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CHINA 
เซีย่งไฮ ้ไหวพ้ระ ชมซากรุะ ชอ้ปป้ิง  

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 

5 วนั 3 คนื 
ไฮไลทท์วัร ์ไหวพ้ระ ชมซากรุะ ชอ้ปป้ิง 

 ชมดอกซากรุะบานสะพร่ัง ณ สวน Yuantouzhu 
 ลอ่งเรอืชมทวิทัศนอ์ันงดงามของทะเลสาบซหี.ู..ทีล่อ้มรอบดว้ยภเูขา 
 นมัสการพระใหญห่ลงิซานตา้ฝ๋อ พระพทุธรปูปางหา้มญาตใิหญท่ีส่ดุในจนี 

 ชมรา้น Starbucks Reserve Roastery  สาขาทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 
 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว   



 

GT-PVG XJ04 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง                      ✈  

2 
เซีย่งไฮ ้– หังโจว – ศนูยผ์ลติภณัฑย์างพารา– ลอ่ง
ทะเลสาบซหี ู– หมูบ่า้นใบชา – ถนนโบราณเหอ
ฝังเจยี 

🍽 🍽 🍽 
HANGZHOU LIAN AN 
หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

3 
หังโจว – รา้นผา้ไหม– พระใหญห่ลงิซาน (รวม
รถราง) + ศาลาฝานกง – ศนูยผ์ลติภณัฑไ์ขม่กุ – ชม
สวนซากรุะ 

🍽 🍽 🍽 
VEEGLE SINCERA HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 4* 

4 
เซีย่งไฮ ้– ศนูยก์ารแพทยจ์นีแผนโบราณ – หาดไว่
ทาน – อโุมงคเ์ลเซอร ์–ถนนนานกงิ– Starbucks 
Reserve Roastery 

🍽 🍽 🍽 
PUJIANG BERKESY RESIDENCE  

หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

5  เซีย่งไฮ ้– กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)  ✈    

หมายเหต ุ:  ยงัไมร่วมคา่วซีา่จนีแบบ (เดีย่ว) ทา่นละ 1,500 บาท ** 
กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทา่นละ 200 หยวน /ทา่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

กรณีกรุป๊ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

  

เครือ่งแอรบ์สั A330 – 300 
ทีน่ ัง่แบบ 3 – 3 – 3 

ไมม่บีรกิารอาหาร 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

 

 X 

 

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง  
21.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ประต ู4เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิไทยแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์(XJ) โดยมี

เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
เซีย่งไฮ ้– หงัโจว – ศนูยผ์ลติภณัฑย์างพารา– ลอ่งทะเลสาบซหี ู– หมูบ่า้นใบชา – ถนน
โบราณเหอฝงัเจยี 
00.15 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตผิูต่ง เมอืงเซีย่งไฮ ้โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ760 
05.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตผิู่ตงเมอืงเอกเทศเซีย่งไฮ ้ซึง่ถอืเป็นชมุชนเก่าตัง้แตยุ่คสามก๊ก (ปี ค.ศ.220-280) มี

หมู่บา้นชาวประมงถงึสมัยราชวงศซ์ง่ไดเ้ปลีย่นแปลงเป็นเซีย่งไฮซ้ึง่ขณะนัน้เป็นเพยีงชมุชนเล็กๆหลังจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 

1848 ตัวเมอืงเซีย่งไฮถ้กูเปิดเป็นเมอืงทา่และเขตเชา่ของนานาชาต ิตัง้อยูร่มิแมน่ ้าหวงผู่ หา่งจากปากแมน่ ้าแยงซเีกยีง 17 
กโิลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คอื เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซ(ีเกา่) กัน้โดยแม่น ้าหวงผู่ หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

แลว้ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบชุด KFC ระหวา่งเดนิทาง 

 น าทา่นเดนิทางตอ่ สูเ่มอืงหงัโจว น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหังโจว เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรค์วามเป็นมายาวนาน ปรากกฎ

ร่องรอยในสมัยราชวงศฉ์ิน มีชือ่เรียกว่าเมืองเฉียนถัง สมัยราชวงศ์สุยเปลีย่นเป็นหังโจวต่อมาในสมัยราชวงศซ์่งไดต้ัง้
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หังโจวเป็นเมืองหลวง หังโจวเป็นเมืองงดงามดว้ยธรรมชาติ ทัง้ภูเขา ทะเลสาบ ตน้ไม ้และสวนจนไดรั้บสมญานามว่า 

“สวรรคบ์นดนิ”เนื่องจาก ซูโจว+หังโจว =ซูหัง แปลว่า “ฟากฟ้ามีสรวงสวรรค์ บนผืนปฐพีก็ม ีซ ูหัง  น าท่านชม ศูนย์

ผลติภณัฑย์างพารา  ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีผ่ลติมาจากยางพรารา อาทเิชน่ หมอน  เบาะรองนัง้ ทีน่อน ฯลฯ  น า

ท่าน ล่องเรอืทะเลสาบซีหู ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลก มีเนื้อที่ 5.66 ตาราง

กโิลเมตร ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กโิลเมตร น ้าลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทบัแสงในบงึน ้าลกึ  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูพเิศษ...ไกเ่ศรษฐ+ีหมูตงโพ 

บา่ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นชม หมูบ่า้นใบชาหลงจิง่ ซึง่เป็นชาเขยีวทีม่ชี ือ่ทีส่ดุของประเทศจนี ใหท้า่นไดช้มิชาเพือ่สขุภาพน า

ท่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่ถนนโบราณเหอฟังเจีย่ สนิคา้มากมาย เป็น ใหท้่านซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลกึเช่น เสือ้ผา้ 

กระเป๋า รองเทา้ ของทีร่ะลกึตา่งๆ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั HANGZHOU LIAN AN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

หงัโจว – รา้นผา้ไหม – พระใหญห่ลงิซาน (รวมรถราง) – ศาลาฝานกง – ศนูยผ์ลติภณัฑไ์ขม่กุ –  
ชมสวนซากรุะ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 แวะเยีย่มชม รา้นผา้ไหมจนี ผลติภัณฑท์ีท่ าจากไหม ไม่วา่จะเป็นเสือ้ผา้ ผา้พันคอ ฯลฯ ชมวธิกีารน าเสน้ไหมออกมาผลติ

เป็นสนิคา้ทัง้ใชเ้ครือ่งจักร ชมการดงึใยไหมรังแฝด เพือ่มาท าไสน้วมผา้ห่มไหม เหมาะกับการซือ้ของฝาก น าทา่นเดนิทาง
สู ่เมอืงอู๋ซ ีซึง่เป็นเมอืงอุตสาหกรรมเบา และมฉีายาวา่เมอืงเซีย่งไฮน้อ้ยเดมิมชีือ่ว่า ซซีานเล่ากันว่าเมือ่สองพันปีกอ่นมี

การผลติดบีกุในเมอืงนี้และตอ่มาแร่ดบีกุถูกขดุเจาะจนหมดสิน้แต่บังเอญิมคีนขุดพบศลิาจารกึโบราณชิน้หนึง่มใีจความว่า 

“มอีาวธุ แผน่ดนิจะไม่สงบ หากปราศจากอาวธุแผน่ดนิจะร่มเย็นเป็นสขุ”  จงึไดเ้ปลีย่นชือ่ใหม่วา่ อูซ๋ ีแปลวา่ไม่มตีะกั่วน า

ทา่นนมัสการ พระใหญ ่หลงิซานตา้ฝอ (พระพุทธเจา้ปางประสตู)ิ จากนัน้น าทา่นน่ังรถกอลฟ์สูพ่ระพุทธรูปขนาดสงู 88 
เมตร เป็นพระพุทธรูปปางหา้มญาตขินาดใหญ่ ลกัษณะพระพักตรส์งา่งาม เชญิทา่นไหวพ้ระขอพรตามอธัยาศยั  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูซโีครงหมูอูซ๋ ี
บา่ย น าท่านชมศูนย์ผลติภณัฑไ์ข่มุก ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อครีมทีท่ ามาจากไข่มุกน ้าจืด จากนั้น น าท่านชม สวนย่วนโถวจ ู

(Yuantouzhu) หรอืเรยีกกันในภาษาไทยวา่ สวนหวัเตา่ เนื่องจาก รูปทรงของสวน ยืน่ออกไปในทะเลสาบไท่หูเหมอืน

เป็นรูปหัวเตา่นัน้เอง สวนสาธารณะทีม่ชี ือ่เสยีงและไดรั้บความนยิมของนักทอ่งเทีย่ว เพราะในชว่งเดอืนมนีาคม – เมษายน 
นัน้จะมดีอกซากุระหลายรอ้ยตน้ออกดอก สะทอ้นกับผวิน ้าบนทะเลสาบน ้าจดืขนาดใหญ่อันดับสองของประเทศจนี สวน

ดอกซากรุะนี้มจีุดเริม่ตน้ในปี 1988 โดยเจา้หนา้ทีจ่ากประเทศญีปุ่่ น ไดเ้ดนิทางเพื่อมาเสรมิสรา้งความเขา้ใจ และสลายค
ความขัดแยง้ของทัง้ 2 ประเทศ จงึท าใหช้าวญีปุ่่ นและชาวจนีร่วมมอืกันปลกูตน้ซากรุะขึน้มาอกีกวา่สามหมืน่ตน้ กลายเป็น

สวนซากรุะทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศจนี ** กรณีทีส่ภาพอากาศไม่เอือ้อ านวยสง่ผลใหด้อกซากรุะมปีรมิาณจ านวนนอ้ย...ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิลกูคา้ไมว่า่กรร๊ใดๆทัง้ส ิน้** 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั VEEGLE SINCERA HOTEL  หรอืเทยีบเทา 4* 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 
เซีย่งไฮ ้– ศนูยก์ารแพทยจ์นีแผนโบราณ – หาดไวท่าน – อโุมงคเ์ลเซอร ์–ถนนนานกงิ– 
Starbucks Reserve Roastery 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น าท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงเซีย่งไฮ ้ น าท่านสู ่ศูนยก์ารแพทยจ์นีแผนโบราณ ฟังเรือ่งราวเกีย่วกับการแพทยโ์บราณ
ตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบัน การสง่เสรมิการใชส้มุนไพรจนีทีม่มีานานนับพันปี พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ 

จากนัน้น าทา่นสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวนัตกของแมน่ ้าหวงผู่มคีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4กโิลเมตรเป็นเขต

สถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ ือ่ว่า “พิพธิภัณฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็นสัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นของนครเซีย่งไฮ ้อกีทัง้ถอืเป็นศูนยก์ลาง

ทางดา้นการเงนิการธนาคารทีส่ าคัญ แห่งหนึง่ของเซีย่งไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมที่

หลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธคิ บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก 

เป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และส านักงานใหญ่ของบรษัิทต่างๆ จาดนัน้น าท่านน่ัง รถไฟ
อุโมงเลเซอร  ์ลอดอุโมงคใ์ตแ้ม่น ้าหวงผู่ ซึง่เป็นอุโมงคส์รา้งลกึลงไปจากพื้นแม่น ้า 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายใน

ประดบัตกแตง่ดว้ยไฟเลเซอรเ์ป็นรูปตา่งๆ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูเสีย่วหลงเปา 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ถนนนานกงิ ถนนแห่งนี้เปรยีบเหมอืนย่านสลีมของเมอืงไทย หรอืย่านออรช์ารด์ ของสงิคโปร ์ถนนนี้มี

ความยาวประมาณ 5 กโิลเมตร มีหา้งสรรพสนิคา้มากมายอยู่บนถนนแห่งนี้เป็นย่านทีค่กึคักและทันสมัยทีส่ดุในเซีย่งไฮ 
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จากนัน้ น าทา่นไปยัง Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซีย่งไฮ ้ใหญ่กวา่สาขาปกต ิ300 เทา่ ส าหรับสาขา 

Reserve Roastery ที่เพิ่งเปิดใหบ้ริการในเซี่ยงไฮใ้หม่หมาดเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมานี้ สาขานี้นอกจากความยิง่ใหญ่
อลังการแลว้ ยังมีบาร์จิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลก ถึง 88 ฟุต  ขึน้แท่นเป็นสาขาที่มีบาร์จบิกาแฟยาวที่สุดในโลกของ 

Starbucks ลกูคา้สามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ สมัผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครือ่งดืม่ต่างๆ กวา่ 100 เมนู 
รวมทัง้เครือ่งดืม่ทีม่เีฉพาะสาขานีแ้หง่เดยีวเทา่นัน้ 

 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั  PUJIANG BERKESY RESIDENCE  หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

วนัทีห่กของการเดนิทาง 
เซีย่งไฮ ้– กรงุเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง) 
03.00  Morning Call 

 รบัประทานอาหารเชา้แบบกลอ่ง 

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตเิซีย่งไฮผู้ต่ง  
06.50 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ761 

10.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้  

 

   

 

 

 

 

 

 

เซีย่งไฮ ้ไหวพ้ระ ชมซากรุะ ชอ้ปป้ิง 5 วนั 3 คนื 
โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัท ี12-16  เมษายน 2561 22,991.- 22,991.- 22,991.- 3,599 

“จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋หกัออก 6,000 บาท” 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่*** 

ทา่นละ 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 
กรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ จา่ยทา่นละ 250 หยวน/ทรปิ** 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรมคอืรา้นนวดฝ่าเทา้+บัวหมิะ,รา้นชา, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหมและรา้นหยกซึง่

จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ยเพราะมผีลกับราคาทัวรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ทกุ

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลารา้นละ 60-90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับความพอใจของ

ลกูคา้เป็นหลักไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใดอยูใ่นรา้นไมถ่งึตามเวลาทีร่า้นก าหนด...และไมเ่ขา้รว่ม

กจิกรรมทีท่างรา้นจัดไวใ้หข้อสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 400 หยวนตอ่ทา่นตอ่รา้น 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

 3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000 บาท 

 3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจ า 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 

Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 
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กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ประกันอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  

9. น ้าหนักสมัภาระทา่นละ 1 ใบ ใบละ 20 กโิลกรัม เทา่นัน้  

 คา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึน้เครื่องไดท้่านละ 1 ชิน้

น ้าหนักตอ้งไม่เกนิ 7 กโิลกรัม หากน ้าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยสว่นที่

เกนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย

เพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7.  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 
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 กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

8.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่เดีย่ว พาสปอรต์ไทย แบบธรรมดา 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,500 บาท                          

และกรณียกเลกิเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิค่าวซี่าไดทุ้กกรณี หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลกิวซี่ากรุ๊ปไม่ว่าดว้ย

สาเหตใุดๆ ทัง้ส ิน้ท าใหไ้มส่ามารถยืน่วซีา่กรุ๊ปได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ 

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่น

ไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิ

ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร

จัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จาก

ทา่นเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน / คน / รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซี่าและตราเขา้-ออก อย่าง

นอ้ย 2หนา้เต็ม   
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3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ พืน้หลังสขีาว ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้มยิม้เห็นฟัน หา้มใสแ่วน่ตาด า หา้มใสเ่สือ้ขาว 

หา้มใสช่ดุนักเรยีน นักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วี

ซา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ

 ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

 -  กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มูลจริงเกีย่วกับสถานทีศ่กึษาสถานที่ท างานต าแหน่งงานที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ที่ท างานญาตทิีต่ดิต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จอาจมกีารระงับ

การออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 

วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยู่ในระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบ

การยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบใน

การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร 

APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่ง

นอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศ

 ไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซี่าเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื่องจากผู ้

 เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

 - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

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

 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการท างาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

5. สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทบัรา้นทีแ่ปล) 
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สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนั

ข ึน้ในอนาคต 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(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์
....................................... โทรศัพท.์............................ มอืถอื............................... 
ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
..............................................................................................................................................................
.................................................รหสัไปรษณีย ์...................โทรศัพทบ์า้น........................... 
ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่…………………………………………………………….. 
ต าแหน่งงาน................................................................................................................................ 
ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา(ภาษาองักฤษตัวพมิพห์ญ)่………………………………………………………………. 
............................................................รหัสไปรษณีย ์..........................โทร.............................. 
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเชค็ขอ้มลู
โดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมือ่วันที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วันที.่.............................
เดอืน............................ปี............................ 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................................ 
เมือ่วันที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วันที.่.............................เดอืน
.............................ปี................................. 
รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 
RELATION.................................................................................................................................. 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................... 
RELATION.................................................................................................................................. 
 
หมายเหต ุ
**  กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ 
ความไมส่ะดวกภายหลัง  ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครัด) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


