาเยือนเซี่ยงไฮ จึงตองไปแวะชมความงาม
แบบคลาสสิกของ “เดอะบันด” จึงเรียกไดวามาถึงเซี่ยงไฮจริงๆ นําทานอิสระชอป
ปم�งที่ถนนนานกิงไดตามอัธยาศัย  

   
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (12) 
สมควรแกเวลานําทานเดนิทางสูสนามบิน 



 

 

21.15 น. บินลัดฟ�าสู ประเทศไทย กรุงเทพฯ โดย สายการบินไชนาเซาทเทิรนแอรไลน 
(China Southern Airlines)  เท ี ่ ยว บินที่  CZ8463 บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชระยะเวลาบิน 4 ช่ัวโมง 20 นาที) 

00.50 (+1) น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน รถทวัร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุคร้ังกอน

ทําการออกต๋ัวเน่ืองจาก 
สายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญ 
หองละ 2-3 ทาน 

ราคาเด็กอายุไมถึง 20 
ป 

 (มีเตียงและไมมีเตียง) 
พักเดี่ยวเพ่ิม 

ราคาไมรวม
ตั๋ว

เครื่องบิน 
04 – 08 พฤศจิกายน 2562 7,888 10,888 2,999 4,999 
13 – 17 พฤศจิกายน 2562 9,888 12,888 2,999 4,999 
20 – 24 พฤศจิกายน 2562 8,888 11,888 2,999 4,999 

04 – 08 ธันวาคม 2562 
(วันพอ) 9,888 12,888 2,999 4,999 

09 – 13 ธันวาคม 2562 
(วันรัฐธรรมนูญ) 9,888 12,888 2,999 4,999 

18 – 22 ธันวาคม 2562 9,888 12,888 2,999 4,999 
25 – 29 ธันวาคม 2562 9,888 12,888 2,999 4,999 

30 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 
(วันปใหม) 15,888 18,888 2,999 4,999 

08 – 12 มกราคม 2563 9,888 12,888 2,999 4,999 
13 – 17 มกราคม 2563 8,888 11,888 2,999 4,999 

05 – 09 กุมภาพันธ 2563 
(วันมาฆบูชา) 9,888 12,888 2,999 4,999 

10 – 14 กุมภาพันธ 2563 8,888 11,888 2,999 4,999 
19 – 23 กุมภาพันธ 2563 9,888 12,888 2,999 4,999 



 

 

24 – 28 กุมภาพันธ 2563 8,888 11,888 2,999 4,999 
04 – 08 มีนาคม 2563 9,888 12,888 2,999 4,999 
09 – 13 มีนาคม 2563 8,888 11,888 2,999 4,999 
18 – 22 มีนาคม 2563 9,888 12,888 2,999 4,999 

 
** อัตราน้ี ยังไมรวมคาทปิคนขบัรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 
บาท/ทาน/ทรปิ** 
** อัตราน้ี ยังไมรวมคาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทรปิ** 
(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน) 
** อัตราคาบริการ สําหรบัเดก็อายุไมถงึ 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 
7,900 บาท ** 

 
หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของราน

รัฐบาล ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ 
จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะ
ชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 
และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการ
แยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจาก
ทานเปนจํานวนเงิน 300หยวน/ทาน/ราน 

 
 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
** สําหรับอตัราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือ่นการเดินทาง 
หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบรกิาร (ปรบัราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการของผูเดินทาง) ** 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี  
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ   
 คาที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ 
ตามรายการ    
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ   คาจางมคัคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง    
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)   
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ัง่
เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  
 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท (โดย

ชําระพรอมเงินมัดจําครั้งแรก) (สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอม
คณะเทาน้ัน) 

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีที่
ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน หรือวีซากรุป) 

  คาภาษมีูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน พรอม

ชําระเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจอง
วันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดยระบบจะ
ยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความ
ประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกคร้ัง กรณี
ที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคารายถัดไป 



 

 

เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด
ทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทาง
อยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณี
ใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทาง
บริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 
วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวนัหยุดนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวาเปน
วันหยดุทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง 

การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล 
หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับ
ทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
คาบริการดังน้ี 



 

 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน
คาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน
คาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรียม 
การจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เปนตน 
** 
**เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที ่ระบุบนหนาต๋ัว
เทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือ
เปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มี
ผู เดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื ่อน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน 
กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจาก
การที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกาํหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัท
ยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-



 

 

14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั การย่ืนคาํรองขอวซีา ที่ทานควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทาน้ัน กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวซีาพรอม

คณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทาน
จําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) 
จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานยื่นหลังคณะ  

2. การยื่นขอวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบหมูคณะ ไมจําเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับจริง หาก
ทานสง สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ 
ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัทเรียบรอยแลว  

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวซีาทองเที่ยวประเทศจีน แบบหมูคณะ  
สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 
1. สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรปู) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรปูภาพ หรือ ไฟล 

PDF. (รูปถายจากมือถอืไมสามารถใชได) มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน 
ณ วนัเดินทางกลบั  และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถายคูกบัหนังสือเดินทาง) ฉากหลังตอง
เปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถงึ 18 ปบริบรูณ  
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบตุรเดนิทาง 
ไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทัง้ภาษาไทย 



 

 

และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใช
จาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถกูตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบตุรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสอืเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสอืรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบตุรเดนิทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบตุรเดนิทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสอืเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสอืรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบตัร ในกรณทีี่ผูเดนิทางอายุตํ่ากวา 18 ป 

** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวซีาที่ไดกลาวมาน้ี เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบรษัิทฯ 
ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทตูฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 

ตามแตสถานการณ และคณุสมบัตขิองลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดลุยพินิจของประเทศ
ปลายทางเปนผูดําเนินการ ** 

** เอกสารที่ใชในการทําวซีากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทัง้น้ีขึน้อยูกับตํารวจ
ตรวจคนเขาเมืองน่ันเปนผูกําหนด จึงอาจทาํใหมีการเรียกเก็บเอกสารอืน่ๆเพ่ิมเติ่มกะทันหัน 

** 
 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต 
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว 
โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง



 

 

พิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝم�งประเทศ
ไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม
รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทาน
ไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน
คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ
ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็
ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 
คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณี
ที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้น้ี 
ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที ่เพิ ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยดุ
งาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีนํ ้ามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 



 

 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอ
การเดินทาง อันไมใชเหตุที ่เกี ่ยวของกับทางบริษัทอาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคู
คาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึน้เคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิป
ล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาต
ใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรนี ้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับ
ผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

 


