
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 11684 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CODE XW-S21: เซีย่งไฮ-้หงัโจว 5วนั3คนื 
 

เซีย่งไฮ“้นครปารสีแหง่ตะวนัออก”หอไขม่กุ ทอ่งโลกไซเบอรอ์โุมงเลเซอร ์

หาดไวท่าน สถานทีส่ดุโรแมนตดิจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุในเซีย่งไฮ ้

ถา่ยรปูเช็คอนิสดุฮปิ ตกึสตารบ์คัสาขาใหญท่ีส่ดุในโลก 

หงัโจว“สวรรคบ์นดนิ” ทะเลสาบซหี ูต านานรกันางพญางขูาว 

 ชอ้ปป้ิงถนนโบราณเหอฝั่งเจยี ถนนนานจงิลู ่ตลาดกอ๊ปป้ีเถาเป่าเฉนิ 

เมนสูดุพเิศษ:กุง้มงักร+ไกข่อทานหมพูนัปี+เสีย่วหลงเปา 

พกัหรโูรงแรมระดบั 4 ดาว (หงัโจว 1 คนื, เซีย่งไฮ ้2 คนื) 
บนิตรงโดยสายการบนิ NOK SCOOT  

คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่กรุป๊ ทา่นละ 1,500 บาท 
 
 
 
 



     

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

 

ราคาเด็ก 
อาย ุ1-18 ปี 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

30 พ.ค.-3 ม.ิย.62 8,888
 12,88

8 

11,888 3,500 25 

20-24 ม.ิย.62 9,888 12,888 3,500 25 

27 ม.ิย.- 1 ก.ค.62 9,888 12,888 3,500 25 

4-8 ก.ค.62 9,888 12,888 3,500 25 

11-15 ก.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 

18-22 ก.ค.62 9,888 12,888 3,500 25 

25-29 ก.ค.62 11,888
 14,88

8 

14,888 3,500 25 

1-5 ส.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 

8-12 ส.ค.62 11,888
 14,88

8
 14,88

8 

14,888 3,500 25 

15-19 ส.ค.62 9,888 12,888 3,500 25 

22-26 ส.ค.62 9,888
 12,88

8 

12,888 3,500 25 

29 ส.ค.-2ก.ย.62 9,888 12,888 3,500 25 

5-9 ก.ย.62 9,888 12,888 3,500 25 

12-16 ก.ย.62 9,888 12,888 3,500 25 

19-23 ก.ย.62 9,888 12,888 3,500 25 

25-29 ก.ย.62 9,888 12,888 3,500 25 

17-21 ต.ค.62 9,888 12,888 3,500 25 

24-28 ต.ค.62 11,888
 14,88

8
 14,88

8 

14,888 3,500 25 
 

วนัแรก: สนามบนิดอนเมอืง  

17.30 น. คณะเดนิทาง พรอ้มกนัทีช่ ัน้  3 ผูโ้ดยสารขาออก สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง หนา้เคานเ์ตอร์

เช็คอนิหมายเลข 7สายการบนิ NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจาก
เจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวท่านเองตามนโยบายรักษา
ความปลอดภยัของสายการบนิ   

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


     

21.05 น. เดนิทางสู ่เมอืงเซีย่งไฮ ้โดยสายการบนิ                            เทีย่วบนิที ่XW858 

*คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

วนัทีส่อง: เซีย่งไฮ-้เมอืงหงัโจว-หมูบ่า้นชาหลงจิง่-ลอ่งเรอืทะเลสาบซหีู-ถนนโบราณเหอฝั่งเจยี  

             อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น      
02.20 น. ถงึ สนามบนิผูต่ง เมอืงเซีย่งไฮ ้ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใหเ้รยีบรอ้ย น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

เขา้สูท่ ีพ่กั RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAR HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงหงัโจว (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชัวโมง) เป็นเมอืงหลวงของ

มณฑลเจอ๋เจยีง อยูห่า่งจากเซีย่งไฮไ้ปทางตะวันตกเฉียงใตร้าว 180 กโิลเมตร หังโจวเป็นหนึง่ในเมอืง

ทีม่คีวามเกา่แกท่ีส่ดุของจนี (อกี 6 เมอืง ไดแ้ก ่ซอีาน โล่วหยาง เจอ้โจว ปักกิง่ หนานจงิ และเสฉวน) 

หังโจวเป็นเมืองซึง่มีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่ง เป็น

แหล่งเภสัชอุตสาหกรรม และสถาบันศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีงแห่ง

หนึ่งของประเทศจีน ซึง่ในอดีตมีค าเปรียบเปรยถงึความ

สวยงามของเมอืงหังโจวและซโูจวว่า “บนฟ้ามสีวรรค ์บน

ดนิม ีซู (โจว) หงั(โจว)” (สวรรคบ์นดนิ) เพลดิเพลนิกับ

ทวิทัศน์อันงดงามสองฟากถนน น าท่านสู ่หมูบ่า้นชาหลง

จิง่ แหลง่ผลติใบชาเขยีวทีข่ ึน้ชือ่ของจนี “หลงจิง่ฉา” กล่าว

กันว่า “ดื่มชาหลงจิง่ เพียง 1 จบิ ปากจะหอมตลอดวัน” 

เนือ่งจากวา่ชาหลงจิง่นัน้มรีสชาตทิีอ่อ่นละมนุ จากยอดของ

ใบชาทีม่กีรรมวธิที าดว้ยการคั่ว ในขณะทีใ่บชายงัสด ชาหลง

จิง่จงึไดรั้บการยอมรับจากนักดืม่ชาทั่วทุกมุมโลก เหมาะแก่ผูท้ีก่ าลังเริม่หัดดื่  มชา เพราะชาจะมรีส
ออ่นๆ สสีวย รสหวานไมฝ่าด กลิน่หอมจางๆ ทีส่ าคัญยงัมปีระโยชนม์ากมาย เชน่ บ ารุงสายตา ลดไขมัน

ในเสน้เลอืด ลดน ้าหนัก เป็นตน้ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

  น าท่าน ล่องเรอืชมทะเลสาบซีหู ชมทัศนียภาพอันงดงาม

  และวจิติรตระการตาของทะเลสาบซหี ูชมทวิทัศนส์บิแหง่ 

  ของทะเลสาบซีหู พรอ้มฟังเรื่องราวซึง่เป็นที่มาของต านาน

  รัก  “นางพญางูขาว” กับชายคนรักชื่อ “โข้วเซียน”ชม

ธรรมชาติอันงดงามรอบๆทะเลสาบ จนไดรั้บสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า 

“พฤกษชาตใินนครนิทร”์ น าท่านชอ้ปป้ิง ถนนโบราณเหอฝั่งเจยี เป็นถนน

สายหนึ่งที่สะทอ้นใหเ้ห็นประวัตศิาสต   ร์และวัฒนธรรมอัน

เกา่แก่ของหังโจวไดอ้ย่างด ีถนนสายนี้มคีวามยาว 460 เมตร 

กวา้ง120เมตร ในปัจจุบันยังคงไวซ้ ึง่สภาพดัง้เดมิของสิง่ปลูก

สรา้งโบราณสว่นหนึง่แลว้ บา้นเรอืนทัง้สองขา้งทางทีส่รา้งขึน้

ใหม่ลว้นสรา้งจากไมแ้ละมุงหลังคาสคีราม อสิระชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศัยกบัสนิคา้มากมาย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

เขา้สูท่ ีพ่กั BALISHA HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

วนัทีส่าม: ลอ่งเรอืคลองขดุโบราณตา้ยวิน่เหอ-เมอืงโบราณซนิฉาง-เซีย่งไฮ ้
                    ตลาดเฉนิหวงัเมีย่ว-ตกึสตารบ์คัสาขาใหญท่ีส่ดุในโลก             อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                        

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่คลองขดุโบราณตา้ยวิน่เหอ คลองแห่ง

นีม้คีวามยาวท ้งัหมด ประมาณ1,794 กโิลเมตร ซึง่ไหลผ่าน

ปักกิง่, เทยีนสนิ, เหอเป่ย, ซานตง,เจยีงซแูละ เจอ้เจยีง 

น าทา่นลอ่งเรอืชมววิทวิทัศนส์องขา้งทางทีย่งัคงถกูรักษา

แบบโบราณไวเ้ป็นอยา่งดนี าทา่น  แวะชม โรงงานผลติผา้

ไหม อันลอืชือ่ของจนี วธิกีารน าเสน้ไหมออกมาผลติเป็น

สนิคา้เพือ่มาท าไสน้วมผา้หม่ไหม 



     

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษกุง้มงักร  

 แวะชม รา้นยางพารา เลือกซือ้ผลติภัณฑ์ที่ผลติมาจาก

ยางพารา อาท ิหมอน ผา้หม่ ทีน่อน กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ น า

ท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบราณซนิฉาง สัมผัสกับวถิชีวีติของ

ชาวบา้นและธรรมชาตอินับรสิทุธิ ์อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้

ของฝากตามอธัยาศัย จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เซีย่งไฮ ้

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชวัโมง) เมอืงทีเ่ต็ม

ไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมทีม่ลีวดลาย สวยงามตามแบบ
ฉบับยุโรป จนไดรั้บขนานนามว่าเป็น “นครปารีสแห่ง

ตะวนัออก”  เดนิทางสู ่ตลาดเฉนิหวงัเมีย่ว หรอื ตลาดรอ้ยปีเซีย่งไฮ ้เป็นตลาดเกา่อาคารบา้นเรอืน

บรเิวณนีเ้ป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศห์มงิและชงิ ตกแตง่สไตลส์ถาปัตยกรรมแบบโบราณจนี ที่

ยงัคงความงดงาม ทัง้รา้นขายอาหาร รา้นขนมพืน้เมอืงอาหารขึน้ชือ่ของทีน่ี่คอื เสีย่วหลงเปา อันลอืชือ่ 

และยังมขีายของทีร่ะลกึต่างๆมากมาย อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย น าทา่นถา่ยรปูเช็คอนิสุดชคิ

กบั ตกึสตารบ์คัสาขาใหญท่ีส่ดุในโลก เป็นอาคาร 2 ชัน้ พืน้ทีก่วา่ 2,700 ตารางเมตร พรอ้มพนักงานกวา่ 

400 คน เป็นรา้นสตารบ์คัสาขาแรกและสาขาเดยีวทีม่อบประสบการณด์จิติอลใหก้บัลกูคา้ไปพรอ้มๆกบัการจบิ

กาแฟ พัฒนาแอปลเิคชัน่โดยอาลบีาบา 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษเสีย่วหลงเปา  

เขา้สูท่ ีพ่กั RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAR HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   
 

วนัทีส่ ี:่   ถา่ยรปูดา้นลา่งหอไขม่กุ-อโุมงคเ์ลเซอร-์หาดไวท่าน-ถนนนานจงิ 
                     ตลาดเถาเป่า-สนามบนิผูต่ง                                  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น               

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าทา่นผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพร

จีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณฟังเรื่องราว

เกีย่วกบัการแพทยโ์บราณ  ตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจบุนั การสง่เสรมิการใชส้มนุไพรจนีทีม่ี

มานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ จากนัน้น าท่าน

เดนิทางถ่ายรูปดา้นล่าง หอไข่มุก (ไม่รวมค่าลฟิท)์ ที่ตัง้อยู่ฝ่ังผู่ตงรมิแม่น ้า

หวังผู ่เขตลูเ่จยีจุย่ แลว้เสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1993 มคีวามสงู 468 

เมตร นับเป็นหอ TV ทีส่งูทีส่ดุในเอเซยีและสงูดันดับ 3 ของ

โลก จากนัน้น าทา่น อโุมงคเ์ลเซอร ์ใตแ้มน่ ้าหวงผู่ ลงไป 50 

เมตร ภายในอุโมงคต์กแต่งดว้ยแสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ ตืน่

ตาตื่นใจ น าท่านเที่ยวชม หาดเจา้พ่อเซีย่งไฮโฉมใหม ่

(หาดไวท่าน) ตน้ก าเนดิอันลอืชือ่ของต านานเจา้พ่อเซีย่งไฮ ้

เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ ้ระหว่าง

ทางผ่านเขตเชา่ของประเทศต่างๆ ในสมัยอาณานคิม พรอ้ม

ชมอาคารสงูตระหงา่น ซึง่เป็นศลิปกรรมสไตลย์โุรป  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษไกข่อทานหมพูนัปี  

เดนิทางสู ่ถนนนานจงิ หรอื นานจงิลู ่เป็นยา่นชอ้ปป้ิงเกา่แกท่ีส่ดุของเซีย่งไฮ ้เป็นตลาดซือ้ขายของ

กนัคกึคักตัง้แต่ท่ศวรรษ 1920 ตัง้อยูฝ่ั่งผูซ่ ีกนิพืน้ทีย่าวตัง้แตฝ่ั่งตะวันตกของ “เดอะ บนัด”์ ถงึ “พเีพลิส ์

สแควร”์ เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั่วโลก แวะชมอัญมณีทีป่ระเทศจนียกยอ่งว่ามคี่าอยา่ง

ล ้าเลศิยิง่กวา่ทองและเพชรน่ันก็คอื หยกจนี ชาวจนีมคีวามเชือ่ว่าหยกเป็นอัญ  มณีล ้าค่า เป็นสริมิงคล

แก ่ผูท้ีไ่ดม้าครอบครอง ท าใหช้วีติเจรญิรุง่เรอืง สง่เสรมิใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มัง่คั่ง โชคด ีอายยุนื

ยาว ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไลหยก แหวนหยก หรอื เผ่าเยา้ 

ซึง่เป็นเครื่องประดับน าโชค น าท่านชอ้ปป้ิงอย่างจุใจที ่

ตลาดเถาเป่า ตลาดจ าหน่ายสนิคา้ราคาถูก มสีนิคา้ใหท้่าน

เลือกมากมาย อาทเิช่น เสื้อผา้ ผา้ไหม รองเทา้ กระเป๋า 

นาฬกิา ฯลฯ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิผูต่ง  



     

วนัทีห่า้: สนามบนิดอนเมอืง  

03.35 น.  เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ  เทีย่วบนิที ่ TG66  เทีย่วบนิที ่XW857 

07.10  น. ถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  
 

*************************** 

**กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 
 

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนื่องจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกับการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทุก
เมอืง ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บวัหมิะ, 
หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึ
เรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยู่
กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซือ้ใดๆทัง้สิน้  
*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆกต็ามทีร่ะบไุว ้
ในรายการทัวร ์ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเพิม่ รา้นละ 3,500 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน โดยไกด์
ทอ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรุณาสอบถาม
ทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์ุกครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบรษัิทฯ 
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก 
หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทาง

มาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรุณาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการ

บนิ (ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีาร

เปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนอืความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิ

พาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัเดนิทาง 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีท าวซีา่แบบกรุป๊) 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ *ตอ้งมอีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุถงึวันเดนิทางไป-กลับ ตอ้งมี

หนา้วา่ง  อยา่งนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนัน้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้

เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น* โดยทา่นถา่ยรปู หรอื สแกนสหีนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีปูทา่น) แบบเต็ม

หนา้รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไมด่ า ไมเ่บลอ หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด  สง่มาทาง E-

mail เมือ่ทา่นตกลงท าการจอง (หมายเหต ุ:หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารดุใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารดุ  

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้ 

2. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม ลกูคา้ถอืไปที่
สนามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง   (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราท าวซีา่เทา่น ัน้!!  
 

ตวัอยา่งหนา้พาสปอรต์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



     

ส าคญัมาก:กรณุาน าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)มาในวันเดนิทาง  

ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบกรณีทีท่า่นลมืหรอืน าหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 
 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง  (กรณีท าวซีา่แบบเดีย่ว ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการยืน่ดว้ยตนเอง)  

1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุถงึวันเดนิทางไป-กลับ มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่

รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น    

2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    

3.รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้ซจ์าก 

คอมพวิเตอร ์ (รปูใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจู ิเทา่นัน้ ) 

4.ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน,ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้ม)ี ของผูเ้ดนิทาง   

หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วันท าการ  
 

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

กรณุาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
 

*** ออกเดนิทางข ัน้ต า่  20 ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 



     

 



     

 

อตัราคา่บรกิารรวม  

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(DMK) – เซีย่งไฮ ้(PVG) – กรงุเทพฯ(DMK)  

3.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

4.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

5.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์ 

6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

7.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิท

ท าไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุ

กรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 

2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

3.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

4.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งช าระคา่

น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

6.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊ 1,500 บาทส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทย ตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เทา่น ัน้ 

7.(7.1)คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  

   (7.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์400 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

 



     

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  และช าระส่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วนั

ลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิ

การจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตั๋ว

เทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น

การเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้ม

คณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมายเหต ุ:  

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ

บรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการท่องเทีย่วสามารถสลับปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีเ่ขา้พัก ทัง้นีต้อ้งขึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

แตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการ

เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไข

กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่น

สามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้

ละเอยีด) 

14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 


