
 

 
 

 

 



วนัแรก  กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง) – เซีย่งไฮ ้(ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง) 

18.30 น. พรอ้มกนัที่ ทา่อากาศยานนานาชาติ ดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประตหูมายเลข 5 เคานเ์ตอร ์ 6    
สายการบนิ นกสกูต๊  NOK SCOOT (XW) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ  คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวย

ความสะดวกในการเชค็อนิ 

21.20 น. ออกเดนิทางสู่  มหานครเซีย่งไฮ้  ประเทศจนี โดยสายการบนิ  NOK SCOOT เทีย่วบนิที่  XW858    

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจําหนา่ยอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่ง) 

02.20 +1 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง มหานครเซีย่งไฮ้ ประเทศจนี  (เวลาทอ้งถิน่ประเทศ

จนี เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  นําทา่น

เดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ัก 

พกัที ่ VENUS INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

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

                      ชอ้ปป้ิงเมอืงโบราณเยืย่เหอ  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม (1) 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงอู๋ซ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง)  ซึง่ไดร้ับการขนานนามว่า       
“เซีย่งไฮน้อ้ย” เนื่องจากเป็นเมอืงอุตสาหกรรมทีม่ทีะเลสาบไทหู่ลอ้มรอบ ทะเลสาบไทหู่ เป็น 1 ใน 5 แห่ง

ทะเลสาบน้ําจดืทีม่ขีนาดใหญ่ของจนี เป็นเมอืงเกา่แกป่ระวัตศิาสตรย์าวนานร่วมสามพันกว่าปีในยุคราชวงศ์

โจวและฉนิ  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนซูีโ่ครงหมอููซ๋ ี(2) 
นําทา่นสกัการะ พระใหญห่ลงิซานตา้ฝอ (รวมรถแบตเตอรี่ ) นําทา่นชมพระพุทธรูปปางหา้มญาตทิอง
สาํรดิองคใ์หญ่ทีเ่ขาหลงิซาน ซึง่มคีวามสงู 88 เมตร หนัก 700 ตนั ประทบัอยู่บนเนนิเขาหลงิซาน หันพระ

พักตรอ์อกสูท่ะเลสาบไทหู่ เป็นพระพุทธรูปทีม่พีระพักตรง์ดงาม ทีเ่มือ่เดนิไปทางใด  ก็เหมอืนว่าองคพ์ระ
กําลงัมองตามเราอยู่ ทกุวันวัดหลงิซานยังมจีุดแสดงรูปปั้นจําลองพระพุทธเจา้กําเนดิในดอกบัว โดยกลี บ

ดอกบัวคอ่ยๆบานออก ผสานกบัการแสดงน้ําพุดนตร ีจนกระทัง่กําเนดิพระพุทธเจา้ข ึน้ เป็นการแสดงทีน่่าตืน่
ตาตืน่ใจ  

 

 



นําทา่นชม ศาลาฝานกง สถาปัตยกรรมอันยิง่ใหญ่ของวัดหลงิซานสรา้ง ขึน้เมื่อวันที่ 23 พฤศจกิายน  ค.ศ.

2008 ใชเ้วลากอ่สรา้งนาน  2 ปี ตัง้อยู่ อยู่บนเชงิเขาหลงิซาน รมิทะเลสาบไทหู่ทีก่วา้งใหญ่ เป็นกลุม่
สถาปัตยกรรมทีย่ ิง่ใหญ่อลงัการ สะทอ้นใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรมทีม่ปีระวัตอิันยาวนานและความยิง่ใหญ่ของ
พุทธศาสนา ซึง่ศาลานี้เคยถกูใชเ้ป็นสถานทีจ่ัดการประชมุพุทธศาสนาโลก  (World Buddhist Forum) ครัง้

ที ่2 ในวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ.2009 ตวัศาลาแบ่งกลุม่สถาปัตยกรรมออกเป็นฝ่ังตะวันออกและตะวันตก  มี
ทางเดนิเชือ่มระหว่างตําหนักกบัอาคารตา่งๆ บนหลงัคาเป็นพระเจดยี ์5 องค ์ดา้นหลงัเป็นแทน่เซน่ไหวบู้ชา 

รูปแบบสถาปัตยกรรมตา่งกบัวัดวาอารามทัว่ไปของจนี  โดยใชห้นิกอ้นใหญ่ทําเป็นระเบยีงยาว  เสาคํ้าหลกั
และเสาโคง้ยาว  การสรา้งหลงัคาโคง้สงูและหอ้งโถงทีก่วา้งใหญ่  ไม่เพยีงแตส่ะทอ้นใหเ้ห็นความยิง่ใหญ่  
ลกึซึง้และสงูสง่ของพุทธศาสนาเทา่นัน้ หากยังเอาวัฒนธรรมดัง้เดมิมาผสมผสานกบัปัจจัยปัจจุบัน นับไดว้่า  

เป็นสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาทีย่อดเยีย่มงดงามยิง่ 

 
นําทา่นชม รา้นไขม่กุ  เลอืกซือ้ครมีไขมุ่กบํารุงผวิ ทีส่กดัมาจากไขมุ่กน้ําจดื ทีเ่พาะเลีย้งในทะเลสาบ  

รวมถงึเครือ่งประดบัตา่งๆจากไขมุ่ก 
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจยีซงิ ตัง้อยู่ใจกลางทีร่าบหังเจยีหูของดนิดอนสามเหลีย่มแม่น้ําแยงซ ีเป็น

เมอืงสาํคญัแห่งหนึง่ ตามพืน้ทีร่าบดนิดอนสามเหลีย่มแม่น้ําแยงซ ีซึง่อยู่ห่างจากนครเซีย่งไฮ ้  เมอืงหังโจว  

ซโูจวและหูโจวไม่ถงึ  100 กโิลเมตร  เนื่องจากตัง้อยู่ระหว่างเมอืงซโูจวกบัหังโจวทีเ่สมอืนหนึง่ดนิแดน
สวรรคข์องมวลมนุษย์  จงึมสีว่นไดเ้ปรยีบทางภมูปิระเทศ  เมอืงเจยีซงิมทีรัพยากรดา้นกา รทอ่งเทีย่วอุดม
สมบูรณ์และมทีศันียภาพทีส่วยงาม  จงึไดร้ับการคดัเลอืกว่า  เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีย่อดเยีย่มและเมอืงแบบ

สวนระดบัชาตขิองจนี 
 จากนัน้นําทา่นสู ่เมอืงโบราณเยือ่เหอ หรอื เมอืงสายน้ําพระจันทร์  เป็นชื่อทีถ่กูตัง้ข ึน้ตามระบบคลอง ของ

เมอืงทีม่ลีกัษณะโคง้เหมอืงพระจันทรเ์สีย้ว ทีแ่ห่งนี้เคยเป็นศนูยร์วมการคา้ขาย และอุสาหกรรมเบา ปัจจุบัน
ถกูพัฒนาใหก้ลายมาเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว ทีม่รีา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (3) 

พกัที ่ RAMADA HOTEL JIAXING ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

 
 
 



วนัทีส่าม ลอ่งเรอืทะเลสาบหนานหู – ศาลาเหยยีนหยูโหลว –  ชมสวนMR.IRON –  รา้นผลติภณัฑย์าง

โอโซน        รา้นผา้ไหม – เซีย่งไฮ ้– ยา่นซนิเทยีนตี ้  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4) 
นําทา่น  ลอ่งเรอืทะเลสาบหนานหู  ชมความงดงามของทะเลสาบหนานหู ทีม่ฉีากหลงัเป็นเมอืงเจยีซงิ  มี
ขนาดพืน้ที่  0.54 ตารางกโิลเมตร ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงทางทศิใตข้องเมอืงเจยีซนิ หรอืเป็นทีรู่จ้ักกนัในชือ่ 

“ทะเลสาบเป็ดแมนดารนิ ” มาจากรูปร่างของทะเลสาบเมือ่มองจากมุมสงู ทะเลสาบแห่งนี้เป็นสถานทีท่ีม่ี
ความ สาํคญัอย่างหนึง่ทางประวัตศิาสตร์  น่ันคอืเป็นสถานทีซ่ ึง่ใชใ้นการจัดประชมุครัง้แรกของพรรค
คอมมวินสิตจ์นี เมือ่ปี 1921 โดยเดมิทกีารประชมุถกูจัดขึน้ทีเ่ซีย่งไฮ ้แตเ่นื่องจากปัญหาเรือ่งความปลอดภยั

จงียา้ยมาจัดประชมุบนเรอืซึง่แลน่ในทะเลสาบแทน  พรรคคอมมวินสิตจ์นีจงึเ รยีกไดว้่าถอืกําเนดิข ึน้จากที่
นี่เอง ดงันัน้ในบรเิวณทะเลสาบนี้มอีนุสรณ์สถานทีร่ะลกึของการปฏวิัตอิยู่ดว้ย 

 
จากนัน้นําทา่นขึน้ชม ศาลาเหยยีนหยูโหลว เป็นสถานทอ่งเทยีวสาํคญัของเมอืงเจยีซงิสรา้งในสมัยโฮ่วจิง้  
(ค.ศ. 936-947) ตัง้อยู่บนเกาะกลางทะเลสาบหนานหู ตวัศาลามสีองชัน้สงูประมาณ  20 เมตร พืน้ประมาณ
ที ่640 ตารางเมตร พาทกุทา่นชม  สวน MR.IRON เป็นศลิปะร่วมสมัยทีนํ่าเหล็กทีไ่ม่ไดใ้ชง้านแลว้มาทํา

เป็นงานศลิปะเพือ่รักษสิง่แวดลอ้ม  และเป็นพืน้ทีแ่สดงออกของศลิปินรุ่นใหม่  ทา่นจะไดพ้บกบัหุ่นยนต์
รูปแบบตา่ง ๆ อาทเิชน่ หุ่นยนตจ์ากภาพยนตรเ์รือ่ง ทรานฟอรเ์มอร ์เป็นตน้  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 
นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่มหานครเซีย่งไฮ ้มหานครทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศจนี ตัง้อยู่บรเิวณปากแม่น้ําแยงซ ี
เป็นศนูยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวันออกเฉียงใต ้มพีืน้ที ่ 6,200 ตร.กม. มปีระชากร

ประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมอืงทา่พาณชิยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจนีใต ้ทีไ่ดร้ับการพัฒนาจนถกูขนานนามว่า 
“นครปารสีแห่ งตะวันออก ” ระหว่างทางนําทา่นแวะ รา้นผา้ไหม  ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศของจนี  ใหท้า่นได ้
เลอืกซือ้สนิคา้ทีทํ่าจากผา้ไหม เชน่ผา้ห่ม เสือ้ผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

จากนัน้นําทา่นสู ้ รา้นผลติภณัฑย์างโอโซน ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภณัฑ์ เครือ่งนอนเพือ่
สขุภาพชนดิตา่งๆ 

จากนัน้นําทา่นสู ่ ยา่นซนิเทยีนตี ้ เป็นหนึง่ในย่านการคา้และแหลง่ทอ่งเทีย่วทีค่กึคกัทีส่ดุในนครเซีย่งไฮ ้
อดตีเคยเป็นเขตบา้นกอ่อฐิสเีทาสไตลส์อืคูเ่หมนิ ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีม่เีอกลกัษณ์พเิศษของเซีย่งไฮ ้
ตอนหลงัไดร้ับการปรับปรุงจากรัฐบาลใหเ้ป็นย่านถนนคนเดนิ กลา ยมาเป็นสถานทีเ่ทีย่วทีฮ่ติตดิอันดบัคน

เซีย่งไฮไ้ดใ้นเวลาอันสัน้ มสีถาปัตยกรรมทัง้เกา่แกแ่ละทนัสมัยผสมผสานกนั มรีา้นอาหาร รา้นคา้ และ
สถานบันเทงิสไตลต์ะวันออกและตะวันตกหลอมรวมกนั อกีทัง้ยังไดร้ักษาบรรยากาศดัง้เดมิ และวัฒนธรรมที่



มเีอกลกัษณ์แบบเซีย่งไฮเ้อาไวอ้ย่างลงตวั ทกุวันนี้ ซนิเทยีนตีไ้ดก้ลายเป็นสญัลกัษณ์ทางวัฒนธรรมเซีย่ง

ไฮไ้ปแลว้ 

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

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

หวงัเมีย่ว 

 ชมรา้น STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญท่ีส่ดุในโลก – ชอ้ปป้ิงถนนนานกงิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (7) 
นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้เพือ่สขุภาพ ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไม่ซํ้า
ใคร พรอ้มชมครมีเป่าซูถ่งั หรอืทีรู่จ้ักกนัดใีนชือ่ “บวัหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม  ผุ

พอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามัญประจําบา้น   
นําทา่นลอดผ่าน อโุมงคเ์ลเซอร ์เป็นอุโมงคล์อดแม่น้ําสายแรกในประเทศจนี เพือ่ขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มใช ้

เวลาประมาณ 5 นาท ีภายในอุโมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอร ์เป็นรูปตา่งๆ ตืน่ตาตืน่ใจ แสง ส ีเสยีง ภายใน
อุโมงคเ์ปลีย่นแปลงตลอดระยะทาง บางชว่งทําใหรู้ส้กึเหมอืนเดนิทางอยู่ในหว้งอวกาศเลยทเีดยีว อุโมงค์



เลเซอรม์คีวามลกึลงไปจากพืน้แม่ น้ํา 9 เมตร ความยาว 646.70 เมตร สรา้งเสร็จ เมือ่ปี ค .ศ. 2000 ถอืว่า

เป็น 1 ใน 5 อย่างทีนั่กทอ่งเทีย่วทีไ่ปเยอืนเซีย่งไฮต้อ้งหา้มพลาด  
จากนัน้นําทา่นสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ซึง่ไม่ไดเ้ป็นหาดทรายชายทะเลแตอ่ย่างใด แตเ่ป็นย่านถนนรมิแม่น้ํา
ทีม่คีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ไปตามรมิแม่น้ําหวงผู่ฝ่ังตะวันตกซึง่อยู่ในย่านเมอืงเกา่ หาดไว่ทนัยังเคยเป็น

สถานทีถ่า่ยทําภาพยนตรท์ีโ่ดง่ดงัเรือ่ง “เจา้พ่อเซีย่งไฮ”้ ซึง่ถา่ยทอด เรือ่งราวของเจา้พ่อเซีย่งไฮ ้ทีเ่กดิข ึน้
ในยุคทีเ่มอืงเซีย่งไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พ่อหลายแกง๊ แย่งชงิอํานาจกนัใหวุ้่นวายไปหมด หาดไว่ทนัจงึมชีือ่ที่

รูจ้ักในหมู่นักทอ่งเทีย่วชาวไทยว่า "หาดเจา้พ่อเซีย่งไฮ"้ น่ันเอง 

 
 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนเูสีย่วหลงเปา (8) 

นําทา่นชม รา้นหยก  ซึง่เป็นเครือ่งประดบันําโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอันลํ้าคา่แกค่นทีท่า่นรัก     
จากนัน้ นําทา่นสู ่ “ตลาดเฉนิหวงัเมีย่ว ” หรอืตลาดรอ้ยปี เซีย่งไฮ ้เป็นตลาดเกา่ของผู่ตง เมอืงเซีย่งไฮ ้

อาคารบา้นเรอืนบรเิวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศห์มงิและชงิ แตทํ่าเป็นรา้นขายของมทีัง้ของ
พืน้เมอืงโบราณ ของทีร่ะลกึ และสนิคา้สมัยใหม่อย่างรองเทา้กฬีา กระเป๋า อกีทัง้ยังมรีา้นขายขนมและ
อาหารพืน้เมอืงอกีมากมาย  ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 



 
นําทา่นชมรา้น  STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ทีน่ครเซีย่งไฮ ้มาพรอ้มกบัความ
ยิง่ใหญ่อลงัการ ครองตําแหน่งสตารบ์ัคสท์ีใ่หญ่และสวยทีส่ดุในโลก ซึง่ไดทํ้าการเปิดตวัไปเมือ่วันที ่ 6 

ธันวาคม 2017 มเีนื้อทีใ่หญ่โตถงึ 2,787 ตารางเมตร ดา้นบนของรา้นตกแตง่ดว้ยแผ่นไมรู้ปหกเหลีย่มซึง่
เป็นงานแฮนดเ์มดจํานวน 10,000 แผ่น  ดา้นในมเีคานเ์ตอรท์ีย่าวทีส่ดุ ซ ึง่มคีวามยาวถงึ 26.9 เมตร ครอง
ตําแหน่งเคานเ์ตอรข์องสตารบ์ัคสท์ีม่คีวามยาวทีส่ดุในโลก มเีครือ่งดืม่หลากหลายมากกว่า 100 ชนดิ 

รวมทัง้เครือ่งดืม่ทีม่เีฉพาะสาขานี้เพยีงแห่งเดยีว 

 
และทีต่ัง้ตระหง่านอยู่กลางรา้นคอืถงัคัว่กาแฟทองเหลอืงขนาด 40 ตนั สงูเทา่ตกึ 2 ชัน้ ประดบัประดาดว้ย
แผ่นตราประทบัแบบจนีโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึง่บอกเลา่เรือ่งราวความเป็นมาของสตารบ์ัคส ์กาแฟที่

คัว่ในถงัทองเหลอืงนี้จะถกูสง่ผ่านไปตามทอ่ทองเหลอืงดา้นบน ซึง่จะทําใหเ้กดิเสยีงราวกบัเสยีงดนตร ี 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (9) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ ถนนนานกงิ  สมัผัสความมชีวีติชวีาของย่านการคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในเซีย่งไฮ ้  พรอ้ม
รา้นคา้รมิถนนทัง้แบบหรูหราและดัง้เดมิ  ถนนนานกงิ เป็นย่านการคา้ทีค่กึคกัทีส่ดุแห่งหนึง่ในเมอืง  มี
ประวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 100 ปี ปัจจุบันย่านนี้ผสมผสานระหว่างศนูยก์ารคา้บนอาคารสงูและอาคารส ไตล์



โคโลเนียลปะปนไปกบัรา้นคา้รมิถนน คน้หาสนิคา้แบรนดห์รู รา้นอาหารฟาสตฟ์ู้ดนานาชาต ิและรา้นขายผา้

ไหมและหยก สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง 
 

วนัทีห่า้ เซีย่งไฮ ้(สนามบนิซา่งไหผู่ต่ง) – กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

03.35 น. นําทกุทา่นเหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW857  

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจําหนา่ยอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่ง) 

07.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***   

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

เด็ก  
อายุตํา่กวา่ 18 ปี 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 
ต ัว๋ 

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 มถิุนายน 2562 9,999 12,999 3,500 5,900 

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

21 – 25 มถิุนายน 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*** 

หมายเหต ุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื ใบชา , หยก, 

บวัหมิะ, ผลติภณัฑจ์ากผา้ไหม , รา้นไขม่กุ ซึง่จําเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทาง

บรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้ งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้

ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้น

รฐับาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/รา้น/ทา่น 

 ณ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะมชีา่งภาพมาถา่ยรูปแลว้มาจําหน่ายในวันสดุทา้ย ลกูทวัรท์า่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้

แตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ โดยไม่มกีารบังคบัลกูทวัรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 



 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการ 
ออกตัว๋ เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และคํานงึถงึ

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)   

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่ว  

     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,800 บาท** 

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

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 

เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาท ตอ่ทา่นเพือ่สํารองทีน่ั่ง  หรอืชําระ 

เต็มจํานวน สําหรับวันเดนิทางทีร่าคาทัวรไ์มถ่งึ 10,000 บาท  
2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณี

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการ

จา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 
3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ 

วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและ
วันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
 



เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน
ซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่

เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่
กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่ วหรอืเอเจนซี ่ (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับ
เงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิ

คา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิาร
ดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง นอ้ยกวา่  15 วัน  ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหัก

คา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การ
สํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra 
Flight กับสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ 

วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและ
วันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอื

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้- ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่น
หรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที่
ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่น

ยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบริ ษัทกําหนดเพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้
ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิด ้

สง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความ

ปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วที่

มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุ
ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสั มภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสาย

การบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  



8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่

ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถ

นําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก  ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้
สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ ระเป๋าใบ

ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกีย่วกบัการนําแบตเตอรีส่ํารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
  แบตเตอรีสํ่ารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํ่ากัด ไดแ้ก ่

4.1 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจไุฟ ฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งได ้
ไมม่กีารจํากัดจํานวน  

4.2 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้ม่
เกนิคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึน้เครือ่งในทกุกรณี 

5. หา้มนําแบตเตอรีสํ่ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 

 สําเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  
 สําเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายุตํา่กวา่ 18 ปี 

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

การทําวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วใชแ้คเ่พยีงสําเนาพาสสปอต ์และรปูถา่ยทีช่ดัเจน  

ลูกคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เอกสารทีใ่ชใ้นการทําวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับตํารวจตรวจคนเขา้                  

                เมอืงน่ันๆกําหนด จงึอาจทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทันหัน 

สําหรับบคุคลทีเ่คยเดนิทางไป 22 ประเทศดังตอ่ไปนี้ ตัง้แตว่ันที ่1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา 

จะไมส่ามารถยืน่วซีา่กรุ๊ปหรอืวซีา่แบบกลุม่ได ้ซึง่ไดแ้ก ่

1.อสิราเอล 2.อัฟกานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิขาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.อหิรา่น 8.อริัก 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 ์

ตอ้งถ่ายใหต้ิดทั้ง 2 หนา้แบบตวัอยา่ง 

รูปถ่ายวางคู่กบัพาสปอรต์ 

 


