
 

 

รหัสทัวร ZET1901292 
ทัวรจีน เซ้ียงไฮ อูซี เจียซิน 5 วัน 3 คืน (WX) 
 

พระใหญหลิงซานตาฝอ ศาลาฝานกง เมืองโบราณเย่ือเหอ ลองเรือทะเลสาบหนานหู  
ศาลาเหยียนหยูโหลว สวน MR.IRON ยานซินเทียนต้ี อุโมงคเลเซอร หาดไวทาน 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง) – เซ่ียงไฮ (ทาอากาศยาน
นานาชาติซางไหผูตง) 
18.30 น. พรอมกันที่ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตูหมายเลข 5 

เคานเตอร 6    สายการบิน นกสกูต NOK SCOOT (XW) พบเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

21.20 น. ออกเดินทางสู มหานครเซ่ียงไฮ ประเทศจีน โดยสายการบิน NOK SCOOT 
เที่ยวบินท่ี XW858   
(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

02.20 +1 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติซางไหผูตง มหานครเซ่ียงไฮ ประเทศจีน (เวลา
ทองถ่ินประเทศจีน เร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสูโรงแรมท่ีพัก 

พักที่ VENUS INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันที่สอง เซ่ียงไฮ - อูซี - พระใหญหลิงซาน(รวมรถไฟฟ�า) – ศาลาฝานกง – รานไขมุก – 
เมืองเจียซิน 
                      ชอปปم�งเมืองโบราณเย่ืยเหอ  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารเชาของโรงแรม (1) 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองอูซี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  ซ่ึงไดรับ
การขนานนามวา       “เซ่ียงไฮนอย” เน่ืองจากเปนเมืองอุตสาหกรรมท่ีมีทะเลสาบ
ไทหูลอมรอบ ทะเลสาบไทหู เปน 1 ใน 5 แหงทะเลสาบน้ําจืดที่มีขนาดใหญของ
จีน เปนเมืองเกาแกประวัติศาสตรยาวนานรวมสามพันกวาปในยุคราชวงศโจวและ
ฉิน  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการทานดวย เมนูซ่ีโครงหมูอูซี 
(2) 
นําทานสักการะ พระใหญหลิงซานตาฝอ (รวมรถแบตเตอร่ี) นําทานชม
พระพุทธรูปปางหามญาติทองสําริดองคใหญท่ีเขาหลิงซาน ซ่ึงมีความสูง 88 เมตร 
หนัก 700 ตัน ประทับอยูบนเนินเขาหลิงซาน หันพระพักตรออกสูทะเลสาบไทหู 
เปนพระพุทธรูปท่ีมีพระพักตรงดงาม ที่เมื่อเดินไปทางใด  ก็เหมือนวาองคพระ
กําลังมองตามเราอยู ทุกวันวัดหลิงซานยังมีจุดแสดงรูปปم�นจําลองพระพุทธเจา
กําเนิดในดอกบัว โดยกลีบดอกบัวคอยๆบานออก ผสานกับการแสดงน้ําพุดนตรี 
จนกระทั่งกําเนิดพระพุทธเจาข้ึน เปนการแสดงท่ีนาต่ืนตาต่ืนใจ  



 

 

 

 
 

นําทานชม ศาลาฝานกง สถาปตยกรรมอันย่ิงใหญของวัดหลิงซานสรางข้ึนเม่ือวันท่ี 
23 พฤศจิกายน ค.ศ.2008 ใชเวลากอสรางนาน 2 ป ต้ังอยูอยูบนเชิงเขาหลิง
ซานริมทะเลสาบไทหูท่ีกวางใหญ เปนกลุมสถาปตยกรรมที่ย่ิงใหญอลังการ 
สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมที่มีประวัติอันยาวนานและความย่ิงใหญของพุทธ
ศาสนา ซ่ึงศาลาน้ีเคยถูกใชเปนสถานท่ีจัดการประชุมพุทธศาสนาโลก (World 
Buddhist Forum) คร้ังท่ี 2 ในวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ.2009 ตัวศาลาแบงกลุม
สถาปตยกรรมออกเปนฝم�งตะวันออกและตะวันตก มีทางเดินเช่ือมระหวางตําหนัก
กับอาคารตางๆ บนหลังคาเปนพระเจดีย 5 องค ดานหลังเปนแทนเซนไหวบูชา 
รูปแบบสถาปตยกรรมตางกับวัดวาอารามท่ัวไปของจีน โดยใชหินกอนใหญทําเปน
ระเบียงยาว เสาค้ําหลักและเสาโคงยาว การสรางหลังคาโคงสูงและหองโถงท่ีกวาง
ใหญ ไมเพียงแตสะทอนใหเห็นความย่ิงใหญ ลึกซ้ึงและสูงสงของพุทธศาสนา
เทาน้ัน หากยังเอาวัฒนธรรมด้ังเดิมมาผสมผสานกับปจจัยปจจุบัน นับไดวา เปน
สถาปตยกรรมทางพุทธศาสนาที่ยอดเย่ียมงดงามย่ิง 



 

 

 
นําทานชม รานไขมุก เลือกซ้ือครีมไขมุกบํารุงผิว ที่สกัดมาจากไขมุกน้ําจืด ที่
เพาะเล้ียงในทะเลสาบ รวมถึงเคร่ืองประดับตางๆจากไขมุก 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเจียซิง ต้ังอยูใจกลางท่ีราบหังเจียหูของดินดอน
สามเหลี่ยมแมน้ําแยงซี เปนเมืองสําคัญแหงหน่ึง ตามพ้ืนท่ีราบดินดอนสามเหล่ียม
แมน้ําแยงซี ซ่ึงอยูหางจากนครเซี่ยงไฮ เมืองหังโจว ซูโจวและหูโจวไมถึง 100 
กิโลเมตร เน่ืองจากต้ังอยูระหวางเมืองซูโจวกับหังโจวที่เสมือนหน่ึงดินแดนสวรรค
ของมวลมนุษย จึงมีสวนไดเปรียบทางภูมิประเทศ เมืองเจียซิงมีทรัพยากรดานการ
ทองเที่ยวอุดมสมบูรณและมีทัศนียภาพที่สวยงาม จึงไดรับการคัดเลือกวา เปน
เมืองทองเที่ยวที่ยอดเยี่ยมและเมืองแบบสวนระดับชาติของจีน 

 จากน้ันนําทานสู เมืองโบราณเย่ือเหอ หรือ เมืองสายน้ําพระจันทร เปนช่ือที่ถูก
ต้ังข้ึนตามระบบคลองของเมืองที่มีลักษณะโคงเหมืองพระจันทรเส้ียว ท่ีแหงน้ีเคย
เปนศูนยรวมการคาขาย และอุสาหกรรมเบา ปจจุบันถูกพัฒนาใหกลายมาเปน
แหลงทองเท่ียว ท่ีมีรานคา รานอาหาร รานขายของท่ีระลึกมากมาย 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (3) 
พักที่ RAMADA HOTEL JIAXING ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม ลองเรือทะเลสาบหนานหู – ศาลาเหยียนหยูโหลว – ชมสวนMR.IRON – ราน
ผลิตภัณฑยางโอโซน        รานผาไหม – เซ่ียงไฮ – ยานซินเทียนต้ี   
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (4) 

นําทาน ลองเรือทะเลสาบหนานหู ชมความงดงามของทะเลสาบหนานหทูี่มีฉาก
หลังเปนเมืองเจียซิง มีขนาดพ้ืนท่ี 0.54 ตารางกิโลเมตร ต้ังอยูใจกลางเมืองทาง
ทิศใตของเมืองเจียซิน หรือเปนท่ีรูจักกันในช่ือ “ทะเลสาบเปดแมนดาริน” มาจาก
รูปรางของทะเลสาบเมื่อมองจากมุมสูง ทะเลสาบแหงน้ีเปนสถานท่ีท่ีมีความสําคัญ
อยางหน่ึงทางประวัติศาสตร น่ันคือเปนสถานท่ีซ่ึงใชในการจัดประชุมคร้ังแรกของ
พรรคคอมมิวนิสตจีน เมื่อป 1921 โดยเดิมทีการประชุมถูกจัดข้ึนที่เซ่ียงไฮ แต
เน่ืองจากปญหาเร่ืองความปลอดภัยจีงยายมาจัดประชุมบนเรือซ่ึงแลนในทะเลสาบ
แทน พรรคคอมมิวนิสตจีนจึงเรียกไดวาถือกําเนิดข้ึนจากที่น่ีเอง ดังน้ันในบริเวณ
ทะเลสาบน้ีมีอนุสรณสถานที่ระลึกของการปฏิวัติอยูดวย 

 
จากน้ันนําทานข้ึนชม ศาลาเหยียนหยูโหลว เปนสถานทองเทียวสําคัญของเมืองเจีย
ซิงสรางในสมัยโฮวจ้ิง (ค.ศ. 936-947) ต้ังอยูบนเกาะกลางทะเลสาบหนานหู ตัว
ศาลามีสองช้ันสูงประมาณ 20 เมตร พื้นประมาณที่ 640 ตารางเมตร 



 

 

 
 
พาทุกทานชม สวน MR.IRON เปนศิลปะรวมสมัยที่นําเหล็กท่ีไมไดใชงานแลวมา
ทําเปนงานศิลปะเพ่ือรักษส่ิงแวดลอม และเปนพ้ืนท่ีแสดงออกของศิลปนรุนใหม 
ทานจะไดพบกับหุนยนตรูปแบบตาง ๆ อาทิเชน หุนยนตจากภาพยนตรเร่ือง ทราน
ฟอรเมอร เปนตน  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 
นําทานเดินทางกลับสู มหานครเซ่ียงไฮ มหานครท่ีใหญที่สุดของประเทศจีน ต้ังอยู
บริเวณปากแมน้ําแยงซี เปนศูนยกลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาค
ตะวันออกเฉียงใต มีพ้ืนที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14  ลานคน เปน
เมืองทาพาณิชยขนาดใหญแหงทะเลจีนใต ท่ีไดรับการพัฒนาจนถูกขนานนามวา 
“นครปารีสแหงตะวันออก” ระหวางทางนําทานแวะ รานผาไหม ที่ข้ึนช่ือของ
ประเทศของจีน  ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาที่ทําจากผาไหม เชนผาหม เส้ือผา 
รองเทา เปนตน 
จากน้ันนําทานสู รานผลิตภัณฑยางโอโซน ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑ
เคร่ืองนอนเพ่ือสุขภาพชนิดตางๆ 
จากน้ันนําทานสู ยานซินเทียนต้ี เปนหน่ึงในยานการคาและแหลงทองเท่ียวท่ีคึกคัก
ที่สุดในนครเซ่ียงไฮ อดีตเคยเปนเขตบานกออิฐสีเทาสไตลสือคูเหมิน ซ่ึงเปน
สถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณพิเศษของเซ่ียงไฮ ตอนหลังไดรับการปรับปรุงจาก
รัฐบาลใหเปนยานถนนคนเดิน กลายมาเปนสถานที่เท่ียวท่ีฮิตติดอันดับคนเซี่ยงไฮ
ไดในเวลาอันส้ัน มีสถาปตยกรรมท้ังเกาแกและทันสมัยผสมผสานกัน มีรานอาหาร 
รานคา และสถานบันเทิงสไตลตะวันออกและตะวันตกหลอมรวมกัน อีกทั้งยังได



 

 

รักษาบรรยากาศด้ังเดิม และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณแบบเซ่ียงไฮเอาไวอยางลงตัว 
ทุกวันน้ี ซินเทียนต้ีไดกลายเปนสัญลักษณทางวัฒนธรรมเซ่ียงไฮไปแลว 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนูไกแดง (6) 
พักที่ VENUS INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันที่ส่ี รานนวดเทา(บัวหิมะ) – ลอดอุโมงคเลเซอร – หาดไวทาน – รานหยก – ตลาด 100 ป 
เฉินหวังเม่ียว 
 ชมราน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญท่ีสุดในโลก – ชอปปم�ง
ถนนนานกิง 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (7) 

นําทานเดินทางสู รานนวดเทาเพ่ือสุขภาพ ผอนคลายความเม่ือยลา กับยานวด
ขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซ้ําใคร พรอมชมครีมเป�าซูถัง หรือท่ีรูจักกันดีในช่ือ “บัว
หิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยา
สามัญประจําบาน   
นําทานลอดผาน อุโมงคเลเซอร เปนอุโมงคลอดแมน้ําสายแรกในประเทศจีน เพ่ือ
ขามไปยังฝم�งตรงขามใชเวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงคตกแตงดวยเเสง
เลเซอร เปนรูปตางๆ ต่ืนตาต่ืนใจ แสง สี เสียง ภายในอุโมงคเปล่ียนแปลงตลอด
ระยะทาง บางชวงทําใหรูสึกเหมือนเดินทางอยูในหวงอวกาศเลยทีเดียว อุโมงค
เลเซอรมีความลึกลงไปจากพ้ืนแมน้ํา 9 เมตร ความยาว 646.70 เมตร สราง



 

 

เสร็จ เมื่อป ค.ศ. 2000 ถือวาเปน 1 ใน 5 อยางที่นักทองเที่ยวที่ไปเยือนเซ่ียงไฮ
ตองหามพลาด  

 
  

จากน้ันนําทานสูบริเวณ หาดไวทาน ซึ่งไมไดเปนหาดทรายชายทะเลแตอยางใด 
แตเปนยานถนนริมแมน้ําที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแมน้ําหวงผูฝم�ง
ตะวันตกซ่ึงอยูในยานเมืองเกา หาดไวทันยังเคยเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรท่ีโดง
ดังเร่ือง “เจาพอเซ่ียงไฮ” ซ่ึงถายทอด เร่ืองราวของเจาพอเซ่ียงไฮ ที่เกิดข้ึนในยุคที่
เมืองเซ่ียงไฮเต็มไปดวยเจาพอหลายแกง แยงชิงอํานาจกันใหวุนวายไปหมด หาด
ไวทันจึงมีช่ือที่รูจักในหมูนักทองเที่ยวชาวไทยวา "หาดเจาพอเซ่ียงไฮ" น่ันเอง 



 

 

 
 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการทานดวย เมนูเส่ียวหลงเปา 
(8) 

นําทานชม รานหยก  ซ่ึงเปนเคร่ืองประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซ้ือเปนของฝาก
อันลํ้าคาแกคนท่ีทานรัก     
จากน้ันนําทานสู “ตลาดเฉินหวังเมี่ยว” หรือตลาดรอยป เซ่ียงไฮ เปนตลาดเกาของ
ผูตง เมืองเซ่ียงไฮอาคารบานเรือนบริเวณน้ีเปนสถาปตยกรรมโบราณสมัย
ราชวงศหมิงและชิง แตทําเปนรานขายของมีทั้งของพ้ืนเมืองโบราณ ของที่ระลึก 
และสินคาสมัยใหมอยางรองเทากีฬา กระเป�า อีกท้ังยังมีรานขายขนมและอาหาร
พ้ืนเมืองอีกมากมาย  ใหทานอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 



 

 

 
นําทานชมราน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหมท่ีนครเซ่ียง
ไฮ มาพรอมกับความย่ิงใหญอลังการ ครองตําแหนงสตารบัคสที่ใหญและสวยท่ีสุด
ในโลก ซ่ึงไดทําการเปดตัวไปเม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 2017 มีเน้ือที่ใหญโตถึง 
2,787 ตารางเมตร ดานบนของรานตกแตงดวยแผนไมรูปหกเหล่ียมซ่ึงเปนงาน
แฮนดเมดจํานวน 10,000 แผน  ดานในมีเคานเตอรที่ยาวท่ีสุด ซ่ึงมีความยาวถึง 
26.9 เมตร ครองตําแหนงเคานเตอรของสตารบัคสที่มีความยาวท่ีสุดในโลก มี
เคร่ืองด่ืมหลากหลายมากกวา 100 ชนิด รวมทั้งเคร่ืองด่ืมท่ีมีเฉพาะสาขาน้ีเพียง
แหงเดียว 

 



 

 

และท่ีต้ังตระหงานอยูกลางรานคือถังค่ัวกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเทาตึก 
2 ช้ัน ประดับประดาดวยแผนตราประทับแบบจีนโบราณมากกวา 1,000 แผน ซ่ึง
บอกเลาเร่ืองราวความเปนมาของสตารบัคส กาแฟท่ีค่ัวในถังทองเหลืองน้ีจะถูก
สงผานไปตามทอทองเหลืองดานบน ซ่ึงจะทําใหเกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี  

 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (9) 

นําทานเดินทางสู ถนนนานกิง สัมผัสความมีชีวิตชีวาของยานการคาท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดในเซ่ียงไฮ พรอมรานคาริมถนนทั้งแบบหรูหราและด้ังเดิม ถนนนานกิงเปน
ยานการคาที่คึกคักท่ีสุดแหงหน่ึงในเมือง มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 100 ป 
ปจจุบันยานน้ีผสมผสานระหวางศูนยการคาบนอาคารสูงและอาคารสไตลโค
โลเนียลปะปนไปกับรานคาริมถนน คนหาสินคาแบรนดหรู รานอาหารฟาสตฟู�ด
นานาชาติ และรานขายผาไหมและหยก สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู ทา
อากาศยานนานาชาติซางไหผูตง 

 
วันที่หา เซ่ียงไฮ (สนามบินซางไหผูตง) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
03.35 น. นําทุกทานเหินฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินท่ี 

XW857  
(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 



 

 

07.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอม
ความประทับใจ 

 
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 

 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
หองละ  
2-3 ทาน 

เด็ก  
อายุต่ํากวา 18 ป 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวม 
ต๋ัว 

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 
28 เม.ย. – 02 พ.ค.2562 11,999 14,999 3,500 5,900 
10 – 14 พฤษภาคม 2562 9,999 12,999 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 
31 พ.ค. – 04 มิ.ย.2562 9,999 12,999 3,500 5,900 
07 – 11 มิถุนายน 2562 9,999 12,999 3,500 5,900 
14 – 18 มิถุนายน 2562 9,999 12,999 3,500 5,900 
21 – 25 มิถุนายน 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 กันยายน 2562 9,999 12,999 3,500 5,900 
13 – 17 กันยายน 2562 9,999 12,999 3,500 5,900 
20 – 24 กันยายน 2562 9,999 12,999 3,500 5,900 
26 – 30 กันยายน 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 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ินและหัวหนาทัวร 
ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพ่ือรวมโปรโมทสินคาพ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล 
คือ ใบชา, หยก, บัวหิมะ, ผลิตภัณฑจากผาไหม, รานไขมุก ซ่ึงจําเปนตองระบุไวในโปรแกรม
ทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุก
รานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ือข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมี



 

 

การบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหาก
ทานตองการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึน
จากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน/ราน/ทาน 
 ณ สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายในวันสุดทาย ลูกทัวร

ทานใดสนใจสามารถซ้ือได แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซ้ือ โดยไมมีการบังคับลูกทัวร
ท้ังส้ิน แตเปนการบอกกลาวลวงหนา 
 

** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีทุกคร้ัง
กอนทําการ 

ออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 

**โรงแรมท่ีพัก และโปรแกรมทองเท่ียวอาจมีการสลับปรับเปล่ียนข้ึนอยูกับความเหมาะสม และ
คํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก** 
**การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมผีูโดยสารจํานวน 15 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละ 1 ช้ิน ไมเกิน 20 กก.        
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม) 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาวีซาแบบกรุปทองเท่ียวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท   
     (สําหรับพาสปอรตไทย และเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน)   
 คาธรรมเนียมวีซาเด่ียวเขาประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป
ทองเที่ยว  
     ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทานละ 1,800 บาท** 
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน 



 

 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่
ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

 
เง่ือนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาท ตอทานเพ่ือสํารอง

ท่ีน่ัง หรือชําระ เต็มจํานวน สําหรับวันเดินทางท่ีราคาทัวรไมถึง 10,000 บาท  
2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 
21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทาง
ในทัวรน้ันๆ 
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 
2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี
ช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัท
อยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ี
ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ี
ชําระแลว 
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ี
ชําระแลว 
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี ทาง
บริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนํา
เท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 



 

 

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไม
มีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   
4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  
 
เง่ือนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 

1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 
วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทาง
เรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขทีห่นังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ใน
กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน
ของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 



 

 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัท
เสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง 
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  
 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติก
ใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเคร่ืองบิน
เทาน้ัน  

2. ส่ิงของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ 
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเก่ียวกับการนําแบตเตอร่ีสํารองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดังน้ี 
  แบตเตอร่ีสํารองสามารถนําใสกระเป�าติดตัวถือข้ึนเคร่ืองบินไดในจํานวนและปริมาณท่ี

จํากัด ไดแก 
4.1 แบตเตอร่ีสํารองท่ีมีความจุไฟฟ�านอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh 

สามารถนําข้ึนเคร่ืองไดไมมีการจํากัดจํานวน  
4.2 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟ�า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh 

สามารถนําข้ึนเคร่ืองไดไมเกินคนละ 2 กอน 
4.3 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟ�ามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําข้ึน

เคร่ืองในทุกกรณี 
5. หามนําแบตเตอร่ีสํารองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเคร่ืองในทุกกรณี 
 

 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซาทองเท่ียวประเทศจีนแบบกรุปเฉพาะพาสปอรตไทยเทาน้ัน!! 
 สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน  
 สําเนาสูติบัตร  เฉพาะผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ป 
 รูปถายสี ฉากหลังสีขาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถายคูกับพาสปอรต)  

 
การทําวีซากรุปทองเท่ียวใชแคเพียงสําเนาพาสปอรต และรูปถายที่ชัดเจน  
ลูกคาไมตองสงเลมพาสปอรตเลมจริงมา  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ : เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งน้ีข้ึนอยูกับ
ตํารวจตรวจคนเขา                  

                เมืองน่ันๆกําหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพ่ิมเต่ิมกะทันหัน 
สําหรับบุคคลท่ีเคยเดินทางไป 22 ประเทศดังตอไปน้ี ต้ังแตวันที ่1 มกราคม 2014 เปนตนมา 
จะไมสามารถยื่นวีซากรุปหรือวีซาแบบกลุมได ซึ่งไดแก 
1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสขาน 6.เติรกเมนิสถาน 7.
อิหราน 8.อิรัก 9.ตุรกี 10.อียิปต 11.ซาอุดิอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.จอรแดน 15.
อินเดีย 16.ศรีลังกา 17.ลิเบีย 18.ซูดาน 19.แอลจีเรีย 20.ไนจีเรีย 21.คาซัคสถาน 22.รัฐ
ปาเลสไตน 


