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              หนรีอ้นไปพึง่เย็น..กบับรรยากาศสดุชลิ ท ัง้ 2 ประเทศ ดว้ยอณุหภมูปิระมาณ 10-15 องศา 

     สดุคุม้..คุม้สดุๆ เทีย่วคร ัง้เดยีว!! 2 อารยธรรม เกาหลใีตแ้ละเซีย่งไฮ ้

ลอ่งเรอืชมเมอืง....เวนสิแหง่ตะวนัออก  “เมอืงโบราณจเูจยีเจยีว" ณ เซยีงไฮ ้

  ชมความงดงาม พระราชวงัชางดอ๊กกงุ 1 ใน 5 ของพระราชวงัส าคญั 

สมัผสัความงดงามของกรงุโซล ในชว่งใบไมเ้ปลีย่นส ีโซลทาวเวอร ์

ตามรอยซรี ีย่.์.ชมโรงถา่ยละครMBC Dramia สถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรแ์ละ 

ละครองิประวตัศิาสตรข์องเกาหลใีต ้

ชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ ที ่ตลาดเมยีงดง,ถนนฮงอกิ 

 

** ราคานีช้วัร ์รวม ภาษสีนามบนิไทย-เกาหล-ีจนีและคา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิแลว้** 

** ราคานีไ้มแ่จกกระเป๋า ไมร่วมทปิไกด ์และทปิคนขบัรถ ** 

ก าหนดวนัเดนิทาง  : ตลุาคม 2560 

วนัที ่: 18-23 ต.ค.60 (วนัหยดุปิยะมหาราช) 
25,900.- 

 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ  - เซีย่งไฮ ้ X X X  

2 เซีย่งไฮ ้ - อนิชอน - เกาะนาม ิ– ซวูอน X O O 
 SiheungHotel หรอื
เทยีบเทา่, ซวูอน 

3 
โรงถา่ยละคร  Mbc dramia - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– ชอ็ปป้ิงตลาดฮงแด

หรอืถนนฮงอกิ 
O O O 

 Inter City  Hotel 

หรอืเทยีบเทา่, โซล 

4 
โซลทาวเวอร ์- พระราชชางดอ๊กคงุ – ศนูยโ์สม - ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี-

โรงเรยีนกมิจ+ิสวมชดุฮนับก - Cosmetic Shop - Duty Free ตลาดเมยีงดง 
O O O 

 Inter City  Hotel 
หรอืเทยีบเทา่, โซล 

เกาหล-ีเซีย่งไฮ ้Colorful Autumn 
6 วนั 4 คนื (MU)  

โดยสายการบนิไซนา่อสีเทริน์  
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5 น ้ามันสนเข็มแดง-พลอยอะเมทสิ-ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต - อนิชอน  - เซีย่งไฮ ้ O O O 
 Yitel  Hotel 

 หรอืเทยีบเทา่,เซีย่งไฮ ้

6 
รา้นนวดฝ่าเทา้-ตลาดน ้าโบราณจเูจยีเจีย่ว+ลอ่งเรอืชมเมอืง  

หาดไวท่าน - สนามบนิผู่ตงเมอืงเซีย่งไฮ ้- กรุงเทพฯ 
O O X  

 

วนัแรก   กรงุเทพฯ  - เซีย่งไฮ ้

23.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู10 เคานเ์ตอร ์U 
สายการบนิ China Eastern Airline โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับ และ
อ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

วนัทีส่อง       เซีย่งไฮ ้ - อนิชอน – เกาะนาม ิ– ซูวอน 

02.30 น. น าท่านสู่ กรุงเซี่ยงไฮ  ้โดยสายการบนิ China Eastern Airline เที่ยวบนิที ่
MU548  (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

07.10 น.

  

เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตผิูต่ง เมอืงเซีย่งไฮ ้ เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศ
ไทย 1 ชั่วโมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็น
เวลาทอ้งถิน่)  

 

09.10 น.  น าท่ านสู่  กรุงโซล  โดยสายการบิน China Eastern Airline เที่ยวบินที ่

MU5041 

 

11.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิอนิชอน สาธารณรัฐเกาหลใีต ้เวลาทอ้งถิน่

เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิา

ของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย “ชาบูชาบ”ู อาหาร
พืน้เมอืงของคาบสมุทรเกาหล ีลักษณะคลา้ยสุกีห้มอ้ไฟของญีปุ่่ น โดยน าเครือ่ง
เคียงต่าง ๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเดง้ เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว ้มา
จัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมิน ้าซปุชาบปูรงุรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จงึ
น าอดุง้สดลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอดุง้รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น น ้าจิม้
ซอี ิว้เกาหล ีและเครือ่งเคยีงนานาชนดิ 

สกุีห้มอ้ไฟ 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชม เกาะนาม  ิ(NAMISEOM ISLAND) ชมทวิทัศน์ซ ึง่เคยใชเ้ป็น
สถานทีถ่่ายท าละครทวี ี“WINTER LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั่วทัง้เกาหลแีละ
เอเชยี เกาะนามนิี้มรีูปร่างคลา้ยใบไม ้ทีล่อยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้าฮัน ท่าน
สามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เชน่ การเดนิเลน่เทีย่วชมสวนเกาหล ีคาราวะสสุาน
นายพลนาม ิเดนิผ่านกลางแมกไมแ้หง่สวนสนทีส่งูเสยีดฟ้า ผา่นดงตน้สน ดอกสน 
ตน้เกาลัด เลอืกน่ังทีม่า้น่ังรมิฝ่ังเพือ่ชมบรรยากาศโรแมนตคิใตเ้งาไม ้พรอ้มมเีวลา
ให ท้่ านได เ้ก็บ โล เคชั่นประทั บใจ ให ท้่ านได อ้ ิส ระเลือกชมฟาร์ม เลี้ย ง
นกกระจอกเทศซึง่ตัง้อยูบ่นเกาะ หรอื จะเลอืกขีจ่ักรยานชมววิเหมอืนฉากในละคร
ตามอธัยาศัยจนไดเ้วลาสมควรอ าลาเกาะนาม ิ  

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมน ู“ทคัคาลบี”้ ไกบ่าบี

ควิผัดซอสเกาหล ีเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงชนุชอน โดยน าไกบ่าบคีวิ ตอ้ก 

(ขา้วเหนยีวปัน้เกาหล)ี มนัหวาน ผกัตา่งๆ ลงผัดกบัซอสพรกิเกาหลใีนกระทะแบน 

วธิกีารทานแบบเมีย่งค าไทย โดยหอ่กบัผักกาดแกว้เมือ่ทานไประยะหนึง่จะน าขา้ว

สวย และสาหรา่ยแหง้มาผัดรวมกบัทกัคาลบ ีเพือ่ใหเ้กดิอาหารชนดิใหม ่คอื ทกั

คาลบบีกคมึ หรอืขา้วผัดพรกิไกท่ีท่ัง้หอมน่ารับประทาน เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีง 

  ไกบ่าบคีวิผดั      
ซอสเกาหล ี

 

 ทีพ่กั  SIHEUNG  HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ เมอืงซูวอน  

วนัทีส่าม  โรงถา่ยละคร  Mbc dramia - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– ช็อปป้ิงตลาดฮงแด 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าท่านสู ่โรงถา่ยละคร  Mbc dramia หรอื ยงอนิแดจงักมึพารค์ (Yongin 

Daejanggeum Park) ตัง้อยูใ่นเขตชออนิ เมอืงยงอนิ จังหวัดคย็องก ี เป็นฉากกึง่
ถาวรกลางแจง้ ส าหรับถา่ยท าละครหรอืภาพยนตร ์มลีะครแนวประวัตศิาสตรเ์กาหลี
จ านวนมากถ่ายท าที่นี่ เช่น จูมง มหาบุรุษกูบ้ัลลังก์ ลีซาน จอมบัลลังก์พลิก
แผน่ดนิ ทงอ ีจอมนางคูบ่ลัลังก ์เป็นตน้ เกดิขึน้จากความรว่มมอืระหวา่งเอ็มบซีกีับ
เมอืงยงอนิทีต่กลงกันสรา้งฉากกลางแจง้เพือ่ใชใ้นการถา่ยท าละคร เริม่กอ่สรา้งใน
ปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) และเปิดใหนั้กท่องเที่ยวเขา้ชมครัง้แรกในปี พ.ศ. 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%87_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B5_%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C
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2554 (ค.ศ. 2011) มพีืน้ทีข่นาด 2,500,000 ตารางเมตร ประกอบดว้ยอาคารต่าง 
ๆ ทีจ่ าลองมาจากยคุสามราชอาณาจักรเกาหล ียคุราชวงศโ์ครยอ และยคุราชวงศ์

โชซอ็น   

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  บรกิารท่านดว้ย “คาลบี”้หมูย่าง
เกาหลี เป็นอาหารพื้นเมอืงเกาหลีที่เลื่องชือ่และรูจั้กกันดีทั่วโลก มรีสชาตอิอก
หวาน นุ่มและกลมกล่อม น าหมูสเต็กส่วนทีต่ดิกับกระดูก(เชือ่ว่าเป็นส่วนที่อร่อย
ทีสุ่ด) ย่างบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิและตัดเป็นชิน้พอค า ห่อทานแบบเมีย่งค าไทย 
โดยใส่น ้าจิม้เตา้เจียวและเครือ่งเคียงที่ชอบหรอืขา้วสวยรอ้นตามที่ชอบ บรกิาร
เครือ่งเคยีงตา่งๆ 

หมยูา่งเกาหล ี
 

บา่ย น าทา่นสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ
โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชม
ทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก ทีน่ีท่า่นจะพบเจา้
ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีีส่ารถ
สือ่สารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอยา่งด ีหรอืเขา้สูด่นิแดนแหง่เทพนยิาย สวนสีฤ่ด ูซึง่จะ
ปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดกูาล อกีทัง้ยงัสามารถสนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ 
อาทเิชน่ สเปซทวัร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ้ ึง่ก าลังบานสะพร่ัง
อวดสสีนัเต็มสวน ชมกจิกรรมและการแสดงตา่งๆ ทีจ่ดัตามตารางประจ าวันดว้ยบตัร
เขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เลน่ไดท้กุเครือ่งเลน่ไมจ่ ากดัรอบ เลอืกชมและ
เลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆอยา่งมากมาย  จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง 
ถนนฮงแด ยา่นวัยรุน่ชือ่ดังทีอ่ยูห่นา้มหาวทิยาลัยอแีดสนิคา้ทีม่จีะเป็นเสือ้ผา้แบบ
วัยรุน่ทันสมยัในราคาทีย่อ่มเยาว ์  

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ย เมนู “บฟุเฟ่ตบ์าบคีวิสไตล์
เกาหล ี

บฟุเฟ่ตบ์าบคีวิ 

สไตลเ์กาหล ี

 ทีพ่กั  INTER CITY HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ เมอืงโซล  

วนัทีส่ ี ่          โซลทาวเวอร ์- พระราชชางดอ๊กคงุ – ศนูยโ์สม - ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี-     

                   โรงเรยีนกมิจ+ิสวมชุดฮนับก - Cosmetic Shop - Duty Free - ตลาดเมยีงดง 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าท่านชม โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงที่สูงที่สุดในโลกมคีวามสูงถงึ 
480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอด
โซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกักซัน และถา้หัน
ไปยงัทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมน่ ้าฮนักงั *** ราคาไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์*** 
จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัชางดอ๊กกุงเป็นพระราชวังล าดับทีส่องทึถู่กสรา้ง
ต่อจากพระราชวังเคยีงบกกงุในปีค.ศ. 1405 และมคีวามส าคัญในการเป็นทีพ่ านัก
ของพระมหากษัตรยิห์ลายพระองคใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน (Joseon)  และยงัเป็น1
ใน5ของพระราชวังส าคัญทีย่งัคงรักษาไวม้ากมาย  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ย เมนู“ซมัเกทงั”เป็น
อาหารวังในสมัยกอ่นปัจจบุนัเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวงเชือ่กนัว่าบ ารุงและ
เสรมิสขุภาพเสริฟ์ท่านละ 1 ตัวในหมอ้ดนิรอ้นภายในตัวไกจ่ะมขีา้วเหนียวรากโสม
พทุราแดงเกาลัดเสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงเสน้ขนมจนีเหลา้โสมพรกิไทยด าและเกลอื 

ไกตุ่น๋โสม

เกาหล ี

บา่ย น าทา่นสู ่ศนูยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปี ซึง่ถอืว่า
เป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่ี
คุณภาพดทีีท่ีส่ดุและราคาถูกกว่าไทยถงึ 2 เท่า เพือ่น าไปบ ารุงร่างกาย หรอืฝาก
ญาตผิูใ้หญ่ทีท่า่นรักและนับถอื น าทา่นชม ศนูยส์มนุไพรเกาหล ีใหท้่านไดเ้ลอืก
ซือ้เลอืกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหล ีทีน่ ามาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มี
สรรพคุณรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย น าท่านสู ่โรงเรยีนกมิจ ิเรยีนรูว้ธิกีารท ากมิ
จ ิกมิจเิป็นผักดองทีส่ามารถเก็บไวไ้ดน้าน และเป็นอาหารทีข่ ึน้โต๊ะชาวเกาหลทีุก
มื้อ  ปัจจุบันนี้ก ิมจิเป็นที่นิยมแพร่หลายที่ไม่ว่ามื้อไหนก็จะตอ้งมีก ิมจิเป็น
สว่นประกอบอยูใ่นอาหารมือ้นัน้ๆ ดว้ยทุกครัง้ไป และกมิจนิีย้ังมมีากกวา่ 100 ชนดิ
ใหเ้ลือกรับประทาน ใหท้่านฝึกลองท าและไดช้มิกมิจฝีิมอืของตัวท่านเองโดยมี
วทิยากรสอนวธิีการท าและขั ้นตอนการเตรียมวัตถุดิบใหท้่านทุกขั ้นตอน และ
สามารถน ากลับมาเป็นของฝากได ้พเิศษ...ใหท้า่นไดท้ดลองสวมชุดฮนับก ชุด
ประจ าชาติเกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความประทบัใจ  จากนั้นน าท่านสู ่
Cosmetic Shop ศนูยร์วมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดังของเกาหล ีมากมายหลายแบรนด์
ดัง อาทเิชน่ W.S.Nature,Rojukiss, Misshaเป็นตน้จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้
ปลอดภาษีทีห่า้ง Duty Free  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%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%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
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%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%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
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “จมิดกั” เป็นเมนูพืน้เมอืง
ดัง้เดมิของเมอืงอนัดง โดยจะใชไ้กท่ัง้ตวัผัดรวมกบัวุน้เสน้ + มนัฝร่ัง+ พรกิ + 
ซอสด า โดยเนือ้ไกท่ีน่ิม่รสชาดปิระมาณวา่กนิไกพ่ะโล ้แตจ่ะเป็นสตูรเกาหล ี 

ไกอ่บซอี ิว๊วุน้

เสน้ 

 

 จากนัน้ใหท้า่น ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง แหลง่รวมวัยรุน่ยา่นสยามส
แควร ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นแหลง่รวมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดัง อาท ิEtude, 
Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นตน้ 

 

 ทีพ่กั  INTER CITY HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ เมอืงโซล  

วนัทีห่า้          ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง - พลอยอเมทสิ - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - อนิชอน – เซีย่งไฮ ้

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 

 

น าทา่นสู ่ ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง เป็นการสกดัจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธิ ์100% 
ซึง่สรรพคณุของน ้ามนัสนเข็มแดงนัน้มปีระโยชนอ์ยา่งมากมายทัง้ชว่ยละลายคลอ
เรสเตอรอลและไขมนัทีอ่ดุตนัในเสน้เลอืดลดระดบัน ้าตาลในเลอืดชว่ยขบัสารพษิ
ออกจากรา่งกายในรปูแบบของเสยีเชน่เหงือ่ปัสสาวะอจุจาระชว่ยลา้งสารพษิหรอื
ดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาดเพิม่การไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขึน้ชว่ยเพิม่ภมู ิ
ตา้นทานใหก้บัรา่งกายบ ารงุผวิพรรณใหส้ดใสจากภายในและลดอตัราเสีย่งในการ
เกดิโรคมะเร็ง จากนัน้น าทา่นสู ่โรงงานพลอยอเมทสิ หรอื พลอยสมีว่ง ทีม่ี
ช ือ่เสยีงของประเทศเกาหล ี ซึง่ชาวโสมเชือ่วา่ถา้ไดม้พีลอยชนดินีต้ดิตัวไว ้จะท า
ใหม้โีชคลาภและสิง่ดีๆ เกดิขึน้กบัชวีติ  โดยระหวา่งทางน าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ 
ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิ
บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึ
ตา่งๆ 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมน ู“บลุโกก”ิ หรอื

เนือ้หมสูดหมกักบัซอ๊สและเครือ่งเทศจนไดท้ี ่แลว้น ามาใสบ่นกระทะผัดกบักะหล า่

ปีสดและวุน้เสน้ของเกาหล ีมนี ้าขลกุขลกิรสชาตอิอกหวานเล็กนอ้ย พรอ้มกบัเสริฟ์

ขา้วสวยและเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

เนือ้หมกูบัซ๊อส

ผดักบักะหล า่ 

16.20 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตผิูต่ง เมอืงเซีย่งไฮ ้โดยสายการบนิ 
China Eastern Airlineเทีย่วบนิที ่MU5034 

 

17.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตผิูต่ง เมอืงเซีย่งไฮ ้ เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศ
ไทย 1 ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็น
เวลาทอ้งถิน่) 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร .. เมนพูเิศษ.. ขาหมรู า่รวย เสีย่วหลงเปา  

 ทีพ่กั  YITEL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่   

วนัทีห่ก       รา้นนวดฝ่าเทา้-ตลาดน า้โบราณจูเจยีเจีย่ว+ลอ่งเรอืชมเมอืง-หาดไวท่าน  
                  สนามบนิผูต่งเซีย่งไฮ ้- กรงุเทพฯ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นสู ่รา้นนวดฝ่าเทา้ และใหท้า่นไดน้วดฝ่าเทา้ผอ่นคลายกบัยาสตูรพเิศษ 
หมายเหต ุ : ขอความรว่มมอืลกูคา้...กรณุาแชเ่ทา้ และนวดฝ่าเทา้ทกุทา่น 
(หากทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะไมแ่ชเ่ทา้และนวดฝ่าเทา้ ...กรณุาจา่ยเพิม่ทา่นละ 
300 หยวน )  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดน า้โบราณจเูจยีเจีย่ว ซึง่ตัง้อยูท่าง
ทศิตะวันตกของเซีย่งไฮ ้รมิฝ่ังทะเลสาบดืน้ซาน และอยูร่ะหวา่งมณฑลเจอ๋เจยีง
กบัมณฑลเจยีงซ ูเป็นต าบลน ้าแหง่วัฒนธรรมโบราณ ตดิอนัดับหนึง่ในสีท่ีม่ ี
ช ือ่เสยีงโดง่ดังในบรรดาต าบลน ้าของเมอืงเซีย่งไฮ ้อกีทัง้ไดช้ือ่วา่เป็นไขม่กุใต ้
แมน่ ้าแยงซเีกยีงจนถงึปัจจบุนันี ้ทา่นจะได ้ลอ่งเรอืชมเมอืงจเูจยีเจีย่ว ซึง่เป็น
เมอืงทีม่สี ิง่กอ่สรา้งทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศห์มงิ และราชวงศซ์งิอยู่
มากมาย   

 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าทา่นสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ตัง้อยูบ่นฝ่ังตะวันตกของแมน่ ้าหวงผูม่คีวามยาวจาก
เหนือจรดใตถ้ึง 4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ไดช้ื่อว่า “พิพิธภัณฑ์
นานาชาต”ิ ถอืเป็นสญัลักษณ์ทีโ่ดดเดน่ของนครเซีย่งไฮ ้อกีทัง้ถอืเป็นศูนยก์ลาง

ทางดา้นการเงนิการธนาคารทีส่ าคัญ แห่งหนึง่ของเซีย่งไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่
ทันเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมัน 
โกธคิ บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็น
ทีต่ัง้ของหน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศลุกากร โรงแรม 
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ค า่ เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตผิูต่ง เมอืงเซีย่งไฮ ้เพือ่น าทา่นเดนิทางกลับสู่

กรงุเทพฯ   
 

21.50 น. น าทา่นกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ China Eastern Airline เทีย่วบนิที ่
MU547 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

01.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ   

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื

เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะ

เกดิจาก ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการตาม

หมายก าหนดการได ้โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการ

ทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ  

 

** กรณุาสง่มอบหนงัสอืเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 
 

ขอ้ควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนี ทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธ์

สนิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้ก ในนามของรา้นรัฐบาล คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, รา้นผา้

ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวร ์ ดว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้น

รัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคับใดๆ 

ทัง้ส ิน้ 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคา 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 

ทา่น) 

เด็กอายตุ า่

กวา่ 12  ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 

เด็กอายตุ า่

กวา่ 12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น มเีตยีง

เสรมิ 

เด็กอายตุ า่กวา่ 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

ก าหนดวนัเดนิทาง  : ตลุาคม 60 

18-23 ต.ค.60 (วนัหยดุปิยะมหาราช)                      
25,900.- 25,900.- 25,900.- 25,900.- 6,900 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม      

 คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลับ (ตัว๋กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

 คา่ทีพ่ัก 4 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น 

 คา่รถรับสง่,อาหาร,คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 หัวหนา้ทัวร ์และหรอืไกดข์องบรษัิททัวร ์Land Operater ทีเ่กาหล ีผูช้ านาญเสน้ทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

 เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้** 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 น ้าหนักสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 2 ใบ ใบละ 23 กโิลกรัมรวมเป็น 46 กโิลกรัม / ทา่น 
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คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้า่นละ

1 ช ิน้น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ7กโิลกรัมถา้น ้าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไวจ้ะตอ้งเสยี

คา่ใชจ้า่ยสว่นทีเ่กนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่กรุ๊ป เขา้ประเทศจนี 4 วันท าการ (1,000 บาท) 

 

 

**เป็นวซีา่กรุ๊ปตอ้งไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปหากยกเลกิเดนิทางวซีา่จะถกูยกเลกิทันทไีมส่ามารถน าไปใชก้บัการเดนิทาง 

ครัง้อืน่ๆไดแ้ละกรณียกเลกิเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณีกรณีเกบ็คา่วซีา่จนีทา่นละ 1,000 บาท  

เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่กรุป๊จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. สง่ส าเนาพาสปอรต์ กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนั (หนา้พาสปอรต์ตอ้งชดัเจนไมเ่บลอ) ตามรปูแบบ ตย. 

ดา้นลา่ง 

วซีา่กรุ๊ป – ทางบรษัิทจะสง่ชือ่เขา้ทางสถานทตูจนีเพือ่ขอรับการตรวจลงตรา ณ ชอ่งทางอนุญาตของดา่นตรวจคนเขา้

เมอืง ซึง่สามารถเขา้ไปพ านักเพือ่การทอ่งเทีย่วเป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 15 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. กรอกขอ้มลูทา้ยโปรแกรมใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิเทา่น ัน้  

**หมายเหต*ุ*  

เอกสารตอ้งไดก้อ่นลว่งหนา้ 10 วัน ไมเ่สยีคา่วซีา่ หากไดเ้อกสารหลัง 10 วัน กอ่นเดนิทางเสยีคา่วซีา่เพิม่ 500 บาท 

กรณีทีล่กูคา้มวีซีา่จนีอยูแ่ลว้ หรอื ยืน่เอง หักคนื 1,000 บาท 

 

 กรณีตอ้งการยืน่เป็นวซีา่เดีย่วส าหรับคนไทยเก็บคา่วซีา่ 1,500 บาท  

 ส าหรับตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,600 บาท  //ยกเวน้พาสอเมรกิา เกบ็ 5,060 บาท 

**ดังนัน้กรณีลกูคา้มวีซีา่แลว้กรณุาแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด  

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่ 40 หยวน/ทา่น/ทรปิ (เซีย่งไฮ)้ 
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คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่ 20,000 วอน ตอ่ทา่น (เกาหล)ี 

 วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ี ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,580 บาท ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้ง

ท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

 

 

เงือ่นไขเพิม่เตมิ   

-  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่  บรษัิทระบ ุ

   ในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

-  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้      

-  เทีย่วบนิราคา และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

-  ราคานีไ้มร่วมภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ, คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 

-  เมือ่ตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขและ   

   ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

ขอ้แนะน าในการทอ่งเทีย่วการเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะ 

          นักทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่นัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1.หลกัฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร  

             จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ดัคณะ  

2.หลกัฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300  

              เหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไมม่บีตัรเครดติคารด์) หากมบีตัร 

              เครดติตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตวัไป 

              ดว้ยหรอืหลักฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยงัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่    

              บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืน าตดิตัวไปดว้ย   

5. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. สว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 30 วัน 

 
การยกเลกิ 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 



ICN-MU001         หนา้ 8 จาก 11                                                                                         
    
 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

6. ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้

ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์าก

โรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที่

ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมดัจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญู

หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทน

ให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน

สทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ และทางบรษิทั

จะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่น ประเทศเกาหลใีต ้เรยีกเก็บเป็นจ านวนเงนิ 100 USD, ประเทศจนี 300 

หยวน ตอ่ทา่นตอ่วนั 

11.ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ ก่อนทุกคร ัง้ มิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

เอกสารในการท าวซีา่เดีย่วจนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5x 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูปริน้จาก

คอมพวิเตอร ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ICN-MU001         หนา้ 9 จาก 11                                                                                         
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่

เอกสารยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบส าเนาสตูบิตัรของเด็ก 

และในกรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณี

ฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลู

เท็จ อาจมกีารระงบัการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปีญัหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 

5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิ

หรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจ

ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

    -หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

    -กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง    

     เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100  บาท 

    - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   



ICN-MU001         หนา้ 10 จาก 11                                                                                         
    
 

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6  เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

   อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5x2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

        5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

 ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน สวสิเซอ

แลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดย 

ไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

 

ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนัข ึน้

ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ  
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**เนือ่งจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) 

NAME.........................................................................SURNAME............................................................ 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

.................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

............................................................................................................................................................

.................รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื........................................ 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

............................................................................................................................................................

...................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น......................... 

 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่…………………………………………………….. 

ต าแหนง่งาน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพห์ญ)่ 

............................................................................................................................................................

..................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร..............................................  

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที่

..............................เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

............................................................................................ 

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME...................................................................... 

RELATION........................................................ 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME...................................................................... 

RELATION........................................................ 

 

หมายเหต ุ

**  กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่   

       ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

**  แผนกกงสลุ สถานทตูจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970, 0-2245-7033  

 


