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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่11 – 15 ส.ค. 61 17,900.- 

วนัที ่01 – 05 ก.ย. 61 16,900.- 

วนัที ่04 – 08 ก.ย. 61 16,900.- 

วนัที ่22 – 26 ก.ย. 61 16,900.- 

 

 

 

รำคำรวมคำ่วซีำ่เดีย่ว 4 วนัธรรมกำร ทำ่นละ 1,500 บำทแลว้ 

รำคำนีย้งัไมร่วมคำ่ทปิไกด ์+ คนขบัรถ + หวัหนำ้ทวัร ์ทำ่นละ 150 หยวน / ทรปิ 

 

มนตเ์สนห่ ์เจยีงหนำน นำนกงิ เซีย่งไฮ ้ 
5 วนั 4 คนื โดยสำยกำรบนิ นกสกูต๊  

 เร ิม่ตน้เพยีง 16,900.- 

 

 ชมสวนโอห่ยวน สวนหยอ่มงดงามระดับโลก   
 สกัการะ สสุานรัฐบรุษุ ดร.ซนุยัดเซ็น 
 เมอืงโบราณชเีป่า ชมหมูบ่า้นเอกลักษณ์แบบเจยีงหนาน 
 ลิม้รสเมนูพเิศษ ไกเ่ศรษฐ+ีหมตูงปอ, เสีย่วหลงเปา  
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ - สนำมบนิดอนเมอืง –  นำนกงิ 

11.00 น. คณะพรอ้มกันที ่สนำมบนิดอนเมอืง ประตู 2 เคาน์เตอร ์1 สายการบนิ นกสกู๊ต (XW)โดยมเีจา้หนา้ที่

คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

14.00 น.  ออกเดนิทำงสูเ่มอืนำนกงิ โดยเทีย่วบนิที ่XW888 (ไมม่อีำหำรบรกิำรบนเครือ่ง) 

18.50 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยาน เมอืงนำนกงิ เมืองเอกของมณฑลเจียงซูซึง่เคยเป็นอดีตเมอืงหลวงอยู่

ชว่งหนึง่ในประวัตศิาสตรข์องจนีเมอืงทีม่ปีระวัตเิก่าแกย่อ้นหลังตัง้แต่สมัย 500ปีกอ่นครสิตกาลนานกิ

งตัง้อยูร่มิแมน่ ้าฉังเจยีงฝ่ังใตด้า้นตะวันออกเป็นเทอืกเขาจือ่จนิแปลวา่ภเูขามว่งอมทองเพราะสขีองหนิที่

ภเูขาเมือ่กระทบแสงอาทติยจ์ะเป็นสมีว่งอมทองทางดา้นตะวันตกเป็นภเูขาชงิเหลยีงซานเมอืงนานกงิถอื

เป็น 1 ใน 4 เมอืงโบราณของจนีผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 
  NANJING YINMAO HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่2 นำนกงิ – ซูโจว – สว่นโอห่ยวน – วดัฉงหยวน – เซีย่งไฮ ้

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซูโจว ซึง่มปีระวัต ิ2,500 ปีมาแลว้ เดมิมชีือ่ว่า “เมอืงกูซ้”ู เป็นเมอืงทีจ่ัด

ตน้แบบของการจัดสวนจนีทีส่วยงามเป็นอนัดับหนึง่ในลุม่แมน่ ้าแยงซเีกยีง ตอนใตแ้ละไดช้ือ่วา่เป็นเมอืง

แห่งสาวงามอกีทัง้เป็นเมอืงทีง่ดงามมากจนไดรั้บฉายาว่า “เมอืงสวรรคใ์นโลกมนุษย”์ พรอ้มเมอืง

หังโจว จากนัน้น าทา่นเขา้ชม สวนโอห่ยวน หนึง่ในสวน 9 แหง่ทีเ่ป็นใมรดกโลกของเมอืงซโูจว เดมิทีม่ี

ชือ่ว่าสวนเชอ สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศช์งิ โดยในสมัยรัชศกจักรพรรดซิุน่จือ้ไดถู้กเปลีย่นชือ่เป็น โอ่ว

หยวน หรอืแปลเป็นไทยไดว้่า “สวนสันโดษของคู่รัก“ หมายถงึ คู่รักทีใ่ชช้วีติรวมกัน เนื้อทีท่ัง้หมด มี

การออกแบบและจัดวางองคป์ระกอบ แต่งตากจากสวนอืน่ๆ มอีาคารอยุ่อาศัยตรงกลาง และลอ้มรอบ

ดว้ยคเูล็กๆ ลอ้มรอบสวนทัง้สามดา้น ตัวสวนประกอบดว้ยสระน ้า แทง่หนิศลิาจารกี และตน้สนตา่งๆ 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  จากนัน้น าท่านชม วดัฉงหยวน เป็นวัดทีม่สีรา้งขึน้ใหม่โดยใชง้บประมาณของรัฐบาลซโูจวอยู่ในเขต

เมอืงใหม่ซโูจวภายในวัดมเีนื้อทีก่วา้งใหญ่มากมตี าหนักและสิง่ก่อสรา้งต่างๆมากมาย อุโบสถทีใ่หญ่

ทีส่ดุในประเทศจนีในปัจจุบันใหท้่านไดน้มัสการองคเ์จา้แมก่วนอมิ ปิดทองมคีวามสงูถงึ 33 เมตรถอืว่า

เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิทรงยนืทีอ่ยใูนต าหนักทีส่งูทสีดุในจนี จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงเซีย่งไฮ ้

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 
  พกัที ่SHANGHAI HOLIDAY INN EXPRESS  หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

 

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง –  นานกงิ ✈ 
 

🍽 

NANJING YINMAO 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่
ระดับ 4 ดาว 

2 นานกงิ – ซโูจว – สว่นโอห่ยวน – วัดฉงหยวน – เซีย่งไฮ ้ 🍽 🍽 🍽 

SHANGHAI HOLIDAY 
EXPRESS หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

3 

เซีย่งไฮ ้– ศนูยก์ารแพทยจ์นีแผนโบราณ – ตลาดเฉนิหวังเมีย่ว – 

ถนนานกงิ – STARBUCKS ROASTERY – หาดไวท่าน – 
อโุมงคเ์ลเซอร ์ 

🍽 🍽 🍽 

SHANGHAI HOLIDAY 
EXPRESS หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

4 
ผลติภณัฑผ์า้ไหม – เมอืงโบราณชีเ่ป่า – อญัมณีหยก – ยา่นซนิ
เทยีนตี ้ 🍽 🍽 🍽 

SHANGHAI HOLIDAY 
EXPRESS หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

5 เซีย่งไฮ ้– นานกงิ – สสุานซนุยดัเซน็ – นานกงิ – กรงุเทพ 🍽 🍽 ✈  
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วนัที ่3 เซีย่งไฮ ้– ศนูยก์ำรแพทยจ์นีแผนโบรำณ – ตลำดเฉนิหวงัเมีย่ว – ถนนำนกงิ – STARBUCKS 

ROASTERY – หำดไวท่ำน – อโุมงคเ์ลเซอร ์

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านเขา้ฟังการสาธติและใหข้อ้มูลเกีย่วกับกำรแพทยจ์นีแผนโบรำณ อันขึน้ชือ่ จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู ่ตลำดเฉงิหวงัเมีย่ว หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ วัดเทพเจา้ประจ าเมอืง เคยตัง้อยูใ่จกลางเมอืงเกา่ ซึง่

ไดก้ลายเป็นศูนยร์วมสนิคา้ และอาหารพืน้เมอืงทีแ่สดงถงึเอกลักษณ์ของชาวเซีย่งไฮม้กีารผสมผสาน

ระหวา่งอดตีและปัจจบุนัไดอ้ยา่งลงตัว ซึง่เป็นยา่นสนิคา้ราคาถูกทีม่ชี ือ่อกียา่นหนึง่ของนครเซีย่งไฮ ้ให ้

ทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนนำนกงิ ถนนแหง่นีเ้ปรยีบเหมอืนยา่นสลีมของเมอืงไทย หรอืยา่นออรช์ารด์ ของ

สงิคโปร ์ ถนนนีม้คีวามยาวประมาณ 5 กโิลเมตร มหีา้งสรรพสนิคา้มากมายอยูบ่นถนนแหง่นีเ้ป็นยา่นที่

คกึคักและทันสมยัทีส่ดุในเซีย่งไฮ ้ น าทา่นชม รำ้นกำแฟ Starbucks Reserve Roastery สาขา

ใหมใ่นเซีย่งไฮ ้ใหญก่วา่สาขาปกต ิ300 เทา่ สาขา Reserve Roastery ทีเ่พิง่เปิดใหบ้รกิารในเซีย่งไฮ ้

เมือ่วันที ่ 6 ธ.ค.ทีผ่า่นมามไีฮทไ์ลทน์อกจากความยิง่ใหญอ่ลังการแลว้ ยงัมบีารจ์บิกาแฟทีย่าวทีส่ดุใน

โลก ถงึ 88 ฟตุ  ขึน้แทน่เป็นสาขาทีม่บีารจ์บิกาแฟยาวทีส่ดุในโลกของ Starbucks ลกูคา้สามารถมาชม

การคัว่กาแฟสดๆ สมัผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรปูแบบและเครือ่งดืม่ตา่งๆ กวา่ 100 เมนู รวมทัง้

เครือ่งดืม่ทีม่เีฉพาะสาขานีแ้หง่เดยีวเทา่นัน้ จากนัน้ น าทา่นสูบ่รเิวณ หำดไวท่ำน ตัง้อยูบ่นฝ่ังตะวันตก

ของแมน่ ้าหวงผูม่คีวามยาวจากเหนอืจรดใตถ้งึ4กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ ือ่วา่ “พพิธิภณัฑ์

นานาชาต”ิ  ถอืเป็นสญัลักษณ์ทีโ่ดดเดน่ของนครเซีย่งไฮ ้ อกีทัง้ถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการ

ธนาคารทีส่ าคัญ แหง่หนึง่ของเซีย่งไฮ ้ ตลอดแนวยาวของไวท่ันเป็นแหลง่รวมศลิปะสถาปัตยกรรมที่

หลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธคิ บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรม

ตะวันออก-ตะวันตก เป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศลุกากร โรงแรม และส านักงานใหญ ่

จากนัน้น าทา่นน่ัง รถไฟอโุมงเลเซอร ์ลอดอโุมงคใ์ตแ้มน่ ้าหวังผู ่ซ ึง่ 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 
  พกัที ่SHANGHAI HOLIDAY INN EXPRESS  หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่4 ผลติภณัฑผ์ำ้ไหม – เมอืงโบรำณชีเ่ป่ำ – อญัมณีหยก – ยำ่นซนิเทยีนตี ้

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชม โรงงำนผำ้ไหม ที่เมืองแห่งไหม ถงเซียง จากนั้น ท่านชม เมอืงโบรำณชีเป่ำ 

(Shanghai Qibao Ancient Town ) เป็นยา่นเกา่ทีต่ัง้อยูใ่นรมิแมน่ ้าผูฮุย่ เขตมนิฮัง ห่างจากตัวเมอืง

เซีย่งไฮเ้พยีง 18 กโิลเมตร เป็นยา่นทีม่ปีระวัตศิาสตรม์ายาวนานกวา่หนึง่พันปีบวกกบัภมูทิัศนร์มิแมน่ ้าที่

สวยงาม รม่รืน่ เต็ม ไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึในอาคารบา้นเรอืนแบบจนีโบราณ ใหท้า่นเอสิ

ระถ่ายรูปเดนิเล่นตามอัธยาศัย ท่านแวะชม ศูนยอ์ญัมณีหยก อัญมณีล ้าค่า เครือ่งประดับทีน่ยิมกัน

อยา่งแพรห่ลายเพราะเชือ่วา่ใส ่แลว้จะชว่ยป้องกนัอนัตรายได ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก 

หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 
จากนัน้น าท่านชม ยำ่นซนิเทยีนตี ้ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเทีย่วที่ส าคัญอกีแห่งหนึง่ของเซีย่งไฮ ้ใน
อดตีเคยเป้นเขตเชา่ของตา่งชาต ิตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบยโุรป รอบสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ย
รา้นคาเฟ่เล็กๆ  ซึง่ชาวเซีย่งไฮ ้และนักทอ่งเทีย่วมกัจะมาใชเ้วลาชว่งเย็นเพือ่พักผอ่นกนัทีน่ี ่

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 
  พกัที ่SHANGHAI HOLIDAY INN EXPRESS  หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่5 เซีย่งไฮ ้– นำนกงิ – สสุำนซุนยดัเซ็น – นำนกงิ – กรงุเทพ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงนำนกงิ 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 จากนัน้น าทา่นเขา้ชม สสุำนซุนซดัเซ็น ผูก้อ่ตัง้ประเทศจนีสมยัใหม ่ ผูโ้คน่ลม้ราชวงศช์งิและยตุสิงัคม

ศักดนิาทีส่บืทอดกนัมานานกวา่ 2,000 ปีของจนีลง  ตัวสสุานตัง้อยูบ่นเขาสงู มปีระตทูางเขา้เป็นซุม้ 

เขยีนอกัษรจนีทีแ่ปลวา่ ภราดรภาพ อนัเป็นแนวคดิหนึง่ทีป่ระธานาธบิดซีนุยดัเซน็ยดึมัน่ ทางเดนิตรงไป

อาคารที ่ 2 เป็นหอป้ายลายมอืเจยีงไคเชก็ ตอ่ไปเป็นบนัได 392 ขัน้ พอดตีรงกบัจ านวนประชากรจนี 
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392 ลา้นคนในขณะนัน้ 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 สมควรแกเ่วลำ น ำทำ่นออกเดนิทำงสูส่นำมบนิ นำนกงิ 

20.40 น.  ออกเดนิทำงกลบัสูก่รุงทพ(ดอนเมอืง)  โดยเทีย่วบนิที ่XW887 (ไม่มอีำหำรบรกิำรบน

เครือ่ง) 

23.20 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ 

 

 

  

 

 

 
โปรแกรม : มนตเ์สนห่ ์เจยีงหนำน นำนกงิ เซีย่งไฮ ้ 5 วนั 4 คนื โดยสำยกำรบนิ นกสกูต๊ (GO1NKG-XW001) 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2 – 3 ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็ก 8 – 12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทำ่นละ 

เด็ก 8 – 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทำ่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

วันที ่11 – 15 ส.ค. 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,900.- 6,600.- 

วันที ่01 – 05 ก.ย. 61 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,900.- 6,200.- 

วันที ่04 – 08 ก.ย. 61 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,900.- 6,200.- 

วันที ่22 – 26 ก.ย. 61 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,900.- 5,900.- 

 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้รวมคำ่วซีำ่ทำ่นละ 1,500 บำท*** 

รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ + ไกดท์อ้งถิน่ + หวัหนำ้ทวัร ์ทำ่นละ 150 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทำ่น 

กรณีผูเ้ดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่นขอเกบ้ทปิเพิม่ 50 หยวนรวมเป็น 200 หยวนตอ่ทำ่น 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 
 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.-   
     3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพั่ก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการ
เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
6.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันท าการ (1,500 บาท) 
7.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - 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] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการ

บนิก าหนด 
3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 150 หยวน/ทรปิ 
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 กรณีทีผู่เ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่นเก็บเพิม่ทา่นละ 50 หยวนเป็น 200 หยวนตอ่ทรปิ 
 8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 

หมำยเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, 
การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 
และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา
ตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ
จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานที่
อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีก
เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 
**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 
-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  
-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้น

กรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่
ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 
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8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื
เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง
รับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างาน

ในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 
- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 

2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  
และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล
สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเล่น หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 
4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  
ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ 

เนือ่งจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

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

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 
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