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Period ADL SGL
บวกเพ่ิมเดก็

0-18ปี
Size Flight

12-16 ตุลาคม 2562 ( วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 11,911 4,000 2,500 30 HO
***กรณุาสอบถามทีน่ั่งก่อนจองทุกครัง้***  

 

SHANGHAI . . SUZHOU  5 DAY 

ซูโจว เมอืงแหง่สาวงาม . . . ลอ่งเรอืเมอืงน ำ้โบรำณจเูจยีเจีย่ว  

นมัสการเจา้แมก่วนอมิพันกร ณ วดัหลงหวั วัดเกา่แกเ่ซีย่งไฮ ้

★ ชมตกึสตำรบ์คัทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก . . คอกาแฟหา้มพลาด ★ 
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ชอ้ปป้ิงไฮเทค  “HeMa Fresh”  ซปุเปอรม์ารเ์ก็ตดจิทัิล  l ชม หำดเจำ้พอ่เซีย่งไฮ ้

เดนิทำงโดยสำยกำรบนิจนุเหยำแอรไ์ลน ์(HO)  

ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานี้ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขับรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ , คา่วซีา่ 1,650 บาท 

วนัแรก สนำมบนิสวุรรณภมู ิ 

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4  ประตูหมายเลข 7

เคานเ์ตอร ์N สายการบนิจนุเหยาแอรไ์ลน ์(HO) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่น. 

 

วนัทีส่อง สนำมบนิสวุรรณภมู ิ– สนำมบนิผูต่ง – เซีย่งไฮ ้– เมอืงซูโจว – เมอืงโบรำณจเูจยีเจีย่ว – ถนนนำนกงิ 

– วดัหลงหวั – หำดไวท่ำน(หำดเจำ้พอ่เซีย่งไฮ)้ – ตกึสตำรบ์คัใหญท่ีส่ดุในโลก 

01.30 น. ออกเดนิทางสูม่หานครเซีย่งไฮ ้โดยสายการบนิจนุเหยาแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่HO1360 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

06.50 น. ถงึสนามบนิผูต่ง เซีย่งไฮ ้เมอืงเซีย่งไฮ ้ "นครปารสีแหง่ตะวันออก" ถกูจัดใหอ้ยูใ่นกลุม่มหานครไฮโซอันดับ 5 

ของโลก รองจาก กรงุวอชงิตัน ด.ีซ.ี นวิยอรก์ ลอนดอน และ ปารสี รปูแบบการปกครองของมหานครชา่งไห่จัด

อยู่ในกลุ่มเมอืงทีข่ ึน้ตรงต่อรัฐบาลกลาง ซึง่ไม่ขึน้ต่อมณฑลใด ๆ ทัง้ส ิน้ และปัจจุบันประเทศจนีมเีมอืงทีม่ี

รปูแบบการปกครองลักษณะนีท้ัง้ ส ิน้ 4 เมอืงดว้ยกนั ไดแ้ก ่ปักกิง่ เซีย่งไฮ ้เทยีนจนิและฉงชิง่ มหานครชา่งไห ่

ปัจจุบันนับเป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุเมอืงหนึง่ของโลก และมปีระชากรมากเป็นอันดับหนึง่ของประเทศจนี 

เป็นเมอืงศูนยก์ลางความเจรญิในดา้นต่างๆ ของภูมภิาค ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้ การเงนิ การลงทุน 

รวมถงึ ดา้นแฟชัน่ และการท่องเทีย่ว โดยการผลักดันของรัฐบาลซึง่ใหน้ครเซีย่งไฮก้า้วขึน้เป็นผูน้ า และเป็น

ศนูยก์ลางดา้นเศรษฐกจิในภมูภิาคเอเชยี เซีย่งไฮจ้งึนับเป็นความภมูใิจของชาวจนี โดยเฉพาะชาวเมอืงซึง่ถอื

กันว่าเมอืงของตนเป็นสัญลักษณ์ของจนียคุใหม ่ในดา้นความกา้วหนา้และทันสมัย   น าท่านผ่านการตรวจคน

เขา้เมอืง,ดา่นศลุกากรและรับสมัภาระเรยีบรอ้ย (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชม.)  

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซโูจว(Suzhou) เมอืงทีม่คีวามสวยงามดว้ยทัศนียภาพธรรมชาตไิม่นอ้ยไปกว่าหังโจว

ดว้ยสวนและคลองสายนอ้ยใหญ่มีความงามเป็นเอกลักษณ์แห่งหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 

2,500  ปีถอืเป็นเมอืงพีเ่มอืงนอ้งกับเมอืงหังโจวและไดรั้บสมญาว่า “เมอืงแห่งสาวงามและตน้ฉบับการจัดสวน

ของจนี” ใหท้า่นไดช้มววิสองขา้งทางพรอ้มพักผอ่นบนรถ 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจียว(Zhujiajiao) ซึง่ตัง้อยู่ทางทิศ

ตะวันตกของเซีย่งไฮ ้รมิฝ่ังทะเลสาบดืน้  ซาน และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อ

เจยีงกบัมณฑลเจยีงซ ูเป็นต าบลน ้าแห่งวัฒนธรรมโบราณ ตดิอันดับหนึง่ใน

สีท่ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังในบรรดาต าบลน ้าของเมอืงเซีย่งไฮ ้อกีทัง้ไดช้ือ่ว่าเป็น

ไขม่กุใตแ้มน่ ้าแยงซเีกยีง ปัจจบุนัทีย่งัคงด ารงวถิชีวีติ และความเป็นอยูแ่บบ

ดัง้เดมิเอาไว ้แมว้่ารอบขา้งของชมุชนความเจรญิแผ่ขยายอยูร่อบดา้น แต่ทว่าชมุชนรมิน ้าของชายแดนเมอืง

เซีย่งไฮแ้ห่งนี้ยังคงเสน่หม์นขลังของรูปแบบบา้นเรอืน ซึง่ภายในเมอืงมสี ิง่กอ่สรา้งทางวัฒนธรรมโบราณของ

ราชวงศห์มงิและราชวงศซ์งิอยูม่ากมาย น าทา่นลอ่งเรอืชมบา้นเมอืงจเูจยีเจีย่ว ชมทัศนียภาพทีส่วยงามทีย่ังคง

ความดัง้เดมิของเมอืงเอาไว ้

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นสู ่ถนนนานกงิหรอืนานกงิลู ่(Nanjing Road) ถอืเป็นถนนสายเกา่แก่

ของเมอืงเซีย่งไฮซ้ ึง่มคีวามยาวถงึ 5.5 กม. และยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่

ทันสมยัและคกึคักมากทีส่ดุในบรรยากาศของถนนคนเดนิ มหีา้งสรรพสนิคา้

ขนาดใหญ่ รา้นขายของแบรนดเ์นมทัง้ของแทแ้ละของเลยีนแบบ รา้นขาย

เสือ้ผา้ รา้นขายของแหง้ขนมขบเคีย้ว รา้นอาหารจนี รา้นอาหารฟาสตฟ์ู้ ดต่าง และรา้นคา้ทอ้งถิน่ต่างๆอกี

มากมาย อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หาของฝากและตอ่ราคาอยา่งสนุกสนานตามอธัยาศัย  

น าท่านเขา้สู ่วัดหลงหัวซือ่(Longhua Temple) วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุตัง้อยูท่าง

ตอนใตข้องมหานครเซีย่งไฮ ้สมัยสามก๊ก เมือ่ปี 242 ซนุกวนตอ้งการสรา้ง

วัดแห่งนี้ข ึน้เพือ่อทุศิใหก้ับมารดาผูล้่วงลับใชช้ือ่วัดว่า “วัดเซยีนซือ่” และ

ตอ่มาไดจ้งึไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นวัดหลงหัว วัดหลงหัวถกูท าลายในสมัยราชวงศ์

ถังและถูกสรา้งขึน้ใหม่ในสมัยราชวงศซ์่งเหนือเมือ่ปี 977 ต่อมาในสมัย

ราชวงศซ์ง่มกีารเปลีย่นชือ่เป็นวัด “กงเซยีง” (Kong Xiang Temple) แต่ก็



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 
 
 
 
 
 

3 

เปลีย่นกลับมาใชช้ือ่วัดหลงหัวอกีครัง้ในสมัยจักรพรรดวิ่านลีแ่ห่งราชวงศห์มงิ ภายในวัดมวีหิารเจ็ดหลัง วหิาร

ใหญ่มพีระศรศีากยมุณี วหิารพระเมตไตรย หรอื วหิารเจา้แมก่วนอมิทีม่อีงคเ์จา้แมก่วนอมิพันกร รายลอ้มดว้ย

พระพทุธรปูสทีอง 500 องค ์อสิระขอพรตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

น าทา่นสูบ่รเิวณ  เขตหาดไวท่ัน หรอื หาดเจา้พ่อเซีย่งไฮ ้ตัง้อยูบ่นฝ่ังตะวันตกของแมน่ ้าหวงผู่มคีวามยาวจาก

เหนือจรดใตถ้งึ 4 กโิลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ ือ่ว่า “ พพิธิภัณฑส์ิง่กอ่สรา้งหมืน่ปีแห่งชาตจินี ” ถอื 

เป็นสัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นของนครเซีย่งไฮ ้  อกีทัง้ถอืเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทีส่ าคัญแห่ง

หนึง่ของเซีย่งไฮ ้ตลอดแนวยาวของไวท่ันเป็นแหลง่รวมศลิปะสถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรม

แบบโรมัน โกธคิ บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตัง้ของ

หน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศุลกากร โรงแรม และส านักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาต ิเป็นตน้ บรเิวณเขตว่าย

ทานแหง่นีท้า่นจะสามารถมองเห็น หอไขม่กุ 

น าท่านสู ่ตกึสตารบ์ัค (Starbucks Reserve Roastery Shanghai) สาขา

ใหญท่ีส่ดุในโลก ณ มหานครเซีย่งไฮ ้อยูบ่นอาคาร 2 ชัน้ พืน้ทีก่ว่า 2,700 

ตารางเมตร พรอ้มพนักงานกว่า 400 คน ใหญ่กว่าสาขาปกตถิงึ 300 เท่า

ดา้นบนของรา้นตกแต่งดว้ยแผ่นไมรู้ปหกเหลีย่ม ดว้ยงานแฮนดเ์มดจ านวน 

10,000 แผ่น  ชมถังคั่วกาแฟทองเหลอืงขนาด 40 ตัน สงูเท่าตกึ 2 ชัน้ 

ประดับประดาดว้ยแผน่ตราประทับแบบจนีโบราณมากกว่า 1,000 แผ่นมบีาร์

จบิกาแฟทีย่าวทีส่ดุในโลกทีย่าวถงึ 88 ฟตุ มเีครือ่งดืม่มากกว่า 100 ชนดิ 

รวมไปถงึเครือ่งดืม่ทีม่เีฉพาะสาขานีแ้หง่เดยีว มเีบเกอรีท่ีท่ าสดๆใหม่ๆ มากกวา่ 80 ชนดิและพบกบัเทคโนโลยทีี่

ทันสมัย เทคโนโลย ีAR (Augmented Reality การผสานโลกความเป็นจรงิเขา้กับโลกเสมอืน) สอ่งมอืถอืไป

ตรงไหนก็จะมขีอ้มลูออกมา สรา้งความสนุกสนานใหก้บัลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารอกีดว้ย. 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

  น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั NEW KNIGHT ROYAL HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 4 ดำว 

 

วนัทีส่ำม เซี่ยงไฮ ้– รำ้นบวัหมิะ – เหอหม่ำ เฟรช(ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ตดจิทิลั) – รำ้นหยก – พพิธิภณัฑว์ูซู - 

★Option ขึน้ตกึเซีย่งไฮเ้วลิดไ์ฟแนนเชยีลเซ็นเตอร(์SWFC) – ★Option ลอ่งเรอืแมน่ ำ้หวงผู ่

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้ ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้กับการแชเ่ทา้ดว้ยสมนุไพรจนี และรับฟังสรรพคุณ “บวั

หมิะ” ยาสามญัประจ าบา้นของจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย 

 น าทา่นพบกบัการจับจา่ยรปูแบบใหม ่ซปุเปอรม์ารเ์ก็ตดจิทิัล เหอหมา่ เฟรช 

(Hema Fresh) สะดวกสบายกับการชอ้ปป้ิงรูปแบบใหม ่ชอ้ปป้ิงง่ายๆ ไม่

ตอ้งพกเงนิสด โดยแนวคดิของเจา้พ่อนักคดิ “อาลบีาบา” ทีเ่ปลีย่นการใช ้

จ่ายดว้ยเงินสดใหง้่ายขึ้นโดยการจ่ายผ่านแอปพลิเคชั่น อาลีเพย์

(Alipay)ทางมอืถอื นอกจากนีท้า่นยงัสามารถชอ้ปป้ิงในรูปแบบออนไลน์ได ้

อกีดว้ย มบีรกิารส่งของถงึบา้น  ปัจจุบันซปุเปอรม์าร์เก็ตดจิทิัลมมีากกว่า 

100 สาขาทั่วทัง้ประเทศจนี ดว้ยการจับจ่ายทีส่ะดวกสบายท าใหซ้ปุเปอร์

มารเ์ก็ตมกีารเตบิโตอยา่งกา้วกระโดด อสิระท่านเดนิเทีย่วชมซปุเปอรม์าร์เก็ตดจิทิัลตามอัธยาศัย (อสิระอาหาร

กลางวัน) จนถงึเวลานัดหมาย  น าทา่นเดนิทางเขา้ชม รา้นหยก ฟังบรรยายสรรพคณุของหยก เลอืกซือ้เลอืกชม

สนิคา้ภายในรา้น จนถงึเวลาอนัสมควร 

 น าท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑว์ูซ ู(Chinese Wushu Museum) ตัง้อยู่ทีเ่มอืง

เซีย่งไฮ ้พพิธิภัณฑเ์ปิดเมือ่วันที ่20 พฤศจกิายน 2548 มขีนาดประมาณ 

2,000 ตารางเมตร พพิธิภณัฑม์กีารแสดงอาวธุเกา่แกจ่ านวนมาก ทีน่่าสนใจ

คืออาวุธ,ปืน,ดนิปืน มหีอ้งแสดงอาวุธ,หอ้งประวัตศิาสตร์,หอ้งจัดแสดง

นทิรรศการชัว่คราว,หอ้งแสดงภาพ 3 มติแิละในสว่นอืน่ๆอกีมากมายใหท้่าน

ไดช้ม 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

★ OPTION  ขึน้ตกึเซีย่งไฮเ้วลิดไ์ฟแนนเชยีลเซ็นเตอร ์(SWFC) ชัน้ 100 ตกึ SWFC เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุ

ของประเทศจีน มคีวามสูงถงึ 492 เมตร มทีัง้หมด 101 ชัน้และมพีื้นที ่381,600 ตาราง

https://www.businessinsider.com/starbucks-reserve-roastery-shanghai-china-is-worlds-biggest-2018-4
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เมตร อยู่ในเขตผู่ตง ใหท้่านไดช้มววิทวิทัศน์รอบมหานครเซีย่งไฮ ้เก็บภาพววิและตกึทีม่รีูปร่างแปลกตาตาม

อธัยาศัย (คา่ขึน้ตกึไมร่วมในคา่ทัวร ์กรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทัวรค์ะ) 

★ OPTION  ลอ่งเรอืแมน่ ้าหวงผู ่แมน่ ้าสายส าคัญของเซีย่งไฮ ้เป็นอกีกจิกรรมหนึง่ทีผู่ม้าเยอืนเซีย่งไฮไ้มค่วรพลาด ท่านจะ

ไดส้มัผัสกบัทัศนยีภาพของมหานครเซีย่งไฮใ้นเวลากลางคนื ซึง่มกีารประดับไฟอยา่งงดงามยิง่นัก (ค่าล่องเรอื

ไมร่วมในคา่ทัวร ์กรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทัวรค์ะ) 

   น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั NEW KNIGHT ROYAL HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 4 ดำว 

 

วนัทีส่ ี ่  เซีย่งไฮ ้– รำ้นผำ้ไหม – รำ้นชำ – ชอ้ปป้ิงตลำดเถำเป่ำเฉงิ – สนำมบนิเซีย่งไฮ ้ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  น าทา่นแวะชม รา้นผา้ไหม ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจากไหม เชน่ ผา้

หม่ เสือ้ผา้ ฯลฯ   

  น าท่านเขา้สู ่รา้นชา ฟังค าสรรพคุณอันลอืชือ่ของใบชาทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงจนี และใหท้่านชมิชาทีม่รีสชาติ

และสรรพคณุทีแ่ตกตา่งกนัออกไป เชน่ บ ารงุสายตา,ลดไขมนัในเสน้เลอืด ฯลฯ   

  จากนัน้ใหท้า่นไดจ้ใุจกบัการซือ้สนิคา้ที ่ชอ้ปป้ิงตลาดเถาเป่าเฉงิ (TAOBAOCHENG) 

เป็นตลาดทีข่ายของบนอาคาร 5 ชัน้ ขายสนิคา้ก๊อปเกรด A, B มทีัง้กระเป๋า เสือ้ผา้ 

กางเกง สนิคา้แฟชั่น แมก้ระทั่งของอเิล็คโทรนคิต่างๆมากมาย อสิระใหท้่านไดช้อ้ป

ป้ิงตามอธัยาศัย (อสิระอาหารกลางวัน) จนถงึเวลานัดหมาย 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  หลังรับประทานอาหาร น าทา่นสูส่นามบนิผูต่งเซีย่งไฮ ้

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

21.10 น.   เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิจนุเหยาแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่HO1317 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

 

วนัทีห่ำ้  สนำมบนิสวุรรณภมู ิ

00.30 น.  ถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจในบรกิาร............... 
 

บริษัทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร,

การตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั...กรุณำอำ่นรำยกำรและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยำ่งละเอยีดกอ่นท ำกำรจองทวัรห์รอืช ำระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลทบ์นิ

ตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตอุนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
 

หมำยเหตุ   : ทางบรษัิทฯ ร่วมกับการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนีทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไป

ไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นหยก, รา้นยาจนี, รา้นไขมุ่ก, รา้นชา, รา้นนวดเทา้ เป็นตน้ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย 

เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นคา้ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับ

ความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆทัง้ส ิน้ 
 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุใน
รายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
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× คำ่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 2,000 บำท/ทำ่น/ทรปิ, (ช ำระทีส่นำมบนิกอ่นเดนิทำง) 
× คำ่วซีำ่ ทำ่นละ 1,650 บำท วซีำ่หมูค่ณะ (ส ำหรบัคนไทย) 

× คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น  
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
เดนิทำงขึน้ต ำ่ 20 ทำ่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุป๊จะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทาง
เรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป 
โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เง ือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หำกช ำระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส ำเนำกำรโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังำนขำยมำทำงแฟกซ ์………. 

 สง่รำยชือ่ส ำรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งสง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวำ่ตอ้งกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วทรปิใด, 

วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบำ้ง, เบอรโ์ทร // [หำกไมส่ง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง(Passport) มำให ้ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคำ่เสยีหำย

อนัเกดิจำกควำมผดิพลำดจำกกำรสะกดชือ่-นำมสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หากไมม่ั่นใจโปรด
สอบถาม 
เง ือ่นไขยกเลกิกำรจอง : เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดทุ้กกรณี  

และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง 

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

เง ือ่นไขและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง
ดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่

ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทาง
นักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะ

ใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้น
การจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่
เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น 
ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของสายการบิน 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการปรับราคา
ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การ
เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับ
เทา่นัน้ 
ขอ้แนะน ำกอ่นกำรเดนิทำง 
1.กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร 
โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบ
เทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2.สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ
เทา่นัน้  
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ขอเรยีกเก็บพาสปอรต์ตวัจรงิของลกูคา้ยืน่ท าวซีา่จนี 
 

สง่เอกสารมาถงึออฟฟิตภายในวันศกุรท์ี ่04 ตลุาคม 2562 

 
 

ขอเรียกเกบ็พาสปอร์ตเล่มจริงของลูกคา้ยืน่ท าวซ่ีาจีน 
เอกสาร 3อยา่ง ดงัน้ี… 
1.หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไปและเหลือหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ช ารุด
(เล่มจริง) 
2.รูปถ่ายสี พืน้หลงัสีขาวเท่าน้ัน!!! ขนาด 2 น้ิว จ  านวน 2รูป (เขียนเลขพาสปอร์ตหลงัรูปถ่าย) 
หมายเหตุ : หนา้ตรง หา้มใส่แวน่ และ/หรือ เคร่ืองประดบัต่างๆ หา้มใส่คอนแทคเลนส์ทุกประเภท ตอ้งเห็นใบหูชดัเจน เปิดหู เปิด
หนา้ผาก เส้ือท่ีใส่ตอ้งไม่ใช่แขนกุด ห้ามใส่เส้ือสีขาว เป็นชุดสุภาพไม่โป๊เปลือย  
ไม่อนุญาตใหใ้ส่เคร่ืองแบบถ่ายรูป เช่น เคร่ืองแบบทหาร ต ารวจ ขา้ราชการ ชุดนกัเรียน/นกัศึกษา หรือชุดรับปริญญา  
ผมสีด าเท่าน้ัน ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 6 เดือน  

3.ข้อมูลส่วนตัว ท่ีอยูลู่กคา้อยา่งละเอียด (แนบใบกรอกขอ้มูลดา้นล่าง) 
*** กรุณาท าตามค าแนะน าด้านบน เน่ืองจากจะได้ไม่ต้องแก้ไขหลายรอบนะคะ *** 

เง่ือนไขเอกสารเพิม่เติมกรณี เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี ดงัต่อไปนี*้** 
1.ส าเนาสูติบตัร (ฉบบัจริงใช ้ณ วนัเดินทาง)  
2.ส าเนาบตัรประชาชนเด็ก (ถา้มี) 
3.ส าเนาเอกสารใบเปล่ียนช่ือ นามสกุล (ถา้มี) 
4.ส าเนาทะเบียนบา้นของ บิดาและมารดา 

กรณเีด็กต ่ากว่า18ปี ไม่ได้เดนิทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งใหบิ้ดาและมารดาท าหนงัสือยนิยอมให้เดินทาง
ต่างประเทศ จากอ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู ่(เอกสารถ่ายส าเนามาให ้และน าเอกสารตวัจริงมาในวนัเดินทาง) 

กรณเีด็กต ่ากว่า18ปี ไม่ได้เดนิทางกบับิดาและมารดา ตอ้งใหบิ้ดาและมารดาท าหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางต่างประเทศกบัผูอ่ื้นระบุ
ความสัมพนัธ์ จากอ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู ่(เอกสารถ่ายส าเนามาให ้และน าเอกสารตวัจริงมาในวนัเดินทาง) 

กรณบีิดาหรือมารดาของเด็ก มีสถานะหย่าหรือหม้าย ตอ้งแนบใบปกครองบุตรหรือใบสลกัหลงัทา้ยใบหยา่มาดว้ย เพื่อยนืยนัการ
ปกครองบุตรท่ีถูกตอ้งตามกฏหมาย 
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ส่งเอกสารมาพร้อมเขียน หนา้ซองเอกสาร ดงัน้ี… 

1.พีเรียดวนัท่ี +ช่ือโปรแกรม  
2.ช่ือลูกคา้ทั้งหมด (หรือช่ือผูท้  าการจอง) +เบอร์ท่ีสามารถติดต่อกลบัได ้
3.จ านวนลูกคา้ 
4.ซ้ือโปรแกรมทวัร์จากเอเจน้ทอ์ะไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง  เพ่ือเป็นข้อมูลทีใ่ช้ในการย่ืนขอวซ่ีาจีน 
 

เอกสารพาสปอรต์เล่มจริง +รูปถ่าย+เอกสารใบกรอกขอ้มลูสว่นตวั 
ส่งไปรษณีย ์  น ำส่งเคอร่ีหรือไลนแ์มนแบบด่วนทีสุ่ดนะคะ 

(กรุณำระบุตำมที่แจ้งด้ำนล่ำงอยำ่งชัดเจน หำกระบุไม่ครบถว้นจะไม่รับผิดชอบใดๆหำกมีกรณีสูญหำย) 

หจก. ออรจิินลั ทราเวลิ  (เซลลค์ณุอีม กนกวรรณ ทั่งปราณี087-168-8694) 
219/36 ซ.กรุงเทพฯ-นนท ์6 ถ.กรุงเทพฯ-นนท ์ต าบลบางเขน 

อ.เมือง จ.นนทบรุี 11000 Tel. 0-2525-4761-3 
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