


1 สนามบินสุวรรณภูมิ -

2 สนามบินนานาชาติผูตง	-	เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว	-	มหานคร
เซี่ยงไฮ	-	ยานซินเทียนตี้

JAMES	JOYCE
COFFETEL	ระดับ	4	ดาว
หรือเทียบเทา

3 หอไขมุก	-	อุโมงคเลเซอร	-	หาดไวทาน	หรือ	หาดวายทาน	-
ถนนนานกิง	-	ยานเฉินหวังเมี่ยว	-	รานหยก

JAMES	JOYCE
COFFETEL	ระดับ	4	ดาว
หรือเทียบเทา

4 สวนสนุกเซี่ยงไฮ	ดิสนียแลนด
JAMES	JOYCE
COFFETEL	ระดับ	4	ดาว
หรือเทียบเทา

5 สนามบินนานาชาติผูตง	-	สนามบินสุวรรณภูมิ -

14	ก.ย.	61	-	18	ก.ย.	61 ฿18,777	
฿16,999

฿18,777	
฿16,999

฿18,777	
฿16,999 ฿4,000



บริการอาหารรอนขาไป-ขากลับ

คํ่า

21.30	น.	พรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ชั้น	4	ประตู	2	เคานเตอร	D	สายการบิน	THAI
AIRWAYS	พบเจาหนาที่คอยตอนรับ	และบริการเรื่องกระเปาเดินทาง	เช็คอินรับบัตรที่น่ังบนเครื่องบิน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เชา

บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร
00.30	น.	นําทุกทานเหินฟาสู	มหานครเซีย่งไฮ	ประเทศจีน	โดย

เทีย่วบินที	่TG662
05.45	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติซางไหผูตง	ประเทศจีน	นําทานผานขั้นตอนการตรวจคน

เขาเมืองและรับกระเปาสัมภาระ
นําทานเดินทางสู	เมืองโบราณจูเจียเจียว	ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ	ติดอันดับหน่ึงในสี่ที่มีชื่อ

เสียงโดงดังในบรรดาตําบลน้ําของเมืองเซี่ยงไฮ	อีกทั้งไดชื่อวาเป็นไขมุกใตแมน้ําแยงซีเกียง	ปัจจุบันที่ยังคงดํารง
วิถีชีวิต	และความเป็นอยูแบบดั้งเดิมเอาไว	ซึ่งภายในเมืองมีสิ่งกอสรางทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศหมิง
และราชวงศซิงอยูมากมาย
นําทาน	ลองเรือชมเมืองจูเจียเจีย่ว	ตามอัธยาศัย

บาย

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บริการทานดวย	เมนูขาหมูซูโจว
นําทานเดินทางเขาสู	มหานครเซีย่งไฮ	มหานครที่ใหญที่สุดของประเทศจีน	ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําแยงซี

เป็นศูนยกลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต	มีพื้นที่	6,200	ตร.กม.	มีประชากรประมาณ
14	ลานคน	เป็นเมืองทาพาณิชยขนาดใหญแหงทะเลจีนใต	ที่ไดรับการพัฒนาจนถูกขนานนามวา	“นครปารีส
แหงตะวันออก”
ระหวางทาง	นําทานแวะ	รานผาไหม	ที่ขึน้ชื่อของประเทศของจีน	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทําจากผาไหม

เชนผาหม	เสื้อผา	รองเทา	เป็นตน
นําทานสู	ยานซินเทียนตี้	เป็นหน่ึงในยานการคาและแหลงทองเที่ยวที่คึกคักที่สุดในนครเซี่ยงไฮ	เป็นยาน

ถนนคนเดินมีสถาปัตยกรรมทั้งเกาแกและทันสมัยผสมผสานกัน	มีรานอาหาร	รานคา	และสถานบันเทิงสไตล



ตะวันออกและตะวันตกหลอมรวมกัน	อีกทั้งยังไดรักษาบรรยากาศดั้งเดิม	และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณแบบ
เซี่ยงไฮเอาไวอยางลงตัว

คํ่า

บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บริการทานดวย	เมนูซีโ่ครงหมูน้ําแดง
พักที่	JAMES	JOYCE	COFFETEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	รานอาหาร

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

เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว	ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ	ริมฝ่ังทะเลสา
บดื้นซาน	และอยูระหวางมณฑลเจอเจียงกับมณฑลเจียงซู	เป็นตําบลน้ําแหง
วัฒนธรรมโบราณ	ติดอันดับหน่ึงในสี่ที่มีชื่อเสียงโดงดังในบรรดาตําบลน้ําของ
เมืองเซี่ยงไฮ	อีกทั้งไดชื่อวาเป็นไขมุกใตแมน้ําแยงซีเกียงจนถึงปัจจุบันน้ี	ทาน
จะไดลองเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว	ซึ่งเป็นเมืองที่มีสิ่งกอสรางทางวัฒนธรรม
โบราณของราชวงศหมิง	และราชวงศซิงอยูมากมาย	นําทานแวะชมโรงงานผา
ไหมจีนและผาแพร	ที่เป็นสินคาที่มีชื่อเสียงอันเป็นเอกลักษณของเมืองซูโจว

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	บริการทานดวย	เมนูขาหมูซูโจว

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

ยานซินเทียนตี้เป็นหน่ึงในยานการคาและแหลงทองเี่ที่ยวที่คึกคักที่สุดในนคร
เซี่ยงไฮ	อดีตเคยเป็นเขตบานกออิฐสีเทาสไตลสือคูเหมิน	ซึ่งเป็น
สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณพิเศษของเซี่ยงไฮ	ตอนหลังไดรับการปรับปรุงให
เป็นยานถนนคนเดิน	มีสถาปัตยกรรมทั้งเกาแกและทันสมัยผสมผสานกัน	มี
รานอาหาร	รานคา	และสถานบันเทิงสไตลตะวันออกและตะวันตกหลอมรวม
กัน	อีกทั้งไดรักษาบรรยากาศดั้งเดิมและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณเี่ซี่ยงไฮไว
อยางลงตัว	ทุกวันน้ี	ซินเทียนตี้ไดกลายเป็นสัญลักษณวัฒนธรรมเซี่ยงไฮ

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	บริการทานดวย	เมนูซี่โครงหมูน้ําแดง

	JAMES	JOYCE	COFFETEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา



เชา

บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู	รานนวดเทาเพื่อสุขภาพ	ผอนคลายความเมื่อยลา	กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้า

ใคร	พรอมชมครีมเป าซูถัง	หรือที่รูจักกันดีในชื่อ	“บัวหิมะ”	สรรพคุณเป็นเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม	ผุพอง	และ
แมลงกัดตอย	เป็นยาสามัญประจําบาน
นําทุกทานชมทิวทัศนของเมืองเซี่ยงไฮบน	หอไขมุก	ที่ระดับความสูง	263	เมตร	และบนไขมุกเม็ดที่สองจะมี

ทางลงมาที่ชั้น	Sky	Walk	ที่ระดับความสูง	259	เมตร	หอไขมุกตั้งอยูในยานผูตงหรือเขตเมืองใหมของนคร
เซี่ยงไฮ	ประเทศจีน	ทางตะวันออกของแมน้ําหวังผู	ซึ่งเต็มไปดวยตึกระฟา	เป็นสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของ
นครเซี่ยงไฮ
นําทานลอดผาน	อุโมงคเลเซอร	เป็นอุโมงคลอดแมน้ําสายแรกในประเทศจีน	เพื่อขามไปยังฝ่ังตรงขามใช

เวลาประมาณ	5	นาที	ภายในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอร	เป็นรูปตางๆ	ตื่นตาตื่นใจ	แสง	สี	เสียง	ภายใน
อุโมงคเปลี่ยนแปลงตลอดระยะทาง	บางชวงทําใหรูสึกเหมือนเดินทางอยูในหวงอวกาศเลยทีเดียว	ถือวาเป็น	1
ใน	5	อยางที่นักทองเที่ยวที่ไปเยือนเซี่ยงไฮตองหามพลาด

บาย

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บริการทานดวย	เมนูไกแดง
นําทานสูบริเวณ	หาดไวทาน	ซึ่งไมไดเป็นหาดทรายชายทะเลแตอยางใด	แตเป็นยานถนนริมแมน้ําที่มี

ความยาว	1.5	กิโลเมตร	ไปตามริมแมน้ําหวงผูฝ่ังตะวันตกซึ่งอยูในยานเมืองเกา	หาดไวทันยังเคยเป็นสถานที่
ถายทําภาพยนตรที่โดงดังเรื่อง	“เจาพอเซี่ยงไฮ”	จึงมีชื่อที่รูจักในหมูนักทองเที่ยวชาวไทยวา	"หาดเจาพอเซี่ยงไฮ"
น่ันเอง
นําทานสู	ถนนนานกิง	ถนนคนเดินที่เป็นแหลงชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมและสถานที่ทองเที่ยวที่นิยมของคน

ไทยอีกแหงหน่ึง
นอกจากน้ีที่หาดไวทันยังสามารถมองเห็น	"หอไขมุก"	ซึ่งเป็นสัญลักษณของเมืองเซี่ยงไฮไดอยางชัดเจนอีก

ดวย	ใครมาเยือนเซี่ยงไฮ	จึงตองไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ	“เดอะบันด”	จึงเรียกไดวามาถึงเซี่ยงไฮ
จริงๆ
นําทานเดินทางสู	ถนนคนเดินนานกิง
จากน้ันนําทานสู	“ตลาดเฉินหวังเมีย่ว”	หรือตลาดรอยปี	เซี่ยงไฮ	เป็นตลาดเกาของผูตง	เมืองเซี่ยงไฮ

อาคารบานเรือนบริเวณน้ีเป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศหมิงและชิง	แตทําเป็นรานขายของมีทั้งของพื้น
เมืองโบราณ	ของที่ระลึก	และสินคาสมัยใหมอยางรองเทากีฬา	กระเปา	อีกทั้งยังมีรานขายขนมและอาหารพื้น
เมืองอีกมากมาย
อิสระใหทานชอปป้ิง	ตามอัธยาศัย
นําทานชม	รานหยก	ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค	ใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากอันลํ้าคาแกคนที่ทานรัก

ตามอัธยาศัย

คํ่า

บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บริการทานดวย	เมนูเสีย่วหลงเปา
พักที่	JAMES	JOYCE	COFFETEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	รานอาหาร

หอไขมุก	เซี่ยงไฮ	ตั้งอยูในยานผูตง	หรือ	เขตเมืองใหมของนครเซี่ยงไฮ
ประเทศจีน	ทางดานทิศตะวันออกของแมน้ําหวงผู	เต็มไปดวยตึกระฟา	หอ
ไขมุกมีลักษณะเป็นไขมุก	11	ลูก	และ	เสา	3	เสา	ดานบนเป็นรูปไขมุก	3	เม็ด	3
ขนาดเรียงกันในแนวตั้ง	ดานใตตรงฐานของหอจัดเป็นพิพิธภัณฑ
ประวัติศาสตรเมืองเซี่ยงไฮเมืองจําลองโลกอนาคต	และเมืองวิทยาศาสตร
แฟนตาซี



ลอดอุโมงคเลเซอร	ใตแมน้ําหวงผู	ลงไป	50	เมตร	ในอุโมงคตกแตงดวยเเสง
เลเซอร	เป็นรูปตาง	ๆ	ตื่นตาตื่นใจ	เป็น	1	ใน	5	อยางที่นักทองเที่ยวที่ไปเยือน
เซี่ยงไฮตองไมพลาดชม	อุโมงคเลเซอรเป็นอุโมงคลอดแมน้ําสายแรกใน
ประเทศจีนภายในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอร	เป็นรูปตาง	ๆ	ตื่นตาตื่นใจ
แสง	สี	เสียง	ภายในอุโมงคเปลี่ยนแปลงตลอดระยะทาง	บางชวงทําใหรูสึก
เหมือนเดินทางอยูในหวงอวกาศเลยทีเดียว	อุโมงคเลเซอรมีความลึกลงไปจาก
พื้นแมน้ํา	9	เมตร	ความยาว	646.70	เมตร	สรางเสร็จ	เมื่อปี	ค.ศ.	2000	รถ
อุโมงคน้ีสามารถ	รับ–สงนักทองเที่ยวไดชั่วโมงละ	5,280	คน	อุโมงคเลเซอรมี
คาบริการคือ	ถาลอดไปอยางเดียว	45	หยวน	(ประมาณ	225	บาท)	ถาไปกลับ
55	หยวน	(ประมาณ	275	บาท)	รถรางสามารถจุคนไดถึง	30	คน	ทุกคนตองยืน
ไป	เพราะใชเวลาสั้น	ๆ	มีบานหนาตางและประตูเป็นกระจกรอบคัน	ทําใหมอง
เห็นแสงสีในอุโมงคไดชัดเจน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	บริการทานดวย	เมนูไกแดง

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

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

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	บริการทานดวย	เมนูเสี่ยวหลงเปา

	JAMES	JOYCE	COFFETEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา



**ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการสลับปรับเปลี่ยนวันเขาชมดีสน่ียแลนด	ขึน้อยูกับความเหมาะสม	และคํานึง
ถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเป็นหลัก	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา**
อิสระอาหารกลางวัน	และอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย

เชา

บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู	Shanghai	Disneyland	สวนสนุกแหงที่	6	แหงอาณาจักรดิสนีย	ซึ่งมีขนาดใหญอันดับ	2

ของโลก	รองจากดิสนียแลนดในออรแลนโด	รัฐฟลอริดา	สหรัฐอเมริกา	และเป็นสวนสนุกดิสนียแลนดแหงที่	3
ในเอเชีย	ตั้งอยูในเขตฉวนซา	ใกลกับแมน้ําหวงผู	และสนามบินผูตง
สวนสนุกเซีย่งไฮดิสนียแลนดมีขนาดใหญกวาฮองกงดิสนียแลนดถึง	3	เทา	เปิดใหบริการเมื่อวันที่	16

มิถุนายน	2016	ซึ่งใชเวลารวม	5	ปีในการกอสราง	โดยใชงบทั้งสิ้นราว	5.5	พันลานเหรียญสหรัฐฯ	หรือราว
180,000	ลานบาท

บาย

**อิสระอาหารกลางวัน	และอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย**

	รับประทานอาหารเชา	ณ	รานอาหาร

สวนสนุกเซี่ยงไฮดิสนียแลนดมีขนาดใหญกวาฮองกงดิสนียแลนดถึง	3	เทา	ใน
สวนสนุกจะไฮไลตดวย	Enchanted	Storybook	Castle	ปราสาทดิสนียที่ใหญ
ที่สุดในโลก	และมีทั้งหมด	6	ธีมพารคดวยกัน	ทั้ง	Adventure	Isle,	Mickey
Avenue,	Gardens	of	Imagination,	Tomorrowland,	Treasure	Cove	และ
Fantasyland	มีสารพัดเครื่องเลนหวาดเสียว	และแหลงรวมความบันเทิงที่นา
สนใจ

	JAMES	JOYCE	COFFETEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

เชา

บริการอาหารเชาแบบกลอง	เพื่อความสะดวกในการเดินทางสูสนามบิน
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชาติซางไหผูตง
07.30	น.	นําทุกทานเหินฟากลับสู	ประเทศไทย	โดย	สายการบิน	THAI	AIRWAYS	เที่ยวบินที่	TG663	

11.05	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ...

	รับประทานอาหารเชา	บนรถโดยสาร	บริการอาหารเชาแบบกลอง



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

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.		ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.		ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
3.		ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา		และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา		แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได		ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป
4.		ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข

ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
5.		ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ
6.		ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ		อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน
7.		อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ	
8.		มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั		เวนแตมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน	

1.		นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	10,000	บาทตอทานเพื่อสํารองทีน่ัง่
2.		นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ
3.		การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
4.		คณะทัวรครบ	15	ทานออกเดินทาง	มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ	พรอมกับคณะ

คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ																	
คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	30	กก.											
คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทานหรือ		3	ทาน				
คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามราย				
คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ																
คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง	
คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท		(เงื่อนไขตามกรมธรรม)



คาวีซาแบบกรุปทองเทีย่วเขาประเทศจีน	ทานละ	1,000	บาท		(สําหรับทานที่เดินทางไปและกลับพรอมห
		คณะเทาน้ัน)		
คาธรรมเนียมวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน	**ในกรณีทีท่างรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุปทองเทีย่ว	ผูเดิน

ทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิม่	ทานละ	1,800	บาท**
คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิ่น	ทานละ	200	หยวน/ทริป/ตอทาน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	
คาอินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณา

สอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเทีย่วประเทศจีนแบบกรุป		เฉพาะพาสสปอตไทยเทานัน้!!
สําเนาหนังสือเดินทาง	ที่มีอายุเหลือมากกวา	6	เดือน	
สําเนาสูติบัตร		เฉพาะผูเดินทางอายุตํ่ ากวา	18	ปี
การทําวีซากรุปทองเที่ยวน่ันใชแคเพียงสําเนาพาสสปอตที่ชัดเจนเทาน้ัน	!!	ลูกคาไมตองสงเลมพาสสปอตตัวจริง

มา	

**	หากทานที่ตองออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตัว๋
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา	**
**โรงแรมที่พัก	และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้อยูกับความเหมาะสม	และคํานึงถึงผล

ประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเป็นหลัก**
**การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวบริษทัฯ	ขอ

สงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา**
***คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศกทองถิน่และหัวหนาทัวรทานละ	200	หยวน/

ทริป/ตอทาน***
ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง	ในนามของรานรัฐบาล	คือ	ใบชา,	หยก,	บัวหิมะ,

ผลิตภัณฑจากผาไหม,	รานไขมุก	ซึ่งจําเป็นตองระบุไวในโปรแกรมทัวร	เพราะมีผลกับราคาทัวร	ทางบริษทัฯ	จึงอยาก
เรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา	รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจ
ของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง	หรือหาก
ทานตองการแยกตัวออกจากคณะ		ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึน้จากทานเป็นจํานวน
เงิน	300	หยวน/ราน/ทาน
ณ	สถานที่ทองเที่ยวตางๆ	จะมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายในวันสุดทาย	ลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซื้อได

แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ	โดยไมมีการบังคับลูกทัวรทั้งสิ้น	แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1.		กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น
และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน	
2.		สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน	
3.		กรุณาเตรียมของใชสวนตัว	เชน	แปรงสีฟัน	ยาสีฟัน	สบูแชมพู	ของตัวสวนตัวไปเอง	เน่ืองจากรัฐบาลทองถิ่น

ตองการรักษาสิ่งแวดลอมและลดการทิ้งขยะ	จึงไมมีบริการที่โรงแรม
4.		IATA	ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึน้ไปบนเครื่องบินดังน้ี

แบตเตอรีส่ํารองสามารถนําใสกระเป าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณทีจ่ํากัด	ไดแก

4.1	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา	20,000	mAh	หรือนอยกวา	100	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมมีการ
จํากัดจํานวน	



4.2	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา	20,000	-	32,000	mAh	หรือ	100-160	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมเกิน
คนละ	2	กอน
4.3	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา	32,000	mAh	หรือ	160	Wh	หามนําขึน้เครื่องในทุกกรณี
5.	หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

	

1.		กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ
แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ
2.		กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ

จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
คาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการ
ตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่	ตัว๋เครื่องบินตองเดินทางตามวันที	่ทีร่ะบุบนหนาตัว๋เทานัน้	จึง

ไมสามารถยกเลิก	หรือเปลีย่นแปลงการเดินทางใดๆ	ทัง้สิ้น	ถากรณียกเลิก	หรือเปลีย่นแปลงการเดิน
ทาง	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินทัง้หมดใหกับทานทุกกรณี**

3.		การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra
Flight	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		
4.		การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5.		ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	20	คน	

	


