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เซี่ยงไฮ ้หงัโจว สวนสนุก ดิสนียแ์ลนด ์

ข้ึนตกึ SWFC ชัน้ 101 

5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิไชน่าอสิเทริน์ (MU) 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง   

25 – 29 ต.ค.       16,999.- 

07 – 11 พ.ย.        14,999.-  

12 – 16 ธ.ค.       15,999.-  
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*หมายเหต ุ:  ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถท่านละ 160 RMB /ทรปิ 
ราคาทวัรน้ี์ยงัไม่รวมคา่วซ่ีาหมู่คณะ (กรุป๊) เกบ็เพิ่ม 1,000 บาท 

**ทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ข้ึนอยูก่บัความพงึพอใจในบรกิาร** 

 

 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
เยน็ ที่พกั 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ  (MU548/02.30-07.10)  ✈  

2 

เซ่ียงไฮ ้–ล่องทะเลสาบซีห ู- รา้นยางพารา – หงัโจว-– สวนใบ

ชาหลงจ่ิง - ถนนโบราณซ่งเหอฝ่ังเจีย -เมนูพิเศษ ไก่ขอทาน + 

หมตูงโพ 

O O O 
Liang An Hotel 

หรือเทียบเท่า 4* 

3 
หงัโจว – โรงงานผา้ไหม – เซ่ียงไฮ ้– ตึก SWFC ชมวิวชั้น 101  

–หาดไวท่าน – ชอ้บป้ิงถนนนานกิง 
O O O 

Pujiang Berkesey 

Residence 

หรือเทียบเท่า 4* 

4 

 

เซ่ียงไฮ ้– อิสระเต็มวนัเซ่ียงไฮดิ้สนียแ์ลนด ์(รวมค่าเขา้แลว้) 

 

O - - 

Pujiang Berkesey 

Residence 

หรือเทียบเท่า 4* 

5 

รา้นหยก –รา้นบวัหิมะ  วดัพระหยก – ตลาดรอ้ยปีเฉิงหวงเม่ียว 

– ตลาดเถาเป่าเฉิง – เซ่ียงไฮ ้– กรุงเทพฯ(MU547/2145-

0105+1) 

O O ✈  

ไฮไลท.์....บินตรงสูเ่มืองเซ่ียงไฮ ้

เยอืนเมืองแห่งความกา้วหนา้ทนัสมยั..... ศูนยก์ลางเศรษฐกจิของจนี 

1.จุใจกบั สวนสนุก เซี่ยงไฮ ้ดิสนียแ์ลนดแ์บบเตม็วนั 

2.ข้ึนตกึ SWFC ชมววิ... เมืองเซ่ียงไฮแ้บบ 360องศา ที่ช ัน้ 101  

3.เมนูแนะน า... อาหารพื้นเมือง ไก่ขอทาน+ หมูตงพอ 
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วนัแรก           กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
23.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกประตู 10 เคาน์เตอร์U โดยสายการบินไชน่า

อิสเทิร์น (MU)  โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสาร
การเดินทางใหก้บัทุกท่าน 

วนัทีส่อง      เซ่ียงไฮ้ – หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู –ร้านยางพารา -สวนใบชาหลงจ่ิง –   ถนนโบราณซ่งเหอฟ่างเจีย 
02.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเซ่ียงไฮ้ โดยเทีย่วบินที ่MU548 
07.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผู่ตงเมืองเอกเทศเซ่ียงไฮ้ ซ่ึงถือเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220-

280) เป็นหมู่บา้นชาวประมงจนถึงสมยัราชวงศซ่์งไดเ้ปล่ียนแปลงเป็นเซ่ียงไฮซ่ึ้งขณะนั้นเป็นเพียงชุมชน
เล็กๆหลงัจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 1848 ตวัเมืองเซ่ียงไฮถู้กเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตั้งอยูริ่ม
แม่น ้ าหวงผู ่ห่างจากปากแม่น ้ าแยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผูต่ง(ใหม่) และเขตผู่ซี
(เก่า) กั้นโดยแม่น ้าหวงผู ่น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซ่ึงมีความมัง่คัง่มากท่ีสุดแห่งหน่ึง
เป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบนัศิลปะท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของประเทศจีน ซ่ึงในอดีตมีค าเปรียบ
เปรยถึงความสวยงามของเมืองหงัโจวและซูโจววา่ “บนฟ้ามีสวรรค ์บนดินมี ซู(โจว) หงั(โจว)” เพลิดเพลิน
กบัทิวทศัน์อนังดงามสองฟากถนน    

เช้า บริการอาหารเช้า แบบชุด KFC ระหว่างเดินทาง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 น าท่านล่องทะเลสาบซีหู เน่ืองมาจากตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกของเมืองหงัโจว ทะเลสาบมีลกัษณะใกลเ้คียง
กบัวงรี มีเน้ือท่ี 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น ้ าลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร สามดา้นถูก
ลอ้มรอบดว้ยภูเขาและอีกหน่ึงดา้นเป็นเมืองรอบซีหู ประกอบไปดว้ยสถานท่ีส าคญัมากกว่า 30 แห่งและ
สถานท่ีชมทิวทศัน์มากกวา่ 40 แห่ง โดยจุดส าคญัก็ไดแ้ก่ หน่ึงภูเขา สองทางสามเกาะ ห้าทะเลสาบ และสิบ
ทิวทศัน์ น าท่านล่องเรือผา่นชม สะพานขาดซ่ึงเป็นท่ีมาของต านานเร่ือง“นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 
ดวง ทบัแสงจนัทร์น ้ าลึกตลอดจนชมธรรมชาติอนังดงามสดช่ืนรอบๆ ทะเลสาบแห่งน้ีท่ีไดรั้บสมญานาม
จากนกัท่องเท่ียววา่ “พฤกษชาติในนครินทร์” จากนั้นน าทุกท่านแวะ ร้านยางพารา ให้ท่านเลือกชมเคร่ือง
นอนคุณภาพดี 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  เมนูแนะน า.... ไก่ขอทาน+หมูตงโพ 
บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้านเหมยเจียอู (ไร่ชาหลงจ่ิง)  แหล่งผลิตใบชาเขียวท่ีข้ึนช่ือของจีน ให้ท่านไดชิ้มชา

ข้ึนช่ือ โดยกล่าวกนัวา่ “ด่ืมชาหลงจ่ิง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวนั”น าท่านชม ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย 
ร้านคา้ต่างๆ ตกแต่งแบบจีนโบราณ มีส้ินคา้พื้นเมือง และของท่ีระลึกให้ท่านเลือกซ้ือไปเป็นของฝากตาม
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อธัยาศยั  
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั  เดินทางเข้าสู่ทีพ่กั Liang An  Hotel หรือ เทยีบเท่า 
วนัทีส่าม       หังโจว – โรงงานผ้าไหม – เซ่ียงไฮ้ – ขึน้ตึก  SWFC จุดชมววิช้ัน 101–  อสิระช็อปป้ิงถนนนานกงิ –  

                      หาดไว่ทาน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมโรงงานผ้าไหมท่ีเมืองแห่งไหมอนัดบัแรก   หลงัจากนั้น  น าท่านเดินทางสู่มหานครเซ่ียงไฮ้

เป็นเมืองศูนยก์ลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาคทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การคา้ การเงิน การลงทุน 
รวมถึง ดา้นแฟชัน่ และการท่องเท่ียว เซ่ียงไฮจึ้งนบัเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีน โดยถือไดว้า่เซ่ียงไฮเ้ป็น
สัญลกัษณ์ของจีนยคุใหม่ในดา้นความกา้วหนา้และความทนัสมยั 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บ่าย น าท่านข้ึนสู่ ตึก SWFC  (Shanghai World Financial Center )  ชมวิว เมืองเซ่ียงไฮ้  ช้ัน 100  เป็นตึกท่ีมี 
ความสูงถึง492 เมตร ลกัษณะเด่นของตึกน้ีคือมียอดตึกเป็นช่องเปิดรูปส่ีเหล่ียม ท าให้คนทัว่ไปเรียกกนัว่า
เป็น “ตึกทีเ่ปิดขวด” ก็เพราะช่องเปิดบนยอดท่ีเหมือนกบัท่ีเปิดขวดน่ีเอง  จากนั้น น าท่านชมความสวยงาน
กลางคืนของใจกลางเมือง ถนนนานกงิ ท่านสามารถช็อปป้ิงอิสระตามอธัยาศยั น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน 
ตั้งอยู่บนฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถึ้ง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมท่ีได้
ช่ือวา่ “พิพิธภณัฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ ้อีกทั้งถือเป็นศูนยก์ลางทางดา้น
การเงินการธนาคารท่ีส าคัญ แห่งหน่ึงของเซ่ียงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะ
สถาปัตยกรรมท่ีหลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่าง
สถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นท่ีตั้ งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และ
ส านกังานใหญ่ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั Rayfront Shanghai Xuhui Hotel หรือ เทยีบเท่า 
วนัทีส่ี่            เซ่ียงไฮ้ – อสิระเต็มวนัเซ่ียงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ ( รวมค่าเข้า ) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
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 จากนั้นเดินทางสู่ Shanghai Disneyland ใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกดิสนียแ์ลนด์เวอร์ชัน่เซ่ียงไฮจ้ะ
มีตวัละครในนิทานเร่ืองใหม่ซ่ึงออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับท่ีเซ่ียงไฮพ้ร่ังพร้อมดว้ยส่ิงดึงดูดใจยิ่งใหญ่
อลงัการเช่นทูมอร์โรวแ์ลนด์อ่าวขุมสมบติัดินแดนแฟนตาซีสวนแห่งจินตนาการภายในบริเวณสวนสนุก
แห่งน้ียงัแบ่งพื้นท่ีส่วนหน่ึงส าหรับเป็นเมืองดิสนีย์หรือดิสนีย์ทาวน์ซ่ึงประกอบด้วยแหล่งช้อปป้ิง
ร้านอาหารและส่ิงบนัเทิงนอกจากนั้นยงัมีโรงแรมท่ีพกั2แห่งรวมทั้ง“วิชช่ิงสตาร์ปาร์ก“ ( Wishing Star 
Park) บริเวณชมทศันียภาพท่ีสวยงามตามธรรมชาติบนเน้ือท่ี2,440ไร่และสวนโมเสกอนัน่าต่ืนตาเล่าเร่ือง
เก่ียวกบั12นักษตัรด้วยตวัละครของดิสนียน์อกจากนั้นเซ่ียงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ยงัมีปราสาทเจา้หญิง (The 
Enchanted Storybook Castle) ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด์ขนาดใหญ่ท่ีสุดและสูงท่ีสุดเท่าท่ีวอลต์
ดิสนียเ์คยสร้างมาโดยประสาทแห่งน้ีจะเป็นท่ีอยูข่องเจา้หญิงหลายองคอี์กดว้ย 
***อสิระรับประทานอาหารกลางวนัและอาหารค ่าตามอธัยาศัย *** 

ทีพ่กั Pujiang Berkesy Residence Shanghai หรือ เทียบเท่า 
วนัที่ห้า          ร้านหยก –ร้านบัวหิมะ- วดัพระหยก – ตลาดร้อยปีเฉิงหวงเมี่ยว – ตลาดเถาเป่าเฉิง –  เซ่ียงไฮ้ – กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 จากนั้นเยีย่มชม ศูนย์หยก อญัมณีล ้าค่า เคร่ืองประดบัท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายเพราะเช่ือวา่ใส่ แลว้จะช่วย

ป้องกนัอนัตรายได ้ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตวม์งคลท่ีมีคุณภาพและมี
ช่ือเสียงของประเทศจีน จากนั้นเขา้ชมร้านนวดฝ่าเท้าและยาบัวหิมะ พร้อมฟังการบรรยายสรรพคุณของ
สมุนไพรจีน เป็นยาแกน้ ้าร้อนลวกเป่าฟู่หลิง ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียงและใหท้่านไดน้วดฝ่าเทา้ผอ่นคลาย
กบัยาสูตรพิเศษ ***หมายเหตุ  : ขอความร่วมมือลูกคา้...กรุณาแช่เทา้ และนวดฝ่าเทา้ทุกท่าน (หากท่านใดมี
ความประสงคจ์ะไม่แช่เทา้และนวดฝ่าเทา้ ...กรุณาจ่ายเพิ่มท่านละ 300 หยวน ) จากนั้นน าท่านเยีย่มชม 
สักการะพระหยก วดัพระหยกตั้งอยูใ่นฝ่ังผูซี่ เขต ผูโ่ถวซีทางทิศตะวนัตกของเมือง วดัศูนยร์วมจิตใจของ
ชาวพุทธใน 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 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉิงหวงัเมี่ยว หรือท่ีเรียกกนัวา่ วดัเทพเจา้ประจ าเมือง เคยตั้งอยูใ่จกลางเมืองเก่า ซ่ึง
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

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 

  

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

ไดก้ลายเป็นศูนยร์วมสินคา้ และอาหารพื้นเมืองท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของชาวเซ่ียงไฮมี้การผสมผสาน
ระหวา่งอดีตและปัจจุบนัไดอ้ยา่งลงตวั ซ่ึงเป็นยา่นสินคา้ราคาถูกท่ีมีช่ืออีกยา่นหน่ึงของนครเซ่ียงไฮ ้ให้
ท่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ตลาดเถาเป่า หรือ ตลาดเถาเป่าเฉิง แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ก๊อปป้ีแห่งใหม่ของ
เมืองเซ่ียงไฮ ้ขายสินคา้อาทิเช่น กระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ ไมก้อลฟ์ นาฬิกา และสินคา้อ่ืนๆ ของจีน เชิญชอ้ป
ป้ิงจุใหใ้จกบั ตลาดเถาเป่า หรือ ตลาดเถาเป่าเฉิง มีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมายหลากหลายยีห่อ้ ในราคา
ยอ่มเยาว ์

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
21.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่ MU547 

หมายเหตุ : กรุ๊ปเดือนตุลาคม เดินทางโดยสายการบิน เซ่ียงไฮ ้แอร์ไลน์ FM841 22.20 – 01.55 +1 
01.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ…… 



GT-PVG-MU01   Page 7 of 11 

 

 

***ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 160 RMB /ทริป/ต่อท่าน*** 
ทปิหัวหน้าทวัร์ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจในบริการ 

**บริการแจกน า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด ** 
* โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ (ไม่มีราคาเด็ก) พกัเดี่ยวเพิม่ 

วนัที่ 25 – 29  ต.ค.60   16,999 3,500.- 

วนัที่ 07 – 11 พ.ย. 60   14,999 3,500.- 

วนัที่ 12 – 16  ธ.ค. 60 15,999 3,500.- 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
3. การช าระค่าบริการ 
3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000. – บาท 
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 

 
4. การยกเลกิและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมัดจ า 
4.1แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนัคืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนัเก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา้ใชจ่้ายทั้งหมด 
4.4ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่น
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการ
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คืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
กรณคีณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
1.ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 
2.ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุในรายการ 
4.ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุในรายการ 
5.ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุ
วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  
 เพิ่มเติมกบัทางบริษทัได ้** 
- 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] 
8.รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามนั  
9.น า้หนักสัมภาระท่านละไม่เกนิ30 กโิลกรัมไม่จ ากดัจ านวน,ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการ
เรียกเก็บ//สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองไดท้่านละ1ช้ินน ้าหนกัตอ้งไม่เกิน7กิโลกรัมถา้น ้าหนกัและขนาดของกระเป๋าสัมภาระเกินกวา่ท่ี
สายการบินก าหนดไว ้
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน หากเกินจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมเอง 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
5. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
6. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
7.   ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนวซ่ีากรุ๊ป  1,000 บาท  
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนวซ่ีากรุ๊ป 1,000 บาท 
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เอกสารในการย่ืนวซ่ีาจีนส าหรับผู้ทีถื่อพาสสปอร์ตไทย 
**วซ่ีาเดี่ยว** 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือนและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  หา้มใส่

เส้ือขาว หา้มใส่ชุดขา้ราชการ ชุดนกัศึกษา หรือชุดครุยรับปริญญา  ตอ้งเห็นใบหู  
หา้มใส่สร้อย หรือเคร่ืองประดบั หา้มใส่แวน่ตาด า  

4. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้วจะตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกหรือRe-Entryดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยืน่วซ่ีา 
5. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
6. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
7. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษา  

 - กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบสูติบตัรตวัจริง, ส าเนาสูติบตัรและสูติบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถ
ดาวโหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ http://www.consular.go.th/) 
      - กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตใหเ้ดินทาง 
8. ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษาสถานท่ีท างานต าแหน่งงานท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีอยูท่ี่ท  างานญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นท่ีท างานและของญาติโปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเทจ็อาจมีการระงับ
การออกวซ่ีาเล่มทีม่ีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวนั) 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 5-7 
วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เติมหรือเปลีย่นระเบียบ
การย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

11. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้งรับผิดชอบ
ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร 
APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่ง

• เป็นวซ่ีากรุ๊ป ตอ้งไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วซ่ีาจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดินทางคร้ังอ่ืนๆได ้
และกรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณี   
• หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวซ่ีากรุ๊ป ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ท าใหไ้ม่สามารถยืน่วซ่ีากรุ๊ปได ้   
ทางบริบทัขอสวงนสิทธ์ิ เก็บค่าวซ่ีา(ปกติ 4 วนัท าการ) เพิ่ม 15,00 บาท/ท่าน จากราคาทวัร์ 
หมายเหตุ : อตัราค่าวซ่ีาดงักล่าว ส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตไทยเท่านั้น 
**วซ่ีากรุ๊ปใชส้ าเนาหนา้พาสปอร์ต + รูปถ่ายสแกนชดัเจน เง่ือนไขรูปถ่าย ใชม้าตรฐานเดียวกบัรูปถ่ายยืน่เขา้สถานทูต** 
โปรดทราบ ผู้ทีม่ีความประสงค์ ย่ืนค าขอวซ่ีาจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ทีเ่คยเดินทางไปในประเทศ... ดังต่อไปนี้ 
1.อสิราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากสีถาน 4.อุซเบกสิถาน 5.ทาจิกสิถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน  
8.อรัิก 9.อหิร่าน 10.โซมาเรีย 11.อยีปิต์ 12.ซาอุดีอาระเบีย 13.ซีเรีย 14.เลบานอน 15.อนิเดีย  
16.ศรีลงักา 17.ลเิบีย 18.ซูดาน 19.แอลจีเรีย 20.ไนจีเรีย 21.ตุรก ี22.เยเมน 23.โอมาน 24.จอร์แดน  
ไม่สามารถย่ืนค าขอวซ่ีาแบบหมู่คณะ(กรุ๊ป) ได้ 
ต้องย่ืนค าขอววซ่ีาจีนแบบเดี่ยว เท่าน้ัน และใช้เวลามากกว่าก าหนดการเดิม 4 วนั ท าการ 
***เดินทางเข้าประเทศดังกล่าวตั้งแต่ ปี 2014 เป็นต้นมา*** 
 
8.ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน และ คนขบัรถ ท่านละ  160 หยวน ต่อทริป (เด็กเก็บทิปเท่าผูใ้หญ่) 
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
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นอ้ย 2อาทิตย ์ 
12.กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ 

- ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน 
ประเทศไทยเท่านั้น 

- หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
- กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผู ้
เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีี่ทางบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
1. หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,060บาท 
2. หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม 1600 บาท 
- เอกสารทีต้่องเตรียม   

1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีา และตราเขา้-ออก 
   อยา่งนอ้ย2หนา้เตม็   

          2.รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจาก 
           คอมพิวเตอร์  หา้มใส่เส้ือขาว หา้มใส่ชุดขา้ราชการ ชุดนกัศึกษา หรือชุดครุยรับปริญญา  ตอ้งเห็นใบหู  

     หา้มใส่สร้อย หรือเคร่ืองประดบั หา้มใส่แวน่ตาด า  
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนงัสือวา่จา้งในการท างาน 

 5.สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัร้านท่ีแปล) 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณดีังต่อไปนี้ 
1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 
 

 ย่ืนวซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ท่านละ 2,550 บาท 
 

(ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อติาลลีทิวัเนียลตัเวยี 
ลกัเซมเบิร์กมอลต้าเนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้) 
    **การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑ์การย่ืนวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
ประกาศ  
เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มันขึน้ในอนาคต ซ่ึงทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษีน า้มันเพิม่ตามความเป็นจริง   
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**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวซ่ีาเขา้จีน กรุณากรอกขอ้มูลดงัต่อไปน้ี** 
เอกสารท่ีใชป้ระกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หยา่   
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
...........................................................................................................................................................................  
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
.............................................................................................................................................................................รหสัไปรษณีย์
.......................... โทรศพัท.์............................ มือถือ............................... 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
.......................................................................................................................................................................................................
........รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น............................ 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)…………………………………………………….. 
ต าแหน่งงาน ....................................................................................................................................... 
ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน/สถานศึกษา(ภาษาองักฤษตวัพิมพห์ญ่) 
.......................................................................................................................................................................................................
.รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 
(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอร์ท่ีถูกตอ้งท่ีสามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบั
ท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่ ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี..................................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัท่ี..............................เดือน............................
ปี............................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................................ 
เม่ือวนัท่ี........................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัท่ี..............................เดือน................ปี……….. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 
RELATION........................................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME.......................................................................... 
RELATION..................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริง 
**  ถา้เอกสารส่งถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิด 

ความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งน้ีเพื่อ   ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด 
 

 
 


