
              

 

    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

วนัแรก  กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง) – เซีย่งไฮ ้(ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง) 

18.30 น. พรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประตูหมายเลข 5 เคานเ์ตอร ์6    
สายการบนิ นกสกูต๊ NOK SCOOT (XW) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ
เชค็อนิ 

21.20 น. ออกเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ  ้ประเทศจนี โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW858   

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจาํหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

02.20 +1 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง มหานครเซีย่งไฮ ้ประเทศจนี (เวลาทอ้งถิน่ประเทศ

จนี เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ นําท่านเดนิทางสูโ่รงแรม

ทีพ่ัก 

พกัที ่ VENUS INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เซีย่งไฮ ้- อูซ๋ ี- พระใหญห่ลงิซาน(รวมรถไฟฟ้า) – ศาลาฝานกง – รา้นไขม่กุ – เมอืงเจยีซนิ 

                      ชอ้ปป้ิงเมอืงโบราณเยืย่เหอ  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม (1) 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอูซ๋ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง)  ซึง่ไดรั้บการขนานนามว่า       “เซีย่งไฮน้อ้ย” 
เนื่องจากเป็นเมอืงอตุสาหกรรมทีม่ทีะเลสาบไท่หูลอ้มรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน้ําจดืทีม่ขีนาดใหญ่
ของจนี เป็นเมอืงเกา่แกป่ระวัตศิาสตรย์าวนานรว่มสามพันกวา่ปีในยคุราชวงศโ์จวและฉนิ  
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนซูีโ่ครงหมอููซ๋ ี(2) 
นําท่านสักการะ พระใหญห่ลงิซานตา้ฝอ (รวมรถแบตเตอรี)่ นําท่านชมพระพุทธรูปปางหา้มญาตทิองสํารดิองคใ์หญ่ที่
เขาหลงิซาน ซึง่มคีวามสงู 88 เมตร หนัก 700 ตัน ประทับอยูบ่นเนนิเขาหลงิซาน หันพระพักตรอ์อกสูท่ะเลสาบไท่หู เป็น
พระพุทธรูปทีม่พีระพักตรง์ดงาม ทีเ่มือ่เดนิไปทางใด  ก็เหมอืนว่าองคพ์ระกําลังมองตามเราอยู่ ทุกวันวัดหลงิซานยังมจีุด
แสดงรูปปั้นจําลองพระพุทธเจา้กําเนดิในดอกบัว โดยกลบีดอกบัวค่อยๆบานออก ผสานกับการแสดงน้ําพุดนตร ีจนกระทั่ง
กําเนดิพระพทุธเจา้ขึน้ เป็นการแสดงทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ  
 

 
นําท่านชม ศาลาฝานกง สถาปัตยกรรมอันยิง่ใหญ่ของวัดหลงิซานสรา้งขึน้เมือ่วันที่ 23 พฤศจกิายน ค.ศ.2008 ใชเ้วลา
ก่อสรา้งนาน 2 ปี ตัง้อยู่อยู่บนเชงิเขาหลงิซานรมิทะเลสาบไท่หูที่กวา้งใหญ่ เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที่ย ิง่ใหญ่อลังการ 
สะทอ้นใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรมทีม่ปีระวัตอิันยาวนานและความยิง่ใหญ่ของพุทธศาสนา ซึง่ศาลานี้เคยถูกใชเ้ป็นสถานทีจั่ดการ
ประชมุพทุธศาสนาโลก (World Buddhist Forum) ครัง้ที ่2 ในวันที ่28 มนีาคม ค.ศ.2009 ตัวศาลาแบง่กลุ่มสถาปัตยกรรม



              

 

    

ออกเป็นฝ่ังตะวันออกและตะวันตก มทีางเดนิเชือ่มระหว่างตําหนักกับอาคารต่างๆ บนหลังคาเป็นพระเจดยี ์5 องค ์ดา้นหลัง
เป็นแทน่เซน่ไหวบ้ชูา รปูแบบสถาปัตยกรรมตา่งกบัวัดวาอารามทั่วไปของจนี โดยใชห้นิกอ้นใหญ่ทําเป็นระเบยีงยาว เสาค้ํา
หลักและเสาโคง้ยาว การสรา้งหลังคาโคง้สูงและหอ้งโถงทีก่วา้งใหญ่ ไม่เพยีงแต่สะทอ้นใหเ้ห็นความยิง่ใหญ่ ลกึซึง้และ
สงูส่งของพุทธศาสนาเท่านัน้ หากยังเอาวัฒนธรรมดัง้เดมิมาผสมผสานกับปัจจัยปัจจุบัน นับไดว้่า เป็นสถาปัตยกรรมทาง
พทุธศาสนาทีย่อดเยีย่มงดงามยิง่ 

 
นําท่านชม รา้นไขมุ่ก เลอืกซือ้ครมีไขม่กุบํารุงผวิ ทีส่กัดมาจากไขม่กุน้ําจดื ทีเ่พาะเลีย้งในทะเลสาบ รวมถงึเครือ่งประดับ
ตา่งๆจากไขม่กุ 
 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเจยีซงิ ตัง้อยู่ใจกลางทีร่าบหังเจยีหูของดนิดอนสามเหลีย่มแม่น้ําแยงซ ีเป็นเมอืง
สําคัญแหง่หนึง่ ตามพืน้ทีร่าบดนิดอนสามเหลีย่มแมน้ํ่าแยงซ ีซึง่อยูห่่างจากนครเซีย่งไฮ ้เมอืงหังโจว ซโูจวและหูโจวไมถ่งึ 
100 กโิลเมตร เนือ่งจากตัง้อยูร่ะหวา่งเมอืงซโูจวกบัหงัโจวทีเ่สมอืนหนึง่ดนิแดนสวรรคข์องมวลมนุษย ์จงึมสีว่นไดเ้ปรยีบทาง
ภมูปิระเทศ เมอืงเจยีซงิมทีรัพยากรดา้นการท่องเทีย่วอดุมสมบรูณ์และมทีัศนียภาพทีส่วยงาม จงึไดรั้บการคัดเลอืกว่า เป็น
เมอืงทอ่งเทีย่วทีย่อดเยีย่มและเมอืงแบบสวนระดับชาตขิองจนี 
 จากนัน้นําทา่นสู ่เมอืงโบราณเยือ่เหอ หรอื เมอืงสายน้ําพระจันทร ์เป็นชือ่ทีถู่กตัง้ขึน้ตามระบบคลองของเมอืงทีม่ี
ลักษณะโคง้เหมอืงพระจันทรเ์สีย้ว ทีแ่หง่นีเ้คยเป็นศนูยร์วมการคา้ขาย และอสุาหกรรมเบา ปัจจบุนัถูกพัฒนาใหก้ลายมาเป็น
แหลง่ทอ่งเทีย่ว ทีม่รีา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย 
คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (3) 
พกัที ่ RAMADA HOTEL JIAXING ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 
 
 

วนัทีส่าม ลอ่งเรอืทะเลสาบหนานห ู – ศาลาเหยยีนหยโูหลว – ชมสวนMR.IRON – รา้นผลติภณัฑย์าง

โอโซน        รา้นผา้ไหม – เซีย่งไฮ ้– ยา่นซนิเทยีนตี ้  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4) 
นําท่าน ลอ่งเรอืทะเลสาบหนานหู ชมความงดงามของทะเลสาบหนานหูทีม่ฉีากหลังเป็นเมอืงเจยีซงิ มขีนาดพืน้ที ่ 0.54 
ตารางกโิลเมตร ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงทางทศิใตข้องเมอืงเจยีซนิ หรอืเป็นทีรู่จั้กกันในชือ่ “ทะเลสาบเป็ดแมนดารนิ” มาจาก
รูปร่างของทะเลสาบเมือ่มองจากมุมสงู ทะเลสาบแห่งนี้เป็นสถานทีท่ีม่คีวามสําคัญอยา่งหนึง่ทางประวัตศิาสตร ์น่ันคอืเป็น
สถานทีซ่ ึง่ใชใ้นการจัดประชมุครัง้แรกของพรรคคอมมวินสิตจ์นี เมือ่ปี 1921 โดยเดมิทกีารประชมุถูกจัดขึน้ที่เซีย่งไฮ ้แต่
เนือ่งจากปัญหาเรือ่งความปลอดภยัจงียา้ยมาจัดประชมุบนเรอืซึง่แลน่ในทะเลสาบแทน พรรคคอมมวินสิตจ์นีจงึเรยีกไดว้่าถอื
กําเนดิขึน้จากทีน่ีเ่อง ดังนัน้ในบรเิวณทะเลสาบนีม้อีนุสรณ์สถานทีร่ะลกึของการปฏวิัตอิยูด่ว้ย 



              

 

    

 
จากนัน้นําทา่นขึน้ชม ศาลาเหยยีนหยโูหลว เป็นสถานทอ่งเทยีวสําคญัของเมอืงเจยีซงิสรา้งในสมยัโฮว่จิง้ (ค.ศ. 936-947) 
ตัง้อยูบ่นเกาะกลางทะเลสาบหนานหู ตัวศาลามสีองชัน้สงูประมาณ 20 เมตร พืน้ประมาณที ่640 ตารางเมตรพาทุกท่านชม 
สวน MR.IRON เป็นศลิปะร่วมสมัยทีนํ่าเหล็กทีไ่ม่ไดใ้ชง้านแลว้มาทําเป็นงานศลิปะเพือ่รักษสิง่แวดลอ้ม และเป็นพืน้ที่
แสดงออกของศลิปินรุ่นใหม่ ท่านจะไดพ้บกับหุ่นยนตร์ูปแบบต่าง ๆ อาทเิชน่ หุ่นยนตจ์ากภาพยนตรเ์รือ่ง ทรานฟอรเ์มอร ์
เป็นตน้  
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่มหานครเซีย่งไฮ ้มหานครทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศจนี ตัง้อยูบ่รเิวณปากแมน้ํ่าแยงซ ีเป็นศูนยก์ลาง
การคมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวันออกเฉียงใต ้มพีืน้ที ่6,200 ตร.กม. มปีระชากรประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมอืงท่า
พาณชิยข์นาดใหญแ่หง่ทะเลจนีใต ้ทีไ่ดรั้บการพัฒนาจนถกูขนานนามวา่ “นครปารสีแห่งตะวันออก” ระหว่างทางนําท่านแวะ 
รา้นผา้ไหม ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศของจนี  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีทํ่าจากผา้ไหม เชน่ผา้หม่ เสือ้ผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 
จากนัน้นําทา่นสู ้รา้นผลติภณัฑย์างโอโซน ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภณัฑเ์ครือ่งนอนเพือ่สขุภาพชนดิตา่งๆ 
จากนัน้นําท่านสู ่ยา่นซนิเทยีนตี ้เป็นหนึง่ในยา่นการคา้และแหล่งท่องเทีย่วทีค่กึคักทีส่ดุในนครเซีย่งไฮ ้อดตีเคยเป็นเขต
บา้นก่ออฐิสเีทาสไตลส์อืคู่เหมนิ ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมที่มเีอกลักษณ์พเิศษของเซีย่งไฮ ้ตอนหลังไดรั้บการปรับปรุงจาก
รัฐบาลใหเ้ป็นยา่นถนนคนเดนิ กลายมาเป็นสถานทีเ่ทีย่วทีฮ่ติตดิอนัดบัคนเซีย่งไฮไ้ดใ้นเวลาอนัสัน้ มสีถาปัตยกรรมทัง้เกา่แก่
และทันสมยัผสมผสานกนั มรีา้นอาหาร รา้นคา้ และสถานบนัเทงิสไตลต์ะวนัออกและตะวันตกหลอมรวมกนั อกีทัง้ยงัไดรั้กษา
บรรยากาศดัง้เดมิ และวัฒนธรรมทีม่เีอกลักษณ์แบบเซีย่งไฮเ้อาไวอ้ย่างลงตัว ทุกวันนี้ ซนิเทยีนตีไ้ดก้ลายเป็นสัญลักษณ์
ทางวัฒนธรรมเซีย่งไฮไ้ปแลว้ 



              

 

    

 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนไูกแ่ดง (6) 
พกัที ่ VENUS INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ) – ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์– หาดไวท่าน – รา้นหยก – ตลาด 100 ปี เฉนิหวงัเมีย่ว 

 ชมรา้น STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญท่ีส่ดุในโลก – ชอ้ปป้ิงถนนนานกงิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (7) 
นําท่านเดนิทางสู่ รา้นนวดเทา้เพือ่สุขภาพ ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ กับยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไม่ซ้ําใคร พรอ้มชม
ครมีเป่าซูถ่ัง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บวัหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยา
สามญัประจําบา้น   
นําทา่นลอดผา่น อโุมงคเ์ลเซอร ์เป็นอโุมงคล์อดแมน้ํ่าสายแรกในประเทศจนี เพือ่ขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มใชเ้วลาประมาณ 5 
นาที ภายในอุโมงค์ตกแต่งดว้ยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ ตื่นตาตื่นใจ แสง ส ีเสยีง ภายในอุโมงค์เปลี่ยนแปลงตลอด
ระยะทาง บางชว่งทําใหรู้ส้กึเหมอืนเดนิทางอยูใ่นหว้งอวกาศเลยทเีดยีว อโุมงคเ์ลเซอรม์คีวามลกึลงไปจากพืน้แมน้ํ่า 9 เมตร 

ความยาว 646.70 เมตร สรา้งเสร็จ เมือ่ปี ค.ศ. 2000 ถอืว่าเป็น 1 ใน 5 อย่างทีนั่กท่องเทีย่วทีไ่ปเยอืนเซีย่งไฮต้อ้งหา้ม
พลาด  



              

 

    

จากนัน้นําทา่นสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นหาดทรายชายทะเลแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นยา่นถนนรมิแมน้ํ่าทีม่คีวามยาว 1.5 
กโิลเมตร ไปตามรมิแมน้ํ่าหวงผู่ฝ่ังตะวันตกซึง่อยู่ในยา่นเมอืงเกา่ หาดไว่ทันยังเคยเป็นสถานทีถ่่ายทําภาพยนตรท์ีโ่ด่งดัง
เรือ่ง “เจา้พอ่เซีย่งไฮ”้ ซึง่ถา่ยทอด เรือ่งราวของเจา้พ่อเซีย่งไฮ ้ทีเ่กดิขึน้ในยคุทีเ่มอืงเซีย่งไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พ่อหลายแก๊ง 
แยง่ชงิอํานาจกนัใหวุ้น่วายไปหมด หาดไวท่ันจงึมชีือ่ทีรู่จั้กในหมูนั่กทอ่งเทีย่วชาวไทยวา่ "หาดเจา้พอ่เซีย่งไฮ"้ น่ันเอง 

 
 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนเูสีย่วหลงเปา (8) 
นําทา่นชม รา้นหยก  ซึง่เป็นเครือ่งประดับนําโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอนัล้ําคา่แกค่นทีท่า่นรัก     
จากนัน้นําท่านสู่ “ตลาดเฉนิหวงัเมีย่ว” หรอืตลาดรอ้ยปี เซีย่งไฮ ้เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมอืงเซีย่งไฮอ้าคารบา้นเรอืน
บรเิวณนีเ้ป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศห์มงิและชงิ แตทํ่าเป็นรา้นขายของมทีัง้ของพืน้เมอืงโบราณ ของทีร่ะลกึ และ
สนิคา้สมยัใหมอ่ยา่งรองเทา้กฬีา กระเป๋า อกีทัง้ยังมรีา้นขายขนมและอาหารพืน้เมอืงอกีมากมาย  ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงตาม
อธัยาศัย 

 
นําทา่นชมรา้น STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหมท่ีน่ครเซีย่งไฮ ้มาพรอ้มกับความยิง่ใหญ่อลังการ ครอง
ตําแหน่งสตารบ์ัคสท์ีใ่หญ่และสวยทีส่ดุในโลก ซึง่ไดทํ้าการเปิดตัวไปเมือ่วันที ่6 ธันวาคม 2017 มเีนื้อทีใ่หญ่โตถงึ 2,787 
ตารางเมตร ดา้นบนของรา้นตกแตง่ดว้ยแผน่ไมร้ปูหกเหลีย่มซึง่เป็นงานแฮนดเ์มดจํานวน 10,000 แผน่  ดา้นในมเีคานเ์ตอรท์ี่



              

 

    

ยาวที่สุด ซึง่มคีวามยาวถงึ 26.9 เมตร ครองตําแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บัคสท์ี่มคีวามยาวที่สุดในโลก มีเครื่องดื่ม
หลากหลายมากกวา่ 100 ชนดิ รวมทัง้เครือ่งดืม่ทีม่เีฉพาะสาขานีเ้พยีงแหง่เดยีว 

 
และทีต่ัง้ตระหง่านอยูก่ลางรา้นคอืถังคั่วกาแฟทองเหลอืงขนาด 40 ตัน สงูเท่าตกึ 2 ชัน้ ประดับประดาดว้ยแผ่นตราประทับ
แบบจนีโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึง่บอกเล่าเรือ่งราวความเป็นมาของสตารบ์ัคส ์กาแฟทีค่ั่วในถังทองเหลอืงนี้จะถูก
สง่ผา่นไปตามทอ่ทองเหลอืงดา้นบน ซึง่จะทําใหเ้กดิเสยีงราวกบัเสยีงดนตร ี 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (9) 
นําท่านเดนิทางสู่ ถนนนานกงิ สัมผัสความมชีวีติชวีาของย่านการคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดในเซีย่งไฮ ้พรอ้มรา้นคา้รมิถนนทัง้
แบบหรหูราและดัง้เดมิ ถนนนานกงิเป็นยา่นการคา้ทีค่กึคักทีส่ดุแหง่หนึง่ในเมอืง มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 100 ปี ปัจจุบัน
ยา่นนีผ้สมผสานระหวา่งศนูยก์ารคา้บนอาคารสงูและอาคารสไตลโ์คโลเนยีลปะปนไปกบัรา้นคา้รมิถนน คน้หาสนิคา้แบรนดห์ร ู
รา้นอาหารฟาสตฟ์ู้ดนานาชาต ิและรา้นขายผา้ไหมและหยก สมควรแกเ่วลา นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาติ
ซา่งไหผู่ต่ง 
 

วนัทีห่า้ เซีย่งไฮ ้(สนามบนิซา่งไหผู่ต่ง) – กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

03.35 น. นําทกุทา่นเหนิฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW857  

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจาํหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

07.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***   

 

 

 

 

 

 



              

 

    

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็ก  
อายตุํา่กวา่ 18 ปี 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคา 

ไมร่วม 
ต ัว๋ 

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 มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื ใบชา, หยก, 

บวัหมิะ, ผลติภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไขมุ่ก ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทาง

บรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้

ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้น

รฐับาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/รา้น/ทา่น 

 ณ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะมชีา่งภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจําหน่ายในวันสดุทา้ย ลูกทัวรท์่านใดสนใจสามารถซือ้ได ้

แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ โดยไมม่กีารบงัคับลกูทัวรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการ 



              

 

    

ออกตั๋ว เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และคาํนงึถงึ

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้ ไมเ่กนิ 20 กก.        

 คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่วซีา่แบบกรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท   

     (สําหรับพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้)   

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่ว  

     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,800 บาท** 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถาม

จากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 

เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาท ตอ่ท่านเพือ่สํารองทีน่ั่ง 

หรอืชําระ เต็มจํานวน สําหรับวนัเดนิทางทีร่าคาทัวรไ์มถ่งึ 10,000 บาท  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 

วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็ค

ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวร์

นัน้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทาง

บรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดังกลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการ

ของทางบรษัิท 

 
 



              

 

    

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอ

เจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่ง

ใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจอง

ผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่

ทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ 

หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี

เงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 

2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหัก

ค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอื

คา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท 

ดังนี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดังกลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 
เง ือ่นไขและขอ้กาํหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่

วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับ

ประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทาง

นักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิท

กําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํา

นําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน

ซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให ้

สอดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะ

คํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของ

นักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การ



              

 

    

ปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการ

บรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา 

ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  

เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 

100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิด

สนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 

ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ 

จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกีย่วกบัการนําแบตเตอรีส่าํรองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้

  แบตเตอรีส่ํารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํ่ากัด ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรีส่ํารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้มม่ี
การจํากัดจํานวน  
4.2 แบตเตอรีส่ํารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ
คนละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรีส่ํารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
5. หา้มนําแบตเตอรีส่ํารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 
 สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  

 สาํเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายตุํา่กวา่ 18 ปี 

 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์  

 
การทําวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วใชแ้คเ่พยีงสาํเนาพาสสปอต ์และรปูถา่ยทีช่ดัเจน  

ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เอกสารทีใ่ชใ้นการทําวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับตํารวจตรวจคนเขา้                  

                เมอืงน่ันๆกําหนด จงึอาจทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทันหัน 

สําหรับบคุคลทีเ่คยเดนิทางไป 22 ประเทศดังตอ่ไปนี ้ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา 

จะไมส่ามารถยืน่วซีา่กรุ๊ปหรอืวซีา่แบบกลุม่ได ้ซึง่ไดแ้ก ่

1.อสิราเอล 2.อัฟกานสิถาน 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 ์

 

ตอ้งถ่ายใหต้ดิทั้ง 2 หนา้แบบตวัอยา่ง 

รูปถ่ายวางคู่กบัพาสปอรต์ 

 


