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รหัสทัวร ์PVG01 

ทวัรเ์ซีย่งไฮ ้หงัโจว อูซ๋ ี

 
สมัผสัความยิง่ใหญข่องมหานครเซีย่งไฮ ้จากช ัน้118 ตกึเซีย่งไฮ ้ทาวเวอร ์
ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ูไขม่กุแหง่เมอืงหงัโจว “ตวัอยูซ่หี ูเสมอืนน ัง่อยูบ่นสวรรค”์ 
นมสัการพระใหญห่ลงิซาน พระพทุธรปูปางหา้มญาตสิมัฤทธิท์ ีใ่หญท่ีส่ดุในจนี 
น ัง่รถไฟลอ่ดอโุมงคเ์ลเซอรส์ูห่าดเจา้พอ่เซีย่งไฮ ้ตืน่ตา ตืน่ใจกบัแสง ส ีเสยีง 
ชอ้ปป้ิงจใุจถนนโบราณเหอ่ฟางเจีย่ ถนนนานกงิ และตลาดเกา่เฉนิหวงัเมีย่ว 
เมนพูเิศษ !! เสีย่วหลงเปา-ไกแ่ดง-ไกข่อทาน-หมพูนัปี-ซีโ่ครงหมอูซู ี

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 2-3 ทา่น เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

22-26 กมุภาพนัธ ์2560 9,400 11,400 

24-28 กมุภาพนัธ ์2560 9,400 11,400 

01-05 มนีาคม 2560 10,400 12,777 

03-07 มนีาคม 2560 10,400 12,777 

08-12 มนีาคม 2560 10,400 12,777 

10-14 มนีาคม 2560 10,400 12,777 

15-19 มนีาคม 2560 10,400 12,777 

17-21 มนีาคม 2560 10,400 12,777 

22-26 มนีาคม 2560 10,400 12,777 

24-28 มนีาคม 2560 10,400 12,777 

29 ม.ีค.–02 เม.ย.2560 10,400 12,777 

31 ม.ีค.-04 เม.ย.2560 10,400 13,777 

05-09 เมษายน 2560 11,400 13,777 

06-10 เมษายน 2560 11,400 13,777 

07-11 เมษายน 2560 11,400 13,777 

08-12 เมษายน 2560 11,400 13,777 

09-13 เมษายน 2560 11,400 13,777 

10-14 เมษายน 2560 13,400 15,777 

11-15 เมษายน 2560 15,400 17,777 

12-16 เมษายน 2560 15,400 17,777 

13-17 เมษายน 2560 15,400 17,777 

14-18 เมษายน 2560 13,400 15,777 

19-23 เมษายน 2560 11,400 13,777 

21-25 เมษายน 2560 11,400 13,777 

26-30 เมษายน 2560 11,400 13,777 

28 เม.ย.-02 พ.ค.2560 12,400 14,777 

03-07 พฤษภาคม 2560 12,400 14,777 



 
 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เทีย่วสนุกทวัรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน กเ็ขา้เว็บนี้  www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

05-09 พฤษภาคม 2560 12,400 14,777 

09-13 พฤษภาคม 2560 10,400 12,777 

10-14 พฤษภาคม 2560  10,400 12,777 

12-16 พฤษภาคม 2560 10,400 12,777 

17-21 พฤษภาคม 2560 10,400 12,777 

19-23 พฤษภาคม 2560 10,400 12,777 

24-28 พฤษภาคม 2560 10,400 12,777 

26-30 พฤษภาคม 2560 10,400 12,777 

07-11 มถินุายน 2560 10,400 12,777 

09-13 มถินุายน 2560 10,400 12,777 

14-18 มถินุายน 2560 10,400 12,777 

16-20 มถินุายน 2560 10,400 12,777 

21-25 มถินุายน 2560 10,400 12,777 

23-27 มถินุายน 2560 10,400 12,777 

28 ม.ิย.-02 ก.ค.2560 10,400 12,777 
 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรัฐบาล คอื ใบชา, หยก, บัวหมิะ, 

ผลติภัณฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไขม่กุ ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรยีน

ชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็น

หลัก ไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้สิน้ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตัวออก

จากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 900 หยวน /ทา่น 

ก าหนดการเดนิทาง :: 

วนัแรก กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) – เซีย่งไฮ ้

21.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประตหูมายเลข 1 เคานเ์ตอร ์2 สายการบนิ AIR ASIA 

X (XJ) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิาร SNACK BOX ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

วนัทีส่อง เซีย่งไฮ-้หงัโจว-ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี-ูหมูบ่า้นชาหลงจีง่-ถนนโบราณเหอ่ฟางเจีย่ 
00.15 น. น าทกุทา่นเหนิฟ้าสูม่หานครเซีย่งไฮ ้ประเทศจนี โดยเทีย่วบนิที ่XJ760 ระหวา่งเดนิทางมบีรกิาร SNACK 

BOX 
05.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง ประเทศจนี น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

รับกระเป๋าสัมภาระ  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู่ มหานครเซีย่งไฮ ้มหานครทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศจนี ตัง้อยู่บรเิวณปากแม่น ้า
แยงซ ีเป็นศนูยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวันออกเฉียงใต ้มพีืน้ที ่6,200 ตร.กม. มปีระชากร

ประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมอืงท่าพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจนีใต ้ทีไ่ดร้ับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า 
“นครปารสีแหง่ตะวันออก” 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงัโจว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช.ม.) เมอืงเอกของมณฑลเจอ้เจยีง 1 ใน 

6 นครโบราณของจนี เป็นศนูยก์ลางเศรษฐกจิวัฒนธรรม แหลง่เภสัชอตุสาหกรรมและสถาบันศลิปะทีม่ี

ชือ่เสยีงแหง่หนึง่ของประเทศจนี 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืชมทะเลสาบซหี ูซึง่กวจีนีบรรยายเปรยีบเปรยว่า “ซี

หเูหมอืนนางไซซ ีไซซสีวยทกุอรยิาบท ซหีสูวยทกุฤดกูาล” ทะเลสาบซหีมูี

เนือ้ที ่5.66 ตารางกโิลเมตร ความยาวโดยรอบวัดได ้15 กม. น ้าลกึเฉลีย่ 1.5 

เมตร ลอ่งเขา้สูเ่ขตทะเลสาบซหีใูหม ่ลอด 3 สะพานดังเขา้สูเ่ขตทะเลสาบซี

หเูกา่ ชมทวิทัศนส์บิแหง่ของทะเลสาบซหี ูซึง่ไดแ้ก ่ตว้นฉานเสยีน ซานถาน 

อิน้เหยนิ และหนานผงิอว่นจง ใหท้า่นไดด้ืม่ด ่ากับบรรยากาศของความงามใน

ทะเลสาบในบรรยากาศทีผ่อ่นคลาย 

 น าท่านชม หมูบ่า้นชาหลงจิง่ แหล่งผลติใบชาทีข่ ึน้ชือ่ของหังโจว ใบชา “หลงจิง่” ซึง่แปลว่า ชาบ่อมังกร 
ของทะเลสาบซหีูนัน้ เป็นใบชาทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดชนดิหนึง่ของประเทศจนี กล่าวกันว่า “ดืม่ชาหลงจิง่ เพยีง 1 
จบิ ปากจะหอมตลอดวัน” นอกจากจะมไีร่ชาอันกวา้งใหญ่ใหช้มแลว้ ยังจะไดช้มกระบวนการผลติใบชาแหง้
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และชมิชาดว้ย 
น าทา่นสู ่ถนนโบราณเหอ่ฟางเจีย่ ตัง้อยูเ่ชงิเขาอูซ๋นัของเมอืงหังโจว เป็นถนนสายหนึง่ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็น

ประวัตศิาสตร ์และวัฒนธรรมอันเกา่แกข่องหางโจไดอ้ยา่งด ีถนนสายนีม้คีวามยาว 460 เมตร กวา้ง 120 เมตร 

ในสมัยราชวงศซ์ง่ของจนีเมือ่ 880 กวา่ปีกอ่น ขณะทีเ่มอืงหังโจวเป็นราชธานอียูนั่น้ ถนนเหอฝ่ังเจยีเป็น

ศนูยก์ลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกจิและการคา้ในสมัยนัน้ ในปัจจุบันยังคงไวซ้ ึง่สภาพดัง้เดมิของสิง่ปลกูสรา้ง

โบราณสว่นหนึง่แลว้ บา้นเรอืนทัง้สองขา้งทางทีส่รา้งขึน้ใหมล่ว้นสรา้งจากไมแ้ละมงุหลังคาสคีราม มลัีกษณะ

เรยีบง่ายแบบโบราณ สองขา้งถนนสายนีส้ว่นใหญเ่ป็นรา้นคา้ทั่วไป 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนไูกข่อทาน และเมนหูมพูนัปี 
พกัที ่ RELAX HOTEL SHITAN เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเดยีวกนั 
วนัทีส่าม รา้นผา้ไหม-หงัโจว-อูซ๋-ีพระใหญห่ลงิซาน(รวมรถราง)-รา้นไขม่กุ-อูซ๋-ีเซีย่งไฮ-้ ข ึน้ตกึเซีย่งไฮ ้

ทาวเวอร ์(ช ัน้ 118) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอูซ๋ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)   ซึง่ไดรั้บการขนานนามวา่  
“ เซีย่งไฮน้อ้ย ” เนือ่งจากเป็นเมอืงอตุสาหกรรมทีม่ทีะเลสาบไท่หูลอ้มรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็น 1 ใน 5 แห่ง
ทะเลสาบน ้าจืดทีม่ขีนาดใหญ่ของจีน เป็นเมอืงเก่าแก่ประวัตศิาสตรย์าวนานร่วมสามพันกว่าปีในยุคราชวงศ์

โจวและฉนิ ระหวา่งทางน าทา่นแวะ รา้นผา้ไหม ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศของจนี  ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ า
จากผา้ไหม เชน่ผา้หม่ เสือ้ผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนซูีโ่ครงหมอููซ๋ ี

 น าท่านสักการะ พระใหญห่ลงิซานตา้ฝอ (รวมรถราง) น าท่านชมพระพุทธรูปปางหา้มญาตทิองส ารดิองค์
ใหญท่ีเ่ขาหลงิซาน ซึง่มคีวามสงู 88 เมตร หนัก 700 ตัน ประทับอยู่บนเนนิเขาหลงิซาน หันพระพักตรอ์อกสู่

ทะเลสาบไท่หู เป็นพระพุทธรูปทีม่พีระพักตรง์ดงาม ทีเ่มือ่เดนิไปทางใด  ก็เหมอืนว่าองคพ์ระก าลังมองตาม
เราอยู ่ทกุวันวัดหลงิซานยังมจีุดแสดงรูปปั้นจ าลองพระพุทธเจา้ก าเนดิในดอกบัว โดยกลบีดอกบัวค่อยๆบาน
ออก จนกระทั่งก าเนิดพระพุทธเจา้ขึน้ เป็นการแสดงทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ เพราะเป็นการแสดงประกอบกับน ้าพุ
ดนตร ีพาท่านชมหอพระพุทธ ซึง่สรา้งขึน้ใหม่ไดอ้ย่างสวยงาม ชมศาลาฝานกง ตัง้อยู่รมิทะเลสาบไท่หูที่
กวา้งใหญ ่ซึง่ใชเ้ป็นสถานทีจั่ดการประชมุพทุธศาสนาโลก ครัง้ที ่2 เป็นกลุม่สถาปัตยกรรมทีย่ ิง่ใหญอ่ลังการ  
น าท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงเซีย่งไฮ ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ระหว่างทางน าท่านแวะชม รา้น

ไขม่กุ เลอืกซือ้ครมีไขม่กุบ ารงุผวิ ทีส่กัดมาจากไขม่กุน ้าจดื ทีเ่พาะเลีย้งในทะเลสาบ 

 จากนัน้น าท่านขึน้ตกึ SHANGHAI TOWER 
(ช ัน้ 118) ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิในการชมววิ
มหานครเซีย่งไฮจ้ากมุมสูง ตกึเซีย่งไฮ ้ทาวน์
เวอร์ถูกสรา้งขึ้นเคียงคู่กับตึกระฟ้าที่เคยสูง
ทีสุ่ดในจีนมาก่อน อย่างตกึ จนิเม่า ทาวเวอร ์
และ ตกึเซีย่งไฮ ้เวลิด ์ไฟแนนเชยีล เซ็นเตอร ์

(ตกึSWFC) ซึง่ปัจจุบันครองต าแหน่งตกึทีส่งูทีส่ดุในจนี และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก การก่อสรา้งอาคารเริม่
ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2551 โดยจะสรา้งอาคารสูงประมาณ 632 เมตร (2,073 ฟตุ) และม ี121 ชัน้ ดว้ย
พืน้ที ่380,000 ตารางเมตร (4,090,000 ตารางฟตุ) นอกจากนียั้งมปีลอ่งลฟิตย์าวทีส่ดุในโลกอกีดว้ย  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนเูสีย่วหลงเปา 
พกัที ่ NEW YANGTE HOTEL เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ ลอดอโุมงคเ์ลเซอร-์หาดไวท่าน-ถนนนานกงิ-รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ)-ตลาด 100 ปีเฉนิหวงัเมีย่ว-รา้น

หยก 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นลอดผา่น อโุมงคเ์ลเซอร ์เป็นอโุมงคล์อดแมน่ ้าสายแรกในประเทศจนี 

เพือ่ขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มใชเ้วลาประมาณ 5 นาท ีภายในอโุมงคต์กแตง่ดว้ย

เเสงเลเซอร ์เป็นรปูตา่งๆ ตืน่ตาตืน่ใจ แสง ส ีเสยีง ภายในอโุมงคเ์ปลีย่นแปลง

ตลอดระยะทาง บางชว่งท าใหรู้ส้กึเหมอืนเดนิทางอยูใ่นหว้งอวกาศเลยทเีดยีว 

อโุมงคเ์ลเซอรม์คีวามลกึลงไปจากพืน้แมน่ ้า 9 เมตร ความยาว 646.70 เมตร 

สรา้งเสร็จ เมือ่ปี ค.ศ. 2000 ถอืวา่เป็น 1 ใน 5 อยา่งทีนั่กทอ่งเทีย่วทีไ่ปเยอืน

เซีย่งไฮต้อ้งหา้มพลาดจากนัน้น าทา่นสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นหาด

ทรายชายทะเลแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นยา่นถนนรมิแมน่ ้าทีม่คีวามยาว 1.5 กโิลเมตร 

ไปตามรมิแมน่ ้าหวงผูฝ่ั่งตะวันตกซึง่อยูใ่นยา่นเมอืงเกา่ หาดไวท่ันยังเคยเป็น

สถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรท์ีโ่ดง่ดังเรือ่ง “เจา้พอ่เซีย่งไฮ”้ ซึง่ถา่ยทอด เรือ่งราว

ของเจา้พอ่เซีย่งไฮ ้ทีเ่กดิขึน้ในยคุทีเ่มอืงเซีย่งไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พอ่หลายแกง๊ แยง่ชงิอ านาจกันใหวุ้น่วายไป

หมด หาดไวท่ันจงึมชีือ่ทีรู่จั้กในหมูนั่กทอ่งเทีย่วชาวไทยวา่ "หาดเจา้พอ่เซีย่งไฮ"้ น่ันเอง และหาดไว่ทันนียั้ง

อยูใ่กล ้ถนนนานกงิ ถนนคนเดนิทีเ่ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมและสถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่ยิมของคน

ไทยอกีแหง่หนึง่ นอกจากนีท้ีห่าดไวท่ันยังสามารถมองเห็น "หอไขมุ่ก" ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงเซีย่งไฮ ้

ไดอ้ยา่งชดัเจนอกีดว้ย ใครมาเยอืนเซีย่งไฮ ้จงึตอ้งไปแวะชมความงามแบบคลาสสกิของ “เดอะบันด”์ จงึเรยีก



 
 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เทีย่วสนุกทวัรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน กเ็ขา้เว็บนี้  www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

ไดว้า่มาถงึเซีย่งไฮจ้รงิๆ  หลังจากชมววิเมอืงเซีย่งไฮจ้นเต็มแลว้ น าทา่นเดนิทางสูถ่นนคนเดนินานกงิ 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนไูกแ่ดง 

 น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้เพือ่สขุภาพ ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ กับยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซ่ ้า
ใคร พรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ัง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บัวหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม  ผพุอง 
และแมลงกัดตอ่ย เป็นยาสามัญประจ าบา้น   
จากนัน้น าทา่นสู ่“ตลาดเฉนิหวงัเมีย่ว” หรอืตลาดรอ้ยปี เซีย่งไฮ ้เป็นตลาดเกา่ของผูต่ง เมอืงเซีย่งไฮอ้าคาร
บา้นเรอืนบรเิวณนีเ้ป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศห์มงิและชงิ แต่ท าเป็นรา้นขายของมทีัง้ของพืน้เมอืง
โบราณ ของทีร่ะลกึ และสนิคา้สมัยใหมอ่ยา่งรองเทา้กฬีา กระเป๋า อกีทัง้ยังมรีา้นขายขนมและอาหารพืน้เมอืง
อกีมากมาย  ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 
จากนัน้น าทา่นชม รา้นหยก  ซึง่เป็นเครือ่งประดับน าโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอันล ้าคา่แกค่นที่

ทา่นรัก 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ NEW YANGTE HOTEL เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเดยีวกนั 
วนัทีห่า้ เซีย่งไฮ ้- กรงุเทพฯ 
03.00 น. สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง 
06.50 น. น าทกุทา่นเหนิฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่X761 ระหวา่งเดนิทางมี

บรกิาร SNACK BOX 
10.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่วซีา่แบบกรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,000 บาท  (ส าหรับทา่นทีเ่ดนิทางไปและกลับพรอ้มห    

     คณะเทา่นัน้)   

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่ว  

     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,500 บาท** 

 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล  

     ค่าอนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุา 

     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่ตอ้งช าระเงนิคา่บรกิารเต็มจ านวน ภายใน 3 วันหลังจากท าการยนืยันการจอง  

2. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัต
ฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

3. คณะทัวรค์รบ 20 ทา่นออกเดนิทาง มหัีวหนา้ทัวรไ์ทยเดนิทางไป-กลับ พรอ้มกับคณะ 

 


