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วนัแรก  กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง) – เซีย่งไฮ ้(ทา่อากาศยานนานาชาตซิ่างไหผู่ต่ง) 

18.30 น. พรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประตูหมายเลข 5 เคานเ์ตอร ์6    

สายการบนิ นกสกู๊ต NOK SCOOT (XW) พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวย
ความสะดวกในการเชค็อนิ 

21.20 น. ออกเดนิทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ  ้ประเทศจนี โดยสายการบิน NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW858   

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

02.20 +1 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง มหานครเซีย่งไฮ ้ประเทศจนี (เวลาทอ้งถิน่ประเทศ

จนี เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ น าท่าน

เดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ัก 

พกัที ่ VENUS INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เซีย่งไฮ ้- อูซ๋ ี- พระใหญห่ลงิซาน(รวมรถไฟฟ้า) – ศาลาฝานกง – รา้นไขม่กุ – เมอืงเจยีซนิ 
                      ชอ้ปป้ิงเมอืงโบราณเยืย่เหอ  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม (1) 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอู๋ซ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง)  ซ ึง่ไดร้ับการขนานนามว่า       
“เซีย่งไฮน้อ้ย” เนื่องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมทีม่ทีะเลสาบไท่หูลอ้มรอบ ทะเลสาบไทหู่ เป็น 1 ใน 5 แห่ง

ทะเลสาบน ้าจืดทีม่ีขนาดใหญ่ของจนี เป็นเมอืงเกา่แกป่ระวัตศิาสตรย์าวนานร่วมสามพันกว่าปีในยุคราชวงศ์

โจวและฉนิ  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนซูีโ่ครงหมอููซ๋ ี(2) 
น าท่านสกัการะ พระใหญ่หลงิซานตา้ฝอ (รวมรถแบตเตอรี)่ น าท่านชมพระพุทธรูปปางหา้มญาตทิอง
ส ารดิองคใ์หญ่ทีเ่ขาหลงิซาน ซึง่มีความสงู 88 เมตร หนัก 700 ตนั ประทบัอยู่บนเนนิเขาหลงิซาน หันพระ

พักตรอ์อกสูท่ะเลสาบไท่หู เป็นพระพุทธรูปทีม่ีพระพักตรง์ดงาม ทีเ่มื่อเดนิไปทางใด  ก็เหมือนว่าองคพ์ระ
ก าลังมองตามเราอยู่ ทุกวันวัดหลงิซานยังมีจุดแสดงรูปปั้นจ าลองพระพุทธเจา้ก าเนดิในดอกบัว โดยกลีบ

ดอกบัวคอ่ยๆบานออก ผสานกบัการแสดงน ้าพุดนตรี จนกระทัง่ก าเนดิพระพุทธเจา้ข ึน้ เป็นการแสดงทีน่่าตืน่
ตาตืน่ใจ  

 
น าทา่นชม ศาลาฝานกง สถาปัตยกรรมอันยิง่ใหญ่ของวัดหลงิซานสรา้งขึน้เมือ่วันที่ 23 พฤศจกิายน ค.ศ.

2008 ใชเ้วลาก่อสรา้งนาน 2 ปี ตัง้อยู่อยู่บนเชงิเขาหลงิซานรมิทะเลสาบไท่หูที่กวา้งใหญ่  เป็นกลุ่ม
สถาปัตยกรรมทีย่ ิง่ใหญ่อลังการ สะทอ้นใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรมที่มีประวัตอิันยาวนานและความยิง่ใหญ่ของ
พุทธศาสนา ซึง่ศาลานี้เคยถูกใชเ้ป็นสถานทีจ่ัดการประชมุพุทธศาสนาโลก (World Buddhist Forum) ครัง้

ที ่2 ในวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ.2009 ตัวศาลาแบ่งกลุ่มสถาปัตยกรรมออกเป็นฝ่ังตะวันออกและตะวันตก มี
ทางเดนิเชือ่มระหว่างต าหนักกบัอาคารตา่งๆ บนหลงัคาเป็นพระเจดยี ์5 องค ์ดา้นหลงัเป็นแทน่เซน่ไหวบู้ชา 
รูปแบบสถาปัตยกรรมต่างกับวัดวาอารามทั่วไปของจีน โดยใชห้นิกอ้นใหญ่ท าเป็นระเบยีงยาว เสาค ้าหลัก

และเสาโคง้ยาว การสรา้งหลังคาโคง้สงูและหอ้งโถงทีก่วา้งใหญ่ ไม่เพียงแต่สะทอ้นใหเ้ห็นความยิง่ใหญ่ 
ลกึซึง้และสงูสง่ของพุทธศาสนาเทา่นัน้ หากยังเอาวัฒนธรรมดัง้เดมิมาผสมผสานกบัปัจจัยปัจจุบัน นับไดว้่า 

เป็นสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาทีย่อดเยีย่มงดงามยิง่ 



  

- 3 - 

RYRK191105 

 
น าท่านชม รา้นไข่มุก เลือกซื้อครีมไข่มุกบ ารุงผวิ ที่สกัดมาจากไข่มุกน ้าจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ 
รวมถงึเครือ่งประดบัตา่งๆจากไขมุ่ก 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจยีซงิ ตัง้อยู่ใจกลางทีร่าบหังเจยีหูของดนิดอนสามเหลีย่มแม่น ้าแยงซ ีเป็น

เมอืงส าคญัแห่งหนึง่ ตามพื้นทีร่าบดนิดอนสามเหลีย่มแม่น ้าแยงซ ีซึง่อยู่ห่างจากนครเซีย่งไฮ ้เมอืงหังโจว 
ซูโจวและหูโจวไม่ถงึ 100 กโิลเมตร เนื่องจากตัง้อยู่ระหว่างเมืองซูโจวกับหังโจวที่เสมือนหนึ่งดนิแดน

สวรรคข์องมวลมนุษย ์จงึมีส่วนไดเ้ปรียบทางภูมปิระเทศ เมืองเจียซงิมีทรัพยากรดา้นการท่องเที่ยวอุดม
สมบูรณ์และมีทัศนียภาพที่สวยงาม จงึไดร้ับการคัดเลอืกว่า เป็นเมืองท่องเทีย่วทีย่อดเยี่ยมและเมืองแบบ
สวนระดบัชาตขิองจนี 

 จากนัน้น าทา่นสู ่เมอืงโบราณเยือ่เหอ หรอื เมืองสายน ้าพระจันทร ์เป็นชือ่ทีถู่กตัง้ข ึน้ตามระบบคลองของ
เมอืงทีม่ลีักษณะโคง้เหมอืงพระจันทรเ์สีย้ว ทีแ่ห่งนี้เคยเป็นศนูยร์วมการคา้ขาย และอุสาหกรรมเบา ปัจจุบัน

ถกูพัฒนาใหก้ลายมาเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว ทีม่รีา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (3) 
พกัที ่ RAMADA HOTEL JIAXING ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ลอ่งเรอืทะเลสาบหนานห ู – ศาลาเหยยีนหยูโหลว – ชมสวนMR.IRON – รา้นผลติภณัฑย์าง
โอโซน        รา้นผา้ไหม – เซีย่งไฮ ้– ยา่นซนิเทยีนตี ้  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4) 
น าท่าน ล่องเรอืทะเลสาบหนานหู ชมความงดงามของทะเลสาบหนานหูที่มีฉากหลังเป็นเมืองเจียซงิ มี

ขนาดพื้นที่ 0.54 ตารางกโิลเมตร ตัง้อยู่ใจกลางเมืองทางทศิใตข้องเมืองเจียซนิ หรือเป็นทีรู่จ้ักกันในชือ่ 
“ทะเลสาบเป็ดแมนดารนิ” มาจากรูปร่างของทะเลสาบเมื่อมองจากมุมสงู ทะเลสาบแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มี
ความส าคัญอย่างหนึ่งทางประวัตศิาสตร์ น่ันคือเป็นสถานที่ซ ึ่งใชใ้นการจัดประชุมครั ้งแรกของพรรค

คอมมวินสิตจ์นี เมือ่ปี 1921 โดยเดมิทกีารประชมุถกูจัดขึน้ทีเ่ซีย่งไฮ ้แตเ่นือ่งจากปัญหาเรือ่งความปลอดภยั
จงียา้ยมาจัดประชมุบนเรือซึง่แล่นในทะเลสาบแทน พรรคคอมมวินสิตจ์ีนจงึเรยีกไดว้่าถอืก าเนิดขึน้จากที่

นี่เอง ดงันัน้ในบรเิวณทะเลสาบนี้มอีนุสรณ์สถานทีร่ะลกึของการปฏวิัตอิยู่ดว้ย 
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จากนัน้น าท่านขึน้ชม ศาลาเหยยีนหยูโหลว เป็นสถานทอ่งเทยีวส าคญัของเมอืงเจียซงิสรา้งในสมัยโฮ่วจิง้ 
(ค.ศ. 936-947) ตัง้อยู่บนเกาะกลางทะเลสาบหนานหู ตัวศาลามสีองชัน้สงูประมาณ 20 เมตร พืน้ประมาณ

ที ่640 ตารางเมตรพาทุกท่านชม สวน MR.IRON เป็นศลิปะร่วมสมัยทีน่ าเหล็กทีไ่ม่ไดใ้ชง้านแลว้มาท า
เป็นงานศลิปะเพื่อรักษสิง่แวดลอ้ม และเป็นพื้นที่แสดงออกของศลิปินรุ่นใหม่ ท่านจะไดพ้บกับหุ่นยนต์

รูปแบบตา่ง ๆ อาทเิชน่ หุ่นยนตจ์ากภาพยนตรเ์รือ่ง ทรานฟอรเ์มอร ์เป็นตน้  
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่มหานครเซีย่งไฮ ้มหานครทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศจนี ตัง้อยู่บรเิวณปากแม่น ้าแยงซ ี

เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวันออกเฉียงใต ้มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากร
ประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมอืงทา่พาณชิยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจนีใต ้ทีไ่ดร้ับการพัฒนาจนถกูขนานนามว่า 
“นครปารสีแห่งตะวันออก” ระหว่างทางน าท่านแวะ รา้นผา้ไหม ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศของจีน  ใหท้่านได ้

เลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจากผา้ไหม เชน่ผา้ห่ม เสือ้ผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 
จากนั้นน าท่านสู ้รา้นผลติภณัฑย์างโอโซน ใหท้่านไดเ้ลือกชมสนิคา้และผลติภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อ

สขุภาพชนดิตา่งๆ 
จากนัน้น าท่านสู ่ย่านซนิเทยีนตี ้เป็นหนึง่ในย่านการคา้และแหล่งท่องเที่ยวทีค่กึคักทีส่ดุในนครเซีย่งไฮ ้
อดตีเคยเป็นเขตบา้นก่ออฐิสเีทาสไตลส์อืคู่เหมนิ ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์พเิศษของเซี่ยงไฮ ้

ตอนหลังไดร้ับการปรับปรุงจากรัฐบาลใหเ้ป็นย่านถนนคนเดนิ กลายมาเป็นสถานที่เทีย่วทีฮ่ติตดิอันดับคน
เซี่ยงไฮไ้ดใ้นเวลาอันสัน้ มีสถาปัตยกรรมทัง้เก่าแก่และทันสมัยผสมผสานกัน มีรา้นอาหาร รา้นคา้ และ

สถานบันเทงิสไตลต์ะวันออกและตะวนัตกหลอมรวมกนั อกีทัง้ยังไดร้ักษาบรรยากาศดัง้เดมิ และวัฒนธรรมที่
มเีอกลกัษณ์แบบเซีย่งไฮเ้อาไวอ้ย่างลงตัว ทกุวันนี้ ซนิเทยีนตีไ้ดก้ลายเป็นสญัลักษณ์ทางวัฒนธรรมเซีย่ง
ไฮไ้ปแลว้ 

 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนไูกแ่ดง (6) 

พกัที ่ VENUS INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ) – ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์ – หาดไวท่าน – รา้นหยก – ตลาด 100 ปี เฉนิ
หวงัเมีย่ว 

 ชมรา้น STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญท่ีส่ดุในโลก – ชอ้ปป้ิงถนนนานกงิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (7) 

น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้เพือ่สขุภาพ ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไม่ซ ้า

ใคร พรอ้มชมครีมเป่าซู่ถัง หรือทีรู่จ้ักกันดใีนชือ่ “บวัหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม  ผุ
พอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามัญประจ าบา้น   

น าท่านลอดผ่าน อโุมงคเ์ลเซอร ์เป็นอุโมงคล์อดแม่น ้าสายแรกในประเทศจนี เพื่อขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มใช ้

เวลาประมาณ 5 นาท ีภายในอุโมงคต์กแต่งดว้ยเเสงเลเซอร ์เป็นรูปตา่งๆ ตืน่ตาตืน่ใจ แสง ส ีเสยีง ภายใน
อุโมงคเ์ปลีย่นแปลงตลอดระยะทาง บางชว่งท าใหรู้ส้กึเหมือนเดนิทางอยู่ในหว้งอวกาศเลยทเีดยีว อุโมงค์

เลเซอรม์ีความลกึลงไปจากพื้นแม่น ้า 9 เมตร ความยาว 646.70 เมตร สรา้งเสร็จ เมื่อปี ค.ศ. 2000 ถอืว่า
เป็น 1 ใน 5 อย่างทีนั่กทอ่งเทีย่วทีไ่ปเยอืนเซีย่งไฮต้อ้งหา้มพลาด  
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จากนัน้น าท่านสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ซ ึง่ไม่ไดเ้ป็นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แตเ่ป็นย่านถนนรมิแม่น ้า
ทีม่ีความยาว 1.5 กโิลเมตร ไปตามรมิแม่น ้าหวงผู่ฝ่ังตะวันตกซึง่อยู่ในย่านเมืองเก่า หาดไว่ทันยังเคยเป็น

สถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรท์ีโ่ดง่ดงัเรือ่ง “เจา้พ่อเซีย่งไฮ”้ ซ ึง่ถา่ยทอด เรื่องราวของเจา้พ่อเซีย่งไฮ ้ทีเ่กดิข ึน้
ในยุคทีเ่มืองเซีย่งไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พ่อหลายแก๊ง แย่งชงิอ านาจกันใหวุ้่นวายไปหมด หาดไว่ทันจงึมีชือ่ที่

รูจ้ักในหมู่นักทอ่งเทีย่วชาวไทยว่า "หาดเจา้พ่อเซีย่งไฮ"้ น่ันเอง 

 
 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนเูสีย่วหลงเปา (8) 
น าทา่นชม รา้นหยก  ซ ึง่เป็นเครือ่งประดบัน าโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอันล ้าคา่แกค่นทีท่า่นรัก     

จากนั้นน าท่านสู่ “ตลาดเฉนิหวงัเมีย่ว” หรือตลาดรอ้ยปี เซีย่งไฮ ้เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ ้

อาคารบา้นเรอืนบรเิวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศห์มงิและชงิ แตท่ าเป็นรา้นขายของมทีัง้ของ
พื้นเมืองโบราณ ของที่ระลกึ และสนิคา้สมัยใหม่อย่างรองเทา้กีฬา กระเป๋า อีกทัง้ยังมีรา้นขายขนมและ

อาหารพืน้เมอืงอกีมากมาย  ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 
 

 
น าท่านชมรา้น STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ ้มาพรอ้มกับความ
ยิง่ใหญ่อลังการ ครองต าแหน่งสตารบ์ัคสท์ี่ใหญ่และสวยที่สดุในโลก ซึง่ไดท้ าการเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 6 

ธันวาคม 2017 มีเนื้อทีใ่หญ่โตถงึ 2,787 ตารางเมตร ดา้นบนของรา้นตกแต่งดว้ยแผ่นไมรู้ปหกเหลีย่มซึง่
เป็นงานแฮนดเ์มดจ านวน 10,000 แผ่น  ดา้นในมเีคาน์เตอรท์ีย่าวทีส่ดุ ซ ึง่มีความยาวถงึ 26.9 เมตร ครอง
ต าแหน่งเคาน์เตอรข์องสตารบ์ัคสท์ี่มีความยาวที่สุดในโลก มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด 

รวมทัง้เครือ่งดืม่ทีม่เีฉพาะสาขานี้เพยีงแห่งเดยีว 
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และทีต่ัง้ตระหง่านอยู่กลางรา้นคอืถังคั่วกาแฟทองเหลอืงขนาด 40 ตัน สงูเท่าตกึ 2 ชัน้ ประดบัประดาดว้ย
แผ่นตราประทบัแบบจนีโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึง่บอกเลา่เรือ่งราวความเป็นมาของสตารบ์ัคส ์กาแฟที่

คัว่ในถงัทองเหลอืงนี้จะถกูสง่ผ่านไปตามทอ่ทองเหลอืงดา้นบน ซึง่จะท าใหเ้กดิเสยีงราวกบัเสยีงดนตร ี 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (9) 

น าท่านเดนิทางสู ่ถนนนานกงิ สัมผัสความมีชวีติชวีาของย่านการคา้ที่มีชือ่เสยีงที่สุดในเซี่ยงไฮ ้พรอ้ม
รา้นคา้รมิถนนทัง้แบบหรูหราและดัง้เดมิ ถนนนานกงิเป็นย่านการคา้ที่คกึคักที่สุดแห่งหนึ่งในเมือง มี
ประวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 100 ปี ปัจจุบันย่านนี้ผสมผสานระหว่างศนูยก์ารคา้บนอาคารสงูและอาคารสไตล์

โคโลเนียลปะปนไปกบัรา้นคา้รมิถนน คน้หาสนิคา้แบรนดห์รู รา้นอาหารฟาสตฟ์ู้ดนานาชาต ิและรา้นขายผา้
ไหมและหยก สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง 

 

วนัทีห่า้ เซีย่งไฮ ้(สนามบนิซา่งไหผู่ต่ง) – กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

03.35 น. น าทกุทา่นเหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW857  

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

07.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 
 
 

 

 

☺☺☺☺ ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ☺☺☺☺ 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

เด็ก  
อายตุ า่กวา่ 18 ปี 

พกัเด ีย่วเพิม่ 

22 – 26 มนีาคม 2562 9,999 12,999 3,500 

29 ม.ีค. – 02 เม.ย.2562 9,999 12,999 3,500 

03 – 07 เมษายน 2562 10,999 13,999 3,500 

04 – 08 เมษายน 2562 11,999 14,999 3,500 

12 – 16 เมษายน 2562 15,999 18,999 4,500 

13 – 17 เมษายน 2562 15,999 18,999 4,500 

18 – 22 เมษายน 2562 9,999 12,999 3,500 

19 – 23 เมษายน 2562 9,999 12,999 3,500 

27 เม.ย. – 01 พ.ค.2562 11,999 14,999 3,500 

28 เม.ย. – 02 พ.ค.2562 11,999 14,999 3,500 

08 – 12 พฤษภาคม 2562 10,999 13,999 3,500 

10 – 14 พฤษภาคม 2562 9,999 12,999 3,500 

16 – 20 พฤษภาคม 2562 11,999 14,999 3,500 

17 – 21 พฤษภาคม 2562 11,999 14,999 3,500 

24 – 28 พฤษภาคม 2562 9,999 12,999 3,500 

30 พ.ค. – 03 ม.ิย.2562 9,999 12,999 3,500 

31 พ.ค. – 04 ม.ิย.2562 9,999 12,999 3,500 

07 – 11 มถินุายน 2562 9,999 12,999 3,500 

14 – 18 มถินุายน 2562 9,999 12,999 3,500 

21 – 25 มถินุายน 2562 9,999 12,999 3,500 

28 ม.ิย. – 02 ก.ค.2562 9,999 12,999 3,500 
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05 – 09 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 3,500 

12 – 16 กรกฎาคม 2562 12,999 15,999 3,500 

13 – 17 กรกฎาคม 2562 13,999 16,999 3,500 

14 – 18 กรกฎาคม 2562 11,999 14,999 3,500 

25 – 29 กรกฎาคม 2562 12,999 15,999 3,500 

26 – 30 กรกฎาคม 2562 12,999 15,999 3,500 

02 – 06 สงิหาคม 2562 8,999 11,999 3,500 

09 – 13 สงิหาคม 2562 11,999 14,999 3,500 

16 – 20 สงิหาคม 2562 9,999 12,999 3,500 

23 – 27 สงิหาคม 2562 9,999 12,999 3,500 

30 ส.ค – 03 ก.ย.2562 9,999 12,999 3,500 

06 – 10 กนัยายน 2562 9,999 12,999 3,500 

13 – 17 กนัยายน 2562 9,999 12,999 3,500 

20 – 24 กนัยายน 2562 9,999 12,999 3,500 

26 – 30 กนัยายน 2562 9,999 12,999 3,500 

11 – 15 ตลุาคม 2562 12,999 15,999 3,500 

12 – 16 ตลุาคม 2562 11,999 14,999 3,500 

17 – 21 ตลุาคม 2562 10,999 13,999 3,500 

19 – 23 ตลุาคม 2562 12,999 15,999 3,500 

23 – 27 ตลุาคม 2562 13,999 16,999 3,500 

25 – 29 ตลุาคม 2562 10,999 13,999 3,500 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื ใบชา, หยก, 

บวัหมิะ, ผลติภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไข่มุก ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทาง
บรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้
ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้น

รฐับาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/รา้น/ทา่น 
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• ณ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะมีชา่งภาพมาถา่ยรูปแลว้มาจ าหน่ายในวันสดุทา้ย ลกูทัวรท์่านใดสนใจสามารถซือ้ได ้
แตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ โดยไม่มกีารบังคบัลกูทวัรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตัว๋ เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และค านงึถงึ

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ช ิน้ ไม่เกนิ 20 กก.        

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่วซีา่แบบกรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท   

     (ส าหรับพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นัน้)   

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่ว  

     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,800 บาท** 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเที่ยวตอ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาท ต่อท่านเพือ่ส ารองทีน่ ัง่ หรอืช าระ เต็มจ านวน 
ส าหรบัวนัเดนิทางทีร่าคาทวัรไ์มถ่งึ 10,000 บาท  

ช าระเงินโดยโอนเงินเขา้บญัชีกรรมการบรษิัท รกัยิ้ มทวัร ์ชื่อบญัชี : อรนิทรช์ยา  บรรเจดิศริ ิ

ธนาคารกสิกรไทย  เลขที ่ 760-2-60427–0 สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบงั  

ธนาคารไทยพาณิชย ์ เลขที ่ 405-0-14046-4 สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบงั) 

ธนาคาร กรุงเทพ   เลขที ่ 919-0-20407–4 สาขาสุขุมวิท 77(ประเวศ)    

ธนาคารกรุงไทย  เลขที ่ 845-0-11221-4 สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบงั) 

ธนาคารทหารไทย  เลขที ่ 262-2-02142-2 สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบงั 

หลงัจากท าการโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนา้หนังสือเดินทาง(พาสปอรต์)พรอ้มระบุหมายเลขโทรศพัทต์ดิตอ่กลบัระบุ

โปรแกรม วนัเดินทางมาทีไ่ลนอ์อฟฟิค Line ID: @rakyimtour  /rakyimtour  / rakyimtour2 / rakyimtour3  

0613934433 / 0818171514 /0936952758  E-Mail: rakyimtour@gmail.com  
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2. นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วไม่ช าระเงนิ 
หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละ
สทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยว(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิท

เป็นลายลกัษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเทีย่ว (ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือ

เดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ
อ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ด ้
จ่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ 
การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรอืเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับ
สายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  

 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด 

หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่าง
นอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่ีวซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่
จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิาร

ตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอื

เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เด ินทางจริงของประเทศที่เดนิทาง ทั ้งนี้ บริษัทจะค านึงถงึความปลอดภัยของ
นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ

จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความ
สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่าตั๋ว
เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  
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ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวข ึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 

มลิลลิติรต่อช ิน้ และรวมกันทุกช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มิลลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และ
สามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของ

ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบนิ
เทา่นัน้  

2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
  แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืข ึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก ่

4.1 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าข ึน้เครื่องไดไ้ม่มีการ
จ ากดัจ านวน  

4.2 แบตเตอรี่ส ารองทีม่ีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าข ึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 
2 กอ้น 

4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าข ึน้เครือ่งในทกุกรณี 

5. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุ๊ปเฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 

• ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน  

• ส าเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปี 

• รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์  
 

การท าวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วใชแ้คเ่พยีงส าเนาพาสสปอต ์และรูปถา่ยทีช่ดัเจน  
ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

ตอ้งถ่ายใหต้ิดทั้ง 2 หนา้แบบตวัอยา่ง รูปถ่ายวางคู่กบัพาสปอรต์ 
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