
 

 

 

 

สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้ จากชั้น118 ตกึเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ 

ล่องเรือทะเลสาบซีห ูไข่มุกแหง่เมืองหังโจว “ตัวอยู่ซีห ูเสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์” 

นมัสการพระใหญ่หลิงซาน พระพุทธรูปปางห้ามญาติสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในจีน 

นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตื่นตา ตื่นใจกับแสง สี เสียง 

ช้อปปิ้งจุใจถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย ถนนนานกิง และตลาดเก่าเฉินหวังเมี่ยว 

เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา-ไก่แดง-ไก่ขอทาน-หมูพันปี-ซ่ีโครงหมูอูซี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEAVEN OF SHANGHAI 5D3N BY XJ 



วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้ 

21.30 น. พร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตูหมายเลข 1 เคาน์เตอร์ 2 สายการบิน 

AIR ASIA X (XJ) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เช็คอิน 

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่นั่ง 

จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการ SNACK BOX ทั้งขาไปและขากลับ 

(น้ าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซ้ือน้ าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 

 

 

 

 

 

วันท่ีสอง เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-หมู่บ้านชาหลงจ่ีง-ถนนโบราณเห่อฟางเจ่ีย 

00.15 น. น าทุกท่านเหินฟ้าสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ XJ760 ระหว่างเดินทางมี

บริการ SNACK BOX 

05.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคน

เข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ  

 จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่

บริเวณปากแม่น้ าแยงซี เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้  มี

พ้ืนที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14  ล้านคน เป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่ง

ทะเลจีนใต้ ที่ได้รับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก” 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) เมืองเอกของมณฑลเจ้

อเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม แหล่งเภสัชอุตสาหกรรม

และสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ซึ่งกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยว่า “ซีหูเหมือนนางไซซี 

ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาว

โดยรอบวัดได้ 15 กม. น้ าลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ล่องเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด 3 สะพานดัง

เข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูเก่า ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ซึ่งได้แก่ ต้วนฉานเสียน ซานถาน 

อิ้นเหยิน และหนานผิงอ่วนจง ให้ท่านได้ดื่มด่ ากับบรรยากาศของความงามในทะเลสาบใน

บรรยากาศที่ผ่อนคลาย 

 

 



 

 

 

 

 

 

น าท่านชม หมู่บ้านชาหลงจ่ิง แหล่งผลิตใบชาที่ขึ้นชื่อของหังโจว ใบชา “หลงจิ่ง” ซึ่งแปลว่า ชา

บ่อมังกร ของทะเลสาบซีหูนั้น เป็นใบชาที่มีชื่อเสียงที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศจีน กล่าวกันว่า 

“ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน” นอกจากจะมีไร่ชาอันกว้างใหญ่ให้ชมแล้ว ยัง

จะได้ชมกระบวนการผลิตใบชาแห้งและชิมชาด้วย 

น าท่านสู่ ถนนโบราณเห่อฟางเจ่ีย ตั้งอยู่เชิงเขาอู๋ซันของเมืองหังโจว เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อน

ให้เห็นประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหางโจได้อย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 

เมตร กว้าง 120 เมตร ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปีก่อน ขณะที่เมืองหังโจวเป็นราช

ธานีอยู่นั้น ถนนเหอฝ่ังเจียเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้าในสมัยนั้น ใน

ปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ่งแล้ว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่

สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนน

สายนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั่วไป  

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูไก่ขอทาน และเมนูหมูพันปี 

พักที ่ RELAX HOTEL SHITAN เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน  

วันท่ีสาม ร้านผ้าไหม-หังโจว-อู๋ซ-ีพระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-ร้านไข่มุก-อู๋ซ-ีเซี่ยงไฮ้ 

   -  ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ช้ัน 118) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)   ซึ่งได้รับการขนานนามว่า  

“ เซี่ยงไฮ้น้อย ” เนื่องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไท่หูล้อมรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็น 

1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน้ าจืดที่มีขนาดใหญ่ของจีน เป็นเมืองเก่าแก่ประวัติศาสตร์ยาวนานร่วม

สามพันกว่าปีในยุคราชวงศ์โจวและฉิน ระหว่างทางน าท่านแวะ ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศ

ของจีน  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ท าจากผ้าไหม เช่นผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูซี่โครงหมูอู๋ซี 

น าท่านสักการะ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถราง) น าท่านชมพระพุทธรูปปางห้ามญาติ

ทองส าริดองค์ใหญ่ที่เขาหลิงซาน ซึ่งมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ประทับอยู่บนเนินเขาห

ลิงซาน หันพระพักตร์ออกสู่ทะเลสาบไท่หู เป็นพระพุทธรูปที่มีพระพักตร์งดงาม ที่เมื่อเดินไปทาง

ใด  ก็เหมือนว่าองค์พระก าลังมองตามเราอยู่  ทุกวันวัดหลิงซานยังมีจุดแสดงรูปปั้นจ าลอง

พระพุทธเจ้าก าเนิดในดอกบัว โดยกลีบดอกบัวค่อยๆบานออก ผสานกับการแสดงน้ าพุดนตรี 

จนกระทั่งก าเนิดพระพุทธเจ้าขึ้น เป็นการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจ  



น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ระหว่างทางน าท่าน

แวะชม ร้านไข่มุก เลือกซื้อครีมไข่มุกบ ารุงผิว ที่สกัดมาจากไข่มุกน้ าจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ 

จากนั้นน าท่านขึ้นตึก SHANGHAI TOWER (ช้ัน 118) ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการชมวิวมหา

นครเซี่ยงไฮ้จากมุมสูง ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาว์นเวอร์ถูกสร้างขึ้นเคียงคู่กับตึกระฟ้าที่เคยสูงที่สุดในจีนมา

ก่อน อย่างตึก จินเม่า ทาวเวอร์ และ ตึกเซี่ยงไฮ้ เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ (ตึกSWFC) ซึ่ง

ปัจจุบันครองต าแหน่งตึกที่สูงที่สุดในจีน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก การก่อสร้างอาคารเริ่มใน

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยจะสร้างอาคารสูงประมาณ 632 เมตร (2,073 ฟุต) และมี 

121 ช้ัน ด้วยพ้ืนที่ 380,000 ตารางเมตร (4,090,000 ตารางฟุต) นอกจากนี้ยังมีปล่องลิฟต์

ยาวที่สุดในโลกอีกด้วย  

ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูเสี่ยวหลงเปา 

พักที ่ NEW YANGTE HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน 

 

 

 

 

 

วันท่ีสี ่ ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ตลาด 100 ปี    

                  เฉินหวังเมี่ยว-ร้านหยก 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านลอดผ่าน อุโมงค์เลเซอร์ เป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ าสายแรกในประเทศจีน เพ่ือข้ามไปยังฝ่ัง

ตรงข้ามใช้เวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ ตื่นตาตื่น

ใจ แสง สี เสียง ภายในอุโมงค์เปลี่ยนแปลงตลอดระยะทาง บางช่วงท าให้รู้สึกเหมือนเดินทางอยู่

ในห้วงอวกาศเลยทีเดียว อุโมงค์เลเซอร์มีความลึกลงไปจากพ้ืนแม่น้ า  9 เมตร ความยาว 

646.70 เมตร สร้างเสร็จ เมื่อปี ค.ศ. 2000 ถือว่าเป็น 1 ใน 5 อย่างที่นักท่องเที่ยวที่ไปเยือน

เซี่ยงไฮ้ต้องห้ามพลาด  

 จากนั้นน าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ซึ่งไม่ได้เป็นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็นย่าน

ถนนริมแม่น้ าที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแม่น้ าหวงผู่ฝ่ังตะวันตกซึ่งอยู่ในย่านเมือง

เก่า หาดไว่ทันยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่อง “เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้” ซึ่งถ่ายทอด 

เรื่องราวของเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ที่เกิดขึ้นในยุคที่เมืองเซี่ยงไฮ้เต็มไปด้วยเจ้าพ่อหลายแก๊ง  แย่งชิง

อ านาจกันให้วุ่นวายไปหมด หาดไว่ทันจึงมีชื่อที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยว่า "หาดเจ้าพ่อ

เซี่ยงไฮ้" นั่นเอง และหาดไว่ทันนี้ยังอยู่ใกล้ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้า

แบรนด์เนมและสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมของคนไทยอีกแห่งหนึ่ง  นอกจากนี้ที่หาดไว่ทันยัง

สามารถมองเห็น "หอไข่มุก" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย ใครมา

เยือนเซี่ยงไฮ้ จึงต้องไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด์” จึงเรียกได้ว่ามาถึงเซี่ยง

ไฮจ้ริงๆ  หลังจากชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้จนเต็มแล้ว น าท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินนานกิง 



 

 

 

 

 

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูไก่แดง 

น าท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตร

เดียวไม่ซ้ าใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้าน

รักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ าบ้าน   

จากนั้นน าท่านสู่ “ตลาดเฉินหวังเมี่ยว” หรือตลาดร้อยปี เซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมือง

เซี่ยงไฮ้อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง แต่ท าเป็น

ร้านขายของมีทั้งของพื้นเมืองโบราณ ของที่ระลึก และสินค้าสมัยใหม่อย่างรองเท้ากีฬา กระเป๋า 

อีกทั้งยังมีร้านขายขนมและอาหารพ้ืนเมืองอีกมากมาย  ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

จากนั้นน าท่านชม ร้านหยก  ซึ่งเป็นเครื่องประดับน าโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอันล้ า

ค่าแก่คนที่ท่านรัก     

ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร  

พักที ่ NEW YANGTE HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน 

วันท่ีห้า เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ 

03.00 น. สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง 

เช้า บริการอาหารเช้าแบบกล่อง 

06.50 น. น าทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี X761 ระหว่าง

เดินทางมีบริการ SNACK BOX 

10.15 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ... 

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

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจง้ให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

คณะยืนยันการเดินทางท่ี 20 ท่านมีหัวหน้าทัวร์ 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ ***   

 

 

 



อัตราค่าบริการ 

ก่าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ ่

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

เด็ก 

อายุต่่ากว่า 18 ปี 
พักเด่ียวเพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ต๋ัว 

เปิดเพิ่ม 

23-27 มีนาคม 2560 
9,777 11,777 3,500 - 

24-28 มีนาคม 2560 10,777 12,777 3,500 - 

29 มี.ค.–02 เม.ย.2560 10,777 12,777 3,500 - 

เปิดเพิ่ม 

30 มี.ค.–03 เม.ย.2560 
9,777 11,777 3,500 - 

31 มี.ค.-04 เม.ย.2560 11,777 13,777 3,500 - 

05-09 เมษายน 2560 11,777 13,777 3,500 - 

06-10 เมษายน 2560 11,777 13,777 3,500 - 

07-11 เมษายน 2560 11,777 13,777 3,500 - 

08-12 เมษายน 2560 11,777 13,777 3,500 - 

09-13 เมษายน 2560 11,777 13,777 3,500 - 

10-14 เมษายน 2560 13,777 15,777 3,500 - 

11-15 เมษายน 2560 15,777 17,777 4,000 - 

12-16 เมษายน 2560 15,777 17,777 4,000 - 

13-17 เมษายน 2560 15,777 17,777 4,000 - 

14-18 เมษายน 2560 13,777 15,777 3,500 - 

19-23 เมษายน 2560 11,777 13,777 3,500 - 

เปิดเพิ่ม 

20-24 เมษายน 2560 
11,777 13,777 3,500 - 

21-25 เมษายน 2560 11,777 13,777 3,500 - 

26-30 เมษายน 2560 11,777 13,777 3,500 - 

เปิดเพิ่ม 

27 เม.ย.-01 พ.ค.2560 
12,777 14,777 3,500 - 

28 เม.ย.-02 พ.ค.2560 12,777 14,777 3,500 - 



03-07 พฤษภาคม 2560 12,777 14,777 3,500 - 

เปิดเพิ่ม 

04-08 พฤษภาคม 2560 
12,777 14,777 3,500 - 

05-09 พฤษภาคม 2560 12,777 14,777 3,500 - 

09-13 พฤษภาคม 2560 10,777 10,777 3,500 - 

10-14 พฤษภาคม 2560  10,777 10,777 3,500 - 

เปิดเพิ่ม 

11-15 พฤษภาคม 2560 
10,777 10,777 3,500 - 

12-16 พฤษภาคม 2560 10,777 12,777 3,500 - 

17-21 พฤษภาคม 2560 10,777 12,777 3,500 - 

เปิดเพิ่ม 

18-22 พฤษภาคม 2560 
9,777 11,777 3,500 - 

19-23 พฤษภาคม 2560 10,777 12,777 3,500 - 

24-28 พฤษภาคม 2560 10,777 12,777 3,500 - 

เปิดเพิ่ม 

25-29 พฤษภาคม 2560 
9,777 11,777 3,500 - 

26-30 พฤษภาคม 2560 10,777 12,777 3,500 - 

07-11 มิถุนายน 2560 10,777 12,777 3,500 - 

เปิดเพิ่ม 

08-12 มิถุนายน 2560 
9,777 11,777 3,500 - 

09-13 มิถุนายน 2560 10,777 12,777 3,500 - 

14-18 มิถุนายน 2560 10,777 12,777 3,500 - 

เปิดเพิ่ม 

15-19 มิถุนายน 2560 
9,777 11,777 3,500 - 

16-20 มิถุนายน 2560 10,777 12,777 3,500 - 

21-25 มิถุนายน 2560 10,777 12,777 3,500 - 

เปิดเพิ่ม 

22-26 มิถุนายน 2560 
9,777 11,777 3,500 - 

23-27 มิถุนายน 2560 10,777 12,777 3,500 - 

28 มิ.ย.-02 ก.ค.2560 10,777 12,777 3,500 - 

 



***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์ 

ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อทา่น*** 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา, 

หยก, บัวหิมะ, ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม, ร้านไข่มุก ซึ่งจ่าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับ

ราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ่าเป็นต้องรบกวนทุกท่าน

แวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ท้ังสิ้น และถ้าหาก

ลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ  ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่านเป็นจ่านวนเงิน 900 หยวน /ท่าน 

 

 โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลูกค้าเป็นหลัก 

 ณ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายในวันสุดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ

สามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจกไ็ม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ทั้งสิ้น แต่เป็นการบอกกล่าว

ล่วงหน้า 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม ี

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท  (ส าหรับท่านทีเ่ดินทางไปและกลับพร้อมห    

     คณะเท่านั้น)   

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว  

     ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,500 บาท** 

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคเุทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล  

     ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินบิาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา 

     สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 



เงื่อนไขการช่าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ต้องช าระเงินค่าบริการเต็มจ านวน ภายใน 3 วันหลังจากท าการยืนยันการจอง  

2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษัท 

3. คณะทัวร์ครบ 20 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท

อย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่าง

หนึ่งเพ่ือท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบ

อ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้

ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่

สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินท้ังหมดให้กับท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน  

 

เงื่อนไขและข้อก่าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 



3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง

บริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่

มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยว

ที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลง

เที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่

มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

 

ข้อแนะน่าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 

1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มลีักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่องจากรัฐบาล

ท้องถิ่นต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการทิ้งขยะ จึงไม่มีบริการที่โรงแรม 

4. IATA ได้ก่าหนดมาตรการเกี่ยวกับการน่าแบตเตอรี่ส่ารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังน้ี 

 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจ านวนและปริมาณที่จ ากัด ได้แก่ 

4.1 แบตเตอร่ีส ารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้นเครื่อง

ได้ไม่มีการจ ากัดจ านวน  



4.2 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้น

เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน 

4.3 แบตเตอร่ีส ารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามน าขึ้นเครื่องในทุกกรณี 

5. ห้ามน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 

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

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน 
 หนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ช ารุด มีหน้าว่างส าหรับติดหน้าวีซ่าและ

ประทับตราเข้า-ออก อย่างน้อย 3 หน้าเต็ม หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่มีวีซ่าจีน ให้แนบมาด้วย 

 รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป      ตัวอย่างรูปถ่ายที่ได้มาตรฐานสถานทูต 

สถานทูตปฏิเสธไม่รับรูปถ่ายโพลารอย / รูปถ่ายสต๊ิกเกอร์ /  

รูปชุดครุยรับปริญญา/รูปชุดราชการ /ห้ามใส่เส้ือแขนกุด  

และห้ามใส่เส้ือสีขาว ทุกชนิด(เนื่องจากฉากหลังต้องเป็นสีขาว) 

 หลักฐานส่วนตัว ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตรประชาชน, 

ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 

 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าประเทศจีน ท่ีกรอกรายละเอียด

ชัดเจนและถูกต้อง 

 

เงื่อนไขเอกสารเพ่ิมเติมการยื่นวีซ่าประเภทต่างๆ 
 เอกสารเพ่ิมเติมกรณีผู้เยาว์  

อายุ 6-18 ปีบริบูรณ์ ใช้  ส่าเนาสูติบัตร   พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา 

อายุต่ ากว่า 6 ปีบริบูรณ์ ใช้  สูติบัตร (ฉบับจริง)  พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา 

 กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง ต้องให้บิดาและมารดาท าหนังสือ

ยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จากอ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู่ 

 กรณีบิดาหรือมารดาของเด็ก มีสถานะหย่าหรือหม้าย ต้องแนบใบปกครองบุตรหรือใบสลักหลังท้ายใบหย่ามา

ด้วย เพื่อยืนยันการปกครองบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 กรณีเป็นสาวประเภทสอง (ลักษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ต้องยื่นหนังสือรับรองการท างาน, จดหมายชี้แจงตนเอง 

และสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงพร้อมส าเนาย้อนหลัง 6 เดือน (ในบางกรณีอาจต้องไปแสดงตัวท่ีสถานทูต) และ

สามารถพ านักอยู่ในประเทศจีนได้ไม่เกิน 7 วันเท่านั้น 

 กรณีชาวต่างชาติท่ีท่างานหรือพักอาศัยในประเทศไทย ต้องยื่น ใบอนุญาตท างาน (ถ้ามี), จดหมายชี้แจงตนเอง

พร้อมรายละเอียดท่ีอยู่ท่ีชัดเจน สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงพร้อมส าเนาย้อนหลัง 6 เดือน (ในบางกรณีอาจต้องไป

แสดงตัวท่ีสถานทูต) โดยมีค่าบริการเพิ่ม 500-1000 บาท  

 ผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติจะต้องท า Re-Entry Permit ด้วยตนเองก่อนส่งเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิไม่รับยื่นวีซ่ากรณีดังนี้  

หนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มสีเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเองท่ีสถานทูตจีน

โดยตรง / กรณีเป็น พระภิกษุ/สามเณร 



 ผู้ท่ีประสงค์ใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรือใชบ้ัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ต้องท าวีซ่าจีน แต่ท่านจะต้อง 

รับผิดชอบในการขออนุญาตเข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง 

 

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า (เพ่ิมเติม) ในกรณียื่นด่วน และส่าหรับชาวต่างชาติ 

1. กรณียื่นวีซ่าด่วน (ใช้เวลาด่าเนินการ 2-3 วันท่าการ)  

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านละ 1,100 บาท (ส าหรับพาสปอร์ตไทยและพาสปอร์ตต่างชาติ) 

2. กรณียื่นวีซ่าด่วนพิเศษ (ใช้เวลาด่าเนินการ 1 วันท่าการ)  

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านละ 1,700 บาท (ส าหรับพาสปอร์ตไทยและพาสปอร์ตต่างชาติ) 

3. พาสปอร์ตอเมริกา จ่ายเพิ่มค่าวีซ่าประมาณ 3,600 บาท 

 

หมายเหตุ 

 ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องให้ข้อมูลท่ีถูกต้องกับสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ) การบิดเบือนข้อมูลประการใดก็

ตาม อาจถูกระงับการออกวีซ่า และถึงแม้วา่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่มีนโยบายคืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระ

ไปแล้ว 

 ทางบริษัทฯ บริการยื่นวีซ่าประเภทท่องเท่ียวแบบเข้าออก 1 ครั้ง ให้แก่ท่านซึ่งด าเนินการยื่นเป็นหมู่คณะและเป็น

การยื่นแบบปรกติ 4 วันท าการเท่านั้น 

 การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ซึ่งบางครั้งบริษัททัวร์ไม่

ทราบล่วงหน้าและอาจมีการเรยีกขอเอกสารเพิม่เติมเพื่อความสมบูรณ์พร้อมของเอกสาร 

 การปฏิเสธวีซ่า อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียวทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าประเทศจีน 

** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการขอวีซ่าของท่านเอง ** 

ชื่อ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.) 

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

สถานะภาพ  □ โสด   ระบุช่ือบิดา..................................................ชื่อมารดา...................................................... 

□ แต่งงานจดทะเบียนสมรส □ แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส 

         ระบุชื่อคู่สมรส  ......................................................................................................................... 

□ หม้าย □ หย่า   

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน............................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้าน.......................................เบอร์มือถือ............................................. 

ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน)........................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์................................ เบอร์โทรศัพท์........................................ เบอรมื์อถือ......................................... 

ชื่อสถานท่ีท่างาน / สถานศึกษา ..............................................................ต าแหน่งงาน.......................................... 

ท่ีอยู่สถานท่ีท่างาน / สถานศึกษา ......................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์............................................................... 

(กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีสามารถติดต่อได้โดยสะดวก เนื่องจาก 

ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 



ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ท่าน 

□ ออกค่าใช้จ่ายเอง □ ผู้ปกครองออกค่าใช้จ่ายให้ □ อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................................... 

ท่านมีประกันสุขภาพครอบคลุมในการไปจีนหรือไม่ □  มี □ ไม่มี 

ถ้ามี กรุณาระบุช่ือบริษัทประกัน ............................................................................................................................... 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 

ถ้าเคย กรุณาระบุวันท่ี..........................................สถานท่ี/เมือง....................................วัตถุประสงค.์...................... 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปประเทศอื่นหรือไม่ □ เคย  □  ไม่เคย 

ถ้าเคย กรุณาระบุวันท่ี.........................................ประเทศ...........................................วัตถุประสงค.์......................... 

ชื่อสมาชิกในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ ์

 ชื่อ-สกุล ...................................................อาชพี......................................ความสัมพันธ์ ............................. 

 ชื่อ-สกุล ...................................................อาชพี......................................ความสัมพันธ์ ............................. 

ชื่อผู้ติดต่อได้ (กรณีฉุกเฉินท่ีไม่ได้เดินทาง) ............................................... เบอร์โทรศัพท์.................................. 

ความสัมพันธ์.................................................... 

 

การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการอ านวยความ

สะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

 


