
  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

 
 
 
 
 

 
พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อายไุมถ่งึ18ปี จ านวน 

05-10 กนัยายน 2561 29,992 4,500 +3,000 20 

19-24 กนัยายน 2561 29,992 4,500 +3,000 20 

22-27 ตลุาคม 2561 29,992 4,500 +3,000 20 

 

เซีย่งไฮ ้เส ิน่หยาง เกาหลเีหนอื 6วนั4คนื 
HILIGHT… เกาหลเีหนอื สูม่มุมองทีแ่ตกตา่ง 

สมัผสัรถไฟความเร็วสงู เสน้ทาง เมอืงเสิน่หยางสูเ่มอืงตานตง 

ชอ้ปป้ิงของพืน้เมอืงเกาหลเีหนอื / ชมถนนโบราณหมา่นชงิ 

เดนิทางโดยสายการบนิจนุเหยาแอรไ์ลน ์(HO) 

  

ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ , คา่วี

ซา่ 3,000 บาท 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

22.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4  ประตหูมายเลข 7

เคานเ์ตอร ์N สายการบนิจนุเหยาแอรไ์ลน ์(HO) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่น. 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัทีส่อง เซีย่งไฮ ้– น ัง่เครือ่งภายในสูเ่มอืงเสิน่หยาง – น ัง่รถไฟสูเ่มอืงตานตง – แมน่ า้ยาลูเ่จยีง 

01.25 น. ออกเดนิทางสูม่หานครเซีย่งไฮ ้โดยสายการบนิจนุเหยาแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่HO1358   

06.50 น. ถงึสนามบนิผูต่ง เซีย่งไฮ ้น าทา่นผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย

1 ชัว่โมง) น าทา่นตอ่เครือ่งไปเสิน่หยาง 

08.25 น. เดนิทางสู ่เมอืงเสิน่หยาง โดยสายการบนิจนุเหยาแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่HO1358 

10.45 น. ถงึ สนามบนิเสิน่หยาง  น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสูส่ถานรีถไฟ 

......... น. น าคณะ น่ังรถไฟด่วนความเร็วสงูสูเ่มอืงตานตง โดยรถไฟด่วน ความเร็ว 250-350 กโิลเมตร/ชัว่โมง เสน้ทาง

เสิน่หยาง-ตานตง (ขอความกรุณาทุกท่านน ากระเป๋าสัมภาระขึน้ขบวนรถไฟดว้ยตัวท่านเอง โดยมหีัวหนา้ทัวร์

คอยชว่ยเหลอืทา่น) เชญิทกุทา่นพสิจูนค์วามเร็วของรถไฟดว่นและพักผอ่นบนรถไฟตามอธัยาศัย  

......... น. เดนิทาง เมอืงตานตงหรอืDandong อยูช่ายแดนจนีตัง้อยูใ่นมณฑลเหลยีวหนงิ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของจนีและเป็นจดุสิน้สดุของก าแพงเมอืงจนีทางทศิตะวันออก 

น าท่านเดินทางสู่บริเวณริม แม่น ้ ายาลู่เจียง

Yalu River ชมทัศนียภ์าพของแมน่ ้ายาลู่เจยีง 

พรมแดนกัน้เมอืงตานตงของจนีกับเมอืงซนิอยึ

จูของเกาหลีเหนือ แม่น ้ามีสีเขียวเหมือนหัว

เป็ดจงึเป็นที่มาของชือ่ยาลู่เจยีง ไหลมาจาก

ภเูขาฉางไป๋ซาน มคีวามยาว 795 กโิลเมตร 

แม่น ้าแห่งนีมสีะพานขา้มแม่น ้าทีส่ าคัญ2แห่ง 

คอื สะพานใหญ่ขา้มแมน่ ้ายาลู่ (鸭绿江大桥, 

ยาลู่เจยีงตา้เฉียว) หรอืทีเ่รยีกว่าสะพานมติรภาพจนี-เกาหลเีหนือ (中朝友谊桥, จงเฉาโหย่วอีเ้ฉียว) เป็น

สะพานที่สรา้งโดยญี่ปุ่ นตัง้แต่ช่วงสงครามโลกครัง้ที่สองสมัยที่ญี่ปุ่ นยดึครองเกาหลีอยู่ ปัจจุบันกลายเป็น

สะพานขา้มชายแดนระหวา่งจนีกบัเกาหลเีหนอื ยาวทัง้หมด 946เมตร เป็นสะพานส าหรับรถไฟผ่านเท่านัน้และ

อกีอนัขา้งๆกนันัน้เป็น สะพานขาดแหง่แมน่ ้ายาลู ่(鸭绿江断桥, ยาลเูจยีงตวา้นเฉียว) เป็นสะพานทีถ่กูสรา้งขึน้

กอ่นสะพานมติรภาพจนี-เกาหลเีหนือ แต่ว่าถูกท าลายไปในสงครามเกาหลตีอนปี 1950 เหลอือยูแ่ค่ครึง่เดยีว

แต่ก็ยังคงรักษาไวจ้นถงึปัจจุบันเพือ่เป็นทีร่ะลกึทางประวัตศิาสตร์ อสิระใหท้่านชมววิตามอัธยาศัย จนถงึเวลา

นัดหมาย 

http://bit.ly/2NMk5YE
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99


  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SUNNY RESORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม เมอืงตานตง – ผา่นดา่นจนี ~ เกาหลเีหนอื – น ัง่รถไฟสูก่รุงเปียงยาง – อนุสาวรยีม์ติรภาพจนี~ 

เกาหลเีหนอื – ประตชูยั – อนสุาวรยีโ์ชลลมิา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ดา่นตานตง ดา่นชายแดนจนี-เกาหลเีหนอื จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่กรุงเปียงยาง โดยรถไฟ 

เปียงยาง (เกาหล:ี 평양, พย็องยัง) คอืเมอืงหลวงของประเทศเกาหลเีหนือ North Korea เป็นเขตแหล่ง

เศรษฐกจิทีส่ าคัญทีสุ่ดของประเทศเกาหลเีหนือ ในอดตีนัน้เคยเป็นเมอืงหลวงของหลายอาณาจักร เชน่ ใน 

2333 ปีกอ่นครสิตศ์ักราชนัน้เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรโชซ็อนโบราณ ในสมัยนัน้มชีือ่ว่าเมอืงวังก็อมซ็

อง ในปี ค.ศ. 427 ไดเ้ป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโคกูรยอ มีชือ่ว่าเมืองเปียงยาง จนถงึปี ค.ศ. 668 ที่

อาณาจักรโคกูรยอล่มสลายลง อสิระใหท้่านชมววิระหว่างทางไปกรุงเปียงยางและพักผ่อนตามอัธยาศัย ( 

รับประทานอาหารกลางวันบนรถไฟ) และใหท้่านพักผ่อนจนเดนิทางถงึกรุงเปียงยาง (ใชเ้วลาในการเดนิทาง

ประมาณ 5 ชม.) 

 น าท่านชม อนุสาวรียม์ติรภาพจีน - เกาหลีเหนือ (Sino-North Korea Friendship 

Monument 中朝友谊塔) สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1959-1985 เพือ่ร าลกึถงึกองทหารอาสา

ชาวจนี ทีร่่วมรบสมัยสงครามเกาหล ีอนุสาวรยีต์ัง้อยู่บนเนนิเขาโมรัน เป็นหอร าลกึสูง 

30 เมตรประดับดว้ยแผน่หนิแกรนติ 1025 ช ิน้เปรยีบวรีชนทีเ่ขา้รว่มรบในสงคราม. 

 

น าชม ประตูชยั (Arch of Triumph) เรยีกเป็นภาษาเกาหลวี่า แก

ซอนมุน ตัง้อยู่ที่กรุงเปียงยาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตย

ประชาชนเกาหล ี(เกาหลเีหนือ) สรา้งเมือ่ปี 1982 ในวาระฉลองวัน

เกดิครบรอบ 70 ปี ของท่านอดตีประธานาธบิดคีมิอลิซงุ   และเพือ่

เป็นอนุสรณ์แด่ คิมอิลซุง ที่ต่อสูภ้ายใตก้ารปกครองของญี่ปุ่ น 

ในชว่งปี 1925-1945   ประตูชยัแห่งนี้สุง 60 เมตร  กวา้ง 52.5 

เมตร ซุม้ประตูโคง้สงู 27 เมตร กวา้ง 18.6 เมตร รถสามารถวิง่ผ่าน

ได ้2 ชอ่งทางใหญ ่อสิระใหท้า่นถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

น าท่านชม อนุสาวรยีโ์ชลลมิา (Chollima Statue) ตัง้อยูใ่นเนนิเขา

มันซู รูปปั้นที่สะทอ้นถงึต านานของมา้มีปีก จติวญิญาณของการ

พัฒนาและความกา้วหนา้อยา่งต่อเนื่อง เพือ่ระลกึถงึการฟ้ืนฟเูมอืง

เปียงยางหลังจากสงครามเกาหล ี(1950-1953) เกาหลเีหนอืเคยถกู

ปูพรมดว้ยระเบดิ จนกรุงเปียงยางราบเป็นหนา้กลอง และสรา้งขึน้

ส าหรับใหช้าวเกาหลีเหนือมีความมุ่งมั่นรักชาติ ใหค้วามมุ่งมั่น

เกดิขึน้ในใจของชาวเกาหลเีหนอืทกุคน 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั YANGGAKDO INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ เปียงยาง – เมืองแคซอง – หมู่บ ้านสนัตภิาพปันมุนจอม – พิพิธภณัฑป์ระวตัศิาสตรเ์กาหลี – 

พพิธิภณัฑบ์า้นเกดิมนัยองแด – วงัเยาวชนมนัยองแด  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแคซอง (개성) เดมิมชีือ่วา่ ชอ็งโด เป็นเมอืงหลวงเกา่ของเกาหลสีมยัราชวงศโ์ครยอ ตัง

แตรั่ชกาลพระเจา้แทโจ แตพ่อขึน้รัชกาลพระเจา้แทโจแห่งราชวงศโ์ชซ็อน ทรงยา้ยราชธานีจากแคซองไปอยู่

ทีฮ่ันยังหรอืฮันซ็อง (กรุงโซลในปัจจุบัน) ปัจจุบันแคซองเป็นเมอืงชายแดนทีต่ดิต่อกับประเทศเกาหลีใต ้

คาบสมทุรเกาหลถีกูแบง่ออกเป็น 2 สว่น ณ เสน้ขนานที ่38 เหนอื สาธารณรัฐเกาหลอียูท่างตอนใตแ้ละเกาหลี

เหนือถูกคั่นกลางโดยเขตปลอดทหารและเป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลัย

โครยอซึง่ปัจจบุนักลายเป็นพพิธิภณัฑโ์ครยอ 

น าท่านเดนิทางเขา้ชม หมู่บา้นสันตภิาพปันมุนจอม (หมู่บา้นพักรบ) 

ตัง้อยูใ่นเขตปลอดทหารทีแ่บ่งเกาหลเีหนือและใต ้(DMZ) ชมหอ้ง

ประชมุ หอ้งลงนามสนธสิัญญาทีส่ าหรับจัดการเจรจาระหว่างเกาหลี

เหนอืและเกาหลใีต ้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._427
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._668
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5


  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดนิทางเขา้ชม พพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตร์เกาหลี(พพิธิภัณฑ์

โครยอ) ที่รวบรวมโบราณวัตถุที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของ

เกาหลีเหนือไวม้ากมาย ไดรั้บการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง

วัฒนธรรม เมือ่ปี พ.ศ. 2556 ใหท้่านไดศ้กึษาขอ้มลูและเก็บภาพเป็น

ทีร่ะลกึ จนไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูก่รงุเปียงยาง 

 น าท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑบ์า้นเกดิมันยองแด (Mangyongdae) บา้น

เกดิของท่านประธานาธบิดคีมิอลิซงุ Native Home of President 

Kim Il Sung and Historical Museum in Mangyongdae “มันยอง

แด”หมายความว่า ทวิทัศน์นับหมืน่จุดทีส่วยงาม Ten Thousand Beautiful Sceneries รอบๆบรเิวณมลี าธาร

สายเล็กๆ,สวนหยอ่ม,ดอกไมโ้ดยรอบ มบีา้นหลังไม่ใหญ่มากเป็นแบบบา้นชาวนาโบราณแบง่เป็น 3 เรอืน มี

เรอืนพัก เรอืนเก็บขา้วของเครือ่งใชแ้ละเรอืนครัว ครอบครัวประธานาธบิดคีมิอลิซงุเป็นครอบครัวชาวนา ปัจจบุนั

นี้บา้นเกดิของประธานาธบิดคีมิอลิซงุถูกจัดใหเ้ป็นพพิธิภัณฑส์ าหรับ

ประชาชน,นักเรยีน,นักศกึษาและนักทอ่งเทีย่วไดม้าเขา้ชม. 

 น าทา่นสู ่วังเยาวชนมนัยองแด (Children Palace) วังเยาวชนสรา้งใน

ปีคศ.1989 เป็นสถานที่ส าหรับสอนกจิกรรมและศลิปะแขนงต่างๆ

ใหก้ับเยาวชนม ีหอ้งปักผา้,หอ้งดนตร,ีหอ้งเรยีนซอ่มวทิยุ หอ้งกฬีา 

หอ้งยมินาสตกิ หอ้งเรยีนบัลเลย ์ฯลฯ เพือ่ปลูกฝังจติใจเยาวชนดา้น

ศลิปะและใหท้่านไดช้ม โรงละครใหญ่ ชม การแสดงดนตร ีรอ้งเพลง 

เตน้ร า อันน่ารักน่าประทับใจ ของเด็กเกาหลีตัวนอ้ยๆ ที่มากดว้ย

ความสามารถ (กรณีทีว่ังเยาวชนปิด จะจัดใหช้มการแสดงของนักเรยีนทีโ่รงเรยีนระดับปฐมหรอืมธัยมแทน) 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั YANGGAKDO INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ รา้นสนิคา้พืน้เมอืง – เปียงยาง – น ัง่รถไฟสูเ่มอืงตานตง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  น าทา่นชม รา้นสนิคา้พืน้เมอืง ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ของฝากของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองตานตง โดยรถไฟ เมืองตานตง (丹东市

) มณฑลเหลยีวหนงิ ซึง่ตัง้อยูต่รงขา้มประเทศเกาหลเีหนือ โดยมแีม่

น ้ายาลู่เป็นพรมแดนธรรมชาต ิมชีือ่เสยีงในฐานะเมอืงชายแดนใหญ่

สดุตดิชายแดนเกาหลเีหนอืและเป็นจดุสิน้สดุของก าแพงเมอืงจนีทาง

ทศิตะวันออก อสิระใหท้่านชมววิระหว่างทางไปตานตงและพักผ่อน

ตามอัธยาศัย ( รับประทานอาหารกลางวันบนรถไฟ) และใหท้่าน

พักผอ่นจนเดนิทางถงึเมอืงตานตง (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 5 

ชม.) 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SUNNY RESORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก เมอืงตานตง – น ัง่รถไฟสูเ่มอืงเสิน่หยาง – ถนนโบราณหมา่นชงิ – น ัง่เครือ่งภายในสูเ่มอืงเซีย่งไฮ ้– 

เซีย่งไฮ ้– สนามบนิสวุรรณภมู(ิกรงุเทพฯ) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

......... น. น าคณะ น่ังรถไฟดว่นความเร็วสงูสูเ่มอืงเสิน่หยาง โดยรถไฟดว่น ความเร็ว 250-350 กโิลเมตร/ชัว่โมง เสน้ทาง

ตานตง-เสิน่หยาง (ขอความกรุณาทุกท่านน ากระเป๋าสัมภาระขึน้ขบวนรถไฟดว้ยตัวท่านเอง โดยมหีัวหนา้ทัวร์

คอยชว่ยเหลอืทา่น) เชญิทกุทา่นพสิจูนค์วามเร็วของรถไฟดว่นและพักผอ่นบนรถไฟตามอธัยาศัย  

......... น. เดนิทางถงึ เมอืงเสิน่หยาง (Shenyang) เมอืงเอกขนาดใหญ่ของมณฑลเหลยีวหนงิ (Liaoning) ตัง้อยู่เหนือ

มหานครปักกิง่ขึน้ไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจนี ใกลก้ับชายแดนประเทศเกาหลเีหนือ เป็นจุด

ศูนย์กลางการเดินทางไปยังเมืองตา้เหลียน(Dalian)ชายฝ่ังทะเล เสิน่หยางเป็นเมืองอันทรงคุณค่าทาง

ประวัตศิาสตรแ์ละเป็นเมอืงอตุสาหกรรมหลัก มสีภาพอากาศดตีลอดทัง้ปี  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

  จากนัน้น าท่านชม ถนนโบราณหมา่นชงิ(ถนนแมนจู) ทีม่บีรรยากาศแบบโบราณ เสมอืนน าท่านกลับสูอ่ดตีเมือ่

300 กว่าปีทีแ่ลว้ เชญิท่านเดนิชมบรรยากาศตามอัธยาศัยและอสิระชอ้ปป้ิงใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง

เสิน่หยาง จนถงึเวลานัดหมาย น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเซีย่งไฮ ้

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉินทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

17.05 น. เดนิทางสู ่เซีย่งไฮ ้โดยสายการบนิจนุเหยาแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่HO1357 

19.45 น. ถงึ สนามบนิผูต่ง เซีย่งไฮ ้ น าทา่นรอตอ่เครือ่งสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิ

21.20 น. เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิจนุเหยาแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่HO1357  

00.10 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพและประทับใจในบรกิาร............... 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 
 

บริษัทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร,

การตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิจากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

หมายเหตุ   : ทางบรษัิทฯ ร่วมกับการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนีทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไป

ไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นหยก, รา้นยาจนี, รา้นไขมุ่ก, รา้นชา, รา้นนวดเทา้ เป็นตน้ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย 

เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นคา้ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับ

ความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆทัง้ส ิน้ 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี ค่ามนิบิาร์ในหอ้งและคา่พาหนะ
ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  

× คา่วซีา่ ทา่นละ 3,000 บาท วซีา่หมูค่ณะ (ส าหรบัคนไทย) 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
เดนิทางขึน้ต ่า 20 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ั๋ว

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไม่
มั่นใจโปรดสอบถาม 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอ

คนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใช ้

บรกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้ 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

หรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับ

ประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิท
ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ
อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ
ลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัย
สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2.สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

เอกสารประกอบวซีา่จนีและเกาหลเีหนอื 

1.หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์เลม่จรงิ) มอีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 

2.รปูถา่ยส ีขนาด 2 นิว้ 4 รปู พืน้หลังสขีาว ไมส่วมแวน่,เครือ่งประดับ (ไมรั่บรปูถา่ยขา้ราชการ) 

3.ส าเนาทะเบยีนบา้น+ส าเนาบตัรประชาชน 

4.กรณีถา้เป็นเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี จะตอ้งมสี าเนาสตูบิตัรดว้ย 

 
 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง  เพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า 
 

1. ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย)............................................................................................................................................................. 
ช่ือ-นามสกลุเดิม (ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ   
(ภาษาไทย)......................................................................................................................................................................................  
2. สถานท่ีอยู่ติดตอ่สะดวก………………………………………………………………………….………………….…………. 
รหสัไปรษณีย์.................................เบอร์โทรศพัท์บ้าน.................................เบอร์มือถือ…………………………………………  
3. รูปพรรณ/ต านิ.......................................................................สีผิว……………………………………………………………… 
4. ช่ือและนามสกลุบิดา................................... วนั/เดือน/ปี เกิดบิดา............................... สถานท่ีเกิดบิดา..………………………. 
5. ช่ือและนามสกลุมารดา.............................. วนั/เดือน/ปี เกิดบิดา............................. สถานท่ีเกิดมารดา……………………… 
6. กรณีสมรส /กรุณาแจ้งช่ือ-สกลุ และสถานท่ีเกิด (ระบจุงัหวดั) ของคูส่มรส) 
ช่ือคูส่มรส/สกลุ..............................................................วนั/เดือน/ปี...............................สถานท่ีเกิดคูส่มรส........................................ 
 หากเป็นผู้หญิง กรุณาระบสุกุลเดิม................................................................................................................................................ 
 กรณี อย่าร้าง/เสียชีวิต กรุณาระบ.ุ.................................................................................................................................................. 
7. กรณีไมส่มรส /หรือสมรสไมจ่ดทะเบียน/กรุณาแจ้งช่ือ-สกลุ และสถานท่ีเกิด (ระบจุงัหวดั) ของญาติ หรือ คูส่มรส 
กรุณาระบคุวามสมัพนัธ์.................................................................................................................................................................. 
8. กรณีเป็นพนกังานบริษัท/เจ้าของกิจการ 
(ช่ือสถานท่ีท างาน ภาษาองักฤษ...........................................................................ระบตุ าแหนง่………………………………………………. 
ท่ีอยู่ท่ีท างาน.......................................................................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย์....................................... เบอร์โทรท่ีท างาน..............................................เบอร์โทรศพัท์มือถือ...............................  
9. กรณีเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา 
สถานศกึษา (ภาษองักฤษ)...............................................................................................................................................................  
(ภาษาไทย)...................................................................................................................................................................................... 
การศกึษา     มธัยมศกึษา ม.3/ม.6                  ปริญญาตรี                   ปริญญาโท                อื่นๆ………………… 
10. ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศนีม้าก่อนหรือไม ่ เคย                  ไมเ่คย 
11. โปรดระบปุระเทศท่ีท่านเคยเดินทางในพาสปอร์ตเลม่ปัจจบุนัให้ครบถ้วน.................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………….. 
 


