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พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ | คลองขดุเมืองโบราณอูซ่ี | ลอ่งเรือทะเลสาบซีห ู
กายกรรม ERA | ซีโ่ครงหมอููซ๋ี | เสี่ยวหลงเปา | ไก่ขอทาน+หมตูงโพ 

 
 

  

 

 

 

  

SHANGHAI FOREVER ไหว้พระ ช้อปป้ิง 5 วัน 3 คืน 

เดนิทาง สงิหาคม – ธันวาคม 2562  

 

 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพียง 12,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ ( MU548 :02.30-07.40 ) 
วนัท่ี 2. เซ่ียงไฮ้ (สนามบนิเซ่ียงไฮ้ผูต่ง) – อู๋ซี – พระใหญ่หลงิซาน (รวมรถราง) – ศนูย์ไขม่กุ – คลองขดุเมืองโบราณอู๋ซี 
วนัท่ี 3. หงัโจว – โรงงานผ้าไหม – ลอ่งเรือทะเลสาบซีห ู– หมูบ้่านใบชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณเหอฝังเจีย 

วนัท่ี 4. เซ่ียงไฮ้ – ร้านนวดเท้า(บวัหิมะ) – ตลาดก๊อปปีT้AOBAO CHENG – หาดไวท่าน – อโุมงเลเซอร์ –  ถนนนานกิง-กายกรรม ERA 

วนัท่ี 5. วดัหลงหวั – ศนูย์หยก – ตลาดเฉินหวงเม่ียว – เซ่ียงไฮ้ (สนามบนิเซ่ียงไฮ้ผูต่ง) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ ( FM853:18.25-21.55 ) 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ( MU548 :02.30-07.40 ) 

22.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้4 ประต ู9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์

ไลน์ (MU) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางให้กบัทกุท่าน 

วันที่2 
เซ่ียงไฮ้ (สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง) – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) – 
ศูนย์ไข่มุก – คลองขุดเมืองโบราณอู๋ซี 

02.30 น. ออกเดนิทางสู ่มหานครเซ่ียงไฮ้ โดยเท่ียวบนิท่ี โดยเท่ียวบนิท่ี MU548 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
07.40 น.  เดนิทางถึง สนามบนินานาชาตผู่ิตงเมืองเอกเทศเซ่ียงไฮ้ ซึ่งถือเป็นชมุชนเก่าตัง้แตย่คุสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็นหมู่บ้าน

ชาวประมงจนถึงสมยัราชวงศ์ซ่งได้เปล่ียนแปลงเป็นเซ่ียงไฮ้ซึ่งขณะนัน้เป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลงัจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 1848 ตวั
เมืองเซ่ียงไฮ้ถกูเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาต ิตัง้อยู่ริมแมน่ า้หวงผู ่ห่างจากปากแม่น า้แยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบ่ง
ออกเป็น 2 เขต คือ เขตผูต่ง(ใหม)่ และเขตผูซี่(เก่า) กัน้โดยแมน่ า้หวงผู ่น าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมือง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบชุด KFC หรือ MC DONALD ระหว่างเดนิทาง 
 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองอู๋ซี ซึ่งเป็นเมืองอตุสาหกรรมเบา และมีฉายาวา่ เมืองเซ่ียงไฮ้น้อย เดมิมีช่ือวา่ ซีซานเลา่กนัว่าเม่ือสองพนั

ปีก่อนมีการผลติดีบกุในเมืองนีแ้ละตอ่มาแร่ดีบกุถกูขดุเจาะจนหมดสิน้ แตบ่งัเอิญมีคนขดุพบศิลาจารึกโบราณชิน้หนึ่งมีใจความ
วา่ “มีอาวธุ แผน่ดนิจะไมส่งบ หากปราศจากอาวธุแผน่ดนิจะร่มเย็นเป็นสขุ” จึงได้เปล่ียนช่ือใหมว่า่อู๋ซี แปลวา่ไมมี่ตะกัว่  
น าท่านสู ่วัดพระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) นมสัการพระใหญ่หลนิซานต้าฝอ(พระพทุธเจ้าปางประสตู)ิ จากนัน้นัง่รถกอล์ฟ สู่
พระพุทธรูปขนาดใหญ่ สงู 88 เมตร เป็นพระพทุธรูปปางห้ามญาติ  ลักษณะพระพักตร์สง่างาม เชิญท่านไหว้พระขอพรตาม
อธัยาศยั 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ  ซีโครงหมูอู๋ซี ) 

 น าท่านได้เลือกซือ้ผลติภณัฑ์จาก ไข่มุก ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองจีน เช่น เคร่ืองประดบัจากไขม่กุ ครีมไขม่กุ ผงไข่มกุ สร้อยคอสร้อย
ข้อมือ แหวน ก าไล เป็นต้น 
น าท่านเดนิทางสู ่คลองขุดเมืองโบราณอู๋ซี เสน่ห์ของเมืองอู๋ซียามค ่าคืนนัน้คือความสวยงามแสงสีของดวงไฟ ฟังเสียงน า้ไหล
ยามค ่าคืนท่ีมีเงาตึกรามบ้านช่องท่ีสะท้อนอยู่ในน า้ ความสวยงามเปรียบดัง่ความฝันหรือภาพวาดท่ีสวยงาม คลองขุดเมือง
โบราณแห่งนีเ้ป็นท่ีนิยมส าหรับคู่บ่าวสาวส าหรับพรีเวดดิง้และเป็นสถานท่ียอดนิยมของเหล่านักท าหนังซึ่งผลิตผลงานทาง
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โทรทศัน์ออกมาหลายเร่ือง นกัท่องเท่ียวจากทั่วทุกสารทิศก าลงัให้ความสนใจสถานท่ี สดุแสนโรแมนติกแห่งนีอ้ิสระให้ท่านเดิน
เลน่ ชมบรรยากาศตามอธัยาศยั 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร   
ที่พัก โรงแรม VEEGLE SINCERE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่ 3 
หังโจว – โรงงานผ้าไหม – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง – 
ถนนโบราณเหอฝังเจีย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซึ่งมีความมั่งคั่งมากท่ีสุดแห่งหนึ่งเป็นแหล่งเภสัช
อตุสาหกรรมและสถาบนัศลิปะท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีค าเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจว
และซูโจววา่ “บนฟา้มีสวรรค์ บนดนิมี ซู(โจว) หงั(โจว)” เพลดิเพลนิกบัทิวทศัน์อนังดงามสองฟากถนน  น าท่านเข้าชม โรงงานผ้า
ไหม ให้ท่านได้เลือกซือ้สนิค้าท่ีท าจากผ้าไหม เป็นของฝากคนทางบ้าน  
จากนัน้น าท่านสู ่หมู่บ้านเหมยเจียอู (ไร่ชาหลงจิ่ง) แหล่งผลิตใบชาเขียวท่ีขึน้ช่ือของจีน ให้ท่านได้ชิมชาขึน้ช่ือ โดยกล่าวกัน
วา่ “ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวนั” 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ ไก่ขอทาน+หมูตงโพ) 
 น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู  ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของเมืองหงัโจวทะเลสาบมีลกัษณะใกล้เคียงกบัวงรี มีเนือ้ท่ี 5.66 ตร.กม. 

ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น า้ลกึเฉล่ีย 1.5 เมตร สามด้านถกูล้อมรอบด้วยภูเขาและอีกหนึ่งด้านเป็นเมืองรอบซีห ู
ประกอบไปด้วยสถานท่ีส าคญัมากกวา่ 30 แห่งและสถานท่ีชมทิวทศัน์มากกวา่ 40 แห่ง โดยจดุส าคญัก็ได้แก่ หนึ่งภูเขา สองทาง
สามเกาะ ห้าทะเลสาบ และสบิทิวทศัน์ น าท่านลอ่งเรือผา่นชม สะพานขาดซึ่งเป็นท่ีมาของต านานเร่ือง“นางพญางูขาว” และชม
โคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์น า้ลึกตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดช่ืนรอบๆ ทะเลสาบแห่งนีท่ี้ได้รั บสมญานามจาก
นกัท่องเท่ียววา่ “พฤกษชาตใินนครินทร์” 
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จากนัน้ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย ร้านค้าต่างๆ ตกแต่งแบบจีนโบราณ มีสิน้ค้าพืน้เมือง และของท่ีระลึกให้
ท่านเลือกซือ้ไปเป็นของฝากตามอธัยาศยั  

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม  LIANG AN INTERNATINAL   HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่ 4 
เซ่ียงไฮ้ – ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ตลาดก๊อปป้ีTAOBAO CHENG – หาด
ไว่ทาน – อุโมงเลเซอร์ –  ถนนนานกิง-กายกรรม ERA 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าท่านเดินทางสู่ มหานครเซ่ียงไฮ้ เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาคทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า 

การเงิน การลงทนุ รวมถึง ด้านแฟชัน่ และการท่องเท่ียว เซ่ียงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีน โดยถือได้ว่าเซ่ียงไฮ้เป็น
สญัลกัษณ์ของจีนยคุใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมยั  จากนัน้น าท่านแวะ ศูนย์นวดเท้า(ยาบัวหิมะ)  เป่าซูหลิง 
หรือในช่ือวา่ ยาบวัหิมะ ยาประจ าบ้านท่ีมีช่ือเสียง ชมวีดีทศัน์และฟังพรรยายสรรพคณุของยาสมนุไพรจีนแต่ละชนิด  
หมายเหต ุ: ขอความร่วมมือทกุท่านกรุณาแช่เท้า โดยไมมี่คา่ใช้จ่าย  

 จากนัน้ให้ท่านช้อปปิง้จใุจกบั ตลาดก๊อปป้ี TAOBAOCHENG มีสนิค้าให้เลือกซือ้มากมายหลากหลายย่ีห้อในราคาย่อมเยาไม่
วา่จะเป็นเสือ้ผ้า กระเป๋า ให้ท่านเลือกช้อปอย่างเตม็อิ่ม 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น า้หวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขต

สถาปัตยกรรมท่ีได้ช่ือว่า “พิพิธภัณฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสญัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ้ อีกทัง้ถือเป็นศนูย์กลางทางด้าน
การเงินการธนาคารท่ีส าคญั แห่งหนึ่งของเซ่ียงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไวท่นัเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมท่ีหลากหลาย เช่น 
สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธิค บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นท่ีตัง้ของหน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น กรมศลุกากร โรงแรม และส านกังานใหญ่ของ 

 
 น าท่านนัง่ รถไฟอุโมงเลเซอร์ ลอดอุโมงค์ใต้แม่น า้หวงัผู่ ซึ่งเป็นอุโมงค์สร้างลึกลงไปจากพืน้แม่น า้ 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร 

ภายในประดับตกแต่งด้วยไฟเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ น าท่านเดินทางสู่  ถนนนานกิง ถนนแห่งนีเ้ปรียบเหมือนย่านสีลมของ
เมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ ถนนนีมี้ความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี ้
เป็นย่านท่ีคกึคกัและทนัสมยัท่ีสดุในเซ่ียงไฮ้ 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ เส่ียวหลงเปา) 
 น าท่านชม กายกรรม ERA ( ERA INTERSECTION OF TIME) โชว์ท่ีผสมผสานศิลปะการต่อสู้  และสเปเชียลเอฟเฟคสดุ

อลงัการท่ีสดุแห่งหนึ่งในจีน สดุอศัจรรย์และอลงัการแสงสีเสียงอนัเป็นเอกลกัษณ์ท่ีถ่ายทอดออกได้อย่างลงตวั 
หมายเหต ุ:  กรณีโชว์กายกรรม  ERA  ปิดปรับปรุงไม่ท าการแสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนเป็นโชว์กายกรรมเซ่ียงไฮ้ แทนค่ะ  

ที่พัก โรงแรม KAIYUAN MANJU  HOTEL  หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที่ 5 วัดหลงหัว – ศูนย์หยก – ตลาดเฉินหวงเม่ียว – เซ่ียงไฮ้ (สนามบินเซ่ียงไฮ้
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ผู่ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ( FM853:18.25-21.55) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 น าท่านสู ่วัดหลงหัว วดัเก่าแก่คูบ้่านคูเ่มืองเซ่ียงไฮ้ ท่ีมีอายกุวา่ 1,500 ปี วดัแห่งนีถ้กูสร้างขึน้ในยุคสามก๊ก ด้วยความตัง้ใจของ
ซุนกวนท่ีต้องการอุทิศให้แก่มารดาผู้ล่วงลับ และได้ใช้ช่ือวดัว่า ‘เซียนซ่ือ เป็นช่ือแรก ก่อนจะเปล่ียนมาใช้ช่ือ ‘หลงหัวจนถึง
ปัจจบุนั ภายในวดัมีวหิารเจ็ดหลงัตัง้อยู่บนพืน้ท่ีกว้างขวางท่ีสดุในบรรดาวดัของนครเซ่ียงไฮ้ วิหารแต่ละหลงัมีรูปปัน้พระพทุธรูป
และเทพผู้พิทักษ์ประดิษฐานอยู่ให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้ขอพรอาทิ ในวิหารใหญ่มีพระศรีศากยมณีุ วิหารพระเมตไตรย หรือ 
วิหารเจ้าแม่กวนอิมท่ีมีองค์เจ้าแม่กวนอิมพันกรรายล้อมด้วยพระพุทธรูปสีทอง 500 องค์ ด้านตรงข้ามวัดมีเจดีย์หลงหัว 
(Longhua Pagoda) เจดีย์แปดเหล่ียมโบราณ 6 ชัน้ สงู 44 เมตร เป็นเจดีย์ท่ีถูกสร้างขึน้มาใหม่ในปี 922 แทนเจดีย์องค์เดิมแต่
ไมอ่นญุาตให้เข้าชมด้านใน   

 
 จากนัน้แวะชม ศนูย์อญัมณีล า้คา่ หยก เป็นเคร่ืองประดบัท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเช่ือว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตราย

ได้ให้ท่านได้เลือกซือ้ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์มงคลท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร    

 น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดเฉิงหวงเม่ียว หรือท่ีเรียกกนัวา่ วดัเทพเจ้าประจ าเมือง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศนูย์
รวมสนิค้า และอาหารพืน้เมืองท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของชาวเซ่ียงไฮ้มีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบนัได้อย่างลงตวั ซึ่ง
เป็นย่านสนิค้าราคาถกูท่ีมีช่ืออีกย่านหนึ่งของนครเซ่ียงไฮ้ ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั   

 สมควรแก่เวลาน าท่านสู ่สนามบนิปักกิ่ง แคปิตอล แอร์พอร์ท 
18.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี FM853 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง)   

หริอเที่ยวบนิ MU547 / 21.35-01.05+1  
21.55 น. เดนิทางถึงสนามบนิ สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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SHANGHAI FOREVER ไหว้พระ ช้อปป้ิง 5 วัน 3 คืน โดยไชน่าอิสเทร์ินแอร์ไลน์ /เซ่ียงไฮ้แอร์ไลน์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 29 ก.ค-02 ส.ค.62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,000.- 5,900.- 

วนัท่ี 01-05 ส.ค. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 5,900.- 

วนัท่ี 08-12 ส.ค. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 6,900.- 

วนัท่ี 23-27 ส.ค. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 6,900.- 

วนัท่ี 06-10 ก.ย. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 13-17 ก.ย. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 20-24 ก.ย. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 11-15 ต.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 19-23 ต.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 23-27 ต.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 08-12 พ.ย. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 15-19 พ.ย. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 22-26 พ.ย. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 04-08 ธ.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 06-10 ธ.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 19-23 ธ.ค. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 27-31 ธ.ค. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 8,900.- 
ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 4,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวีซ่าจีน) 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ท่าน/ทริป 

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
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 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพ่ือ

เช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บนิและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บริษัทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพัก

โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ
เช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการ
เหมาจ่ายในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ่งห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้ มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้ มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
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 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีนแบบเด่ียว 4 วนัท าการ ท่านละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 1 

สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองดื่ม , ค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด

ฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่นและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้ เม่ือเกิดเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่สงบ

ทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหาย
หรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวสิยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบ
คา่บริการท่ีท่านได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง 
และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ
ราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
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7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การ
บริการจากสายการบนิบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถท่ี
จะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียว
สถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซ่าเด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเตม็   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และต้องไมใ่ช่สติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพวิเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้เดนิทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง, ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับดิา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง 
 ข้อมลูจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน ญาติท่ีติดต่อได้

ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้
วา่ให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 
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7. เอกสารทกุอย่างต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ 
อย่างน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม
หรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่าท่าน
จะต้องรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
รายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง 
ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไมไ่ด้ท างานในประเทศไทย ผู้เดนิทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

เน่ืองจากผู้เดนิทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิม่ 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จ่ายเพิม่  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตนิ่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย 2 หน้าเตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และต้องไมใ่ช่สติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพวิเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทับร้านท่ี

แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏเิสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
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1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีววิด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพวิเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซ่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใช้จ่ายเพิม่ท่านละ  1,125 บาท  

 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบร์ิก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
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**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
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2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 
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