
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง) – เซี�ยงไฮ ้(ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง) 

18.30 น. พรอ้มกนัที�ท่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 ช ั+น 3 ประตูหมายเลข 5 เคานเ์ตอร ์6    
สายการบนิ นกสกูต๊ NOK SCOOT (XW) พบเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ
เชค็อนิ 
21.20 น. ออกเดินทางสู่ มหานครเซี�ยงไฮ  ้ประเทศจนี โดยสายการบนิ NOK SCOOT เที�ยวบนิที� XW858   
(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง สายการบนิมบีรกิารจาํหนา่ยอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
02.20 +1 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง มหานครเซี�ยงไฮ ้ประเทศจนี (เวลาทอ้งถิ�นประเทศ
จนี เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ั�วโมง) หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ นําท่านเดนิทางสูโ่รงแรม
ที�พัก 
พกัที� VENUS INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�สอง เซี�ยงไฮ ้- อูซ๋ ี- พระใหญห่ลงิซาน(รวมรถไฟฟ้า) – ศาลาฝานกง – รา้นไขม่กุ – เมอืงเจยีซนิ 
                      ชอ้ปปิ+ งเมอืงโบราณเยื�ยเหอ  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม (1) 
จากนั/นนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงอูซ๋ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ั�วโมง)  ซึ�งไดรั้บการขนานนามวา่       “เซี�ยงไฮน้อ้ย” 
เนื�องจากเป็นเมอืงอตุสาหกรรมที�มทีะเลสาบไท่หูลอ้มรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบนํ/าจดืที�มขีนาดใหญ่
ของจนี เป็นเมอืงเกา่แกป่ระวัตศิาสตรย์าวนานรว่มสามพันกวา่ปีในยคุราชวงศโ์จวและฉนิ  
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนซูี�โครงหมอููซ๋ ี(2) 
นําท่านสักการะ พระใหญห่ลงิซานตา้ฝอ (รวมรถแบตเตอรี�) นําท่านชมพระพุทธรูปปางหา้มญาตทิองสํารดิองคใ์หญ่ที�
เขาหลงิซาน ซึ�งมคีวามสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ประทับอยู่บนเนนิเขาหลงิซาน หันพระพักตรอ์อกสู่ทะเลสาบไท่หู เป็น
พระพุทธรูปที�มพีระพักตรง์ดงาม ที�เมื�อเดนิไปทางใด  ก็เหมอืนว่าองคพ์ระกําลังมองตามเราอยู่ ทุกวันวัดหลงิซานยังมจีุด
แสดงรูปปั/นจําลองพระพุทธเจา้กําเนดิในดอกบัว โดยกลบีดอกบัวค่อยๆบานออก ผสานกับการแสดงนํ/าพุดนตร ีจนกระทั�ง
กําเนดิพระพทุธเจา้ขึ/น เป็นการแสดงที�น่าตื�นตาตื�นใจ  
 

 
 

นําท่านชม ศาลาฝานกง สถาปัตยกรรมอันยิ�งใหญ่ของวัดหลงิซานสรา้งขึ/นเมื�อวันที� 23 พฤศจกิายน ค.ศ.2008 ใชเ้วลา
ก่อสรา้งนาน 2 ปี ตั /งอยู่อยู่บนเชงิเขาหลงิซานรมิทะเลสาบไท่หูที�กวา้งใหญ่ เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที�ย ิ�งใหญ่อลังการ 
สะทอ้นใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรมที�มปีระวัตอิันยาวนานและความยิ�งใหญ่ของพุทธศาสนา ซึ�งศาลานี/เคยถูกใชเ้ป็นสถานที�จัดการ
ประชมุพุทธศาสนาโลก (World Buddhist Forum) ครั /งที� 2 ในวันที� 28 มนีาคม ค.ศ.2009 ตัวศาลาแบง่กลุ่มสถาปัตยกรรม
ออกเป็นฝั�งตะวันออกและตะวันตก มทีางเดนิเชื�อมระหว่างตําหนักกับอาคารต่างๆ บนหลังคาเป็นพระเจดยี ์5 องค ์ดา้นหลัง
เป็นแท่นเซน่ไหวบ้ชูา รูปแบบสถาปัตยกรรมตา่งกับวัดวาอารามทั�วไปของจนี โดยใชห้นิกอ้นใหญ่ทําเป็นระเบยีงยาว เสาคํ/า
หลักและเสาโคง้ยาว การสรา้งหลังคาโคง้สงูและหอ้งโถงที�กวา้งใหญ่ ไม่เพยีงแต่สะทอ้นใหเ้ห็นความยิ�งใหญ่ ลกึซึ/งและ
สูงส่งของพุทธศาสนาเท่านั/น หากยังเอาวัฒนธรรมดั /งเดมิมาผสมผสานกับปัจจัยปัจจุบัน นับไดว้่า เป็นสถาปัตยกรรมทาง
พทุธศาสนาที�ยอดเยี�ยมงดงามยิ�ง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นําท่านชม รา้นไขมุ่ก เลอืกซื/อครมีไขม่กุบํารุงผวิ ที�สกัดมาจากไขม่กุนํ/าจดื ที�เพาะเลี/ยงในทะเลสาบ รวมถงึเครื�องประดับ
ตา่งๆจากไขม่กุ จากนั/นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจยีซงิ ตั /งอยูใ่จกลางที�ราบหังเจยีหขูองดนิดอนสามเหลี�ยมแมนํ่/าแยงซ ีเป็น
เมอืงสําคัญแห่งหนึ�ง ตามพื/นที�ราบดนิดอนสามเหลี�ยมแมนํ่/าแยงซ ีซึ�งอยูห่่างจากนครเซี�ยงไฮ ้เมอืงหังโจว ซโูจวและหูโจว
ไม่ถงึ 100 กโิลเมตร เนื�องจากตั /งอยู่ระหว่างเมอืงซูโจวกับหังโจวที�เสมอืนหนึ�งดนิแดนสวรรค์ของมวลมนุษย ์จงึมสี่วน
ไดเ้ปรยีบทางภูมปิระเทศ เมอืงเจยีซงิมทีรัพยากรดา้นการท่องเที�ยวอุดมสมบูรณ์และมทีัศนียภาพที�สวยงาม จงึไดรั้บการ
คัดเลอืกวา่ เป็นเมอืงทอ่งเที�ยวที�ยอดเยี�ยมและเมอืงแบบสวนระดับชาตขิองจนี จากนั/นนําทา่นสู ่เมอืงโบราณเยื�อเหอ หรอื 
เมอืงสายนํ/าพระจันทร ์เป็นชื�อที�ถกูตั /งขึ/นตามระบบคลองของเมอืงที�มลีกัษณะโคง้เหมอืงพระจันทรเ์สี/ยว ที�แหง่นี/เคยเป็นศนูย์
รวมการคา้ขาย และอสุาหกรรมเบา ปัจจุบันถูกพัฒนาใหก้ลายมาเป็นแหล่งท่องเที�ยว ที�มรีา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายของที�
ระลกึมากมาย 
คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (3) 
พกัที� RAMADA HOTEL JIAXING ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัที�สาม ลอ่งเรอืทะเลสาบหนานห ู– ศาลาเหยยีนหยโูหลว – ชมสวนMR.IRON – รา้นผลติภณัฑย์างโอโซน        
รา้นผา้ไหม – เซี�ยงไฮ ้– ยา่นซนิเทยีนตี+   

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4) 
นําท่าน ลอ่งเรอืทะเลสาบหนานหู ชมความงดงามของทะเลสาบหนานหูที�มฉีากหลังเป็นเมอืงเจยีซงิ มขีนาดพื/นที� 0.54 
ตารางกโิลเมตร ตั /งอยู่ใจกลางเมอืงทางทศิใตข้องเมอืงเจยีซนิ หรอืเป็นที�รูจั้กกันในชื�อ “ทะเลสาบเป็ดแมนดารนิ” มาจาก
รูปร่างของทะเลสาบเมื�อมองจากมุมสูง ทะเลสาบแห่งนี/เป็นสถานที�ที�มคีวามสําคัญอยา่งหนึ�งทางประวัตศิาสตร ์นั�นคอืเป็น
สถานที�ซ ึ�งใชใ้นการจัดประชมุครั /งแรกของพรรคคอมมวินสิตจ์นี เมื�อปี 1921 โดยเดมิทกีารประชมุถูกจัดขึ/นที�เซี�ยงไฮ ้แต่
เนื�องจากปัญหาเรื�องความปลอดภยัจงียา้ยมาจัดประชมุบนเรอืซึ�งแลน่ในทะเลสาบแทน พรรคคอมมวินสิตจ์นีจงึเรยีกไดว้า่ถอื
กําเนดิขึ/นจากที�นี�เอง ดังนั/นในบรเิวณทะเลสาบนี/มอีนุสรณ์สถานที�ระลกึของการปฏวิัตอิยูด่ว้ย 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั/นนําทา่นขึ/นชม ศาลาเหยยีนหยโูหลว เป็นสถานทอ่งเทยีวสําคญัของเมอืงเจยีซงิสรา้งในสมยัโฮว่จิ/ง (ค.ศ. 936-947) 
ตั /งอยูบ่นเกาะกลางทะเลสาบหนานหู ตัวศาลามสีองชั /นสงูประมาณ 20 เมตร พื/นประมาณที� 640 ตารางเมตรพาทุกท่านชม 
สวน MR.IRON เป็นศลิปะร่วมสมัยที�นําเหล็กที�ไม่ไดใ้ชง้านแลว้มาทําเป็นงานศลิปะเพื�อรักษสิ�งแวดลอ้ม และเป็นพื/นที�
แสดงออกของศลิปินรุน่ใหม ่ทา่นจะไดพ้บกบัหุน่ยนตร์ปูแบบตา่ง ๆ อาทเิชน่ หุน่ยนตจ์ากภาพยนตรเ์รื�อง ทรานฟอรเ์มอร ์เป็น
ตน้  
เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 
นําท่านเดนิทางกลับสู ่มหานครเซี�ยงไฮ ้มหานครที�ใหญท่ี�สดุของประเทศจนี ตั /งอยูบ่รเิวณปากแมนํ่/าแยงซ ีเป็นศูนยก์ลาง
การคมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวันออกเฉียงใต ้มพีื/นที� 6,200 ตร.กม. มปีระชากรประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมอืงทา่
พาณชิยข์นาดใหญแ่หง่ทะเลจนีใต ้ที�ไดรั้บการพัฒนาจนถูกขนานนามวา่ “นครปารสีแหง่ตะวันออก” ระหว่างทางนําทา่นแวะ 
รา้นผา้ไหม ที�ข ึ/นชื�อของประเทศของจนี  ใหท้่านไดเ้ลอืกซื/อสนิคา้ที�ทําจากผา้ไหม เช่นผา้ห่ม เสื/อผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 
จากนั/นนําท่านสู ้รา้นผลติภณัฑย์างโอโซน ใหท้่านไดเ้ลือกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครื�องนอนเพื�อสุขภาพชนดิต่างๆ 
จากนั/นนําท่านสู ่ยา่นซนิเทยีนตี+ เป็นหนึ�งในยา่นการคา้และแหล่งท่องเที�ยวที�คกึคักที�สดุในนครเซี�ยงไฮ ้อดตีเคยเป็นเขต
บา้นก่ออฐิสเีทาสไตลส์อืคู่เหมนิ ซึ�งเป็นสถาปัตยกรรมที�มเีอกลักษณ์พเิศษของเซี�ยงไฮ ้ตอนหลังไดรั้บการปรับปรุงจาก
รัฐบาลใหเ้ป็นยา่นถนนคนเดนิ กลายมาเป็นสถานที�เที�ยวที�ฮติตดิอนัดบัคนเซี�ยงไฮไ้ดใ้นเวลาอนัสั /น มสีถาปัตยกรรมทั /งเกา่แก่
และทันสมยัผสมผสานกนั มรีา้นอาหาร รา้นคา้ และสถานบนัเทงิสไตลต์ะวนัออกและตะวนัตกหลอมรวมกนั อกีทั /งยงัไดรั้กษา
บรรยากาศดั /งเดมิ และวัฒนธรรมที�มเีอกลักษณ์แบบเซี�ยงไฮเ้อาไวอ้ย่างลงตัว ทุกวันนี/ ซนิเทยีนตี/ไดก้ลายเป็นสัญลักษณ์
ทางวัฒนธรรมเซี�ยงไฮไ้ปแลว้ 
 

 
 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนไูกแ่ดง (6) 
พกัที� VENUS INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�ส ี� รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ) – ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์– หาดไวท่าน – รา้นหยก – ตลาด 100 ปี เฉนิหวงัเมี�ยว 
 ชมรา้น STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญท่ี�สดุในโลก – ชอ้ปปิ+ งถนนนานกงิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (7) 
นําท่านเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้เพื�อสุขภาพ ผ่อนคลาย
ความเมื�อยลา้ กับยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซํ่/าใคร 
พรอ้มชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที�รูจั้กกันดีในชื�อ “บวัหมิะ” 
สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และ
แมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจําบา้น นําท่านลอดผ่าน 
อุโมงค์เลเซอร์ เป็นอุโมงค์ลอดแม่นํ/ าสายแรกใน
ประเทศจนี เพื�อขา้มไปยังฝั�งตรงขา้มใชเ้วลาประมาณ 5 
นาท ีภายในอโุมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอร ์เป็นรูปตา่งๆ 
ตื�นตาตื�นใจ แสง สี เสียง ภายในอุโมงค์เปลี�ยนแปลง
ตลอดระยะทาง บางชว่งทําใหรู้ส้กึเหมอืนเดนิทางอยูใ่น
หว้งอวกาศเลยทเีดยีว อโุมงคเ์ลเซอรม์คีวามลกึลงไปจากพื/นแมนํ่/า 9 เมตร ความยาว 646.70 เมตร สรา้งเสร็จ เมื�อปี ค.ศ. 
2000 ถอืวา่เป็น 1 ใน 5 อยา่งที�นักทอ่งเที�ยวที�ไปเยอืนเซี�ยงไฮต้อ้งหา้มพลาด จากนั/นนําทา่นสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ซึ�งไมไ่ด ้
เป็นหาดทรายชายทะเลแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นยา่นถนนรมิแมนํ่/าที�มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ไปตามรมิแมนํ่/าหวงผูฝั่�งตะวันตกซึ�ง
อยูใ่นยา่นเมอืงเกา่ หาดไวท่ันยังเคยเป็นสถานที�ถา่ยทําภาพยนตรท์ี�โดง่ดังเรื�อง “เจา้พ่อเซี�ยงไฮ”้ ซึ�งถ่ายทอด เรื�องราวของ
เจา้พอ่เซี�ยงไฮ ้ที�เกดิขึ/นในยคุที�เมอืงเซี�ยงไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พอ่หลายแกง๊ แยง่ชงิอํานาจกนัใหวุ้น่วายไปหมด หาดไวท่ันจงึมี
ชื�อที�รูจั้กในหมูนั่กทอ่งเที�ยวชาวไทยวา่ "หาดเจา้พอ่เซี�ยงไฮ"้ นั�นเอง 
 

 
 
เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนเูสี�ยวหลงเปา (8) 
นําทา่นชม รา้นหยก  ซึ�งเป็นเครื�องประดับนําโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื/อเป็นของฝากอนัลํ/าคา่แกค่นที�ทา่นรัก     
จากนั/นนําท่านสู่ “ตลาดเฉนิหวงัเมี�ยว” หรอืตลาดรอ้ยปี เซี�ยงไฮ ้เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมอืงเซี�ยงไฮอ้าคารบา้นเรือน
บรเิวณนี/เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศห์มงิและชงิ แตทํ่าเป็นรา้นขายของมทีั /งของพื/นเมอืงโบราณ ของที�ระลกึ และ
สนิคา้สมัยใหมอ่ยา่งรองเทา้กฬีา กระเป๋า อกีทั /งยังมรีา้นขายขนมและอาหารพื/นเมอืงอกีมากมาย  ใหท้่านอสิระชอ้ปปิ/งตาม
อธัยาศัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นําท่านชมรา้น STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหมท่ี�นครเซี�ยงไฮ ้มาพรอ้มกับความยิ�งใหญ่อลังการ ครอง
ตําแหน่งสตารบ์ัคสท์ี�ใหญ่และสวยที�สดุในโลก ซึ�งไดทํ้าการเปิดตัวไปเมื�อวันที� 6 ธันวาคม 2017 มเีนื/อที�ใหญ่โตถงึ 2,787 
ตารางเมตร ดา้นบนของรา้นตกแตง่ดว้ยแผน่ไมร้ปูหกเหลี�ยมซึ�งเป็นงานแฮนดเ์มดจํานวน 10,000 แผน่  ดา้นในมเีคานเ์ตอรท์ี�
ยาวที�สุด ซึ�งมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตําแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บัคส์ที�มีความยาวที�สุดในโลก มีเครื�องดื�ม
หลากหลายมากกวา่ 100 ชนดิ รวมทั /งเครื�องดื�มที�มเีฉพาะสาขานี/เพยีงแหง่เดยีว 
 

 
 
และที�ตั /งตระหง่านอยูก่ลางรา้นคอืถังคั�วกาแฟทองเหลอืงขนาด 40 ตัน สงูเท่าตกึ 2 ชั /น ประดับประดาดว้ยแผ่นตราประทับ
แบบจีนโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึ�งบอกเล่าเรื�องราวความเป็นมาของสตาร์บัคส ์กาแฟที�คั�วในถังทองเหลอืงนี/จะถูก
สง่ผา่นไปตามทอ่ทองเหลอืงดา้นบน ซึ�งจะทําใหเ้กดิเสยีงราวกบัเสยีงดนตร ี 
คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (9) 
นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนนานกงิ สมัผัสความมชีวีติชวีาของยา่นการคา้ที�มชี ื�อเสยีงที�สดุในเซี�ยงไฮ ้พรอ้มรา้นคา้รมิถนนทั /งแบบ
หรูหราและดั /งเดมิ ถนนนานกงิเป็นยา่นการคา้ที�คกึคักที�สดุแหง่หนึ�งในเมอืง มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 100 ปี ปัจจุบันยา่น
นี/ผสมผสานระหว่างศูนยก์ารคา้บนอาคารสูงและอาคารสไตลโ์คโลเนียลปะปนไปกับรา้นคา้รมิถนน คน้หาสนิคา้แบรนดห์รู 
รา้นอาหารฟาสตฟ์ู้ดนานาชาต ิและรา้นขายผา้ไหมและหยก สมควรแกเ่วลา นําท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติ
ซา่งไหผู่ต่ง 
 

วนัที�หา้ เซี�ยงไฮ ้(สนามบนิซา่งไหผู่ต่ง) – กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

03.35 น. นําทกุทา่นเหนิฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ NOK SCOOT เที�ยวบนิที� XW857  
(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง สายการบนิมบีรกิารจาํหนา่ยอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
07.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นที�ใชบ้รกิาร ***   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็ก  
อายตุํ�ากวา่ 18 ปี พกัเด ี�ยวเพิ�ม 

ราคา 
ไมร่วม 

ต ัeว 

22 – 26 มนีาคม 2562 9,999 12,999 3,500 5,900 

29 ม.ีค. – 02 เม.ย.2562 9,999 12,999 3,500 5,900 

03 – 07 เมษายน 2562 10,999 13,999 3,500 5,900 

04 – 08 เมษายน 2562 11,999 14,999 3,500 5,900 

12 – 16 เมษายน 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

13 – 17 เมษายน 2562 15,999 18,999 4,500 7,900 

18 – 22 เมษายน 2562 9,999 12,999 3,500 5,900 

19 – 23 เมษายน 2562 9,999 12,999 3,500 5,900 

27 เม.ย. – 01 พ.ค.2562 11,999 14,999 3,500 5,900 

28 เม.ย. – 02 พ.ค.2562 11,999 14,999 3,500 5,900 

08 – 12 พฤษภาคม 2562 10,999 13,999 3,500 5,900 

10 – 14 พฤษภาคม 2562 9,999 12,999 3,500 5,900 

16 – 20 พฤษภาคม 2562 11,999 14,999 3,500 5,900 

17 – 21 พฤษภาคม 2562 11,999 14,999 3,500 5,900 

24 – 28 พฤษภาคม 2562 9,999 12,999 3,500 5,900 

30 พ.ค. – 03 ม.ิย.2562 9,999 12,999 3,500 5,900 

31 พ.ค. – 04 ม.ิย.2562 9,999 12,999 3,500 5,900 

07 – 11 มถินุายน 2562 9,999 12,999 3,500 5,900 

14 – 18 มถินุายน 2562 9,999 12,999 3,500 5,900 

21 – 25 มถินุายน 2562 9,999 12,999 3,500 5,900 

28 ม.ิย. – 02 ก.ค.2562 9,999 12,999 3,500 5,900 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 – 09 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 3,500 5,900 

12 – 16 กรกฎาคม 2562 12,999 15,999 3,500 5,900 

13 – 17 กรกฎาคม 2562 13,999 16,999 3,500 5,900 

14 – 18 กรกฎาคม 2562 11,999 14,999 3,500 5,900 

25 – 29 กรกฎาคม 2562 12,999 15,999 3,500 5,900 

26 – 30 กรกฎาคม 2562 12,999 15,999 3,500 5,900 

02 – 06 สงิหาคม 2562 8,999 11,999 3,500 5,900 

09 – 13 สงิหาคม 2562 11,999 14,999 3,500 5,900 

16 – 20 สงิหาคม 2562 9,999 12,999 3,500 5,900 

23 – 27 สงิหาคม 2562 9,999 12,999 3,500 5,900 

30 ส.ค – 03 ก.ย.2562 9,999 12,999 3,500 5,900 

06 – 10 กนัยายน 2562 9,999 12,999 3,500 5,900 

13 – 17 กนัยายน 2562 9,999 12,999 3,500 5,900 

20 – 24 กนัยายน 2562 9,999 12,999 3,500 5,900 

26 – 30 กนัยายน 2562 9,999 12,999 3,500 5,900 

11 – 15 ตลุาคม 2562 12,999 15,999 3,500 5,900 

12 – 16 ตลุาคม 2562 11,999 14,999 3,500 5,900 

17 – 21 ตลุาคม 2562 10,999 13,999 3,500 5,900 

19 – 23 ตลุาคม 2562 12,999 15,999 3,500 5,900 

23 – 27 ตลุาคม 2562 13,999 16,999 3,500 5,900 

25 – 29 ตลุาคม 2562 10,999 13,999 3,500 5,900 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพื�อรว่มโปรโมทสนิคา้พื+นเมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื ใบชา, หยก, 
บวัหมิะ, ผลติภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไขมุ่ก ซึ�งจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทาง
บรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชี+แจงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซื+อหรอืไมซ่ื+อ
ข ึ+นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ั+งส ิ+น และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้น
รฐับาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิoในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�
เกดิข ึ+นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/รา้น/ทา่น 

• ณ สถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ จะมชีา่งภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจําหน่ายในวันสดุทา้ย ลูกทัวรท์่านใดสนใจสามารถซื/อได ้
แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซื/อ โดยไมม่กีารบงัคับลกูทัวรท์ั /งสิ/น แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** หากทา่นที�ตอ้งออกตัcวภายใน (เครื�องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ที�ทกุครั /งกอ่นทําการ 
ออกตัcว เนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

**โรงแรมที�พกั และโปรแกรมทอ่งเที�ยวอาจมกีารสลบัปรบัเปลี�ยนขึ+นอยูก่บัความเหมาะสม และคาํนงึถงึ
ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ั+งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึ+นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิoในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา** 

 

อตัราคา่บรกิารนี+รวม 
� คา่ตัcวเครื�องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     
� คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
� คา่นํ/าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ชิ/น ไมเ่กนิ 20 กก.        
� คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น 
� คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  
� คา่อาหารตามมื/อที�ระบใุนรายการ     
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนี+ไมร่วม 
� คา่วซีา่แบบกรุ๊ปทอ่งเที�ยวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท   
     (สําหรับพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นั/น)   
� คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดี�ยวเขา้ประเทศจนี **ในกรณีที�ทางรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปทอ่งเที�ยว  
     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพิ�ม ทา่นละ 1,800 บาท** 
� คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
� คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่
อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถาม
จากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 
เง ื�อนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาท ต่อท่านเพื�อสํารองที�นั�ง หรอืชําระ 

เต็มจํานวน สําหรับวนัเดนิทางที�ราคาทัวรไ์มถ่งึ 10,000 บาท  
2. นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที�เหลอืทั/งหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 
วัน กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์/นๆ 
3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทาง
บรษัิท ดังนี/ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั/นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 
 
เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรอืเอ
เจนซี�(ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอยา่งใดอย่าง
หนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพท์
ไมว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทําเรื�อง
ขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าบรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิาร
ดังนี/ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงนิค่าบรกิารที�ชําระแลว้ทั/งหมดทั/งนี/ ทางบริษัทจะหัก
คา่ใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนําเที�ยวใหแ้กนั่กท่องเที�ยว เชน่ การ
สํารองที�นั�งตัcวเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 
3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื/อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra 
Flight กับสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั/งหมด   
4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท 
ดังนี/ วนัจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกลา่ว
และวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั/นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิmในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 

1. ทัวรน์ี/สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั/น 
2. ทัวรน์ี/เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอื

ทั/งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่น
หรอืทั/งหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิmในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�
ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเที�ยวทุกทา่น
ยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิmไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้
ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัcวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิด ้
สง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิmในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั/งนี/ บรษัิทจะคํานงึถงึความ
ปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิmไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ/นของนักทอ่งเที�ยวที�
มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุ
ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสาย
การบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี/คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั/น ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิmในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ/น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตรา
ตา่งประเทศ คา่ตัcวเครื�องบนิ คา่ภาษีเชื/อเพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั/น  

 
 
 
 
 
 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ/นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ/น 
และรวมกันทุกชิ/นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนํา
ออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั/น ถา้สิ�งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้ง
เครื�องบนิเทา่นั/น  

2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั/น  

3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี�ยวกบัการนําแบตเตอรี�สาํรองขึ+นไปบนเครื�องบนิดงันี+ 
  แบตเตอรี�สํารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึ/นเครื�องบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที�จํากัด ไดแ้ก ่

4.1 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึ/นเครื�องได ้
ไมม่กีารจํากัดจํานวน  
4.2 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึ/นเครื�องไดไ้ม่
เกนิคนละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึ/นเครื�องในทกุกรณี 

5. หา้มนําแบตเตอรี�สํารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื�องในทกุกรณี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวประเทศจนีแบบกรุป๊เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ั+น!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ที�มอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  
• สาํเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายตุํ�ากวา่ 18 ปี 
• รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์  

 
การทําวซีา่กรุป๊ทอ่งเที�ยวใชแ้คเ่พยีงสาํเนาพาสสปอต ์และรปูถา่ยที�ชดัเจน  

ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: เอกสารที�ใชใ้นการทําวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ลอดเวลา ทั/งนี/ข ึ/นอยูก่ับตํารวจตรวจคนเขา้                 
                เมอืงนั�นๆกําหนด จงึอาจทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอื�นๆเพิ�มเติ�มกะทันหัน 

สําหรับบคุคลที�เคยเดนิทางไป 22 ประเทศดังตอ่ไปนี/ ตั /งแตว่นัที� 1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา 
จะไมส่ามารถยื�นวซีา่กรุ๊ปหรอืวซีา่แบบกลุม่ได ้ซึ�งไดแ้ก ่

1.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิขาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.อหิรา่น 8.อรัิก 9.ตรุก ี
10.อยีปิต ์11.ซาอดุอิาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.จอรแ์ดน 15.อนิเดยี 16.ศรลีังกา 17.ลเิบยี 18.ซดูาน 

19.แอลจเีรยี 20.ไนจเีรยี 21.คาซคัสถาน 22.รัฐปาเลสไตน ์
 

 

 


