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บินตรง หงัโจว จิว่หวัซาน พกับนเขาหวงซาน 
5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิ แอร ์ไชน่า 
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หมายเหต ุ: 1. ยงัไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 200 RMB /ทรปิ 

**กรณีที่มีผูเ้ดินทางมีจ านวนนอ้ยกว่า 15 ท่าน เกบ็ทิปเพิม่ 50 หยวน** 

ทปิหวัหนา้ทวัรข้ึ์นอยู่กบัความพงึพอใจในบริการ 

วนั โปรแกรม เช้า กลาง
วนั เยน็ ทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ – (CA716/03.20-08.00น.) – เมืองหังโจว – จ่ิวหัวซาน – 
สวนพุทธธรรมจ่ิวหัวซาน (รวมรถราง) + รูปป้ันพระกษิติครรภ
โพธิสัตว์ หรือ องค์ตีจ้้างหวาง) เมืองหวงซาน 

X O ✈ Jiuhuashan Centre Hotel 
หรือเทยีบเท่า 4* 

2 จ่ิวหัวซาน – หวงซาน – กระเช้าไท่ผงิ – หุบเขาซีไห่ –ขึน้เขากวางห
มิงติ่ง – ชมหินบินมา – จุดชมทะเลเมฆ O O O Beihai Hotel 

หรือเทยีบเท่า 4* 

3 หวงซาน – เมืองหังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – สวนชามังกรหลงจ๋ิง – 
ถนนเหอฝ่ังเจ่ีย O O O 

 Liang An International 
Hotel หรือเทียบเท่า 4* 

4 หังโจว – ร้านผ้าไหม – เซ่ียงไฮ้  – ตลาดร้อยปี –  อุโมงเลเซอร์ – 
หาดว่านทาน – ถนนนานกงิ O O O Hangzhou Best Western 

หรือเทยีบเท่า 4* 

5 
เซ่ียงไฮ้ – ร้านหยก – วดัพระหยกขาว–ร้านผลติภัณฑ์ยางพารา – 
หังโจว – ช๊อปป้ิง OUTLET HANGZHOU – กรุงเทพฯ 
(CA715/22.40-02.10 น.) 

O O ✈  

ไฮไลท.์...บนิตรง หงัโจว  

1. ชม เขาหวงซาน ราชาแห่งขุนเขา พิเศษ พกับนเขา 1 คนื 

2. สกัการะ องคต์ี้จา้งหวาง ณ เขาจิ่ วหวัซาน 

3. ไหวพ้ระ จิ่ วหวัซาน 1 ใน 4 พุทธครีีของจีน 

4. หางโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู 

 

ก าหนดการเดินทาง   

21 – 25 ต.ค..60    วนัปิยะมหาราช     22,999.- 

28 ต.ค. – 01 พ.ย.         22,999.- 

02 – 06 ธ.ค.     วนัชาติไทย      23,999.- 

30 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 วนัหยดุ ปีใหม่     24,999.- 
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ราคาน้ียงัไม่รวมค่าวซ่ีาจบีแบบหมู่คณะ จา่ยเพิม่ ท่านละ 1,000 บาท 

 

วนัแรก      กรุงเทพฯ – เมืองหังโจว – จ่ิวหัวซาน – สวนพุทธธรรมจ่ิวหัวซาน  (รวมรถราง) + รูปป้ันองค์ตีจ้้างหวาง)  
                  เมืองหวงซาน 
00.30  น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 10 เคาน์เตอร์ W สายการบินแอร์ ไชน่า (CA) โดยมี

เจา้หนา้ท่ี คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทุก
ท่าน 

03.20  น. ออกเดินทางสู่ เมืองหงัโจว โดยเท่ียวบินท่ี CA716 
08.00 น. เดินทางถึง สนามบิน เมืองหงัโจว หงัโจวเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ปรากกฎร่องรอยใน

สมยัราชวงศฉิ์น มีช่ือเรียกวา่เมืองเฉียนถงั สมยัราชวงศสุ์ยเปล่ียนเป็นหงัโจวต่อมาในสมยัราชวงศซ่์งไดต้ั้ง
หงัโจวเป็นเมืองหลวง หงัโจวเป็นเมืองงดงามดว้ยธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเลสาบ ตน้ไม ้และสวนจนไดรั้บ
สมญานามวา่ “สวรรคบ์นดิน” เน่ืองจาก ซูโจว+หงัโจว =ซูหงั แปลวา่ “บนฟ้ามีสรวงสวรรค ์บนผืนแผน่ดิน
ก็มี ซูหัง”เปรียบดงัความงามของเมืองหังโจวและซูโจวนั้นสวยงามดงัสรวงสวรรค์คณะ ผา่นพิธีการตรวจ
คนเขา้เมือง  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง จ่ิวหวัซาน 

เชา้ บริการอาหารเชา้ เป็นชุด KFC หรือ MC Donald 
 จ่ิวหัวซาน เป็น 1 ใน 4 พุทธบรรพตมี ฝูเส้ียน เขางอ้ไบ,้ เหวินสู เขาอู่ไถซาน,กวนอิม เกาะผุ่ถ่อซาน และ 

องค์ต้ีจา้งหวาง ณ เขาจ่ิวหัวซาน ภูเขาจ่ิวหัวซาน ตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอซิงหยางเส้ียน มีเน้ือท่ีประมาณ 120 ตาราง
กิโลเมตร มียอดเขารวมกนัถึง 99 ยอด มี ยอดเขาเหลียนหวาเทียนจู ้เป็นยอดท่ีสวยงามและสูงท่ีสุด สูงกว่า
ระดบัน ้าทะเลถึง 1,392 เมตร เขาจ่ิวหวัซาน เป็นดัง่ชุดภาพภูเขาแม่น ้ าตามธรรมชาติท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ จุดชม
วิวต่างๆ ผสมผสานขบัดุนกนัก่อให้เกิดภาพท่ีงดงาม ความงามของธรรมชาติกบัทศันียภาพเชิงวฒันธรรม
ผสมผสานเข้ากันอย่างดี เสริมเติมด้วยภาพบรรยากาศท่ีฤดูทั้ งส่ีแตกต่างกันอย่างชัดเจนและภาพ
ปรากฎการณ์บนทอ้งฟ้าอนังดงามแปลกตา เช่น ภาพ ดวงอาทิตยข้ึ์น เมฆสีแดงยามพลบค ่า ทะเลเมฆ พระ
อาทิตยท์รงกลดงดงามเกินพรรณนา ท าให้ผูค้นท่ีมาเยือนมิอยากจะจากไป บนเขาจ่ิวหัวซานมีวดัวาอาราม
โบราณตั้งเรียงรายอยู่จ  านวนมาก อบอวลไปด้วยควนัธูปเทียน เป็นปูชนียสถานอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรดาผู ้
ศรัทธาในพุทธศาสนาต่างมาเคารพกราบไหว ้ทศันียภาพของเขาจ่ิวหวัซานงดงามมาก อากาศเยน็สบาย เป็น
แดนสวรรค์แห่งการท่องเท่ียว และพกัร้อน ปัจจุบนับนภูเขาจ่ิวหัวซานมีวดัจ านวน 80 กว่าแห่ง และมี
พระภิกษุและภิกษุณีมากกว่า 300 รูป กลายเป็นเขตชมทศันียภาพการท่องเท่ียวท่ีมีเอกลกัษณ์ทางพุทธ
ศาสนา 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 
 
 

หลงัอาหารน าท่านชม สวนพุทธธรรมจ่ิวหวัซาน มีพื้นท่ีกวา่ 1.89 ลา้นตารางเมตร ใชทุ้นสร้างทั้งส้ิน 1,600 
ลา้นหยวน สถานท่ีแห่งน้ีมี 5 ท่ีสุดของโลก ได้แก่ 1. องค์รูปป้ันพระกษิติครรภ์โพธิสัตว ์หรือองค์ต้ีจา้ง
หวาง กลางแจง้ท่ีสูงท่ีสุดในโลก 2. ฐานดอกบวัหยกขาวใหญ่ท่ีสุดในโลก 3. ก าแพงแกว้หลากสีกลางแจง้ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลก 4. สระน ้าแสงพระธรรมกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยมีเส้นผา่ศูนยก์ลางยาว 99 เมตร 
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ลึก 20 เซนติเมตร 5. ตน้ไมล้ ้ าค่ากว่า 300 ชนิด สวนพุทธธรรมแห่งน้ีเปิดให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชมเม่ือปี 
ค.ศ. 2012 ใหท้่านไดก้ราบนมสัการองครู์ปป้ันกษิติครรภโ์พธิสัตว ์หรือองคต้ี์จา้งหวาง กลางแจง้ท่ีสูงท่ีสุด
ในโลก มีความสูง 99 เมตร ท่ีมาของความสูง 99 เมตร ตามประวติั กล่าววา่ เจา้ชายต้ีจา้ง ซ่ึงเป็นเจา้ชายจาก
เมืองซินหลอ (เกาหลี) มีลกัษณะคลา้ยกบัพระพุทธองค์คือ ไดรั้บการท านายว่าถา้ครองราชสมบติัจะเป็น
จกัรพรรดิผูย้ิ่งใหญ่แต่ถา้ออกบวชจะบรรลุธรรม เป็นพระอรหันต์ เจา้ชายต้ีจางไดอ้อกบวชและได ้บรรลุ
โฆษธรรมสามารถกา้วหลุดพน้จากวฎัฏสงสารแต่ท่านไม่ยอมกา้วผา่นไป  ท่านยอมเสียสละอยูเ่พื่อสั่งสอน
ใหส้ัตวโ์ลกไดห้ลุดพน้ไปพร้อมกบัท่านจึงไดรั้บการขนานนามวา่ เป็น “พระเมตไตรยะ หรือ พระโพธิสัตว์
แห่งความหวงั ( ต้ีจา้งหวาง ) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  Jiuhuashan Center  Hotel หรือ เทียบเท่า 

 
 
 
 

  
วนัทีส่อง     จ่ิวหัวซาน – หวงซาน – กระเช้าไท่ผงิ – หุบเขาซีไห่ – ขึน้เขากวางหมิงติ่ง – ชมหินพสิดาร – จุดชมทะเลเมฆ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 เดินทางสู่ เขตอุทยานหวงซาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าไท่ผิงข้ึนสู่ ยอดภูเขาหวงซาน มีความสูงเหนือ

ระดบัน ้าทะเล 1,864 เมตร สภาพภูมิประเทศเป็นหุบเขาสูงลึก ระหวา่งทางท่านจะไดเ้ห็นทิวทศัน์ของขุนเขา
ท่ีปกคลุมดว้ยป่าสนเขียวขจี ถึงสถานีบนเขา ท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์โดยรอบท่ีเต็มไปดว้ยภูเขาท่ีซ้อนทบั
กนัอยา่งสวยงามตระการตา และมวลหมู่ตน้สนอายหุลายร้อยปีท่ีแปลกตา หุบเขาหวงซาน ขุนเขาท๋ีถูกกล่าว
ขานกนัมาแต่โบราณว่า “หากไดช้มขุนเขาท่ีหวงซานแลว้ขุนเขาอ่ืนในปฐพีภพลว้นไม่มีความหมาย” เขา
หวงซานมีช่ือเดิมวา่ อีซาน  หรือ ภูเขาด า ต่อมา เปล่ียนเป็น “หวงซาน” หรือ “ภูเขาเหลือง” ตามพระนาม
ของหวงต้ี กษตัริยอ์งค์แรกของจีน ท่ีเช่ือว่าไดม้าฝึกฝนพละก าลงัและชุบตวัอยู่บนขุนเขาแห่งน้ี โดยสาร
กระเช้าไฟฟ้าไท่ผิง เช่ือมต่อระหว่างจุดชมวิวซ่งกู่ กบัยอดเขาซิงหลิน ความยาว 3.7 ก.ม. การเดินทางใช้
เวลาประมาณ 15 นาที ท่านสามารถรับชมววิไดดี้ท่ีสุด ชมแกรนด ์แคนยอ่น หุบเขาซีไห่ จุดชมวิวท่ีเปิดในปี 
2001 เร่ิมตน้ท่ี ศาลาชมเมฆ และสะพานนางฟ้า ความสูงถึง 1,664 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล ส าหรับผูท่ี้ยงั
พอมีแรงเดินนั้น ตามเส้นทางยงัมีภูเขาท่ีคดเค้ียวเส้นทางใหม่ท่ีสามารถปีนข้ึนไปชมววิอีกมาหมาย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่จุดไฮไลน์ของ ยอดเขากวงหมิง มีความสูง 1,840 เมตร เป็นยอดเขาท่ีสูงเป็นอนัดบัสองของเขาหวง

ซาน ชมทะเลหมอก และตน้สนรูปร่างแปลกตา ท่ีไม่เคยเห็นท่ีไหนมาก่อน ชมหินพิสดารแห่งหวงซาน หิน
บิน เป็นหินทรงรี สูง 12 เมตร หนัก 544 ตนั ตั้งตะหง่านอยู่บนหวงซาน ดว้ยความท่ีว่าส่วนล่างของหิน
ไม่ไดเ้ช่ือมติดกบัภูเขา ท าให้คลา้ยกบัว่า เป็นหินท่ีตกลงมาจากทอ้งฟ้า นอกจาก หินบิน แลว้ยงัมีหินและ
ยอดเขาหิน ในรูปทรงอ่ืนๆ จนถูกน ามาตั้งเป็นช่ือ เช่น หินเต่าในต านาน หินลิงชมทะเล หินเซียนบอกทาง 
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หินหนูกระโดดลงหุบ หินแมวคู่จบัหนู หินเซียนประลองหมากรุก เป็นตน้ เดินชมธรรมชาติและจุดรวมของ
ทะเลเมฆ ทะเลหิน ทะเลภูเขา น ากุญแจรูปหวัใจคู่สลกัช่ือไปคลอ้งท่ีโซ่ริมหนา้ผา เสมือนสัญญาใจวา่ เราจะ
ไม่แยกจากกนัชัว่นิรันดร์ นั่งกระเช้าลงเขา ออกเดินทางสู่เมืองถุนซี เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของหวงซานตั้งแต่
โบราณกาลจวบจนปัจจุบนั เป็นล าน ้ าแห่งศูนยร์วมการคา้ใบชาของหวงซาน ให้ท่านเดินชมสินคา้บนถนน
เก่าถุนซี หวงซาน เป็นตรอกเก่าแก่โบราณมีอายุ กวา่ 500 ปี เต็มไปดว้ยร้านคา้ใบชาเก่าแก่ ร้านเหล่าน้ีเร่ิม
เปิดกิจการในศตวรรษท่ี 19 ในปัจจุบนัเจา้ของกิจการส่วนใหญ่ลว้นเติบโตท่ีน่ี สัมผสักล่ินอายของอารย
ธรรมและการใชชี้วติของถนนโบราณสายน้ี 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั  Beihai Hotel หรือ เทียบเท่า (โรงแรมบนเขาหวงซาน) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วนัทีส่าม         หวงซาน – เมืองหังโจว – ร้านยาบัวหิมะ – ล่องทะเลสาบซีหู – สวนชามังกรหลงจ๋ิง – ถนนเหอฝ่ังเจ่ีย 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นเดินทางกลบัสู่ เมืองหังโจว เมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ปรากกฎร่องรอยในสมยั

ราชวงศ์ฉิน มีช่ือเรียกว่าเมืองเฉียนถงั สมยัราชวงศ์สุยเปล่ียนเป็นหังโจว ต่อมาในสมยัราชวงศ์ซ่งได้ตั้ง
หงัโจวเป็นเมืองหลวง หงัโจวเป็นเมืองงดงามดว้ยธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเลสาบ ตน้ไม ้และสวนจนไดรั้บ
สมญานามวา่ “สวรรคบ์นดิน” เน่ืองจาก ซูโจว+หงัโจว =ซูหงั แปลวา่ “ฟากฟ้ามีสรวงสวรรค ์บนผืนปฐพีก็
มี ซู หงั” น าท่านสู่ ร้านนวดฝ่าเทา้และยาบวัหิมะ พร้อมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน เป็นยาแก้
น ้าร้อนลวกเป่าฟู่หลิง ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียงและใหท้่านไดน้วดฝ่าเทา้ผอ่นคลายกบัยาสูตรพิเศษ  
หมายเหตุ  : ขอความร่วมมือลูกคา้...กรุณาแช่เทา้ และนวดฝ่าเทา้ทุกท่าน (หากท่านใดมีความประสงคจ์ะไม่
แช่เทา้และนวดฝ่าเทา้ ...กรุณาจ่ายเพิ่มท่านละ 300 หยวน) 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก มีเน้ือท่ี 

5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น ้ าลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทบั
แสงในบึงน ้ าลึก **หมายเหตุ : หากกรุ๊ปออกเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ล่องทะเลสาบซีหู ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิไม่ใชเ้รือเหมา** จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บา้นเหมยเจียอู (ไร่ชาหลงจ่ิง) แหล่งผลิตใบชาเขียวท่ีข้ึนช่ือของ
จีนให้ท่านไดชิ้มชาข้ึนช่ือ โดยกล่าวกนัวา่ “ด่ืมชาหลงจ่ิง เพียง 1 จิบปากจะหอมตลอดวนั”น าท่านอิสระช้
อปป้ิงท่ี ถนนโบราณเหอฟังเจ่ีย สินค้ามากมาย เป็น ให้ท่านซ้ือไปเป็นของฝากของท่ีระลึกเช่น เส้ือผา้ 
กระเป๋า รองเทา้ ของท่ีระลึกต่างๆ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
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ทีพ่กั Liang An International Hotel หรือ เทยีบเท่า 
วนัทีส่ี่           หังโจว – ร้านผ้าไหม – เซ่ียงไฮ้ –  ตลาดร้อยปี – อุโมงค์เลเซอร์ – หาดว่านทาน  –  ถนนนานกงิ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเยีย่มชม ร้านผา้ไหมจีน ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากไหม ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ ผา้พนัคอ ฯลฯ ชมวิธีการน าเส้น

ไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั้งใชเ้คร่ืองจกัร ชมการดึงใยไหมรังแฝดเพื่อมาท าไส้นวมผา้ห่มไหม เหมาะกบั
การซ้ือเป็นทั้งของฝากและใชเ้อง น าท่านเดินทางสู่ มหานคร เซ่ียงไฮ ้หรือ ช่างไห่ เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น ้ าแยงซี เป็นเขตการปกครองระดบัเขตการปกครองพิเศษแบบเทศบาล
นคร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง โดยประมาณ จากนั้นน าท่านเท่ียวตลาดร้อยปี หรือในช่ือว่า ตลาดเฉิน
หวงัเม่ียว หรือ ตลาดร้อยปี เซ่ียงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซ่ียงไฮ ้อาคารบา้นเรือนบริเวณน้ีเป็น
สถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศห์มิงและชิง ตกแต่งสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน และเก่ากวา่ร้อย
ปี ท่ียงัคงความงดงาม ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมืองอาหารข้ึนช่ือของท่ีน่ีคือ เส่ียวหลงเปา อนัลือช่ือ 
และยงัมีขายของท่ีระลึกต่างๆมากมาย 

กลางวนั บริการ อาหารกลางวนั ณ ภตัตคาร 
 น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้ งอยู่บนฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 

กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมท่ีไดช่ื้อว่า “พิพิธภณัฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของนคร
เซ่ียงไฮ ้อีกทั้งถือเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงินการธนาคารท่ีส าคญั แห่งหน่ึงของเซ่ียงไฮ ้ตลอดแนวยาว
ของไวท่นัเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมท่ีหลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธิค บารอค 
รวมทั้งการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นท่ีตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรม
ศุลกากร โรงแรม และส านกังานใหญ่ของธนาคารต่างชาติ เป็นตน้ น าท่านนัง่ รถไฟเลเซอร์ ลอดอุโมงคใ์ต้
แม่น ้ าหวงผู ่ซ่ึงเป็นอุโมงคส์ร้างลึกลงไปจากพื้นแม่น ้ า 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร จากนั้นให้ท่านอิสระชอ้ป
ป้ิง ถนนนานกิง ถนนแห่งน้ีเปรียบเหมือนยา่นสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ดของสิงคโปร์ มีความ
ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินคา้มากมายอยูบ่นถนนแห่งน้ีเป็นยา่นท่ีคึกคกัและทนัสมยัท่ีสุดใน
เซ่ียงไฮ ้  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั Yitel Hotel หรือ เทียบเท่า 4 ดาว 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วนัที่ห้า         เซ่ียงไฮ้ – ร้านหยก – วดัพระหยกขาว – ร้านผลติภัณฑ์ยางพารา  – หังโจว – ชอปป้ิง Outlet  HANGZHOU 
                     – กรุงเทพ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ เพ่ือประโชยน์ของตวัท่านเอง 

หมายเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยท่ีทาง 
บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณี
ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาต
ใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ
การเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ  
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุก
ขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 น าท่านเขา้ชม ร้านหยกจีน  ซ่ึงมีแกะสลกัเป็นพระ  มงักร  ผเีซียะเป็นตน้ จากนั้นน าท่านเยีย่มชมสักการะ 
พระหยกขาว วดัพระหยกตั้งอยูใ่นฝ่ังผูซี่ เขต ผูโ่ถวซีอยูท่างทิศตะวนัตกของเมือง วดัศูนยร์วมจิตใจของชาว
พุทธใน เซ่ียงไฮ ้และเป็นวดัท่ีนกัท่องเท่ียวเขา้นมสัการเป็นจ านวนมากท่ีสุดของเมืองเซ่ียงไฮ ้ในปี ค.ศ.
1876 ตรงกบัรัชสมยักวางสู ปัจจุบนัวดัพระหยกเป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูปหยกขาวปางมารวชิยัมี
ขนาดความสูง 1.9 เมตรแกะสลกัดว้ยหยกขาวทั้งแท่งและพระหยกปางไสยาสน์ขนาด 1.05 เมตร หนกั 3 
ตนั นอกจากน้ียงัเป็นท่ีเก็บรักษาโบราณวตัถุส าคญัทางประวติัศาสตร์ของราชวงศเ์วย่ ถงั ซ่ง หยวน หมิง 
และชิงดว้ยวดัพระหยกสร้างข้ึนตามสถาปัตยกรรมสมยัซ่ง น าท่านแวะชม ผลิตภณัฑย์างพารา ดว้ย
เทคโนโลยกีารผลิตท่ีทนัสมยัของประเทศจีน ไดน้ าผลิตภณัฑย์างพารามาท าเป็นเคร่ืองนอน ของใชใ้นบา้น 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองหงัโจว และน าท่านแวะ ช็อปป้ิงท่ี OUTLET ซ่ึงเป็นหา้งท่ีข้ึนช่ือของเมืองหงัโจว 
ค ่า รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
22.40 น. อ าลาเมืองหงัโจว เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CA715 
01.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ…… 
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หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 

***ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิไกด์ คนขับรถ และหัวหน้าทวัร์ ท่านละ 200 RMB /ทริป/ต่อท่าน*** 
กรณีทีม่ีผู้เดินทางมีจ านวนน้อยกว่า 15 ท่าน เกบ็ทปิเพิม่ 50 หยวน 

ทปิหัวหน้าทวัร์ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจในบริการ 
**บริการแจกน า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด ** 

* โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 
 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำผูใ้หญ ่

ไมม่รีำคำเด็ก 
พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัที ่ 21 – 25 ต.ค. 60 (วนัหยุดปิยะมหาราช) 22,999.- 4,999.- 

วนัที ่28 ต.ค. – 01 พ.ย. 60 22,999.- 4,999.- 

วนัที ่02 – 06 ธ.ค. 60 (วนัหยุด วนัชาติไทย) 23,999.- 4,999.- 

วนัที ่30 ธ.ค. 60 – 03 ม.ค. 61 (วนัหยุดปีใหม่) 24,999.- 4,999.- 
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อตัราบริการนีร้วม  
1.  ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ พร้อมค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและ

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
- กรณีท่านมีความประสงค์จะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น 

2.  ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงห้อง) ** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพกัแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ท่ี
นอนเสริม ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหารหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบริษทัอาจมีการจดัห้องพกัให้ตามความ
เหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 อตัราบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้ าหนกัเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน ้ าหนกั เง่ือนไขตามสาย

การบินก าหนด 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
4. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
7. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
8. ค่าธรรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศจีนแบบเด่ียว 4 วนัท าการ 
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  หกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
10. ค่าทิปส าหรับ คนขบัรถและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ต่อท่านละ 200 RMB ต่อ/ทริป/ต่อท่าน 

- กรณีทีม่ีผู้เดินทางมีจ านวนน้อยกว่า 15 ท่าน เกบ็ทปิเพิม่ 50 หยวน 
 

** ลูกค้าท่านใดสนใจซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิม่เติมกบัทางเจ้าหน้าทีบ่ริษัทได้ ** 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาท (ทีน่ั่งจะยืนยันเม่ือ

ได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่าน้ัน)หากตอ้งยืน่วซ่ีา ตอ้งเตรียมเอกสารยืน่วซ่ีาใหเ้รียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการ
จองแลว้(ใชเ้วลาขอวซ่ีาไม่ต ่ากวา่ 7วนัท าการ) 

2. การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ให้
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เรียบร้อยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนั้นจะถือ
วา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด  
2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15วนัก่อนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4. ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้ เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิก

การเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนทีบ่ริษัทฯก าหนดไว้ (10ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณเีจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เช่นค่าตัว๋
เคร่ืองบินค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดินทางได ้

7. กรณย่ืีนวซ่ีาแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจ าให ้ แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยืน่วซ่ีา,ค่าวซ่ีา และค่าใชจ่้าย
บางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมือง
นอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณี
ไป 

8. กรณวีซ่ีาผ่านแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
9. กรณวีซ่ีาผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวซ่ีา หรือไม่วา่ดว้ย

สาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
10. กรณผู้ีเดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็

ตามทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
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ข้อมูลเพิม่เติม 

เร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั 
ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดย
สายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และ
ไดด้ าเนินการ ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น 

2. ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 


