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S H A N G H A I   S U Z H O U  5 DAY 

ซูโจว เมอืงแหง่สาวงาม . . . ลอ่งเรอืเมอืงนํา้โบราณจเูจยีเจีย่ว  

นมสัการเจา้แมก่วนอมิพนักร ณ วดัหลงหวั วดัเกา่แกเ่ซีย่งไฮ ้

★ ชมตกึสตารบ์คัทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก . . คอกาแฟหา้มพลาด ★ 

ชอ้ปป้ิงไฮเทค  “HeMa Fresh”  ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตดจิทิลั  l ชม หาดเจา้พอ่เซีย่งไฮ ้

พรอ้มเสรฟิ!! กุง้มงักร+ไวนแ์ดง+เสีย่วหลงเปา  l  เดนิทางโดยสายการบนิไชนา่เซาสเ์ทรินแ์อรไ์ลน ์(CZ)  

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

                                                                                     

                                                 

 

 

 

 

พเีรยีดเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่
พกั

เดีย่ว 
บวกเพิม่เด็ก0-

18ปี 
สายการ

บนิ 
จํานวน 

03-07 มกราคม 2563 11,911 4,000 2,500 CZ 20 

05-09 มกราคม 2563 9,999 4,000 2,500 CZ 20 

12-16 มกราคม 2563 9,999 4,000 2,500 CZ 20 

19-23 มกราคม 2563 9,999 4,000 2,500 CZ 20 

26-30 มกราคม 2563 9,999 4,000 2,500 CZ 20 

02-06 กมุภาพนัธ ์2563 9,999 4,000 2,500 CZ 40 

09-13 กมุภาพนัธ ์2563 9,999 4,000 2,500 CZ 20 

14-18 กมุภาพนัธ ์2563 11,911 4,000 2,500 CZ 20 

16-20 กมุภาพนัธ ์2563 9,999 4,000 2,500 CZ 20 

21-25 กมุภาพนัธ ์2563 11,911 4,000 2,500 CZ 20 

23-27 กมุภาพนัธ ์2563 9,999 4,000 2,500 CZ 40 

28 กมุภาพนัธ ์– 03 มนีาคม 2563 11,911 4,000 2,500 CZ 20 

01-05 มนีาคม 2563 9,999 4,000 2,500 CZ 20 

06-10 มนีาคม 2563 11,911 4,000 2,500 CZ 20 

08-12 มนีาคม 2563 9,999 4,000 2,500 CZ 20 

13-17 มนีาคม 2563 11,911 4,000 2,500 CZ 20 
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วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

23.30 น. คณะพรอ้มกนั  ณ  สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 10  เคาน์เตอร ์U 

สายการบนิ China Southern Airlines (CZ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร   
 

วนัทีส่อง สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิผูต่ง – เซีย่งไฮ ้– เมอืงซูโจว – เมอืงโบราณจเูจยีเจีย่ว – ถนนนานกงิ 

– วดัหลงหวั – หาดไวท่าน(หาดเจา้พอ่เซีย่งไฮ)้ – ตกึสตารบ์คัใหญท่ีส่ดุในโลก 

02.30 น.   เดนิทางสู ่เซีย่งไฮ ้โดยสายการบนิ China Southern Airlines เทีย่วบนิที ่CZ8320  

06.50 น. ถงึสนามบนิผูต่ง เซีย่งไฮ ้ เมอืงเซีย่งไฮ ้ "นครปารสีแห่งตะวันออก" ถูกจัดใหอ้ยูใ่นกลุ่มมหานครไฮโซอันดับ 

5 ของโลก รองจาก กรงุวอชงิตัน ด.ีซ.ี นวิยอรก์ ลอนดอน และ ปารสี รูปแบบการปกครองของมหานครชา่งไห่

จัดอยูใ่นกลุ่มเมอืงทีข่ ึน้ตรงต่อรัฐบาลกลาง ซึง่ไมข่ ึน้ต่อมณฑลใด 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 โดยการผลักดันของรัฐบาลซึง่ใหน้ครเซีย่งไฮก้า้วขึน้เป็นผูนํ้า และเป็น

ศนูยก์ลางดา้นเศรษฐกจิในภมูภิาคเอเชยี เซีย่งไฮจ้งึนับเป็นความภมูใิจของชาวจนี โดยเฉพาะชาวเมอืงซึง่ถอื

กันว่าเมอืงของตนเป็นสัญลักษณ์ของจนียคุใหม ่ในดา้นความกา้วหนา้และทันสมัย   นําท่านผ่านการตรวจคน

เขา้เมอืง,ดา่นศลุกากรและรับสมัภาระเรยีบรอ้ย (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชม.)  

 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงซโูจว(Suzhou) เมอืงทีม่คีวามสวยงามดว้ยทัศนียภาพธรรมชาตไิมน่อ้ยไปกว่าหังโจว

ดว้ยสวนและคลองสายนอ้ยใหญ่มีความงามเป็นเอกลักษณ์แห่งหนึ่งที่มีประวัตคิวามเป็นมายาวนานกว่า 

2,500  ปีถอืเป็นเมอืงพีเ่มอืงนอ้งกบัเมอืงหังโจวและไดรั้บสมญาว่า “เมอืงแห่งสาวงามและตน้ฉบับการจัดสวน

ของจนี” ใหท้า่นไดช้มววิสองขา้งทางพรอ้มพักผอ่นบนรถ 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจียว(Zhujiajiao) ซึง่ตัง้อยู่ทางทศิ

ตะวันตกของเซีย่งไฮ ้รมิฝ่ังทะเลสาบดืน้  ซาน และอยูร่ะหว่างมณฑลเจ๋อ

เจยีงกับมณฑลเจยีงซ ูเป็นตําบลน้ําแห่งวัฒนธรรมโบราณ ตดิอันดับหนึง่

ในสีท่ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังในบรรดาตําบลน้ําของเมอืงเซีย่งไฮ ้อกีทัง้ไดช้ือ่ว่า

เป็นไข่มุกใตแ้ม่น้ําแยงซีเกียง ปัจจุบันที่ยังคงดํารงวิถีชวี ิต และความ

เป็นอยู่แบบดัง้เดมิเอาไว ้แมว้่ารอบขา้งของชมุชนความเจรญิแผ่ขยายอยู่รอบดา้น แต่ทว่าชมุชนรมิน้ําของ

ชายแดนเมอืงเซีย่งไฮแ้หง่นีย้งัคงเสน่หม์นขลังของรปูแบบบา้นเรอืน ซึง่ภายในเมอืงมสี ิง่กอ่สรา้งทางวัฒนธรรม

โบราณของราชวงศห์มงิและราชวงศซ์งิอยู่มากมาย นําท่านล่องเรือชมบา้นเมอืงจูเจยีเจีย่ว ชมทัศนียภาพที่

สวยงามทีย่งัคงความดัง้เดมิของเมอืงเอาไว ้

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านสู่ ถนนนานกงิหรอืนานกงิลู่ (Nanjing Road) ถอืเป็นถนนสาย

เกา่แกข่องเมอืงเซีย่งไฮซ้ ึง่มคีวามยาวถงึ 5.5 กม. และยังเป็นแหล่งชอ้ป

ป้ิงที่ทันสมัยและคึกคักมากที่สุดในบรรยากาศของถนนคนเดิน  มี

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ รา้นขายของแบรนด์เนมทัง้ของแทแ้ละของ

เลยีนแบบ รา้นขายเสือ้ผา้ รา้นขายของแหง้ขนมขบเคีย้ว รา้นอาหารจนี รา้นอาหารฟาสตฟ์ู้ดต่าง และรา้นคา้

ทอ้งถิน่ตา่งๆอกีมากมาย อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หาของฝากและตอ่ราคาอยา่งสนุกสนานตามอธัยาศัย  

นําท่านเขา้สู ่วัดหลงหัวซือ่(Longhua Temple) วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุตัง้อยูท่างตอนใตข้องมหานครเซีย่งไฮ ้สมัย

สามกก๊ เมือ่ปี 242 ซนุกวนตอ้งการสรา้งวัดแหง่นี้ข ึน้เพือ่อทุศิใหก้ับมารดาผูล้่วงลับ

ใชช้ือ่วัดวา่ “วัดเซยีนซือ่” และตอ่มาไดจ้งึไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นวัดหลงหัว วัดหลงหัวถกู

ทําลายในสมัยราชวงศ์ถังและถูกสรา้งขึน้ใหม่ในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือเมือ่ปี 977 

ต่อมาในสมัยราชวงศซ์ง่มกีารเปลีย่นชือ่เป็นวัด “กงเซยีง” (Kong Xiang Temple) 

แต่ก็เปลีย่นกลับมาใชช้ือ่วัดหลงหัวอกีครัง้ในสมัยจักรพรรดวิ่านลีแ่ห่งราชวงศห์มงิ 

ภายในวัดมวีหิารเจ็ดหลัง วหิารใหญม่พีระศรศีากยมณีุ วหิารพระเมตไตรย หรอื วหิารเจา้แมก่วนอมิทีม่อีงคเ์จา้

แมก่วนอมิพันกร รายลอ้มดว้ยพระพทุธรปูสทีอง 500 องค ์อสิระขอพรตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

https://global.csair.com/LA/TH/Home
https://global.csair.com/LA/TH/Home
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นําทา่นสูบ่รเิวณ  เขตหาดไวท่ัน หรอื หาดเจา้พ่อเซีย่งไฮ ้ตัง้อยูบ่นฝ่ังตะวันตกของแมน้ํ่าหวงผู่มคีวามยาวจาก

เหนอืจรดใตถ้งึ 4 กโิลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ ือ่ว่า “ พพิธิภัณฑส์ิง่กอ่สรา้งหมืน่ปีแห่งชาตจินี ” ถอื 

เป็นสัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นของนครเซีย่งไฮ ้  อกีทัง้ถอืเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทีสํ่าคัญแห่ง

หนึง่ของเซีย่งไฮ ้ตลอดแนวยาวของไวท่ันเป็นแหลง่รวมศลิปะสถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรม

แบบโรมัน โกธคิ บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตัง้ของ

หน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศุลกากร โรงแรม และสํานักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาต ิเป็นตน้ บรเิวณเขตว่าย

ทานแหง่นีท้า่นจะสามารถมองเห็น หอไขม่กุ 

นําท่านสู ่ตกึสตารบ์ัค (Starbucks Reserve Roastery Shanghai) สาขา

ใหญท่ีส่ดุในโลก ณ มหานครเซีย่งไฮ ้อยูบ่นอาคาร 2 ชัน้ พืน้ทีก่ว่า 2,700 

ตารางเมตร พรอ้มพนักงานกว่า 400 คน ใหญ่กว่าสาขาปกตถิงึ 300 เท่า

ดา้นบนของรา้นตกแตง่ดว้ยแผน่ไมร้ปูหกเหลีย่ม ดว้ยงานแฮนดเ์มดจํานวน 

10,000 แผ่น  ชมถังคั่วกาแฟทองเหลอืงขนาด 40 ตัน สงูเท่าตกึ 2 ชัน้ 

ประดับประดาดว้ยแผ่นตราประทับแบบจนีโบราณมากกว่า 1,000 แผ่นมี

บารจ์บิกาแฟทีย่าวทีสุ่ดในโลกทีย่าวถงึ 88 ฟตุ มเีครือ่งดืม่มากกว่า 100 

ชนิด รวมไปถงึเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียว มเีบเกอรี่ที่ทําสดๆใหม่ๆมากกว่า 80 ชนิดและพบกับ

เทคโนโลยทีีท่ันสมัย เทคโนโลย ีAR (Augmented Reality การผสานโลกความเป็นจรงิเขา้กับโลกเสมอืน) 

สอ่งมอืถอืไปตรงไหนก็จะมขีอ้มลูออกมา สรา้งความสนุกสนานใหก้บัลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารอกีดว้ย. 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

  นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั NEW KNIGHT ROYAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีส่าม เซี่ยงไฮ ้– รา้นบวัหมิะ – เหอหม่า เฟรช(ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตดจิทิลั) – รา้นหยก – พพิธิภณัฑว์ูซู - 

★Option ขึน้ตกึเซีย่งไฮเ้วลิดไ์ฟแนนเชยีลเซ็นเตอร(์SWFC) – ★Option ลอ่งเรอืแมนํ่า้หวงผู ่

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้ ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้กบัการแชเ่ทา้ดว้ยสมนุไพรจนี และรับฟังสรรพคุณ “บวั

หมิะ” ยาสามญัประจําบา้นของจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย 

 นําท่านพบกับการจับจ่ายรูปแบบใหม่ ซุปเปอร์มาร์เก็ตดิจทิัล เหอหม่า 

เฟรช (Hema Fresh) สะดวกสบายกบัการชอ้ปป้ิงรปูแบบใหม ่ชอ้ปป้ิงงา่ยๆ 

ไมต่อ้งพกเงนิสด โดยแนวคดิของเจา้พ่อนักคดิ “อาลบีาบา” ทีเ่ปลีย่นการ

ใชจ้่ายดว้ยเงินสดใหง้่ายขึ้นโดยการจ่ายผ่านแอปพลิเคชั่น อาลีเพย์

(Alipay)ทางมอืถอื นอกจากนีท้า่นยงัสามารถชอ้ปป้ิงในรปูแบบออนไลนไ์ด ้

อกีดว้ย มบีรกิารส่งของถงึบา้น  ปัจจุบันซปุเปอรม์ารเ์ก็ตดจิทิัลมมีากกว่า 

100 สาขาทั่วทัง้ประเทศจนี ดว้ยการจับจ่ายทีส่ะดวกสบายทําใหซ้ปุเปอร์

มารเ์ก็ตมกีารเตบิโตอยา่งกา้วกระโดด อสิระทา่นเดนิเทีย่วชมซปุเปอรม์ารเ์ก็ตดจิทิัลตามอัธยาศัย (อสิระอาหาร

กลางวัน) จนถงึเวลานัดหมาย  นําทา่นเดนิทางเขา้ชม รา้นหยก ฟังบรรยาย

สรรพคณุของหยก เลอืกซือ้เลอืกชมสนิคา้ภายในรา้น จนถงึเวลาอนัสมควร 

 นําท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑว์ูซ ู(Chinese Wushu Museum) ตัง้อยู่ทีเ่มอืง

เซีย่งไฮ ้พพิธิภัณฑเ์ปิดเมือ่วันที ่20 พฤศจกิายน 2548 มขีนาดประมาณ 

2,000 ตารางเมตร พพิธิภณัฑม์กีารแสดงอาวธุเกา่แกจํ่านวนมาก 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

เมตร อยู่ในเขตผู่ตง ใหท้่านไดช้มววิทวิทัศน์รอบมหานครเซีย่งไฮ ้เก็บภาพววิและตกึทีม่ี

รูปร่างแปลกตาตามอัธยาศัย (ค่าขึน้ตกึ1,200 บาท ไม่รวมในค่าทัวร์ จองและจ่ายค่า

ออพชัน่พรอ้มคา่ทัวรไ์ดเ้ลยคะ่) 

https://www.businessinsider.com/starbucks-reserve-roastery-shanghai-china-is-worlds-biggest-2018-4
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★ OPTION  ลอ่งเรอืแมน้ํ่าหวงผู ่แมน้ํ่าสายสําคัญของเซีย่งไฮ ้เป็นอกีกจิกรรมหนึง่ทีผู่ม้าเยอืนเซีย่งไฮไ้มค่วรพลาด ท่านจะ

ไดส้มัผัสกบัทัศนยีภาพของมหานครเซีย่งไฮใ้นเวลากลางคนื ซึง่มกีารประดับไฟอยา่งงดงามยิง่นัก (ค่าล่องเรอื

1 , 2 0 0  บ า ท ไ ม่ ร ว ม ใ น ค่ า ทั ว ร์  จ อ ง แ ล ะ จ่ า ย ค่ า อ อ พ ชั่ น พ ร ้อ ม ค่ า ทั ว ร์ ไ ด ้ เ ล ย ค่ ะ ) 

***หากซือ้ทัง้2ออพชัน่ ราคาพเิศษเพยีง 2,000 บาท*** 

   นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั NEW KNIGHT ROYAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีส่ ี ่  เซีย่งไฮ ้– รา้นผา้ไหม – รา้นชา – ชอ้ปป้ิงตลาดเถาเป่าเฉงิ – สนามบนิเซีย่งไฮ ้ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  นําทา่นแวะชม รา้นผา้ไหม ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีทํ่าจากไหม เชน่ ผา้

หม่ เสือ้ผา้ ฯลฯ   

  นําท่านเขา้สู ่รา้นชา ฟังคําสรรพคุณอันลอืชือ่ของใบชาทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงจนี และใหท้่านชมิชาทีม่รีสชาติ

และสรรพคณุทีแ่ตกตา่งกนัออกไป เชน่ บํารงุสายตา,ลดไขมนัในเสน้เลอืด ฯลฯ   

  จากนัน้ใหท้า่นไดจ้ใุจกบัการซือ้สนิคา้ที ่ชอ้ปป้ิงตลาดเถาเป่าเฉงิ (TAOBAOCHENG) 

เป็นตลาดทีข่ายของบนอาคาร 5 ชัน้ ขายสนิคา้ก๊อปเกรด A, B มทีัง้กระเป๋า เสือ้ผา้ 

กางเกง สนิคา้แฟชั่น แมก้ระทั่งของอเิล็คโทรนคิต่างๆมากมาย อสิระใหท้่านไดช้อ้ป

ป้ิงตามอธัยาศัย (อสิระอาหารกลางวัน) จนถงึเวลานัดหมาย 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  (เสรฟิ! กุง้มงักร+ไวนแ์ดง+เสีย่วหลงเปา) จากนัน้เดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ทําการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจ

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

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

21.15 น.   เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ China Southern Airlines เทีย่วบนิที ่CZ8319 

  

วนัทีห่า้  สนามบนิสวุรรณภมู ิ

00.55 น.  ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจในบรกิาร............... 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

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

การตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตอุืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

สาํคญั...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทําการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลท์

บนิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตอุนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
 

หมายเหต ุ  : ทางบรษัิทฯ ร่วมกับการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนีทกุเมอืง กําหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไป

ไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นหยก, รา้นยาจนี, รา้นไขมุ่ก, รา้นชา, รา้นนวดเทา้ เป็นตน้ ซึง่จําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย 

เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นคา้ทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับ

ความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆทัง้ส ิน้ 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุ
ในรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, (ชําระทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง) 
× คา่วซีา่ ทา่นละ 1,650 บาท วซีา่หมูค่ณะ (สําหรบัคนไทย) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  

https://global.csair.com/LA/TH/Home
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× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
เดนิทางขึน้ตํา่ 20 ทา่น หากต่ํากวา่กําหนด กรุป๊จะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทาง
เรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป 
โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 ชําระเต็มจํานวน กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, 

วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ

คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่างต่ํา 2 หนา้ หากไม่มั่นใจโปรด
สอบถาม 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดทุ้ก

กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่

เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง
ดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่

ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทาง
นักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี่
จะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้น
การจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่
เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของสายการบิน 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา
ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การ
เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิท
กํากับเทา่นัน้ 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1.กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร 
โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบ
เทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2.สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ
เทา่นัน้  
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1.หน้าพาสปอร์ต และรูปถ่าย(สแกนหรือถ่ายจากมือถือ)หน้าตรง 2 นิว้ (พืน้หลงัขาวเท่าน้ัน!!!) 
        :                                                                             
                                                                                                              
                                                                                           
                  
                                          
โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไปและเหลือหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หากไม่มัน่ใจโปรด
สอบถาม 
 

ตวัอยา่ง การถ่ายพาสปอร์ต+รูปถ่าย 
 


