
 
 
 
 

 
 
 



วนัแรก  กรงุเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง) – เซ่ียงไฮ้ (ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง) 

18.30 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตูหมายเลข 5 เคาน์เตอร ์6    สาย
การบิน นกสกู๊ต NOK SCOOT (XW) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความ
สะดวกในการเชค็อนิ 

21.20 น. ออกเดินทางสู่ มหานครเซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW858   
(ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจ าหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

02.20 +1 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง มหานครเซ่ียงไฮ้ ประเทศจนี (เวลาท้องถ่ินประเทศ
จีน เรว็กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่าน
เดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่กั 

พกัท่ี VENUS INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ีสอง เซ่ียงไฮ้ - อูซี๋ - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถไฟฟ้า) – ศาลาฝานกง – ร้านไข่มุก – เมืองเจียซิน 
                      ช้อปป้ิงเมอืงโบราณเย่ืยเหอ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม (1) 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  ซึ่งได้รับการขนานนามว่า       
“เซี่ยงไฮน้้อย” เนื่องจากเป็นเมอืงอุตสาหกรรมทีม่ทีะเลสาบไท่หูลอ้มรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็น 1 ใน 5 แห่ง
ทะเลสาบน ้าจดืทีม่ขีนาดใหญ่ของจนี เป็นเมอืงเก่าแก่ประวตัศิาสตรย์าวนานร่วมสามพนักวา่ปีในยคุราชวงศ์
โจวและฉิน  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูซ่ีโครงหมูอู๋ซี (2) 
น าท่านสกัการะ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถแบตเตอรี่) น าท่านชมพระพุทธรูปปางหา้มญาตทิอง
ส ารดิองคใ์หญ่ทีเ่ขาหลงิซาน ซึ่งมคีวามสงู 88 เมตร หนัก 700 ตนั ประทบัอยูบ่นเนินเขาหลงิซาน หนัพระ
พกัตร์ออกสู่ทะเลสาบไท่หู เป็นพระพุทธรูปทีม่พีระพกัตรง์ดงาม ทีเ่มื่อเดนิไปทางใด  ก็เหมอืนว่าองคพ์ระ
ก าลงัมองตามเราอยู่ ทุกวนัวดัหลิงซานยงัมจีุดแสดงรูปปั้นจ าลองพระพุทธเจ้าก าเนิดในดอกบวั โดยกลบี
ดอกบวัค่อยๆบานออก ผสานกบัการแสดงน ้าพุดนตร ีจนกระทัง่ก าเนิดพระพุทธเจ้าขึน้ เป็นการแสดงทีน่่า
ตื่นตาตื่นใจ  

 



 
น าทา่นชม ศาลาฝานกง สถาปัตยกรรมอนัยิง่ใหญ่ของวดัหลงิซานสร้างขึน้เมื่อวนัที ่23 พฤศจกิายน ค.ศ.
2008 ใช้เวลาก่อสร้างนาน 2 ปี ตัง้อยู่อยู่บนเชิงเขาหลิงซานริมทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่ เป็นกลุ่ม
สถาปัตยกรรมทีย่ ิง่ใหญ่อลงัการ สะทอ้นใหเ้หน็ถงึวฒันธรรมทีม่ปีระวตัอินัยาวนานและความยิง่ใหญ่ของ
พุทธศาสนา ซึ่งศาลานี้เคยถูกใชเ้ป็นสถานทีจ่ดัการประชุมพุทธศาสนาโลก (World Buddhist Forum) ครัง้ที ่
2 ในวนัที่ 28 มีนาคม ค.ศ.2009 ตัวศาลาแบ่งกลุ่มสถาปัตยกรรมออกเป็นฝัง่ตะวนัออกและตะวนัตก มี
ทางเดนิเชื่อมระหว่างต าหนักกบัอาคารต่างๆ บนหลงัคาเป็นพระเจดยี ์5 องค์ ด้านหลงัเป็นแท่นเซ่นไหว้
บูชา รูปแบบสถาปัตยกรรมต่างกบัวดัวาอารามทัว่ไปของจนี โดยใชห้นิกอ้นใหญ่ท าเป็นระเบยีงยาว เสาค ้า
หลกัและเสาโคง้ยาว การสรา้งหลงัคาโคง้สงูและหอ้งโถงทีก่วา้งใหญ่ ไม่เพยีงแต่สะทอ้นใหเ้หน็ความยิง่ใหญ่ 
ลกึซึ้งและสงูสง่ของพุทธศาสนาเท่านัน้ หากยงัเอาวฒันธรรมดัง้เดมิมาผสมผสานกบัปัจจยัปัจจุบนั นับไดว้่า 
เป็นสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาทีย่อดเยีย่มงดงามยิง่ 



 
น าทา่นชม ร้านไข่มุก เลอืกซื้อครมีไขมุ่กบ ารุงผวิ ทีส่กดัมาจากไขมุ่กน ้าจดื ทีเ่พาะเลีย้งในทะเลสาบ รวมถงึ
เครื่องประดบัต่างๆจากไขมุ่ก 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ เมืองเจียซิง ตัง้อยูใ่จกลางทีร่าบหงัเจยีหูของดนิดอนสามเหลีย่มแม่น ้าแยงซ ี เป็น
เมอืงส าคญัแห่งหนึ่ง ตามพื้นทีร่าบดนิดอนสามเหลีย่มแม่น ้าแยงซ ีซึ่งอยู่ห่างจากนครเซี่ยงไฮ ้เมอืงหงัโจว 
ซูโจวและหโูจวไม่ถงึ 100 กโิลเมตร เนื่องจากตัง้อยูร่ะหวา่งเมอืงซูโจวกบัหงัโจวทีเ่สมอืนหนึ่งดนิแดนสวรรค์
ของมวลมนุษย ์จงึมสี่วนไดเ้ปรยีบทางภูมปิระเทศ เมอืงเจยีซิงมทีรพัยากรดา้นการท่องเทีย่วอุดมสมบูรณ์
และมีทศันียภาพที่สวยงาม จึงได้รับการคดัเลือกว่า เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมและเมอืงแบบสวน
ระดบัชาตขิองจนี 

 จากนัน้น าทา่นสู ่ เมืองโบราณเย่ือเหอ หรอื เมอืงสายน ้าพระจนัทร ์ เป็นชื่อทีถู่กตัง้ข ึน้ตามระบบคลองของ
เมอืงทีม่ลีกัษณะโคง้เหมอืงพระจนัทรเ์สีย้ว ทีแ่หง่นี้เคยเป็นศูนยร์วมการคา้ขาย และอุสาหกรรมเบา ปัจจุบนั
ถูกพฒันาใหก้ลายมาเป็นแหล่งทอ่งเทีย่ว ทีม่รีา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (3) 
พกัท่ี RAMADA HOTEL JIAXING ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
 
 
 
 
วนัท่ีสาม ล่องเรือทะเลสาบหนานห ู – ศาลาเหยียนหยโูหลว – ชมสวนMR.IRON – ร้านผลิตภณัฑย์างโอโซน        

ร้านผ้าไหม – เซ่ียงไฮ้ – ย่านซินเทียนต้ี   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4) 



น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบหนานหู ชมความงดงามของทะเลสาบหนานหูทีม่ฉีากหลงัเป็นเมอืงเจยีซิง มี
ขนาดพื้นที ่0.54 ตารางกโิลเมตร ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงทางทศิใต้ของเมืองเจยีซิน หรอืเป็นทีรู่ ้จกักนัในชื่อ 
“ทะเลสาบเป็ดแมนดารนิ” มาจากรูปร่างของทะเลสาบเมื่อมองจากมุมสูง ทะเลสาบแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มี
ความส าคัญอย่างหนึ่งทางประวตัิศาสตร์ นัน่คือเป็นสถานที่ซึ่งใช้ในการจัดประชุมครั ้งแรกของพรรค
คอมมวินิสตจ์นี เมื่อปี 1921 โดยเดมิทกีารประชุมถูกจดัขึน้ทีเ่ซี่ยงไฮ ้แต่เนื่องจากปัญหาเรื่องความปลอดภยั
จงียา้ยมาจดัประชุมบนเรอืซึ่งแล่นในทะเลสาบแทน พรรคคอมมวินิสต์จนีจงึเรยีกไดว้่าถอืก าเนิดขึน้จากที่
นี่เอง ดงันัน้ในบรเิวณทะเลสาบนี้มอีนุสรณ์สถานทีร่ะลกึของการปฏวิตัอิยูด่ว้ย 

 
จากนัน้น าทา่นขึน้ชม ศาลาเหยียนหยโูหลว เป็นสถานทอ่งเทยีวส าคญัของเมอืงเจยีซงิสรา้งในสมยัโฮ่วจิ้ง 
(ค.ศ. 936-947) ตัง้อยูบ่นเกาะกลางทะเลสาบหนานห ูตวัศาลามสีองชัน้สงูประมาณ 20 เมตร พืน้ประมาณที ่
640 ตารางเมตร 

 



 
พาทกุทา่นชม สวน MR.IRON เป็นศลิปะร่วมสมยัทีน่ าเหลก็ทีไ่ม่ไดใ้ชง้านแล้วมาท าเป็นงานศลิปะเพื่อรกัษ
สิง่แวดล้อม และเป็นพื้นทีแ่สดงออกของศลิปินรุ่นใหม่ ท่านจะได้พบกบัหุ่นยนต์รูปแบบต่าง ๆ อาทเิช่น 
หุน่ยนตจ์ากภาพยนตรเ์รื่อง ทรานฟอรเ์มอร ์เป็นตน้  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 
น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่มหานครเซ่ียงไฮ้ มหานครทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศจนี ตัง้อยูบ่รเิวณปากแม่น ้าแยงซี 
เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวนัออกเฉียงใต้ มพีื้นที ่6 ,200 ตร.กม. มปีระชากร
ประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมอืงทา่พาณชิยข์นาดใหญ่แหง่ทะเลจนีใต ้ทีไ่ดร้บัการพฒันาจนถูกขนานนามวา่ 
“นครปารสีแห่งตะวนัออก” ระหว่างทางน าท่านแวะ ร้านผ้าไหม ทีข่ ึน้ชื่อของประเทศของจนี  ใหท้่านได้
เลอืกซื้อสนิคา้ทีท่ าจากผา้ไหม เช่นผา้หม่ เสือ้ผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 
จากนัน้น าทา่นสู ้ร้านผลิตภณัฑย์างโอโซน ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภณัฑเ์ครื่องนอนเพื่อสุขภาพ
ชนิดต่างๆ 
จากนัน้น าท่านสู่ ย่านซินเทียนต้ี เป็นหนึ่งในย่านการค้าและแหล่งท่องเทีย่วทีค่กึคกัทีสุ่ดในนครเซี่ยงไฮ้ 
อดตีเคยเป็นเขตบ้านก่ออฐิสเีทาสไตล์สอืคู่เหมนิ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมทีม่ ีเอกลกัษณ์พิเศษของเซี่ยงไฮ้ 
ตอนหลงัได้รบัการปรบัปรุงจากรฐับาลใหเ้ป็นย่านถนนคนเดนิ กลายมาเป็นสถานทีเ่ทีย่วทีฮ่ติตดิอนัดบัคน
เซี่ยงไฮ้ได้ในเวลาอนัสัน้ มสีถาปัตยกรรมทัง้เก่าแก่และทนัสมยัผสมผสานกนั มรี้านอาหาร ร้านค้า และ
สถานบนัเทงิสไตลต์ะวนัออกและตะวนัตกหลอมรวมกนั อกีทัง้ยงัไดร้กัษาบรรยากาศดัง้เดมิ และวฒันธรรม
ทีม่เีอกลกัษณ์แบบเซี่ยงไฮเ้อาไวอ้ย่างลงตวั ทกุวนันี้ ซนิเทยีนตีไ้ดก้ลายเป็นสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรมเซี่ยง
ไฮไ้ปแลว้ 

 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูไก่แดง (6) 
พกัท่ี VENUS INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ีส่ี ร้านนวดเท้า(บวัหิมะ) – ลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์– หาดไว่ทาน – ร้านหยก – ตลาด 100 ปี เฉินหวงัเมี่ยว 



 ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ท่ีสดุในโลก – ช้อปป้ิงถนนนานกิง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (7) 
น าทา่นเดนิทางสู ่ร้านนวดเท้าเพื่อสขุภาพ ผอ่นคลายความเมื่อยลา้ กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไม่ซ ้า
ใคร พร้อมชมครมีเป่าซู่ถงั หรอืทีรู่ ้จกักนัดใีนชื่อ “บวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลศิในด้านรกัษาแผลไฟไหม  ผุ
พอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น   
น าท่านลอดผ่าน อุโมงคเ์ลเซอร ์ เป็นอุโมงคล์อดแม่น ้าสายแรกในประเทศจนี เพื่อขา้มไปยงัฝัง่ตรงขา้มใช้
เวลาประมาณ 5 นาท ีภายในอุโมงคต์กแต่งดว้ยเเสงเลเซอร ์ เป็นรูปต่างๆ ตื่นตาตื่นใจ แสง ส ีเสยีง ภายใน
อุโมงค์เปลี่ยนแปลงตลอดระยะทาง บางช่วงท าใหรู้้สกึเหมอืนเดนิทางอยู่ในหว้งอวกาศเลยทเีดยีว อุโมงค์
เลเซอร์มคีวามลกึลงไปจากพืน้แม่น ้า 9 เมตร ความยาว 646.70 เมตร สร้างเสร็จ เมื่อปี ค.ศ. 2000 ถอืว่า
เป็น 1 ใน 5 อยา่งทีน่ักทอ่งเทีย่วทีไ่ปเยอืนเซี่ยงไฮต้อ้งหา้มพลาด  

 
  

จากนัน้น าทา่นสูบ่รเิวณ หาดไว่ทาน ซึ่งไม่ไดเ้ป็นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็นยา่นถนนรมิแม่น ้า
ทีม่คีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ไปตามรมิแม่น ้าหวงผู่ฝัง่ตะวนัตกซึ่งอยูใ่นย่านเมอืงเก่า หาดไว่ทนัยงัเคยเป็น
สถานทีถ่่ายท าภาพยนตร์ทีโ่ด่งดงัเรื่อง “เจา้พ่อเซี่ยงไฮ”้ ซึ่งถ่ายทอด เรื่องราวของเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ ้ทีเ่กดิขึน้
ในยคุทีเ่มอืงเซี่ยงไฮเ้ตม็ไปดว้ยเจา้พ่อหลายแก๊ง แยง่ชงิอ านาจกนัใหวุ้น่วายไปหมด หาดไวท่นัจงึมชีื่อทีรู่จ้กั
ในหมู่นักทอ่งเทีย่วชาวไทยวา่ "หาดเจา้พ่อเซี่ยงไฮ"้ นัน่เอง 



 
 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูเส่ียวหลงเปา (8) 

น าทา่นชม ร้านหยก  ซึ่งเป็นเครื่องประดบัน าโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื้อเป็นของฝากอนัล ้าค่าแก่คนทีท่า่นรกั     
จากนัน้น าท่านสู่ “ตลาดเฉินหวงัเมี่ยว” หรอืตลาดร้อยปี เซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมอืงเซี่ยงไฮ้
อาคารบา้นเรอืนบรเิวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศห์มงิและชงิ แต่ท าเป็นรา้นขายของมทีัง้ของ
พื้นเมอืงโบราณ ของทีร่ะลกึ และสนิค้าสมยัใหม่อย่างรองเทา้กฬีา กระเป๋า อกีทัง้ยงัมรี้านขายขนมและ
อาหารพืน้เมอืงอกีมากมาย  ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
น าทา่นชมรา้น STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ทีน่ครเซี่ยงไฮ ้มาพรอ้มกบัความยิง่ใหญ่
อลงัการ ครองต าแหน่งสตาร์บคัสท์ีใ่หญ่และสวยที่สุดในโลก ซึ่งได้ท าการเปิดตวัไปเมื่อวนัที ่ 6 ธนัวาคม 



2017 มเีนื้อทีใ่หญ่โตถงึ 2,787 ตารางเมตร ด้านบนของร้านตกแต่งด้วยแผ่นไม้รูปหกเหลี่ยมซึ่งเป็นงาน
แฮนดเ์มดจ านวน 10,000 แผน่  ดา้นในมเีคาน์เตอรท์ีย่าวทีส่ดุ ซึ่งมคีวามยาวถงึ 26.9 เมตร ครองต าแหน่ง
เคาน์เตอร์ของสตาร์บัคส์ที่มีความยาวที่สุดในโลก มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทัง้
เครื่องดื่มทีม่เีฉพาะสาขานี้เพยีงแหง่เดยีว 

 
และทีต่ัง้ตระหง่านอยูก่ลางร้านคอืถงัคัว่กาแฟทองเหลอืงขนาด 40 ตนั สงูเทา่ตกึ 2 ชัน้ ประดบัประดาด้วย
แผน่ตราประทบัแบบจนีโบราณมากกวา่ 1,000 แผน่ ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสตารบ์คัส ์กาแฟ
ทีค่ ัว่ในถงัทองเหลอืงนี้จะถูกสง่ผา่นไปตามทอ่ทองเหลอืงดา้นบน ซึ่งจะท าใหเ้กดิเสยีงราวกบัเสยีงดนตร ี  



 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (9) 

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนนานกิง สมัผสัความมชีวีติชวีาของย่านการค้าทีม่ชี ื่อเสยีงที่สุดในเซี่ยงไฮ้ พร้อม
ร้านค้าริมถนนทัง้แบบหรูหราและดัง้เดิม  ถนนนานกิงเป็นย่านการค้าที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งในเมือง มี
ประวตัศิาสตรย์าวนานกวา่ 100 ปี ปัจจุบนัยา่นนี้ผสมผสานระหวา่งศูนยก์ารคา้บนอาคารสงูและอาคารสไตล์
โคโลเนียลปะปนไปกบัร้านคา้รมิถนน ค้นหาสนิค้าแบรนดห์รู ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนานาชาต ิและร้านขาย
ผา้ไหมและหยก สมควรแก่เวลา น าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง 

 
วนัท่ีห้า เซ่ียงไฮ้ (สนามบินซ่างไห่ผู่ตง) – กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
03.35 น. น าทกุทา่นเหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW857  

(ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจ าหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
07.35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
*** ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ ***   

 
 
 
 



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 
ห้องละ  
2-3 ท่าน 

เดก็  
อายตุ า่กว่า 18 ปี 

พกัเด่ียวเพ่ิม 
ราคา 
ไม่รวม 
ตัว๋ 

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

29 มี.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 มิ.ย.2562 9,999 12,999 3,500 5,900 

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

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

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

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



28 มิ.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 สิงหาคม 2562 8,999 11,999 3,500 5,900 

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

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

23 – 27 สิงหาคม 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 ตุลาคม 2562 12,999 15,999 3,500 5,900 

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

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

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

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

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

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท้์องถ่ินและหวัหน้าทวัร ์
ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจีนเพ่ือร่วมโปรโมทสินค้าพ้ืนเมือง ในนามของร้านรฐับาล คือ ใบชา, หยก, บวั
หิมะ, ผลิตภณัฑจ์ากผ้าไหม, ร้านไข่มุก ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร ์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษทัฯ 
จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบั



ความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน และถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาลทุก
เมือง หรือหากท่านต้องการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจาก
ท่านเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน/ร้าน/ท่าน 

• ณ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะมชี่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายในวนัสุดทา้ย ลูกทวัร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได ้
แต่ถา้ทา่นใดไม่สนใจกไ็ม่ตอ้งซื้อ โดยไม่มกีารบงัคบัลูกทวัรท์ัง้สิน้ แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 
 
** หากทา่นทีต่้องออกตัว๋ภายใน (เครื่องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีท่กุครัง้ก่อนท าการ 
ออกตัว๋ เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

**โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนข้ึนอยู่กบัความเหมาะสม และค านึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกค้าเป็นหลกั** 

**การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา** 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     
 ค่าภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่  ี
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้ ไม่เกนิ 20 กก.        
 ค่ารถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ทา่น 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าวซ่ีาแบบกรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท   
     (ส าหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นัน้)   
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณทีีท่างรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซ่ีากรุ๊ปทอ่งเทีย่ว  
     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการท าวซ่ีาเพิม่ ท่านละ 1,800 บาท** 
 ค่าทปิคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ต่อท่าน 
 ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจาก
หวัหน้าทวัรก่์อนการใช้บริการ) 

 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 



1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ต้องช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาท ต่อท่านเพื่อส ารองทีน่ัง่ หรอืช าระ เต็มจ านวน 
ส าหรบัวนัเดนิทางทีร่าคาทวัรไ์ม่ถงึ 10,000 บาท  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั กรณนีักทอ่งเทีย่ว
หรอืเอเจนซี่ไม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณเีชค็ของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณใีดๆให้
ถอืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรน์ัน้ๆ 
3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิัทเช่น แฟกซ์ อเีมล์ หรอืจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิัท ดงันี้ วนัจนัทร์ 
ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที่
รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษิทั 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณทีีน่ักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่(ผูม้ชี ื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อเีมล์ หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษิัทอย่างใดอยา่งหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลกิการ
จองกบัทางบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษิทัไม่รบัยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณใีดๆ 
2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงนิค่าบริการคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ (ผูม้ชี ื่อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงนิคนืทีบ่รษิทัอยา่งใดอยา่งหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื 
โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหน้าสมุด
บญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื่อนไขการคนืเงนิค่าบรกิารดงันี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไม่น้อยกวา่ 15 วนั คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษิัทจะหกัค่าใช้จ่ายทีไ่ด้
จ่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแล้วเนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ 
การจองทีพ่กัฯลฯ 
3. การเดนิทางทีต่้องการนัตมีดัจ าหรอืซื้อขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบั
สายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   
4. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิัทเช่น แฟกซ์ อเีมล์ หรอืจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิัท ดงันี้ วนัจนัทร์ 
ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที่
รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษิทั 
5. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณมีนีักทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงด้วยเหตุผลใดๆ ทางบรษิัทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่
ทา่น 

3. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางน้อยกว่า 15 ทา่น โดยจะแจง้
ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศทีไ่ม่มวีซ่ีา  และอยา่ง
น้อย 10 วนัก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศทีม่วีซ่ีา  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่



จากการทีม่นีักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางน้อยกวา่ทีท่างบรษิัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้  ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิาร
ต่อไป 

4. ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่
หนังสอืเดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เครื่องบนิ ในกรณีทีน่ักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มไิด้ส่งหน้าหนังสือ
เดนิทางใหก้บัทางบรษิทัพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี้  บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของ
นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิด้เกดิ
จากความผดิของทางบรษิัท เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย 
ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอื่น 
เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีท่างบรษิัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษิทั
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่า
ตัว๋เครื่องบนิ ค่าภาษเีชือ้เพลงิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั  เวน้แต่มเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเทา่นัน้  
 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิิตรต่อชิน้ และ

รวมกันทุกชิ้นไม่เกนิ 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมซีิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจา้หน้าทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักล่าวมขีนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หน้าทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิเทา่นัน้  

3. IATA ได้ก าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอรี่ส ารองข้ึนไปบนเครื่องบินดงัน้ี 
  แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืขึน้เครื่องบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก่ 
4.1 แบตเตอรี่ส ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรอืน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครื่องได้ไม่มกีาร

จ ากดัจ านวน  
4.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิคนละ 2 

กอ้น 
4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครื่องในทกุกรณี 
5. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื่องในทกุกรณี 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบกรุป๊เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเท่านัน้!! 
• ส าเนาหนังสือเดินทาง ทีม่อีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน  
• ส าเนาสติูบตัร  เฉพาะผู้เดินทางอายตุ า่กว่า 18 ปี 
• รปูถ่ายสี ฉากหลงัสีขาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถ่ายคู่กบัพาสปอต)์  

 
การท าวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียวใช้แค่เพียงส าเนาพาสสปอต ์และรปูถ่ายท่ีชดัเจน  

ลกูค้าไม่ต้องส่งเล่มพาสสปอตเ์ล่มจริงมา  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซ่ีากรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้                  
                เมอืงนัน่ๆก าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเกบ็เอกสารอื่นๆเพิม่เติม่กะทนัหนั 

ส าหรบับุคคลทีเ่คยเดนิทางไป 22 ประเทศดงัต่อไปนี้ ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา 
จะไม่สามารถยืน่วซ่ีากรุ๊ปหรอืวซ่ีาแบบกลุ่มได้ ซึ่งไดแ้ก ่

1.อสิราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากสีถาน 4.อุซเบกสิถาน 5.ทาจกิสิขาน 6.เตริก์เมนิสถาน 7.อหิร่าน 8.อริกั 9.ตุรก ี10.อยีปิต ์
11.ซาอุดอิาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.จอรแ์ดน 15.อนิเดยี 16.ศรลีงักา 17.ลเิบยี 18.ซูดาน 19.แอลจเีรยี 20.ไนจเีรยี 

21.คาซคัสถาน 22.รฐัปาเลสไตน์ 


