
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สะสมไมล์ได้แล้ววันนี้ทุกที่นั่ง 50 % 
 บริการบนเคร่ืองระดับมารตรฐาน 
 น้ําหนักกระเป๋าจุได้ 20 กิโลกรัม 

 
...นําท่านเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองทันสมัย และเมืองท่าเศรษฐกินแห่งจีน  
“ หังโจว ” .. ความสวยงามแห่งธรรมชาติจนได้รับสมญานามว่า “สวรรค์บนดิน” 

... ตามรอยตํานานแห่งหังโจว ... ล่องทะเลสาบซีหู พร้อมชมเมืองจําลองซ่ง และชมโชว์อลังการ… 
...เวนิสแห่งจีน  “ เมืองโบราณโจวจวง”   ล่องเรือชมบรรยากาศความงามแห่งจีน ... 

วันแรก กรุงเทพ – เซ่ียงไฮ้ –  หาดว่ายทาน – ถนนนานกิงลู ่

08.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน ไทย แอร์ เวย์
(TG) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง 

11.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเซ่ียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย  สายการบินไทย แอร์เวย ์  เที่ยวบินที่ TG 664 อิสระให้ท่าน
พักผ่อนตามอัธยาศัย และรับบริการต่างๆบนเครื่องบินจากพนักงานต้อนรับบนเครื่อง (บริการอาหารกลางวันบน
เครื่องบิน) 

16.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง แห่งเมืองเซ่ียงไฮ้  มหานครเซ่ียงไฮ้ ซ่ึงถือเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่ยุคสามก๊ก (475-
221 ปีก่อนคริสตกาล) เดิมชื่อว่า เซิน (Shen)ตามช่ือเจ้าเมือง ต่อมาเปล่ียนเป็น หู้ แปลว่าไซดักปลา เพราะเมื่อ 5,000 ปี
ก่อนแถบนี้เคยเป็นทะเลมาก่อนและมีหมู่บ้านชาวประมงถึงสมัยราชวงศ์ซ่งได้เปล่ียนแปลงเป็นเซ่ียงไฮ้ซ่ึงขณะนั้น
เป็นเพียงตําบลเล็กๆคริสต์ศตวรรษที่ 17 – 18 เซ่ียงไฮ้กลายเป็นเมืองท่าหน้าด่าน เพราะมีลําคลองและทะเลสาบเชื่อม



 
 
 
 

 

ถึงแหล่งผ้าไหมและเกษตรกรรมมีคลองใหญ่หรือ คลองจักรพรรดิที่ขุดขึ้นในสมัยโบราณเชื่อมถึงกรุงปักกิ่งซ่ึงอยู่ทาง
เหนือหลังจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 1848 ชาวต่างชาติเริ่มเข้ามาเช่าเขตพื้นที่หลายแห่งเซ่ียงไฮ้จึงกลายเป็นเมือง ท่าการค้า
นานาชาตินับแต่นั้นมาผลจากการแบ่งเขตพื้นที่ให้ชาวต่างชาติเช่าทําให้ใจกลางเซ่ียงไฮ้จึงเต็มไปด้วยอาคา ร
สถาปัตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรปจนได้รับขนานนามว่าเป็น “นครปารีสแห่งตะวันออก ”
ปัจจุบันเซ่ียงไฮ้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของจีนมีชาวต่าง  ชาติเข้ามาลงทุนทําธุรกิจมากมาย ตัวเมือง
เซ่ียงไฮ้ ตั้งอยู่ริมแม่น้ําหวงผู่ ห่างจากปากแม่น้ําแยงซีเกียง 17 ไมล์ แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตงใหม่ และเขตผู่ซี
เมืองเก่า กั้นโดยแม่น้ําหวงผู่ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  จากนั้นนําท่านชม หาดว่ายท าน ในสมัยก่อน
เรียกว่าหาดเจ้าพ่อเซ่ียงไฮ้ ชมวิวทิวทัศน์ และทัศนียภาพของ แม่น้ําหวงผู่ ในอดีตเป็นที่เช่าของบรรดาประเทศนักล่า
อาณานิคม ส่ิงปลูกสร้างจึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและฝั่งเมืองใหม่เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีทันสมัยท่ีสุดของจีนซ่ึง
มีตึกที่สูงท่ีสุดของเมืองจีน นําท่านไปสู่ ถนนนานกิงลู่  ถนนแห่งนี้เปรียบเสมือน ย่านสีลม ของเมืองไทยและคล้าย 
ถนนออร์ชารด์ของเมืองสิงคโปร์ถนนนี้มีความยาวถึง 5 กม. มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้ย่านนี้เป็น
ย่านที่คึกคัก และทันสมัยท่ีสุดในเมืองเซ่ียงไฮ้ให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้า Brand name จากห้างสรรพสินค้าให้ท่านเลือก 
ซ้ือมากมาย  จากนั้นเลือกซ้ือยาสมุนไพรและครีมยาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของรัฐบาลจีน ได้แก่ เป่าฟู่หลิง หรือ บัวหิมะ  
เหมาะกับการเก็บเป็นยาสามัญประจําบ้าน และนวดผ่อนคลายท่ี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ  ฟังเรื่องราว
เกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังกา
วินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

 ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ..   
                พักที่ SHANGHAI YALONG INTERNATION HOTEL 

วันที่สอง เซ่ียงไฮ้ – หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชามังกร – เมืองจําลองซ่ง + โชว์เมืองซ่ง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  … นําท่านเดินทางสู่เมือง หังโจว ยู่ทางเหนือของมณฑล เป็นเมืองท่ีมี
ประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ปรากกฎร่องรอยย้อนหลังไปได้ถึง 7,000 ปี ในสมัยราชวงศ์ฉิน มีชื่อเรียกว่าเมือง
เฉียนถัง สมัยราชวงศ์สุยเปล่ียนเป็นหังโจว ต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ได้ตั้งหางโจวเป็นเมืองหลวง หังโจวเป็นเมือง 
งดงามด้วยธรรมชาติ ท้ังภูเขา ทะเลสาบ ต้นไม้ และสวนจนได้รับสมญานามว่า “สวรรค์บนดิน”  อิสระให้ท่าน
พักผ่อนตามอัธยาศัย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  …นําท่าน ล่องเรือ ทะเลสาบซีห ูท่ีสวยงามที่สุดของแดนเจียงหนาน ใน
ตํานานเคย กล่าวว่า ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากไข่มุกที่ไก่ฟ้าและมังกรทําหล่น ให้ท่านได้ชมความสวยงามโดยรอบ ที่
ปกคลุมไปด้วย ภูเขา สายหมอกและป่าเขียวขจี ท่ีท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม ผ่านชม สะพานต้วน ซ่ึงเป็นที่มาของ
ตํานานเรื่อง นางพญางูขาว กับชายคนรักชื่อ โซวเซ้ียน และชมโควไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์น้ําลึก ตลอดจนธรรมชาติ
อันงาม  หลังจากนั้น นําท่านสู่หมู่บ้านหลงจ่ิง หรือ หมู่บ้านใบชาบ่อมังกร  เป็นแหล่งกําเนิดชาหลงจิ่งอันเล่ืองช่ือ ซ่ึง
นับว่าเป็นชาท่ีมีช่ือเสียงมากที่สุดในประเทศจีน ชาหลงจิ่งมีสรรพคุณบํารุงสายตา ลดไขมันในเส้นเลือด เท่ียวชม
หมู่บ้าน ชมวิธีชงชาพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบพิธีชงชามากมาย เพื่อให้ท่านได้ชิมชาเขียว ท่ีได้ชื่อ
ว่าเป็นชาเขียว ท่ีดีที่สุดของจีน  



 
 
 
 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร … หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองจําลองซ่ง ภายในสร้างให้นักท่องเที่ยวรู้สึก
เหมือนย้อนยุคอยู่ในช่วงราชวงศ์ซ่ง ท้ังอาคารบ้านเรือน ร้านขายจองต่างๆ และ ผู้คนที่อยู่ข้างในต่างแต่งกายย้อนยุต
คอยเรียกลูกค้าเข้าแต่ละร้าน อิสระให้ท่านถ่ายภาพเก็บความประทับใจ และชมโชว์อันอลังการ สวยงาม ท่ีขึ้นชื่อแห่ง
เมืองหังโจว 

พักที่   HANGZHOU HUAYUE  HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 

วันที่สาม อู๋ซิ – พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ – ศาลาฝานกง – ซูโจว – วัดซีหยวน – SUZHOU HARMONY TIMES SQUARE  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ...  หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี   จากนั้นนําท่านชม ศาลาฝาน

กงวัดหลิงซาน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่ อยู่เชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่
อลังการ นําท่านนมัสการ พระใหญ่หลินซานต้าฝอ วัดหลิงซาน  ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ สูง 88 เมตร เป็น
พระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่ ลักษณะพระพักตร์สง่างาม เชิญท่านไหว้พระขอพรตามอัธยาศัย ซ่ึงมีความสูง 
88 เมตร หนัก 700 ตัน ปางห้ามญาติ และมีพระพักตร์สง่างาม สมควรแก่เวลาจากนั้นนําท่านแวะชม ร้านไข่มุก สินค้า
ที่มีคุณภาพ และมีช่ือเสียงของเมืองจีน มีสินค้าให้เลือกซ้ือ เลือกชมมากมาย เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน กําไร 
ครีมไขมุกเป็นต้น … จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองซูโจว ซ่ึงมีประวัติยาวนานกว่า 2,500 ปีชื่อเดิมว่า "เมืองกู่ซู" เมือง
ซูโจวเป็นเมืองท่ีมีความสวยงามไม่น้อยกว่าเมืองหังโจว ท่ีมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2 ,500 ปี และได้รับ
สมญานามว่า “เมืองแห่งสาวงาม” ซ่ึงอดีตในแถบนี้ได้ชื่อว่า “เจียงหนาน” อุดมไปด้วยพืชพรรณและธัญญาหาร ส่วน
สาวเจียงหนานนั้นมีความสวยงามเป็นเลิศ จนทําให้เฉียนหลงฮ่องเต้ ได้เสด็จประพาสมาเมืองซูโจว  อิสระให้ท่าน
พักผ่อนตามอัธยาศัย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... หลังจากรับประทานอาหาร นําท่านเดินทางสู่ วัดซีหยวน ตั้งอยู่ใจกลาง
เมืองซูโจว เดิมเป็นส่วนหนึ่งของสวนหลิวหยวน ซ่ึงเป็นสวนโบราณในสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาลูกของเจ้าของสวน 
ได้ยกที่ดินส่วนหนึ่งของสวนให้วัด จึงได้เห็นวัดที่สวยงามและยิ่งใหญ่  วัดซีหยวน เป็นวัดที่สําคัญของเมืองซูโจว 
ภายในวัดมีวิหารจตุโลกบาล วิหารใหญ่ และมีวิหารพระอรหันต์ 500 องค์ ซ่ึงเป็นจุดเด่นของวัด ภายในวิหาร 500 
อรหันต์ และยังมี "เจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตา" ท่ีงดงามมาก รวมท้ัง "พระจี้กง" ที่แกะสลักได้อย่างอัศจรรย์ เพราะ
ใบหน้าแสดงถึง 3 อารมณ์ คือ ยิ้ม , หัวเราะ และร้องไห้  วัดซีหยวน เป็นสถานที่สําคัญอีกสถานที่หนึ่งของเมืองซูโจว 
ผู้คนหล่ังไหลต่างพากันมาเที่ยวชมอย่างไม่ขาดสาย คนในพื้นที่จะนําธูปกําใหญ่มาสักการบูชาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ขอพร
ต่างๆ ให้สมหวังดังปรารถนา ด้วยวัดซีหยวนรายล้อมด้วยความร่มรื่นด้วยธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุนชนเมืองซูโจว 
วัดนี้จึงมีเอกลักษณ์และความสวยงามแบบมีชีวิตชีวาและผู้คนจากหลากหลายประเทศเข้าเยียมชมศึกษาตลอดเวลา นํา
ท่านแวะชมโรงงานผลิต ผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าท้ังใช้เครื่องจักร และแรงงานคน 
ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาทําใส้นวมผ้าห่มไหม ซ่ึงเหมาะกับการซ้ือเป็นทั้งของฝากและใช้เอง 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ... นําท่านสู่ SUZHOU HARMONY TIMES SQUARE แหล่งรวมความทันสมัย
แห่งใหม ่ของซูโจว มี JIU GUANG DEPARTMEAT STORE เป็นแหล่งรวบรวมอาหาร ผัก ผลไม้  เครื่องดื่ม จากทุก
มุมโลก นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหาร อาทิ KFC , PIZZA HUT เป็นต ้

                พักที่ ZUZHOU GLORIA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 



 
 
 
 

 

วันที่สี่ ซูโจว – ล่องเรือเมืองโบราณโจวจวง – เซ่ียงไฮ้ – หอไข่มุก – พิพิธพันธ์หุ่นขี้ผึ้ง - กายกรรม ERA 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  ...  นําท่านเดินทางสู่ โจวจวง หมู่บ้านกลางน้ําแห่งเจียงหนาน 
โจวจวงเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ซ่ึงได้รับฉายาว่า "ยอดหมู่บ้านกลางน้ําแห่งเจียงหนาน" ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลเจียงซู 
ในเขตเมืองคุนซานโดย อยู่ห่างจากเมืองซูโจวประมาณ 30 กว่ากิโลเมตร และอยู่ห่างจากมหานครเซ่ียงไฮ้ราว 2 ชั่วโมง 
ที่เดิมมีช่ือว่า เจินเฟิงหล่ี มีพ้ืนที่ครอบคลุมเพียง 0.4 ตารางกิโลเมตร เสน่ห์อันบริสุทธ์ิของโจวจวง ท่ีคงทนอยู่มานาน
หลายร้อยปี โดยมากกว่าร้อยละ 60 ของบ้านในโจวจวงนั้นสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ.1368-1644) และ 
ราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1644-1911) อันประกอบด้วยอาคารและบ้านทรงจีนราว 100 หลัง และ สะพานหินราว 60 หลัง ซ่ึงถูก
อนุรักษ์ไว้จวบจนปัจจุบัน พาท่านนั่งเรือโบราณ  ชมความงามของเมือง ท่ีได้ชื่อว่า “ เวนิสแห่งจีน”  ชม หยกแท้  ของ
เมืองจีนพร้อมท้ังให้ท่านได้รับคําแนะนําและวิธีการดูหยก และให้ท่านเลือกชมและเลือกซ้ือหยกไว้เป็นของฝากลํ้าค่า 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ...   จากนั้นนําท่านขึ้นชม หอไข่มุก ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ําหวงผู่ ซ่ึงในอดีต
เป็นที่เช่าของบรรดาประเทศนักกล่าอาณานิคมส่ิงปลูกสร้างจึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและฝั่งเมืองใหม่เป็น
ส่ิงก่อสร้างท่ีทันสมัยท่ีสุดของจีนซ่ึงมีตึกที่สูงท่ีสุดของเมืองจีน นําท่านชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง  ชมประวัติความ
เป็นมาของเมืองเซ่ียงไฮ้ โดยเล่าผ่านตุ๊กตาที่สร้างจากหุ่นขี้ผึ้งที่มีขนาดเหมือนจริง ชมความอัศจรรย์ของบรรดาหุ่น
ขี้ผึ้งที่อวดสายตานักท่องเที่ยว อิสระให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ...    นําท่านชมกายกรรมสุดยอดของเซ่ียงไฮ้ กายกรรม ERA ใช้ทุนสร้างกว่า100 
ล้าน หยวน เพียบพร้อมด้วยฉากและเครื่องแต่งกายอันวิจิตรตะการตา สัมผัสความมหัศจรรย์ของความสามารถทาง
ร่างกายของมนุษย์ ที่จะทําให้ท่านตะลึง เช่น ย่อตัว , ต่อตัว, หมุนส่ิงของ, ขี่มอเตอร์ไซค์วนในลูกกลม และ อ่ืนๆอีก
มากมาย 

                พักที่ SHANGHAI YALONG INTERNATION HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 

วันที่ห้า ช็อปปิ้งตลาดเถาเป่า – รถไฟแม่เหล็ก – กรุงเทพ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   นําท่านช้อปป้ิงท่ี ตลาดเถาเป่า เพื่อเลือกซ้ือสินค้าขายส่งราคาถูก 
อาทิเช่น ผ้าไหม, ถุงเท้า, รองเท้า, นาฬิกา เป็นต้น เพื่อความจุใจในการช้อปป้ิงสินค้าราคาถูก จากนั้นนําท่านนั่ง รถไฟ
เลเซอร์ ลอดอุโมงค์ใต้แม่น้ําหวังผู่ ซ่ึงเป็นอุโมงค์สร้างลึกลงไปจากพื้นแม่น้ํา 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร จากนั้นพาท่าน
เดินทางสู่ ร้านชา อันล่ือชื่อที่มีชื่อเสียงของเมืองจีนให้ท่านชิมชาหลากหลายรสตามอัธยาศัย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ...   สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางไปยังสนามบินด้วย  รถไฟแม่เหล็ก ซ่ึง
เป็นรถไฟลอยฟ้าท่ีวิ่งเร็วที่สุดในโลก กล่าวคือ 1 ชั่วโมง ใช้เวลาวิ่ง 430 กม. / ชม. รถไฟแม่เหล็กนี้ไม่ใช้ล้อแต่ใช้
พลังงานขับเคล่ือนจากสนามแม่เหล็กเพื่อยกตัวและเร่งความเร็วรถไฟแม่เหล็กได้เปิดใช้งานเม่ือวันที ่ 1 มกราคม 
2547 ในเส้นทางเชื่อมจากสถานีหลงหยังสู่สนามบินผู่ตงนครเซ่ียงไฮ้ซ่ึงมี  ระยะทาง 30 กิโลเมตร โดยใช้เวลาเพียง 8 
นาที 

17.25 น. ออกเดินทางจากนครเซ่ียงไฮ ้โดย เที่ยวบินที่ TG 665 
21.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการ 



 
 
 
 

 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

                                         ******************ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ****************** 

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้า
พื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ , หยก , ชา, นวดฝ่าเท้า , ไข่มุก, ผ้าไหม  
ซ่ึงจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้าน
จําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 

 
อัตราค่าบริการรวม 
ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-เซ่ียงไฮ้-กรุงเทพ, ภาษีสนามบินทุกแห่ง, ค่าธรรมเนียมภาษีน้ํามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ  / 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน, ค่าท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการ, ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม, ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
เดินทางตามรายการ, ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ / ค่าน้ําหนักสัมภาระตามที่สายการบินกําหนดท่านละ 20 กิโลกรัม / ทุกที่นั่งมี
ประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม   

ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก / ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ คนขับรถ ไกต์ท้องถ่ิน คนละ 10 หยวน/วัน/คน  / ค่าทํา
หนังสือเดินทาง / ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่ีไม่ใช่พาสปอร์ตไทย  / ค่าน้ําหนักเกินพิกัดที่สายการบินกําหนด / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ 
เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่ส่ังนอกเหนือรายการ/ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

กรุณาเตรียมค่าทิป ไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร ์
รวม 150 หยวนตลอดการเดินทาง 

ส ารองที่นั่ง   * ชําระเงินมัดจํา ท่านละ 10,000  บาท พร้อมแจ้งช่ือเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง   * ส่วนที่เหลือ ชําระ
ทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน    

เอกสารวีซ่า 1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ํากว่า 6 เดือน 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตรา
อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   3.  รูปถ่ายสีพื้นหลังสีขาวขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ  ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปรกต ิ

 

 

กําหนดการเดินทาง ผู้ใหญ ่
เด็ก มีเตียง 

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

เด็ก ไม่มีเตียง 

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
พักเดี่ยว 

18 – 22 ม.ค. 

8 – 12 / 22 – 26 ก.พ. 
27,900.- 26,900 25,900.- 5,500 

15 – 19 / 22 – 26 มี.ค. 28,900.- 27,900 26,900.- 5,500 



 
 
 
 

 

กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาต ิ

1. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพ่ิม  300 บาท ( ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน ) เอกสารพาสปอร์ต+รูปถ่ายสีพื้นหลังสี
ขาวขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ + ที่อยู่ + ใบอนุญาตการทํางาน (ถ้ามี) 
2.   หนังสือเดินทางคนไต้หวัน ( ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน  รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการทํางาน) 
3  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,650 บาท 
สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ 
ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก  
นํารูปเก่าท่ีถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช ้
นํารูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช ้เพื่อยื่นวีซ่า 
นํารูปที่เป็นกระดาษสติคเกอร ์ หรือ  รูปท่ีใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร ์
·**       เอกสารที่ต้องใช้ : หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ํากว่า 6 เดือน 
>>   การสํารองที่นั่งจะเกิดการยืนยันว่าเดินทาง เมื่อท่านแฟกซ์สําเนาการชําระค่าบริการและได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย

เท่านั้น กรณีไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อเบอร์  
>>   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่

สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 16 ท่าน   หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษัทฯ 
ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด  หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการหรือนําคณะเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแต่มี
ผู้ดูแลเมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ 

>> บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ 
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่าง  ๆหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้า
และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น 

>>   เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

>>   อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวร์ขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทบกับ
ราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีน้ํามัน หรือภาษีสนามบินต่างๆ / หรือรัฐบาลของประเทศ
ต่างๆประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 

>>   กรณีที่ท่านชําระมัดจําหรือชําระค่าทัวร์แล้วต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทําก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน โดยนับ
เฉพาะวันทําการ ทางบริษัทฯจะดําเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริง(ยกเว้นค่าวีซ่า) ,กรณียกเลิกการเดินทาง
เนื่องจากป่วยต้องนําส่งใบรับรองแพทย์เพื่อทําเร่ืองกับสายการบินและโรงแรมที่พัก และต้องรอฟังผลตอบรับว่าสามารถ
ทําเร่ืองคืนได้หรือไม่/กรณีที่ชําระค่าใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิต และต้องการยกเลิกท่านต้องยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับดอกเบี้ย
และค่าดําเนินการจ่ายบัตรเครดิตที่ทางธนาคารทําการเรียกเก็บ/ อนึ่งตั๋วเคร่ืองบินและโรงแรมที่พักเป็นราคาแบบหมู่คณะ
หากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ท่านอาจมีค่าใช้จ่าย กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกคร้ังก่อนยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลง 



 
 
 
 

 

>>    การที่ท่านไม่เดินทางตามรายการ อาจทําให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (กรณีไม่ลงร้านช้อปปิ้ง เพิ่มร้านละ 300 หยวน / ท่าน) 
>>   เมื่อท่านทําการชําระค่ามัดทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับในทุกกรณีข้างต้นทุกประการ 



 
 
 
 

 

รายละเอียดการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน  
กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วน ด้วยภาษาอังกฤษ (พิมพ์ใหญ่)  

ช่ือ-นามสกุล ............................................................................................................................................................................................. 

สถานะภาพ   โสด   แต่งงาน    ม่าย   หย่า 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ............................................................................................................................................................................. 

ช่ือที่ทํางาน/ โรงเรียน .......................................................................... ตําแหน่ง / ช้ัน ............................................................................. 

ที่อยู่ ........................................................................................................................................................................................................... 

เบอร์โทรศัพท์บ้าน ............................................. ที่ทํางาน/โรงเรียน ........................................... มือถือ ................................................. 

ช่ือผู้ติดต่อ(กรณีฉุกเฉิน) ........................................................................... เบอร์โทรศัพท์........................................................................ 

(กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน ... สําคัญมาก) 

รายช่ือสมาชิกในครอบครัว :  

1. ...................................................................................อาชีพ..........................................ความสัมพันธ์ ................................................ 

2. ...................................................................................อาชีพ..........................................ความสัมพันธ์ ................................................ 

3. ...................................................................................อาชีพ..........................................ความสัมพันธ์ ................................................ 

ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ท่าน  

 ออกค่าใช้จ่ายเอง   ผู้ปกครองออกค่าใช้จ่ายให้  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ ................................................... 

ท่านมีประกันสุขภาพครอบคลุมในการไปจีนหรือไม่  มี   ไม่มี 

ถ้ามี กรุณาระบุช่ือบริษัทประกัน ............................................................................................................................................................... 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนมาก่อนหรือไม่   เคย   ไม่เคย 

ถ้าเคย กรุณาระบุวันที่...............................................สถานที่................................................วัตถุประสงค์................................................ 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปประเทศอ่ืนหรือไม่  เคย   ไม่เคย 

ถ้าเคย กรุณาระบุวันที่...............................................ประเทศ................................................วัตถุประสงค์................................................ 

เอกสารวีซ่า 

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือ จนถึงวันเดินทางไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน  

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม    

3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ  ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปรกติ** พื้นหลังสีขาว  

4. หลักฐานการรับรองการทํางาน จากบริษัท พร้อมระบุช่ือท่านเป็นพนักงาน  

 กรณีมิได้ทํางานบริษัทต้องนําส่งสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ อัพเดทล่าสุดย้อนไป 6 เดือน  

/ กรณีไม่มีสมุดบัญชีออมทรัพย์ ต้องย่ืนหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายจากบุคคลอ่ืนและสมุดบัญชีย้อนหลัง  

  6 เดือนของผู้ที่รับรอง 

***หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามพนักงานขาย***   

***รบกวนกรอกรายละเอียดให้ครบเนื่องจากสถานฑูลจีนมีการเปลี่ยนแบบฟอร์มการยื่นวีซ่าจึงต้องมีข้อมูลเพิ่มเติม***   


