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โปรเซีย่งไฮ ้สดุคุม้ อ ีอ้ ูหงัโจว เซีย่งไฮ ้
 ชอ้ปป้ิง ตลาดคา้สง่อีอ้ ูความยิง่ใหญข่องตลาดคา้สง่ทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี 
 ชม เหงิเตีย้นสตดูโิอ Hollywood of China เป็นโรงถา่ยภาพยนตรท์ีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศจนี 
 ชม พระราชวงัจ าลองของกษตัรยิจ์ ิน๋ซ ีทีย่ ิง่ใหญ ่ 
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 รา้น ผลติภณัฑย์างพารา ทีท่ าดว้ยเทคโนโลยกีารผลติทีทั่นสมัย 
 เมอืงโบราณจเูจยีเจีย่ว ซึง่ตัง้อยูท่างทศิตะวนัตกของเซีย่งไฮ ้ 

 ชม หาดไวท่นั ชมววิทวิทัศนแ์ละทัศนยีภาพของแมน่ ้าหวงผู่ 
 ขึน้ตกึ SWFC ชัน้ 100 Shanghai World Financial Center เป็นตกึสงูทีส่ดุในประเทศจนี 
 ตลาดรอ้ยปีเซีย่งไฮ ้เป็นตลาดเกา่ของผูต่ง 
 ชม พพิธิภณัฑเ์ซีย่งไฮ ้เป็นพพิธิัณฑข์องศลิปะจนีโบราณ 
 ชอ้ปป้ิงที ่ตลาดเถาเป่า และ ถนนนานกงิ  

 ทะเลสาบซหี ูทะเลสาบทีไ่ดส้มญานามวา่ไขม่กุแหง่เมอืงหางโจว 
 หมูบ่า้นใบชาบอ่มงักร เป็นแหลง่ก าเนดิชาหลงจิง่อันเลือ่งชือ่ 
 ชมิอาหารพืน้เมอืงอันขึน้ชือ่ เสีย่วหลงเปา หมตูงพอ ไกข่อทาน อาหารกวางตุง้    

ชือ่โปรแกรม โปรเซีย่งไฮ ้สุดคุม้ อีอู้ หงัโจว เซีย่งไฮ ้ จ านวน 5 วนั 4 คนื 
 

วนั รายการเดนิทาง อาหาร 

DAY 1 กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยาน ดอนเมอืง) - อีอ้ ู X X BOX 

DAY 2 ตลาดคา้สง่อีอ้ ู- Hollywood of China - พระราชวังจ าลองจิน๋ซ ี- เมอืงหังโจว B L D 

DAY 3 รา้นยางพารา - เมอืงโบราณจเูจยีว (ลอ่งเรอื) - เซีย่งไฮ ้- รา้นบวัหมิะ - หาดไวท่ัน - SWFC ชัน้100 B L D 

DAY 4 ตลาดรอ้ยปีเซีย่งไฮ ้- รา้นหยก - พพิธิภัณฑเ์ซีย่งไฮ ้- ตลาดเถาเป่า - ถนนนานกงิ B L D 

DAY 5 รา้นผา้ไหม - ทะเลสาบซหี ู- หมูบ่า้นใบชาบอ่มังกร - กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยาน ดอนเมอืง) B L D 

รายระเอียดการเดนิทาง 
วันแรก   กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยาน ดอนเมือง) – สนามบินอีอู้ ประเทศจีน 

14:00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตทูางเข้า 5 เคาน์เตอร์ สายการบิน New 

Gen Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 
16:00 น. ออกเดินทางสู ่ทา่อากาศยาน เมืองอีอู้ ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ E3 7637 (ไม่มีอาหารบนเคร่ือง) 
21:00 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยาน เมืองอีอู้ ประเทศจีน ตัง้อยูใ่นมณฑลเจ๋อเจียง เป็นเมืองที่มีช่ือเสยีงในด้านตลาดค้าสง่ที่ใหญ่

ที่สดุในจีน และถกูขนานนามวา่ซุปเปอร์มาร์เก็ตของโลก โดยใช้เงินลงทนุกว่า 700 ล้านหยวน ท าให้อีอ้เูป็นศนูย์จ าหนา่ย
สนิค้าครบวงจร ศนูย์รวมข่าวสาร และฐานการสง่ออกสินค้าของประเทศจีน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจ
รับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว  

ค ่า บริการอาหารค ่า (KFC Box Set) 
ที่พัก   โรงแรม YIWU KAIMEILONG HOTEL *4 หรือเทียบเท่า   
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วันที่สอง ตลาดค้าส่งอีอู้  -  Hollywood of China  -  พระราชวังจ าลองจิ๋นซี  -  เมืองหังโจว 
เช้า                 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินชมเดินช้อปปิง้ ตลาดค้าส่งอีอู้ Yiwu Market ความยิ่งใหญ่ของตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สดุของประเทศจีน 
ตลาดค้าส่ง ที่อีอู้มีพืน้ที่ประมาณ 1.5 ล้านตร.ม. มีร้านค้ากว่า 5 หมื่นร้านค้า แบ่งเป็นโซนเป็นตึกใหญ่อยู่มากมาย 
เรียกวา่แตล่ะตกึเดินกนัเป็นวนัก็ยงัไมห่มด มีคนเคยค านวนว่า ถ้าหยดุทกุร้านร้านละ 1 นาที วนัหนึง่เดิน 8 ชัว่โมง ต้อง
ใช้เวลา กวา่ 2 เดือนจึงเดินให้ทัว่ถึงทัง้อาคารได้ สนิค้าที่ขาย แบง่เป็นโซน      
โซนที่ 1 : Factory outlet ของตกแตง่บ้าน เคร่ืองประดบัตกแตง่ร่างกาย อญัมณี จิวเวอร์ร่ี และของเลน่เด็ก 
โซนที่ 2 : นาฬิกา เคร่ืองใช้ไฟฟา้ในบ้าน ฮาร์ดแวร์ กระเป๋าสตรี และกระเป๋าเดินทาง เป็นต้น 
โซนที่ 3 : เคร่ืองส าอางค์ อปุกรณ์ตกแตง่เสือ้ผ้า เคร่ืองใช้ส านกังาน เคร่ืองกีฬา เคร่ืองเขียน และแวน่ตา  
โซนที่ 4 : เคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนั เสือ้ผ้า เคร่ืองแตง่กาย เคร่ืองประดบัร่างกาย รองเท้า ถงุเท้า สิง่ทอ 
โซนที่ 5 : สนิค้าน าเข้าจากตา่งประเทศ และสนิค้าหตัถกรรม งานฝีมือ เคร่ืองนอน ฯลฯ 

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเหิงเตีย้น พาทุกท่านเข้าชม เหิงเตีย้นสตูดิโอ Hengdian World Studios Hollywood of 

China เป็นโรงถ่ายภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สดุในประเทศจีน ตัง้อยู่ในเมืองเหิงเตีย้น นครตงหยาง ตอนกลางของมณฑล         
เจ้อเจียง ประเทศจีน ที่น่ีเป็นโรงถ่ายภาพยนต์ที่สร้างโดยเงินทนุของเครือบริษัทเหิงเตีย้น มลูคา่กวา่ 3 พนัล้าน บนพืน้ท่ี 
164 เอเคอร์ ประกอบด้วยโรงถ่ายขนาดมหึมา 2 แห่ง ที่จ าลองสถานที่ส าคัญหลายยุคสมัยของจีน เช่น อุทยาน
พระราชวงัสมยัราชวงศ์ชิง และ ราชวงศ์หมิง เมืองโบราณริมน้า แหง่เจียงหนาน และ พระราชวังจ าลองของกษัตริย์
จิ๋นซี ที่ยิ่งใหญ่สร้างเทา่ของจริงในอตัราสว่น 1: 1สตดูิโอแหง่นีเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนต์เร่ืองดงัหลายเร่ือง เช่น THE 
HERO และ คนม้าบิน และเป็นเมืองละครโทรทศัน์และภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สดุในเอเชียจนได้รับการขนานนาม จาก
นิตยสาร Hollywood ของสหรัฐอเมริกาวา่เป็น ฮอลลีวูดของจีน จากนัน้น าทา่นสู ่เมืองหงัโจว 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พกั    โรงแรม LIANG AN INTERNATIONAL HOTEL *4 หรือเทียบเท่า          
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วันที่สาม   ร้านยางพารา - เมืองโบราณจูเจียว (ล่องเรือ) - เซี่ยงไฮ้ - ร้านบัวหิมะ - หาดไว่ทัน - SWFC ชัน้100 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทกุท่านมุ่งหน้าไปยงัร้าน ผลิตภัณฑ์ยางพารา ที่ท าด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทนัสมยัของประเทศจีนให้ท่านได้
เลือกชม เลือกซือ้ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจ่ียว Zhujiajiao Water Village ซึ่งตัง้อยู่ทางทิศ
ตะวนัตกของเซี่ยงไฮ้ ริมฝ่ังทะเลสาบดืน้ซาน และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกับมณฑลเจียงซู เป็นต าบลน า้แห่ง
วฒันธรรมโบราณ ติดอนัดบัหนึ่งในสี่ที่มีช่ือเสียงโด่งดงัในบรรดาต าบลน า้ของเมืองเซี่ยงไฮ้ อีกทัง้ได้ช่ือว่าเป็นไข่มกุ
ใต้แมน่ า้แยงซีเกียงจนถึงปัจจบุนันีท้่านจะได้ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจ่ียว ซึง่เป็นเมืองที่มีสิ่งก่อสร้างทางวฒันธรรม
โบราณของราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ซิงอยูม่ากมาย พิเศษลอ่งเรือชมความยิ่งใหญ่ของเมือง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทกุทา่นมุง่หน้าสู ่เมืองเซี่ยงไฮ้ ชมสนิค้ายาประจ าบ้านของชาวจีน ยาบัวหิมะ เป็นท่ีรู้จกักนัดีของคนไทย 
เมื่อคราวเกิดอุบตัิเหตุรถแก๊สคว ่าที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533 ครัง้นัน้ รัฐบาลจีนได้ส่งยาบวัหิมะอนัมี
สรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ ป่วยที่โดนไฟไหม้ทัว่ตวั จากนัน้มาคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะ
เร่ือยมา พร้อมรับฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งใน
การผ่อนคลายความเครียด และบ ารุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติจากนัน้น าท่านชม หาดไว่ทัน The 

Bund ในสมยัก่อนเรียกว่าหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ชมวิวทิวทศัน์ และทศันียภาพของแม่น า้หวงผู่ ในอดีตเป็นที่เช่าของ
บรรดาประเทศนกัล่าอาณานิคม สิ่งปลกูสร้างจึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกและฝ่ังเมืองใหม่เป็นสิ่งสร้างที่
ทันสมัยที่สุดของจีนซึ่งมีตึกที่สูงที่สุดของเมืองจีนน าท่านขึน้ตึก SWFC ชัน้ 100 Shanghai World Financial 

Center เป็นตกึสงูที่สดุในประเทศจีนด้วยความสงูถึง 492 เมตร มี101ชัน้บนพืน้ที่ 381,600 ตารางเมตร ในเขตผู่ตง
ของมหานครเซี่ยงไฮ้เพื่อชมวิวทิวทศัน์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ที่เต็มไปด้วยตกึรูปร่างสวยงามแปลกตานานาชนิด 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พกั   โรงแรม GRANG TANG SHANGHAI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สี่       ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้ - ร้านหยก - พิพิธภณัฑ์เซี่ยงไฮ้ - ตลาดเถาเป่า - ถนนนานกิง 
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางไปยงั ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้ Chen Wang Miao Market เป็นตลาดเก่า
ของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ อาคารบ้านเรือนบริเวณนีเ้ป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศ์หมิงและชิง ตกแต่งสไตล์
สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน และเก่ากวา่ร้อยปี ท่ียงัคงความงดงาม ทัง้ร้านขายอาหาร ร้านขนมพืน้เมืองอาหารขึน้
ช่ือของที่นี่คือ เสี่ยวหลงเปา อนัลือช่ือ และยงัมีขายของที่ระลกึต่างๆ มากมาย น าท่านชม อญัมณีล า้ค่า ร้านหยก 
เป็นเคร่ืองประดบัที่นิยมกนัอย่างแพร่หลายเพราะเช่ือวา่ใส ่แล้วจะช่วยป้องกนัอนัตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซือ้ ก าไร
หยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์มงคลท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสยีงของประเทศจีน   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

หลงัจากรับประทานอาหาร น าท่านไปยงั พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ Shanghai Museum of History ตัง้อยู่สว่นกลางของ
จตัรัุสประชาชน เป็นพิพิธัณฑ์ของศิลปะจีนโบราณ รูปแบบของพิพิธภณัฑ์และ การน าเสนอ บริเวณโดยรอบแก่ผู้ เข้า
ชม คือการสาธิต ด้วยวตัถโุบราณ อนัสะท้อนถึงความภาปราดเปร่ืองและปรัชญา ภายนอกออกแบบเป็นโดมทรงกลม
และมีฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยมอันเป็นสญัลกัษณ์ของสวรรค์และพืน้โลกตามหลกัแนวคิดโบราณ พิพิธภัณฑ์นีแ้บ่ง
ออกเป็น 11 ห้องแสดงศิลปะ และ 3 ห้องจดันิทรรศการ ในแต่ะละห้องศิลปะจะจดัแสดงศิลปะหลกัๆของจีน ได้แก่ 
เคร่ืองทองเหลืองโบราณ เคร่ืองเซรามิกโบราณ งานวาด งานเขียนลายมือ งานแกะสลกัโบราณ เคร่ืองหยกโบราณ 
เหรียญ เคร่ืองแตง่บ้านท่ีใช้ในสมยัราชวงศ์หมิง และ ชิง ตราประทบั รวมถึงศิลปะโบราณของชนชาติตา่งๆที่อาศยัใน
จีน เคร่ืองทองเหลอืงของราชวงศ์ชางและโจว ท าให้ผู้ เขาชมรับรู้ถึงอารยธรรมในสมยันัน้ เคร่ืองทองเหลอืงอีกกวา่ 400 
ชิน้ นัน้มีอายคุรอบคลมุยคุทองส าริดของจีน เคร่ืองเซรามิกโบราณ เป็นของมีคา่พิเศษของพิพิธภณัฑ์ ท่ามกลางงาน
ศิลปะ กวา่ 500 ชิน้ จากหลากหลายราชวงศ์ อาทิ เช่น ภาพวาด และเคร่ืองปัน้ดินเผา จากยคุหลงัยคุหิน จากนัน้น า
ท่านไปยงั ตลาดเถาเป่า Taobao Market หรือ ตลาดเถาเป่าเฉิง เป็นแหลง่ช้อปปิง้สินค้าก๊อปปีแ้ห่งใหม่ของเมือง
เซี่ยงไฮ้ ขายสนิค้า อาทิ กระเป๋า เสือ้ผ้า รองเท้า ไม้กอล์ฟ นาฬิกา และสนิค้าอ่ืนๆ ของจีน ปิดท้ายความสนกุของวนัท่ี 
ถนนนานกิง Nanjing ช้อปปิง้สตรีทที่เก่าแก่ที่สดุในเมืองเซี่ยงไฮ้ โดยในบริเวณสองข้างทางนัน้เต็มไปด้วยร้านค้า
และห้างสรรพสนิค้ามากมาย ทัง้สนิค้าแบกะดินจนถึงสนิค้าแบรนด์เนมจากทัว่ทกุมมุโลก อีกทัง้ยงัอยูไ่มไ่กลจากหาด
ไว่ทานมากนกั นักท่องเที่ยวที่มาช้อปปิง้ยงัถนนแห่งนีจ้ึงสามารถเดินเล่นชมความงดงามของหอไข่มุกที่ตัง้อยู่ใน
บริเวณหาดไว่ทานได้อยา่งสบายใจ สว่นในช่วงเช้าที่น่ีก็จะกลายสภาพเป็นสถานท่ีออกก าลงักายของบรรดาผู้สงูอายุ
ที่รักสขุภาพทัง้หลาย เรียกได้วา่เป็นถนนอเนกประสงค์อยา่งแท้จริง   

เย็น  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
ที่พกั   โรงแรม  GRANG TANG SHANGHAI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
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วันที่ห้า ร้านผ้าไหม – ทะเลสาบซีหู (ล่องเรือ) - หมู่บ้านใบชาบ่อมังกร - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยาน ดอนเมือง) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านชม ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภณัฑท์ที่ท าาจากไหมไม่ว่าจะเป็นเสือ้ไหมผ้าพนัคอ ฯลฯ ชมวิธิการน าเส้น
ไหมออกมาผลติเป็นสนิค้าทัง้ใช้เคร่ืองจกัร ชมการดึงใยไหมรังแฝดเพื่อมาทาไส้นวมผ้าหมอ่ม ไหม เหมาะกบัการซือ้
เป็นของฝากและใช้เอง น าท่านไปยงั ทะเลสาบซีหู ทะเลสาบที่ได้สมญานามว่า ไข่มกุแห่งเมืองหางโจว อยู่ทาง
ตะวนัตกของเมืองหงัโจว เป็นทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่โอบล้อมด้วยภเูขา น า้ในทะเลสาบใสสะอาดงดงามดัง่ผิว
กระจก มองไปไกลๆ เห็นเจดีย์นางพญางูขาวที่มีเร่ืองเลา่เป็นต านานความรักอนัยิ่งใหญ่ ลอ่งเรือชมความงามของ
ทะเลสาบซีห ูมีความยาวโดยรอบประมาณ 15 กม.น า้ลกึเฉลีย่ 1.5เมตร เป็นทะเลสาบสวยงามและมีช่ือเสยีงของจีน 
เป็นบ่อเกิดของบทกวีและนิยายดงัหลายเร่ือง กวีโบราณเคยบรรยายเปรียบเทียบซีหูเหมือนนางไซซีไซซีสวยทุก
อิริยาบท 

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร. 

น าทา่นชม หมู่บ้านหลงจ่ิง Longjing Village หรือ หมูบ้่านใบชาบอ่มงักร เป็นแหลง่ก าเนิดชาหลงจ่ิงอนัเลื่องช่ือ ซึ่ง
นบัว่าเป็นชาที่มีช่ือเสียงมากที่สดุในประเทศจีน ชาหลงจ่ิงมีสรรพคณุบ ารุงสายตา ลดไขมนัในเส้นเลือด เที่ยวชม
หมู่บ้าน ชมวิธีชงชาพร้อมอปุกรณ์เคร่ืองมือที่ใช้ในการประกอบพิธีชงชามากมาย เพื่อให้ทา่นได้ชิมชาเขียว ท่ีได้ช่ือ
วา่เป็นชาเขียว ท่ีดีที่สดุของจีเย็น 

เย็น  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

22:00 น. ออกเดินทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบิน New Gen Airways  เที่ยวบินที่ E3 7638 (ไม่มีอาหารบนเคร่ือง) 

00:55 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยาน ดอนเมือง โดยสวสัดิภาพพร้อมด้วยความประทบัใจ  
 

 ♥.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•♥  

รายการท่องเที่ยวน้ีอาจเปลีย่นแปลงหรือสลบักนัได้ตามความเหมาะสม  
ทั้งน้ีถอืเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จดัโดยยดืถอืตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั 

 

***หมายเหตุ วีซ่าหน้าด่าน (Visa on arrival) ไม่ต้องใช้เอกสารท าวีซ่าที่ ไทย ทางบริษัจจะส่งช่ือเขาทาง
สถานทูตจีนเพ่ือขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) ซึ่ง
สามารถเข้าไปพ านักเพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน โดยลูกค้าท่านใดท่ีจองมากับทางบริษัท
รบกวนส่งส าเนากับเจ้าที่เพื่อท าการท าวีซ่าค่ะ 
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อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น  

ผูใ้หญ ่

เด็กไม่
เกนิ 22 

ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่

 )มี

เตยีง(  

เด็กไม่
เกนิ 22 

ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  

)ไมม่ี

เตยีง(  

พกั
เดีย่ว 

วซีา่ 

จนี 

(กรุป๊) 

เดอืน  กนัยายน 

7-11 กนัยายน 2560  109,00 109,00 109,00 3,000 1,000 

14-18 กนัยายน 2560  109,00 109,00 109,00 3,000 1,000 

21-25 กนัยายน 2560  109,00 109,00 109,00 3,000 1,000 

28 กนัยายน  – 02 ตลุาคม 2560  109,00 109,00 109,00 3,000 1,000 

เดอืน  ตุลาคม 

5 – 9  ตลุาคม 2560  109,00 109,00 109,00 3,000 1,000 

22 – 26  ตลุาคม 2560  109,00 109,00 109,00 3,000 1,000 

19 – 23 ตลุาคม 2560 * วนัปิยมหาราช 109,00 109,00 109,00 3,000 1,000 

26 – 30 ตลุาคม 2560  109,00 109,00 109,00 3,000 1,000 

 
ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการทอ่งเที่ยวแหง่เมืองจีน ทกุเมือง ก าหนดให้มีการประชาสมัพนัธ์สนิค้าพืน้เมืองให้
นกัทอ่งเที่ยวทัว่ไปได้รู้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ บวัหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไขม่กุ, ร้านผ้าไหม ซึง่จ าเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรม
ทวัร์ ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้กบันกัท่องเที่ยวทกุท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทกุร้านจ าเป็นต้องรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้
หรือไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ไมม่ีการบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 

 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อก

เอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

 หลังจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้
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 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทีไ่มรู่จ้ักกัน กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จะตอ้งจ่ายคา่พักเดีย่วเพิม่

ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไมม่ใีนบาง

ประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับผู ้

ใหบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 

 ตามนโยบายของรฐับาลจนี รว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนี ทุกเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้

พืน้เมอืงให ้นกัท่องเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คอื ผา้ไหม, นวดเทา้, ใบชา, ครสิตลั ซึง่

จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่ 
รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-60 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้

ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ ถา้ไม่เขา้รา้นรฐับาล ขอเก็บคา่ทวัรเ์พิม่
ทา่นละ่ 5,000 บาท / ทา่น 

 ***ขอความรว่มมอืทกุทา่นเขา้รา้นรฐับาลเพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ซือ้หรอืไม่
แลว้แตท่า่นสมคัรใจ*** 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบัพร้อมคณะ สายการบิน New Gen Airways 
2. คา่ที่พกัโรงแรมระดบัมาตราฐานหรือเทียบเทา่ 3-4 ดาว ส าหรับพกัห้องละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแขง่ขนักีฬา หรือ

กิจกรรมอ่ืนๆ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการย้ายพกัในเมืองใกล้เคยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
3. คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามท่ีระบใุนรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสทิธ์ินการเปลีย่นแปลง 
4. คา่รถรับ – สง่สนามบิน และตลอดรายการทวัร์ 
5. คา่อตัราเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ท่ีระบไุว้ในรายการ  
6. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทน าเที่ยว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
7. คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดินทางในวงเงิน ทา่นละ 2,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

      8.  คา่รถปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการท่ีระบ ุพร้อมพนกังานขบัรถที่ช านาญทาง (ไมร่วมทิปพนกังานขบัรถ) 
  90. ราคารวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั   

 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่บริการ และคา่ใช้จา่ยสว่นตวัที่ไมไ่ด้ระบใุนรายการ 
2. คา่ทิปมคัคเุทศก์ไทย คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน และพนกังานขบัรถตามธรรมเนียมคือ 200 CNY /ทา่น  ตลอดทริปการเดินทาง 
3. คา่น า้หนกักระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะต้องไมเ่กณฑ์น า้หนกัดงันี ้กระเป๋าโหลดใต้

เคร่ืองบินจ านวนไมเ่กินทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กิน 15 กิโลกรัม และกรณีถือขึน้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 
4. คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง อาหารที่สัง่เพิ่ม คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 
5. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ และส าหรับราคานีท้างบริษัทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิ่ม 
6. คา่ท าใบอนญุาตกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติ หรือคนตา่งด้าว 
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7. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%, คา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
8. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่หนกัเกินสายการบินก าหนด 
9. คา่ยกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 
10. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอร์ต ตา่งด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจ าตวัคนตา่งด้าว 3. ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่4. ส าเนา

ทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมดุบญัชีเงินฝาก (ถ้าม)ี 6. รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ด าเนนิการยื่นวีซา่ให้ทา่น โดยช าระ
คา่บริการตา่งหาก (ส าหรับหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว เจ้าของหนงัสอืเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวซีา่) 

11. ค่าวีซ่านักท่องเที่ยว กรณียื่นขอ VISA จะต้องช าระคา่ธรรมเนียมในการยื่น ทา่นละ 1,000 บาท (คา่วีซา่อาจมีการเปลีย่นแปล
ขึน้ลงตามอตัราคา่เงิน) (คา่ธรรมเนียมวีซา่ทางสถานทตูจะไมค่ืนคา่ธรรมเนียมให้กบัทา่น ไมว่า่ทา่นจะผา่นการพิจารณาหรือไมก็่
ตาม) 

 
เงื่อนไขการส ารองที่น่ัง 

-  กรุณาจองลว่งหน้าพร้อม จา่ยคา่มดัจ า 5,000 บาท  ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีท าการจอง สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนการเดินทาง 20 วนั

มิฉะนัน้จะถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทาง(ไมน่บัรวมเสาร์-อาทิตย์และวนัหยดุราชการ) 

 

การจอง หรือส ารองที่น่ัง 
กรุณาจองลว่งหน้าก่อนการเดินทางพร้อมช าระมดัจ า งวดแรก 5,000 บาท  ภายใน 3 วันนับจากวนัที่ท าการจอง 
สว่นท่ีเหลอืช าระทนัทีก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 20 วนั มิฉะนัน้จะถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทาง  
การยกเลกิ 

- แจ้งลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั ก่อนการเดินทาง คืนเงินมดัจ าทัง้หมด  
- แจ้งลว่งหน้า 16 – 20 วนั ก่อนการเดินทาง หกัคา่มดัจ าท่านละ 5,000 บาท  
- แจ้งลว่งหน้า 11 – 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัคา่มดัจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร์ 
- แจ้งลว่งหน้า 1 – 10 วนั ก่อนการเดินทาง หกัคา่ด าเนินการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร์  
- ยกเลิกการเดนิทาง ในวนัเดินทาง, ถกูปฎิเสธการเข้าเมือง จะไมม่ีการคืนเงินทัง้หมด  
- กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได้ ซึง่จะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการลืน่การ

เดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะต้องช าระคา่ใช้จ่ายที่ไมส่ามารถเรียกคืนได้ คือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ 
**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสดุวิสยั เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน ,  

อบุตัิเหต,ุ ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือสิง่ของสญูหายตามสถานท่ีตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้เหนือการควบคมุของบริษัทฯ 
 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
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 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของ
ทางบริษัทฯหรือ คา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท าร้ายการสญูหาย ความลา่ช้าหรือจากอบุตัิเหตตุา่งๆ 

 หากท่านถอนตวัก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นสละสิทธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระ   
ไว้ แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื่องมาจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่
ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

 ราคานีค้ิดตามราคาภาษีเคร่ืองบินและภาษีสนามบินในปัจจุบนั ซึ่งหากมีการปรับราคาสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาขึน้
ตามจริง 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน  
บริษัทขนสง่หรือ หนว่ยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้
ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 

 มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

 หากไมส่ามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบใุนโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะ
ไมม่ีการคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ แตท่ัง้นี ้ทางบริษัทฯจะจดัหา รายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดยขอ สงวนสทิธ์ิการจดัหานี ้โดยไมแ่จ้งให้
ทราบลว่งหน้า  

 
   


