
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 เหมาเรือพิเศษ...ล่องทะเลสาบซีห ู ชมววิเมืองหังโจว  
 ต่ืนตา เรา้ใจกบักายกรรม ERA NO.1 

 อ่ิมอร่อยกบั เมน ูพิเศษมากมาย ขาหมตูงโพ, 
ไก่ขอทาน,กระดกูหมอูู๋ซิ,เสี่ยวหลงเปา,อาหารเสฉวน 

บินง่ายๆ  สบายใจ ปลอดภยัไดม้าตรฐาน กบัการบินไทย 
  ทีน่ั่งสะดวกสบาย บริการตลอดการเดนิทางด้วยเจ้าหน้าบริการภาษาไทย 
                รับไมล์สะสม รอยลั ออร์คดิ พลสั  มากกว่า 50 % 

          จุใจโหลดกระเป๋า 20 กก. พร้อมนํากระเป๋าขึน้เคร่ืองได้อกี 7 กก. 
                บริการอาหารเคร่ืองดืม่ เตม็อิม่ตลอดการเดนิทาง 
                มาตราฐานปลอดภยั ระดบัโลก 



 
วนัแรก สุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – เซ่ียงไฮ้-กายกรรม 

08.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 3 สายการบิน Thai Airway 

International (TG) มีเจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 

11.00 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเซ่ียงไฮ ้โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG 664 

16.15 น. ถึงสนามบิน เซ่ียงไฮ้ ผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองเซ่ียงไฮ ้ เซ่ียงไฮ้
เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยูบ่ริเวณปากแม่นํ้าแยงซีเกียง เป็นเขตการปกครองระดบั
เขตการปกครองพิเศษแบบเทศบาลนคร ซ่ึงมีสถานะเทียบเท่ากบัมณฑล มีท่าเรือท่ีมีจาํนวนเรือคบัคัง่ท่ีสุดใน
โลก ตามมาดว้ยสิงคโปร์ และร็อตเตอร์ดมั เซ่ียงไฮใ้นอดีตเป็นเพยีงหมู่บา้นชาวประมง แต่ในปัจจุบนัเซ่ียงไฮก้
ลายเป็นเมืองท่ีมีคนอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่นมากท่ีสุดในจีน เตม็ไปดว้ยร้านคา้ ส่ิงก่อสร้าง ถนนเตม็ไปดว้ยรถ 
จกัรยาน และผูค้น ส่ิงท่ีพบเห็นไดม้ากในเมืองน้ี จนอาจถือไดว้า่เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองน้ีคือตน้เมเปิลท่ีมีอายุ
เกือบร้อยปี ซ่ึงปลูกในสมยัท่ีฝร่ังเศสเขา้มายดึครองเซ่ียงไฮ ้

คํา่  รับประทานอาหารคํ่า  ณ ภัตตาคาร  นาํท่านชมกายกรรมสุดยอดของเซ่ียงไฮ ้ ใชทุ้นสร้างกว่า100 ลา้น 
หยวน เพียบพร้อมดว้ยฉากและเคร่ืองแต่งกายอนัวิจิตรตะการตา สัมผสัความมหศัจรรยข์องความสามารถทาง
ร่างกายของมนุษย ์ท่ีจะทาํใหท่้านตะลึง เช่น ยอ่ตวั, ต่อตวั, หมุนส่ิงของ, ข่ีมอเตอร์ไซคว์นในลูกกลม และ อ่ืนๆ
อีกมากมาย 

 พกัที ่HONGQIAO HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 

วนัทีส่อง       ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ชมปลาทีฮั่วก่าง -หมู่บ้านใบชาบ่อมังกร- หังโจวไนท์โชว์ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม... นาํท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมือง หังโจว 
โดยรถโคช้ปรับอากาศหงัโจวตั้งอยูท่างเหนือของมณฑล เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ปราก
กฎร่องรอยยอ้นหลงัไปไดถึ้ง 7,000 ปี ในสมยัราชวงศฉิ์น มีช่ือเรียกว่าเมืองเฉียนถงั สมยัราชวงศสุ์ยเปล่ียนเป็น
หงัโจว ต่อมาในสมยัราชวงศซ่์งใตไ้ดต้ั้งหางโจวเป็นเมืองหลวง หงัโจวเป็นเมือง งดงามดว้ยธรรมชาติ ทั้งภูเขา 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ เดก็ 1 ท่าน 
พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 

1 ท่าน 

เดก็ มเีตยีง 
พกักบัผู้ใหญ่2

ท่าน 

เดก็ ไม่มเีตียง พกัเดีย่ว 

10-14 ส.ค. 26,900 26,900 25,900 24,900 5,000 

29 ส.ค.- 2 ก.ย. 25,900 25,900 24,900 23,900 5,000 

12-16 ก.ย./26-30 ก.ย. 25,900 25,900 24,900 23,900 5,000 

วนัปิยะ 19–23 ต.ค. 27,900 27,900 26,900 25,900 5,000 

14-18 พ.ย. /28พ.ย.-02 ธ.ค. 25,900 25,900 24,900 23,900 5,000 

วนัรฐัธรรมนญู 06-10 ธ.ค. 26,900 26,900 25,900 24,900 5,000 

21-25 ธ.ค. 26,900 26,900 25,900 24,900 5,000 

ปีใหม่ 26-30 ธนัวาคม 28,900 28,900 27,900 26,900 5,000 

ปีใหม ่
28 ธนัวาคม -01 มกราคม 57 

30,900 30,900 29,900 28,900 
6,000 



ทะเลสาบ ตน้ไม ้และสวนจนไดรั้บสมญานามว่า “สวรรค์บนดิน” จากนั้นนาํท่านชม บ่อปลาฮัวก่าง อุดมดว้ย
ปลานานาชนิดอนัมีค่าและสวยงามเป็นอย่างมาก... จากนั้นนาํท่านสู่ หมู่บ้านใบชาบ่อมังกร ท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงมี
ผลผลิตอนัยอดเยีย่มของชาชนิดต่าง ๆ เช่น ชาผูเ่อ่อ,ชาอวู่หลง ชาผลไม ้ชามะลิ ชากุหลาบหลงจ่ิงฉา ”  ใหท่้าน
ไดมี้โอกาสล้ิมรสชาหลงจ่ิงช่ือดงั  โดยกล่าวกนัวา่ " ดื่มชาหลงจ่ิง เพยีง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวนั " 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร ... อาหารพเิศษ ไก่เศรษฐี หมูพนัปี... จากนั้นนาํท่านล่องเรือชม 
ทะเลสาบซีหู อนัสวยงาม วจิิตรตระการตา ชมทิวทศันสิ์บแห่งของทะเลสาบซีหูไดแ้ก่ ตว้นฉานเสียน, ชานถาน
อ้ินเหยยีน และหนานผงิ อ่วนจง เป็นตน้ ทะเลสาบแห่งน้ีมีพื้นท่ี 5.6 ตารางกิโลเมตร ลอ้มรอบดว้ยภูเขาสามดา้น 
อีกดา้นติดกบัเมือง ในทะเลสาบมีเกาะนอ้ยใหญ่ มีส่ิงก่อสร้างท่ีน่าแวะชม เช่น โคมหินสะทอ้นเงาจนัทร์ สวนท่า
ดอกไม.้.. 

คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร ... พเิศษ!!! อาหารเสฉวน สุดเลศิลํา้ทีสื่บทอดสูตรความอร่อยกนัมา
นาน และ ชมโชว์เปลีย่นหน้ากากอันน่าต่ืนตา ต่ืนใจ ด้วยการความสามารถในการเปลีย่นหน้ากากในเส้ียววินาท.ี.. 
นาํท่านชมโชวท่ี์สวยงาม NIGHT OF XIHU จากนั้นนาํท่านชมโชว ์ไนทอ์อฟซีหู สมัผสักบัการแสดง แสง สี 
เสียง พร้อมกบันกัแสดงร่วม 100 ชีวิต ท่ีจะมาบอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัเมืองหงัโจว นครแสนงามและ
ตาํนานการกาํเนิดทะเลสาบซีหู 

 พกัที ่NEW CENTURY HOTEL  หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัทีส่าม อู๋ซี–พระใหญ่หลงิซาน – ศาลฝานกง - ซูโจว -วดัซีหยวน - SUZHOU HARMONY TIMES SQUARE 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองอู๋ซี” จากนั้นนาํท่านชม พระใหญ่หลงิซานต้าฝอ 
ชมพระพทุธรูปปรางคย์นืองคใ์หญ่ตั้งอยูก่ลางแจง้มีความสูงถึง 88 เมตร อิสระใหท่้านกราบไหวเ้พื่อเป็นสิริ
มงคลจากนั้นนาํท่านชม  ศาลาฝานกงวดัหลงิซาน ตั้งอยูริ่มทะเลสาบไท่หูท่ีกวา้งใหญ่ อยูเ่ชิงเขาหลิงซานท่ี
สวยงาม เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ียิง่ใหญ่อลงัการ ศาลาฯ มีเสน้ผา่ศูนยก์ลางจากทิศใตถึ้งทิศเหนือ แบ่งกลุ่ม
สถาปัตยกรรมเป็นฝ่ังตะวนัออกและตะวนัตก มีพื้นท่ีกวา่ 7 หม่ืนตารางเมตร มีทางเดินเช่ือมระหวา่งตาํหนกักบั
อาคารต่างๆ บนหลงัคาเป็นพระเจดีย ์ 5 องค ์ดา้นหลงัเป็นแท่นเซ่นไหวบู้ชา รูปแบบสถาปัตยกรรมต่างกบัวดัวา
อารามทัว่ไปของจีน โดยใชหิ้นกอ้นใหญ่ทาํเป็นระเบียงยาว เสาคํ้าหลกัและเสาโคง้ยาว การสร้างหลงัคาโคง้สูง
และหอ้งโถงท่ีกวา้งใหญ่ ไม่เพียงแต่สะทอ้นใหเ้ห็นความยิง่ใหญ่ ลึกซ้ึงและสูงส่งของพทุธศาสนาเท่านั้น หาก
ยงันาํเอาวฒันธรรมดั้งเดิมมาผสมผสานกบัปัจจยัแวดลอ้มในปัจจุบนั นบัไดว้า่ เป็นสถาปัตยกรรมทางพทุธ
ศาสนาท่ียอดเยีย่มงดงามยิง่ ภายในศาลาฝานกงฯ มีผลงานการแกะสลกัไมตุ้งหยางท่ีละเอียดประณีต ภาพฝาผนงั
ดว้ยฝีมือของนกัเขียนภาพถํ้าตุนหวงท่ีมีช่ือเสียง เคร่ืองประดบัช้ินใหญ่ท่ีทาํดว้ยแกว้คริสตลัสี เคร่ืองเขินเมืองห
ยางโจวท่ีมีฝีมือบรรจงประณีต ภาพสีนํ้ามนัขนาดใหญ่ รวมทั้ง รูปสลกันูนสูง แสดงพทุธประวติั เหมือนเดินเขา้
สู่พิพิธภณัฑท่ี์เกบ็สะสมมรดกทางวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ศิลปหตัถกรรมอนัลํ้าค่าเหล่าน้ีต่างสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
วฒันธรรมท่ีมีประวติัอนัยาวนานอยา่งมีชีวติชีวา แสดงใหเ้ห็นถึงความสง่างามน่าเกรงขามและความยิง่ใหญ่ของ
พทุธศาสนา 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร อาหารพเิศษ ! ซ่ีโครงหมูอู๋ซิ  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองซูโจว มี

สุภาษติจีนกล่าวไว้ว่า "ในฟากฟ้ามีสวรรค์ ในแผ่นดินมีซูโจว" เป็นเพราะเมืองน้ีมีช่ือเสียงเร่ืองสวนและ
คฤหาสน์ จนไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ถึง 4 แห่ง เป็นเมืองท่ีมีแม่นํ้ าและลาํคลองมาก บา้นเรือนประชาชน
สร้างอยูริ่มนํ้าเป็นส่วนใหญ่ ผา้ปักไหมของซูโจวมีช่ือเช่นกนั เป็น 1 ใน 4 ของแหล่งปักไหมข้ึนช่ือของจีน (อีก 3 



แห่ง ไดแ้ก่ กวางเจาในมณฑลกวางตุง้ ฉงัชาในมณฑลฆูหนาน และเฉิงตูในมณฑลเสฉวน ใหท่้านไดช้ม
ทศันียภาพสองขา้งทาง นาํท่านชม โรงงานผ้าไหม พบกบัแฟชัน่โชว ์กบัสาวงามตาชั้นเดียวท่ีจะมาเดินแบบโดย
ใส่ชุดก่ีเผา้หรือชุดต่าง ๆ ท่ีทาํจากผา้ไหมชั้นดี และผา่นการออกแบบโดยแฟชัน่นิสช่ือดงัของประเทศ...  จากนั้น
นาํท่านสู่ SUZHOU HARMONY TIMES SQUARE เป็นแหล่งรวมความทนัสมยัแห่งใหม่ของซูโจว มี JIU 
GUANG DEPARTMEAT เป็นตน้ อีกทั้งท่านจะไดช้ม SKY SCREEN ยาว 500 เมตร นบัเป็น LED SCREEN 
จอยกัษบ์นเพดานแบบช้ินเดียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
    พกัที ่GLORIA  HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัทีส่ี่            อู๋ซิ-ทะเลสาบไท่หู - เซ่ียงไฮ้ –ตลาดเฉินหัวเม่ียว-นวดฝ่าเท้า – สวนEXPO  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ....จากนั้นนาํท่านเดินทางชมทะเลสาบไท่หูทะเลสาบกวา้งใหญ่ท่ีมีพื้นท่ี
ติดต่อกบัหลายเมือง และเป็นทะเลสาบท่ีมีการเพาะเล้ียง ไข่มุกนํา้จืด ท่ีข้ึนช่ือในประเทศจีน และท่ีน่ีท่าน
สามารถหาเลือกซ้ือไข่มุก และผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากไข่มุกในราคาถูกแสนถูก   เดินทางกลบัสู่ มหานครเซ่ียงไฮ้ ซ่ึง
ถือเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่ยคุสามก๊ก (475-221 ปีก่อนคริสตกาล) เดิมช่ือวา่ เซิน (Shen) ตามช่ือเจา้เมือง ต่อมา
เปล่ียนเป็น หู ้ แปลวา่ไซดกัปลา เพราะเม่ือ 5,000 ปีก่อน แถบน้ีเคยเป็นทะเลมาก่อน และมีหมู่บา้นชาวประมง 
ถึงสมยัราชวงศซ่์งไดเ้ปล่ียนแปลงเป็นเซ่ียงไฮ ้ ซ่ึงขณะนั้นเป็นเพยีงตาํบลเลก็ๆ คริสตศ์ตวรรษท่ี 17–18เซ่ียงไฮก้
ลายเป็นเมืองท่าหนา้ด่านเพราะมีลาํคลองและทะเลสาบเช่ือมถึงแหล่งผา้ไหมและเกษตรกรรม มีคลองใหญ่ หรือ 
คลองจกัรพรรดิท่ีขดุข้ึนในสมยัโบราณเช่ือมถึงกรุงปักก่ิง ซ่ึงอยูท่างเหนือ หลงัจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 1848 
ชาวต่างชาติเร่ิมเขา้มาเช่าเขตพื้นท่ีหลายแห่ง เซ่ียงไฮจึ้งกลายเป็นเมือง ท่าการคา้นานาชาตินบัแต่นั้นมา ผลจาก
การแบ่งเขตพื้นท่ีใหช้าวต่างชาติเช่า ทาํใหใ้จกลางเซ่ียงไฮจึ้งเตม็ไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมท่ีมีลวดลาย
สวยงามตามแบบฉบบัยโุรป จนไดรั้บขนานนามวา่เป็น “ นครปารีสแห่งตะวนัออก ” ปัจจุบนัเซ่ียงไฮเ้ป็น
ศูนยก์ลางอุตสาหกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดของจีน มีชาวต่างชาติเขา้มาลงทุนทาํธุรกิจมากมาย ตวัเมืองเซ่ียงไฮต้ั้งอยูริ่ม
แม่นํ้าหวงผู ่ห่างจากปากแม่นํ้าแยงซีเกียง 17 ไมล ์แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผูต่งใหม่ และเขตผูซี่เมืองเก่า กั้น
โดยแม่นํ้าหวง 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร    นาํท่านสู่สวน EXPO ใหท่้านชมหอท่ีระลึกต่างๆ ท่ีเคยเป็นส่วน
หน่ึงของงาน EXPO 2010 อนัยิง่ใหญ่ หลงัจบงานไดย้กหอบางส่วนมามาไวท่ี้สวนแห่งน้ี   จากนั้นใหท่้านชอ้ป
ป้ิงท่ี ย่านเฉินหวงัเม่ียว ตลาดร้อยป◌ ีซ่ึงเป็นตลาดเก่าของคนเซ่ียงไฮ ้ถ่ายภาพกบับา้นเก่ากวา่ร้อยปีท่ียงัคงความ
งดงาม และชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง เส้ือผา้ หรือจะลองชิมเส่ียวหลงเปาขนาดร้านกาแฟดงั เม่ือเขา้มาอยูบ่ริเวณน้ี 
ยงัตอ้งลดโทนสีของโลโกต้วัเอง เพื่อใหเ้ขา้กบัสถานท่ีแห่งน้ี เรียกไดว้า่ เขา้เมืองตาหล่ิว ตอ้งหล่ิวตา 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร SPECIAL!!! GOLDEN JAGUAR  อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติระดับ 6 
ดาว ทีอ่ยู่ย่านช้อปป้ิงช่ือดงั เพือ่ให้ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 200 ชนิด อาท ิ หูฉลามรังนก หอยนางรม ปลา
ดิบ สเต๊กเนือ้ เป็ด ไก่งวง แพะย่าง กุ้งทอด ติ่มซํา รวมถึงเค้กหลากหลายชนิด พเิศษ!!!!! เคร่ืองดื่มไม่อั้น เช่น 
ชาเขียวหลงจ่ิง ชาอวู่หลง นํา้ผลไม้ เบียร์ท้องถ่ิน ไวน์แดงท้องถ่ิน และ ไอศกรีม ยีห้่อ Haagen Dazs... 

 พกัที ่HONGQIAO HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 



วนัทีห้่า    เซ่ียงไฮ้ –ว่ายทาน-ถนนนานกงิ  – รถไฟแม่เหลก็- กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  นาํท่านไปสู่ ถนนนานกงิลู่ ถนนแห่งน้ีเปรียบเสมือน ยา่นสีลม ของ
เมืองไทย และคลา้ย ถนนออร์ชารดข์องเมืองสิงคโปร์ ถนนน้ีมีความยาวถึง 5 กม. มีหา้งสรรพสินคา้มากมายอยู่
บนถนนแห่งน้ียา่นน้ีเป็นยา่นท่ีคึกคกั และทนัสมยัท่ีสุดในเมืองเซ่ียงไฮใ้หท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ Brand name 
จากหา้งสรรพสินคา้ใหท่้านเลือก ซ้ือมากมาย จากนั้นนาํท่านชม หาดว่ายทนั ในสมยัก่อนเรียกวา่หาดเจา้พอ่เซ่ียง
ไฮ ้ ชมววิทิวทศัน ์ และทศันียภาพของ แม่นํ้าหวงผู ่ ในอดีตเป็นท่ีเช่าของบรรดาประเทศนกักล่าอาณานิคม ส่ิง
ปลูกสร้างจึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกและฝ่ังเมืองใหม่เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีทนัสมยัท่ีสุดของจีนซ่ึงมีตึกท่ีสูง
ท่ีสุดของเมืองจีน หลงัจากนั้นนาํท่านไปผอ่นคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการ นวดฝ่าเท้า เป็นการแช่เทา้ดว้ยยา
สมุนไพรจีน และนวดผอ่นคลายท่ี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัการแพทยโ์บราณ
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัการส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปีพร้อมรับฟังกาวินิจฉยัโรคโดยแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญ  จากนั้นนาํท่านไปเขตเมืองให ม่ pudong  จากนั้นนาํท่านชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหมข้อง
โรงงานเป่าฝู่ ถงัผลิตยา “บัวหิมะ” ท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของเมืองจีน 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร   จากนั้นนาํท่าน ชิมชา ท่ีมีช่ือเสียงของปักก่ิง เช่น ชาผูเ่อ่อ,ชา
อวูห่ลง ชาผลไม ้ชามะลิ ชากหุลาบ  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่สนามบินโดย รถไฟแม่เหลก็ ซ่ึงเป็นรถไฟลอย
ฟ้าท่ีวิ่งเร็วท่ีสุดในโลก กล่าวคือ 1 ชัว่โมง ใชเ้วลาวิ่ง 430 กม. /ชม.รถไฟแม่เหลก็น้ีไม่ใชล้อ้แต่ใชพ้ลงังาน
ขบัเคล่ือนจากสนามแม่เหลก็เพื่อยกตวัและเร่งความเร็ว รถไฟแม่เหลก็ไดเ้ปิดใชง้านเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2547 
ในเสน้ทางเช่ือมจากสถานีหลงหยงั สู่สนามบินผูต่ง นครเซ่ียงไฮ ้ซ่ึงมีระยะทาง 30 กิโลเมตร โดยใชเ้วลาเพียง 8 
นาที 

17.20  น.     นําท่านเดินทางกลบักรุงเทพฯ  เดินทางกลบั กรุงเทพฯ  โดยเทีย่วบินที ่TG 665 
21.15  น.      สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพ 

******************ขอบคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ****************** 

หากท่านทีต้่องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนทาํการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมืองจนี ทุกเมือง กาํหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมือง

ให้นักท่องเทีย่วทัว่ไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คอื บวัหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก ซ่ึงจําเป็นต้องบรรจุใน
โปรแกรมทวัร์ ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้กบันักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้อง
รบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน 

อตัราค่าบริการนีร้วม   
 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป–กลบั  ช้ันประหยดั  // ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 ค่าทีพ่กัโรงแรมระดับมาตรฐาน  ระดับ 4 ดาว // ค่าพาหนะนําเทีย่วตามสถานทีต่่างๆดังระบุ  

 ค่าอาหาร, เคร่ืองดื่มตามทีร่ะบุในโปรแกรมการเดินทาง // ค่าระวางกระเป๋าเดินทางนํา้หนักไม่เกนิท่านละ 20 ก.ก. 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม   

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด // ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น   
ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัทท์างไกล , ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั , ค่าซกั รีด  

 สินนํา้ใจสําหรับไกด์  คนขับรถ  และหัวหน้าทวัร์ ซ่ึงมิได้เป็นการบงัคบั  แต่นิยมให้ทีท่่านละประมาณ 500.-ขีน้ไป 
หมายเหตุ    



 เอกสารทีต้่องใช้ : หนังสือเดนิทางทีย่งัมีอายุใช้ได้จนถึงวนัเดินทางต้องไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน 
 สํารองทีน่ั่ง     ท่านละ 5000 บาท  เพือ่เป็นการยนืยนัการเดินทาง // ส่วนทีเ่หลอื 15 วันก่อนออกเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลกิการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปได้อย่าง

น้อย 15 ท่าน   ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด  หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการหรือนาํคณะเดินทางโดยไม่มี
หวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยแต่มีผูดู้แลเม่ือท่านเดินทางถึงฮ่องกง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ข
ได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้
ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 ทุกท่ีนัง่มีประกนัอุบติัเหตุวงเงิน หน่ึงลา้นบาท (ค่ารักษาพยาบาล หา้แสนบาท) 
 ราคาอาจมีการปรับข้ึนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีอตัราแลกเงินมีการเปล่ียนแปลงจนกระทบกบัราคา

ทวัร์หรือสายการบินปรับข้ึนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ / หรือรัฐบาลจีนและฮ่องกงประกาศปรับราคาค่าบตัรผา่นประตู
สถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอยีดการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน 
กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วน ด้วยภาษาองักฤษ (พมิพ์ใหญ่) 

ช่ือ-นามสกุล ............................................................................................................................................................................................. 
สถานะภาพ   โสด   แต่งงาน    ม่าย   หย่า 
ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้............................................................................................................................................................................. 
ช่ือท่ีทาํงาน/ โรงเรียน .......................................................................... ตาํแหน่ง / ชั้น ............................................................................. 
ท่ีอยู ่........................................................................................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศพัทบ์า้น ............................................. ท่ีทาํงาน/โรงเรียน ........................................... มือถือ ................................................. 
ช่ือผูติ้ดต่อ(กรณีฉุกเฉิน) ........................................................................... เบอร์โทรศพัท.์....................................................................... 
(กรุณาแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน ... สําคัญมาก) 
รายช่ือผู้ที่ร่วมเดินทางด้วย :  
1. ...................................................................................อาชีพ..........................................ความสัมพนัธ์ ................................................ 
2. ...................................................................................อาชีพ..........................................ความสัมพนัธ์ ................................................ 
3. ...................................................................................อาชีพ..........................................ความสัมพนัธ์ ................................................ 
ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางให้ท่าน 

 ออกค่าใชจ่้ายเอง   ผูป้กครองออกค่าใชจ่้ายให ้  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................... 
ท่านมีประกนัสุขภาพครอบคลุมในการไปจีนหรือไม่  มี   ไม่มี 

ถ้าม ีกรุณาระบุช่ือบริษัทประกนั............................................................................................................................................................... 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนมาก่อนหรือไม่   เคย   ไม่เคย 

ถ้าเคย กรุณาระบุวนัที.่..............................................สถานที่................................................วตัถุประสงค์................................................ 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปประเทศอืน่หรือไม่  เคย   ไม่เคย 
ถ้าเคย กรุณาระบุวนัที.่..............................................ประเทศ................................................วัตถุประสงค์................................................ 

 เอกสารวซ่ีา 
1. หนังสือเดนิทางทีม่ีอายุเหลอื จนถงึวนัเดนิทางไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน 
2. หนังสือเดนิทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทบัตราอย่างน้อย 2 หน้าเตม็   
3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ 1 ใบ  ** ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน ** อดัภาพด้วยกระดาษปรกต*ิ* พืน้หลงัสีขาว 
4. หลกัฐานการรับรองการทาํงาน จากบริษทั พร้อมระบุช่ือท่านเป็นพนักงาน 
 กรณมีิได้ทาํงานบริษทัต้องนําส่งสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ อพัเดทล่าสุดย้อนไป 6 เดอืน 
/ กรณไีม่มีสมุดบัญชีออมทรัพย์ ต้องยืน่หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายจากบุคคลอืน่และสมุดบัญชีย้อนหลงั 6 เดอืน
ของผู้ทีรั่บรอง 
***หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามพนักงานขาย***  
***รบกวนกรอกรายละเอยีดให้ครบเน่ืองจากสถานฑูลจีนมกีารเปลีย่นแบบฟอร์มการยืน่วซ่ีาจึงต้อง
มข้ีอมูลเพิม่เตมิ***   


