


1 สนามบินดอนเมือง

2 มหานครเซี่ยงไฮ	-	สนามบินนานาชาติผูตง	-	สนามบินหัง
โจว	-	ลองเรือทะเลสาบซีหู

พักที่	SHUNCHANG	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว	

3 เมืองอูซี	-	พระใหญหลิงซานตาฝอ	-	ไขมุกจีน	-	มหานคร
เซี่ยงไฮ	-	เซี่ยงไฮทาวเวอร

พักที่	PATTAYA	HOLIDAY
HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ
4	ดาว	

4 อุโมงคเลเซอร	-	หาดไวทาน	หรือ	หาดวายทาน	-	ถนนนา
นกิง	-	ตลาดเฉินหวังเมี่ยว	-	รานหยกที่จีน

พักที่	WANXIN	HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ	4	ดาว	

5 สนามบินนานาชาติผูตง	-	สนามบินดอนเมือง

28	มี.ค.	60	-	1	เม.ย.	60 10,888	บาท 10,888	บาท 10,888	บาท 4,000	บาท

10	เม.ย.	60	-	14	เม.ย.	60 11,888	บาท 11,888	บาท 11,888	บาท 4,000	บาท

3	พ.ค.	60	-	7	พ.ค.	60 12,888	บาท 12,888	บาท 12,888	บาท 4,000	บาท

5	พ.ค.	60	-	9	พ.ค.	60 10,888	บาท 10,888	บาท 10,888	บาท 4,000	บาท

12	พ.ค.	60	-	16	พ.ค.	60 10,888	บาท 10,888	บาท 10,888	บาท 4,000	บาท

19	พ.ค.	60	-	23	พ.ค.	60 10,888	บาท 10,888	บาท 10,888	บาท 4,000	บาท



ชวงดึก
21.30	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	(Terminal	1)	ชั้น	3	ประตู	1

แถวที่	2	สายการบินแอรเอเชียเอ็กซ	(XJ)	โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

ชวงเชา	
00.15	น.	เหินฟาสู	เมืองเซีย่งไฮ	โดยสายการบิน	แอรเอเชียเอ็กซ	เทีย่วบินที	่XJ760	(บริการ	Snack

Box	บนเครื่อง)
05.30	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานผูตง	มหานครเซีย่งไฮ	“	นครปารีสแหงตะวันออก	”	ปัจจุบันเซี่ยงไฮ

เป็นศูนยกลางอุตสาหกรรมที่ใหญที่สุดของจีน	แบงออกเป็น	2	เขต	คือ	เขตผูตงใหม	และเขตผูซีเมืองเกากั้นโดย
แมน้ําหวงผู	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง	นําทานเดินทางสูภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู	เมืองหังโจว	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชัว่โมง)	ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจอเจียง

มีความมั่งคั่งมากที่สุดแหงหน่ึงเป็นแหลงเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงของประเทศ
จีน	ซึ่งในอดีตมีคําเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจววา	“บนฟามีสวรรค	บนดินมี	ซู(โจว)
หัง(โจว)”	
ชวงบาย	
นําทาน	ลองเรือทะเลสาบซีหู	(เรือเหมา)	ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่ว

โลก	มีเน้ือที่	5.66	ตารางกิโลเมตร	ความยาวโดยประมาณ	15	กิโลเมตร	น้ําลึกเฉลี่ย	1.5	เมตร	ชมโคมไฟ	3	โคม
ทับแสงในบึงน้ําลึก	(หมายเหตุ	:หากกรุปออกเดินทางไมถึง	15	ทาน	ลองทะเลสาบซีหู	ทางบริษทั	ขอสงวนสิทธิ ์
ไมใชเรือเหมา)
นําทานชม	หมูบานใบชา	ซึ่งเป็นชาเขียวที่มีชื่อที่สุดของประเทศจีน	ใหทานไดชิมชา
จากน้ันนําทานอิสระชอปป้ิงที่	ถนนโบราณเหอฟังเจีย่	ใหทานไดเลือกซื้อของฝาก	เชน	เสื้อผา	กระเปา

รองเทา	เป็นตน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศจีน	ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําแยงซี	มีทาเรือที่มี
จํานวนเรือคับคั่งที่สุดในโลก	ในปัจจุบันเซี่ยงไฮกลายเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู
อยางหนาแนนมากที่สุดในจีน	เต็มไปดวยรานคา	สิ่งกอสราง	ถนนเต็มไปดวย
รถ	จักรยาน	และผูคน



ตั้งอยูทางตะวันออกของผูตง	ในเขตเซี่ยงไฮ	สาธารณรัฐประชาชนจีน	เป็น
ประตูหลักสูประเทศจีน	รองรับผูโดยสารระหวางประเทศกวา	17	ลานคน	ใน
ปีพ.ศ.	2549	มากกวาทาอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง	และยังเป็นทา
อากาศยานหลักของไชนาอีสเทิรนแอรไลน	และเซี่ยงไฮแอรไลน

สนามบินเมืองหังโจว	อยูในเมืองหังโจวที่	โดดเดนดวยความงดงามทาง
ธรรมชาติ	และสถานที่มรดกทางวัฒนธรรมที่ถูกรักษาไวอยางดี	จึงทําใหเมือง
หลวงแหงราชวงศซง	(Song	Dynasty)	ในอดีตน้ีเป็นหน่ึงในเมืองที่สวยงาม
ที่สุดของจีน	เมืองเพื่อนบานที่ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตก็นับเป็นเมืองยอด
นิยมที่ถูกยกยองวาเป็น	“เมืองที่งดงามที่สุดของจีน”	ตั้งอยูราวๆ	180	กิโลเมตร
จากเซี่ยงไฮ	หางโจวครองตําแหนงแหลงทองเที่ยวยอดนิยม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ทะเลสาบซีหู	หรือ	ทะเลสาบตะวันตก	เป็นที่สวยที่สุดในเมืองจีน	ไดชื่อวาเป็น
ดินแดนแหงขุนเขาและสายน้ํา	ที่ไดสมญาไขมุกแหงเมืองหังโจว	หากไดลอง
ทะเลสาบซีหูเพื่อชมความงามก็ตองไมพลาดจุดชมวิวที่สําคัญคือเจดีย
เหลยเฟิง	เป็นเจดีย	8	เหลี่ยม	สูง	5	ชั้น

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	SHUNCHANG	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว	

ชวงเชา	
นําทานแวะ	รานผาไหม	ที่ขึน้ชื่อของประเทศของจีน	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทําจากผาไหม	เชนผาหม

เสื้อผา	รองเทา	เป็นตน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองอูซี	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชัว่โมง)	ซึ่งไดรับการขนานนามวา	“

เซี่ยงไฮนอย	”	เน่ืองจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไทหูลอมรอบ	ทะเลสาบไทหู	เป็น	1	ใน	5	แหง
ทะเลสาบน้ําจืดที่มีขนาดใหญของจีน	เป็นเมืองเกาแกประวัติศาสตรยาวนานรวมสามพันกวาปีในยุคราชวงศโจว
และฉิน
ชวงบาย	
นําทานสักการะ	พระใหญหลิงซานตาฝอ	(รวมรถราง)	ซึ่งประดิษฐานอยูที่เขตเขามาริมทะเลสาบไทหู	เป็น

พระพุทธรูปทองสําริดที่มีความสูงถึง	88	เมตร	หนัก	700	ตัน	ปรางคยืนแลดูสงางามและนาเลื่อมใสยิ่ง	เป็น
พระยืนทองเหลืองที่ใหญที่สุดในโลก
นําทานแวะ	รานไขมุก	เลือกซื้อครีมไขมุกบํารุงผิว	ที่ทําจากไขมุกน้ําจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
นําทานเดินทางกลับสู	เมืองเซีย่งไฮ	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชัว่โมง)	เมืองที่เต็มไปดวยอาคาร

สถาปัตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป	จนไดรับขนานนามวาเป็น	“	นครปารีสแหงตะวันออก
จากน้ันนําทาน	ขึ้นตึก	เซีย่งไฮ	ทาวเวอร	(ชัน้	118)	ถูกสรางขึน้เคียงคูกับตึกระฟาที่เคยสูงที่สุดในจีนมา

กอน	อยางตึก	จินเมา	ทาวเวอร	และ	ตึกเซี่ยงไฮ	เวิลด	ไฟแนนเชียล	เซ็นเตอร	(ตึกSWFC)	ซึ่งปัจจุบันครอง
ตําแหนงตึกที่สูงที่สุดในจีน	และสูงเป็นอันดับ	2	ของโลก

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



เป็นเมืองอุตสาหกรรมเกาในมณฑลเจียงซู	สาธารณรัฐประชาชนจีน	บริเวณที่
ลุมปากแมน้ําแยงซี	มีทะเลสาบไทหูพาดผานแบงเมืองออกเป็นสองสวน	ทาง
ทิศจะวันตกมีอาณาเขตติดกับฉางโจว	และทางทิศตะวันออกติดกับซูโจว
เน่ืองจากเป็นเมืองที่ไดรับการพัฒนาเมื่อไมนานมาน้ี	จึงถูกขนานนามวา
"เซี่ยงไฮนอย"	มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นหน่ึงในเมืองตนกําเนิดอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจสมัยใหมของจีน	และยังเป็นบานเกิดของนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงหลาย
คนในสมัยศตวรรษที่	20

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ....ซี่โครงหมูอูซี

พระพุทธรูปปางหามญาติสัมฤทธิท์ี่ใหญที่สุดในจีน	ที่เขาหลิงซาน	พระใหญ
หลิงซานตาฝอ	มีความสูง	88	เมตร	หนัก	700	ตัน	ยืนอยูบนเนินเขาหลิงซาน
บนยอดเขาซึ่งใหญติดอันดับ	1	ใน	4	ของเมืองจีน

ไขมุก	ซึ่งเป็นไขมุกน้ําจืดขึน้ชื่อของเมืองจีน

เป็นเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศจีน	ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําแยงซี	มีทาเรือที่มี
จํานวนเรือคับคั่งที่สุดในโลก	ในปัจจุบันเซี่ยงไฮกลายเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู
อยางหนาแนนมากที่สุดในจีน	เต็มไปดวยรานคา	สิ่งกอสราง	ถนนเต็มไปดวย
รถ	จักรยาน	และผูคน

ตึก	เซี่ยงไฮ	ทาวเวอร	(ชั้น	118)	ถูกสรางขึน้เคียงคูกับตึกระฟาที่เคยสูงที่สุดใน
จีนมากอน	อยางตึก	จินเมา	ทาวเวอร	และ	ตึกเซี่ยงไฮ	เวิลด	ไฟแนนเชียล
เซ็นเตอร	(ตึกSWFC)	ซึ่งปัจจุบันครองตําแหนงตึกที่สูงที่สุดในจีน	และสูงเป็น
อันดับ	2	ของโลก	จากน้ัน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา
	พักที่	PATTAYA	HOLIDAY	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว	

ชวงเชา	



นําทาน	ลอดอุโมงคเลเซอร	ใตแมน้ําหวงผู	ลงไป	50	เมตร	ในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอร	เป็นรูปตาง	ๆ
ตื่นตาตื่นใจ
นําทานสูบริเวณ	หาดไวทาน	ตั้งอยูบนฝ่ังตะวันตกของแมน้ําหวงผูมีความยาวจากเหนือจรดใตถึง	4

กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ไดชื่อวา	“พิพิธภัณฑสิ่งกอสรางหมื่นปีแหงชาติจีน”	ถือ	เป็นสัญลักษณที่โดด
เดนของนครเซี่ยงไฮ
จากน้ันนําทานชอปป้ิงยาน	ถนนนานกิง	ศูนยกลางสําหรับการชอปป้ิงที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไอ	รวม

ทั้งหางสรรพสินคาใหญชื่อดังกวา	10	หาง
ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	รานนวดเทา	เพื่อสุขภาพ	ผอนคลายความเมื่อยลา	กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้า

ใคร	พรอมชมครีมเป าซูถัง	หรือที่รูจักกันดีในชื่อ	“บัวหิมะ”	สรรพคุณเป็นเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม	ผุพอง	และ
แมลงกัดตอย	เป็นยาสามัญประจําบาน
นําทานสู	ตลาดเฉิงหวังเมีย่ว	อาคารบานเรือนบริเวณน้ีเป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศหมิงและชิง

แตทําเป็นรานขายของมีทั้งของพื้นเมืองโบราณ	ของที่ระลึก	และสินคาสมัยใหมอยางรองเทากีฬา	กระเปา	อีกทั้ง
ยังมีรานขายขนมและอาหารพื้นเมืองอีกมากมาย	ใหทานอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานชม	รานหยก	ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค	ใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากลํ้าคา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

อุโมงคเลเซอร	รถไฟลอดอุโมงคเลเซอร	เป็นอุโมงคลอดแมน้ําสายแรกใน
ประเทศจีน	ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถรางได	เพื่อขามไปยังฝ่ัง
ตรงขามใชเวลาประมาณ	5	นาที	ภายในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอร	เป็น
รูปตาง	ๆ	ตื่นตาตื่นใจ

หาดไวทัน	หรือหาดเจาพอเซี่ยงไฮ	เป็นยานเมืองเกาของมหานคร	ที่มี
สถาปัตยกรรมเป็นแบบตะวันตก	เพราะครั้ง	หน่ึงแถบน้ีเคยเป็นเขตเชาของ
ชาวตางชาติ	ปัจจุบันเป็นที่ที่ผูคนนิยมเดินเลน	ทอดนอง	แวะชมความงามแบบ
คลาสสิก	ถนนเรียบแมน้ํา	แตเดิมน้ันบริเวณแหงน้ี	เคยเป็นทาเรือขนสงสินคา
และเป็นเขตเชาของประเทศตางๆ	ในสมัยอาณานิคม

ถนนนานจิง	หรือ	นานจิงลู	เป็นยานช็อปป้ิงเกาแกที่สุดของเซี่ยงไฮ	เป็นตลาด
ซื้อขายของกันคึกคักตั้งแตทศวรรษ	1920	ตั้งอยูฝ่ังผูซี	กินพื้นที่ยาวตั้งแตฝ่ัง
ตะวันตกของ	“เดอะ	บันด”	ถึง	“พีเพิลส	สแควร”	เป็นแหลงช็อปป้ิงสินคาแบ
รนดเนมจากทั่วโลก	ชวงเทศกาล	ตรุษจีน	ปีใหม	และคริสตมาส	ชาวเซี่ยงไฮ
และนักทองเที่ยวจะมารวมตัวกันฉลองความสุขสันตบนถนนสายน้ี	พื้นที่ดาน
ตะวันออกของนานจิงอนุรักษเป็นถนนคนเดิน	ถือเป็นอีกยานที่นาเดินนาช็อป
ที่สุดในเซี่ยงไฮ	เพราะมีรานจีนๆซุกซอนอยูสลับกับหางหรูตลอดสองขางทาง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ....ไกแดง	โตะละ	2	ตัว

เดิมเป็นที่ตั้งของวัดเฉิงหวังเมี่ยว	เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมือง	ชวยสราง
เมืองใหนาอยู	ลดความตึงเครียดของชีวิตเมืองไดดี	อาคารบานเรือนบริเวณน้ี
เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศหมิงและชิง	สีสันรานคาตางๆ	ที่ตกแตง
สไตลสถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน	ทั้งรานขายอาหาร	รานขนมพื้นเมือง	ราน
กาแฟดัง	ของที่ระลึกตางๆ	มากมาย	ถือเป็นตลาดนัดขนาดใหญที่นอกจะทําให
ทานไดของที่ถูกใจแลวและยังไดอิ่มเอมกับบรรยากาศความสวยงามอีกดวย



หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล	ในอดีตเขาใจกันวาหยกมี
เพียงชนิดเดียว	ตอมาเมื่อมนุษยมีความรูทางดานเคมีมากขึน้

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	WANXIN	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว	

ชวงเชา	
03.00	น.	สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	สนามบินผูตง
06.50	น.	เหิรฟาสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	แอรเอเชียเอ็กซ	เทีย่วบินที	่XJ761	(พิเศษ..บริการอาหาร

รอนบนเครื่อง)
10.15	น.	ถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ.....�

ตั้งอยูทางตะวันออกของผูตง	ในเขตเซี่ยงไฮ	สาธารณรัฐประชาชนจีน	เป็น
ประตูหลักสูประเทศจีน	รองรับผูโดยสารระหวางประเทศกวา	17	ลานคน	ใน
ปีพ.ศ.	2549	มากกวาทาอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง	และยังเป็นทา
อากาศยานหลักของไชนาอีสเทิรนแอรไลน	และเซี่ยงไฮแอรไลน

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมืองกําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองให	นักทอง
เที่ยวทั่วไปไดรูจัก	คือ	รานไขมุก,	หมูบานใบชา	,	รานผาไหม,	รานนวดฝาเทา(บัวหิมะ)	,	รานหยก	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุ
ในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา	รานทุกรานจําเป็นตอง
รบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ	45-90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก
ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น
ขอควรระวัง!	ทานใดที่ตองออกตัว๋ภายในประเทศ	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทุก

ครั้ง
กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	จะอิง

ตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก	

********ทุกๆ	ชวงเวลาการเดินทาง	ราคาเด็ก	จะเพิม่ขึ้น	2000	บาท	*******
เงื่อนไขอื่นๆ	

1.	จํานวนผูเดินทางขั้นตํ่ าผูใหญ	20	ทานขึน้ไป	เที่ยวบิน,	ราคา	และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม

2.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
3.	รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น

สําคัญ
4.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่ม	เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

5.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,
การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ

6.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด
พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

7.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา
ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว

8.	หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทอง
เที่ยวเทาน้ัน

9.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม
ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว

10.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง

11.	เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	เมื่อออกตัว๋ไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวา
ดวยเหตุผลใดก็ตาม	ตัว๋เครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได

12.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด

13.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทา
งบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

ในการจอง	ชําระยอดเต็มจํานวน	ภายใน	3	วันหลังการจอง	พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหกับทางบริษทัฯ

คาตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจร	ไป-กลับ	ตามที่ระบุไวในรายการ	รวมถึงคาภาษีสนามบินทุกแหง
คาโรงแรมระดับมาตรฐาน	(พักหองละ	2	ทาน)	,	อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ	ตามที่ระบุไวในรายการ
คายานพาหนะ	และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุไวในรายการ



น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	20	กิโลกรัม	,	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มี
การเรียกเก็บ
คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	ทานละไมเกิน	1,000,000	บาท	(คารักษาพยาบาล	500,000	บาท)	คุมครอง

ผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต	1	เดือนขึน้ไป	และผูเอาประกันอายุระหวาง	1	เดือน	ถึง	15	ปี	และผูที่มีอายุสูงกวา	70	ปี	ขึน้
ไป	คาชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรรมธรรม	ทั้งน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษทัประกันชีวิต	ทุกกรณี	ตองมีใบเสร็จ	และมีเอกสารรับรองทางการแพทย	หรือจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ	ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ	ทานสามารถสอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	***ทั้งน้ีอัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่	330	บาท	ขึน้อยูกับระยะเวลาการเดิน
ทาง
การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต	หรือ	เจ็บป วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว,	การติดเชื้อ,	ไวรัส,	ไสเลื่อน,	ไสติ่ง,	อาการที่เกี่ยวของ

กับการติดยา,	โรคติดตอทางเพศสัมพันธ,	การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,	การฆาตัวตาย,	เสียสติ,	ตกอยู
ภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด,	บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท	การแทงบุตร,	การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม,	จลาจล,	นัดหยุดงาน,	การกอการราย	การยึดพาหนะ	และ	การปลนอากาศยาน	(Terrorism,	Hijack,
Skyjack)	และ	อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม

คาหนังสือเดินทาง	และเอกสารตางดาวตางๆ
คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	เครื่องดื่ม	คาอาหาร	คาโทรศัพท	คาซักรีด	ฯลฯ
คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)

คา	VAT	7	%	หักภาษี	ณ	ที่จาย	3	%	ในกรณีที่ลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง	จะตองบวกคาภาษีมูลคาเพิ่ม
และหัก	ณ	ที่จาย	จากยอดขายจริงทั้งหมดเทาน้ัน	และโปรดแจงทางบริษทัฯ	จะออกใหภายหลัง	ขอสงวนสิทธิอ์อกใบ
เสร็จที่ถูกใหกับบริษทัทัวรเทาน้ัน
คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ	ทานละ	1,000	/ทริป/ตอทาน	ในสวนคาทิปหัวหนาทัวร	ขึน้อยูกับความพึงพอใจของ

ทาน	(เด็กเก็บเทาผูใหญ)***
คาวีซาจีนแบบกรุปทองเที่ยว	ราคา	1,000	บาท	(ซึ่งตองเดินทางไปและกลับพรอมหมูคณะเทาน้ัน)	หรือ	หาก

ตองการยื่นวีซาแบบเดี่ยว	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาเดี่ยว	ราคา	1,500	บาท
อัตราคาวีซาดังกลาว	สําหรับผูถือพาสปอรตไทยเทาน้ัน

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	สัญชาติไทย	(หมายเหตุ	:	หนังสือเดินทางตองไมมีการ	ชํา

รุดใดๆ	ทั้งสิ้น	ถาเกิดการชํารุด	เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง	จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	2	น้ิว	2	ใบ	มีพื้นหลังสีฟา	หรือสีขาวเทาน้ัน	อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิเทาน้ัน	และตอง

ไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นซ	จากคอมพิวเตอร	และไมสวมเสื้อแขนกุดโชวไหล	**รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน	**
ทานที่ประสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซา	กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสง
หนังสือเดินทาง

4.	สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประชาชน	ของผูเดินทาง
5.	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี
-	เด็กอายุตํ่ ากวา18ปี	เดินทางพรอมพอและแม	ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	และสําเนาทะเบียนสมรส	(ในกรณีที่จด

ทะเบียน)

-	เด็กอายุตํ่ ากวา18ปี	เดินทางพรอมพอหรือแม	ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	,สําเนาทะเบียนสมรส	(ในกรณีที่จด
ทะเบียน)	,สําเนาบัตรประชาชน	,	สําเนาทะเบียนบาน	ของพอและแม,หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ	โดยแสดง
ความสัมพันธวา	เกี่ยวของกับผูเดินทางอยางไร	และตองมีลายเซ็นตของพอหรือแม	ออกโดยที่อําเภอหรือเขตเทาน้ัน
และ

-	เด็กอายุตํ่ ากวา18ปี	เดินทางพรอมญาติ	ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด),สําเนาทะเบียนสมรส	(ในกรณีที่จดทะเบียน)
,สําเนาบัตรประชาชน	,	สําเนาทะเบียนบาน	ของพอและแม	,	หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ	โดยแสดงความ
สัมพันธวา	เกี่ยวของกับผูเดินทางอยางไร	ตองมีลายเซ็นตของพอหรือแม	ออกโดยที่อําเภอหรือเขตเทาน้ัน

-	สําเนาทะเบียนบาน



-	ใบเปลี่ยนชื่อ	หรือ	เปลี่ยนนามสกุล	(ถามี)
-	ในกรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	5	ปี	ขอสูติบัตร(ใบเกิด)ตัวจริง
6.เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
7.	ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา	สถานที่ทํางาน	ตําแหนงงาน	ที่อยูปัจจุบัน	ที่อยูที่ทํางาน	ญาติที่ติดตอไดในกรณี

ฉุกเฉิน	หมายเลขโทรศัพทบาน	ที่ทํางาน	และของญาติ	โปรดรับทราบวา	หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ
อาจมีการระงับการออกวีซา	เลมที่มีปัญหา	(สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)

8.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร
อยางนอย	7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)

9.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา

10.	ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน	ทานจะ
ตองรั	บผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัฯ	ไมทราบกฎกติกาในรายระเอียดการ
ยกเวนวีซา	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเอง	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	สัปดาห

11.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	(กรุณาสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับทางบริษทัฯ)
-	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาตการทํางานใน

ประเทศไทยเทาน้ัน
-	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
-	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	เน่ืองจาก

ผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิ่ม	3,560	บาท
หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิ่ม	100	บาท

เอกสารทีต่องเตรียม
1.พาสปอรต	ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	ตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซา	และตราเขา-ออกอยาง

นอย	2	หนาเต็ม
2.รูปถายสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือวาจางในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรานที่แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
2.	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
3.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติคเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร

อัตราคาวีซาดวน	ทีต่องจายเพิม่ใหสถานฑูตจีน	เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา
ยื่นวีซาดวน	2	วัน	เสียคาใชจายเพิ่มทานละ	1,050	บาท

(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ	:	ออสเตรีย	เบลเยี่ยม	สาธารณรัฐเช็ก
เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรั่งเศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวียลักเซมเบิรก	มอลตา	เนเธอ
แลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซา
ดวนได)
การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา**
พาสปอรต	ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน	6	เดือนมิฉะน้ันบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการ

เดินทางของทาน

หมายเหตุ...
สําหรับผูโดยสารที่ตองการน่ังในโซน	Quiet	Zone	และ	บริเวณทางออกฉุกเฉินจะตองมีคุณสมบัติตามเกณฑดังตอ

ไปน้ี
-	ผูโดยสารจะตองมีอายุ	10	ปีขึน้ไป	สําหรับที่น่ัง	Quiet	Zone



-	ผูโดยสารที่ไมไดเดินทางรวมกับผูโดยสารที่มีอายุตํ่ ากวา	10	ปี	(เด็กหรือทารก)

-	มีความพรอมทางดานรางกายและจิตใจเพื่อที่จะชวยเหลือลูกเรือในกรณีฉุกเฉิน
-	สามารถเขาใจคําแนะนําในกรณีฉุกเฉินฉบับพิมพ/คําพูดได
-	อายุ	15	ปีขึน้ไป	สําหรับที่น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน
-	ไมใชผูที่กําลังตั้งครรภ
-	ไมไดซื้อที่น่ังเสริม
สําหรับเหตุผลดานความปลอดภัย	ทางสายการบินขอสงวนสิทธิใ์นการกําหนดที่น่ังใหมบนเครื่อง	หากผูโดยสาร

ไมมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กลาวไวขางตน
ทางแอรเอเชียมีน้ําหนักกระเปาใหทานละ	20	กก.	ตอ	1	เที่ยวการเดินทาง	ทานใดประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิ่มกรุณา

แจงเจาหนาที่	ณ	วันจองทัวร...อัตราคาสัมภาระตามรายละเอียดดานลาง
สวนลูกคาที่จะซื้ออุปกรณที่เกี่ยวกับการกีฬา	อาทิเชน	ไมกอลฟ	ตองซื้อคาสัมภาระเป็นคาอุปกรณกีฬาเพิ่มเติม

แยกจากคาสัมภาระ	ตามรายละเอียดดานลาง
ราคาทัวรน้ี	ไมมีราคาเด็ก	/	ไมแจกกระเปา	ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มี

การปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บ
คาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
บริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีขึน้อยูกับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน

สภาพทางการเมือง	ภัยทางธรรมชาติ	แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผูเดินทาง
เป็นสําคัญ	(ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะคาเงินบาทที่ไม
คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว)

1	ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป	เก็บคาใชจายตามจริง
2	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15	วันขึน้ไป	เก็บคาใชจายตามจริง
3	ยกเลิกกอนการเดินทาง	7	–	14	วัน	เก็บคาใชจายตามจริง
4	ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1	–	6	วัน	เก็บคาใชจายทั้งหมด	100	%	ของราคาทัวร
5	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจํา

ที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน
EXTRA	FLIGHT	และ	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวร	ทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมา
จายในเที่ยวบินน้ันๆ


