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ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 150 หยวน/ทรปิ 
(***ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่หมูค่ณะ เก็บเพิม่ ทา่นละ 1,000 บาท***) 

 

วนัแรก      กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ– เซีย่งไฮ ้– หมูบ่า้น น า้โบราณเยีย่เหอ+ลอ่งเรอืชม

ก าหนดการเดนิทาง วนัท ี ่: 01 – 04 พ.ย. 60 14,900.- 

ก าหนดการเดนิทาง วนัท ี ่: 03 – 06 พ.ย.60  15,900.- 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 

กรุงเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ– เซีย่งไฮ ้– หมู่บา้นน ้า

โบราณเยีย่เหอ + ลอ่งเรอืชมเมอืง –รา้นยางพารา – หังโจว – 

ถนนโบราณซ่งเหอฝางเจีย 

O O O 
LIANG AN INTER 

HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า4* 

2 
หังโจว – สวนใบชาหลงจิง่ – ลอ่งเรอืทะเลสาบซีหู – รา้นผา้

ไหม – เซีย่งไฮ ้– ถนนศลิปะเถีย่นจือ๋ – GLOBAL GARBOR 
O O O 

PUJIANG Berkesy 
Residence  

หรอืเทยีบเท่า 4 * 

3 

 

เซีย่งไฮ ้– อสิระเต็มวันเซีย่งไฮด้สินยีแ์ลนด ์(รวมคา่เขา้) 

 

O - - 
PUJIANG Berkesy 

Residence  
หรอืเทยีบเท่า 4 * 

4 

รา้นยาสมุนไพรจีน – ตลาดเฉนิหวังเมีย่ว – รา้นหยก – 

หาดไว่ทาน – อุโมงคเ์ลเซอร์ – ตลาดเถาเป่า – เซีย่งไฮ ้– 

กรุงเทพฯ  

O O ✈  

SAVE PRICE เซีย่งไฮ ้หงัโจว  
สวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์

4 วนั 3 คนื (CA) 
โดยสายการบนิไชนา่ แอรไ์ลน ์
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เมอืง – รา้นยางพารา – หงัโจว – ถนนโบราณซ่งเหอฝางเจยี 
01.20 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตสิวุรรณภูม ิประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบนิ 

แอรไ์ชน่า โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็ค

สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทุกท่าน 

 

04.20 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงเซีย่งไฮ ้โดยเทีย่วบนิที ่CA806  

09.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตผิูต่งเมอืงเอกเทศเซีย่งไฮ ้ ซ ึง่ถอืเป็นชมุชน

เก่าตัง้แตยุ่คสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็นหมู่บา้นชาวประมงจนถงึสมัยราชวงศ์

ซ่งไดเ้ปลีย่นแปลงเป็นเซี่ยงไฮซ้ ึง่ขณะนัน้เป็นเพยีงชมุชนเล็กๆหลงัจากสงคราม

ฝ่ิน ค.ศ. 1848 ตวัเมอืงเซีย่งไฮถ้กูเปิดเป็นเมอืงท่าและเขตเชา่ของนานาชาต ิ

ตัง้อยู่รมิแม่น ้าหวงผู่ ห่างจากปากแม่น ้าแยงซเีกยีง 17 กโิลเมตร แบ่งออกเป็น 2 

เขต คอื เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซ(ีเก่า) กัน้โดยแม่น ้าหวงผู่ น าท่านผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้ น าท่านชม เมอืงโบราณเยีย่ะเหอ เรยีกอกีชือ่

หนึง่ว่าเขตประวัตศิาสตรเ์ยี่ยะเหอ ตัง้อยู่ทีเ่มอืงเจยีซงิ มีพืน้ที ่9 ตารางเมตร ใน

ถนนเต็มไปดว้ยล าธารเสน้เล็กๆ บา้นเรอืนแบบรัชวงศช์งิ จากนัน้น าท่านแวะรา้น

สนิคา้ยางพารา 

 

 

ใชเ้วลา

เดนิทาง3

ชม. 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

 น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงหงัโจว ซึง่เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซึง่มี

ความมั่งคัง่มากทีสุ่ดแห่งหนึง่เป็นแหล่งเภสชัอุตสาหกรรมและสถาบันศลิปะทีม่ี

ช ือ่เสยีงแห่งหนึง่ของประเทศจีน ซึง่ในอดตีมคี าเปรยีบเปรยถงึความสวยงาม

ของเมอืงหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค ์ บนดนิมี ซู(โจว) หัง(โจว)” 

เพลดิเพลนิกับทวิทัศนอ์ันงดงามสองฟากถนน   จากนัน้ ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง 

ถนนโบราณเหอฝั่งเจยี รา้นคา้ตา่งๆ ตกแต่งแบบจนีโบราณ มสี ิน้คา้พืน้เมือง 

และของทีร่ะลกึใหท้่านเลอืกซือ้ไปเป็นของฝากตามอัธยาศัย 

 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่  LIANG AN INTER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* หงัโจว 

วันทีส่อง    หงัโจว-สวนใบชาหลงจิง่-ลอ่งเรอืทะเลสาบซหีู-รา้นผา้ไหม-เซีย่งไฮ-้ ถนนศลิปะเถีย่นจือ๋ 

– ช๊อปป้ิง GLOBAL HARBOR 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าท่านเขา้ชม หมู่บา้นเหมยเจยีอู (ไร่ชาหลงจิง่) แหล่งผลติใบชาเขยีวที่ข ึน้ช ือ่

ของจนี ใหท้่านไดช้มิชาข ึน้ช ือ่ โดยกล่าวกันว่า “ดืม่ชาหลงจิง่ เพียง 1 จบิ ปาก

จะหอมตลอดวัน”จากนัน้ ทุกท่านล่องทะเลสาบซหีู เนื่องมาจากตัง้อยู่ทางทศิ

ตะวันตกของเมอืงหังโจวทะเลสาบมีลักษณะใกลเ้คยีงกับวงรี มีเนื้อที่ 5.66 ตร.

กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กโิลเมตร น ้าลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร สามดา้นถูก

ลอ้มรอบดว้ยภูเขาและอีกหนึง่ดา้นเป็นเมืองรอบซีหู ประกอบไปดว้ยสถานที่

ส าคญัมากกว่า 30 แห่งและสถานทีช่มทวิทัศนม์ากกว่า 40 แห่ง โดยจุดส าคัญก็

ไดแ้ก่ หนึ่งภูเขา สองทางสามเกาะ หา้ทะเลสาบ และสบิทิวทัศน์ น าท่าน

ลอ่งเรอืผ่านชม สะพานขาดซึง่เป็นทีม่าของต านานเรือ่ง“นางพญางูขาว” และชม

โคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์น ้าลกึตลอดจนชมธรรมชาตอิันงดงามสดชืน่รอบๆ 

ทะเลสาบแห่งนีท้ีไ่ดรั้บสมญานามจากนักท่องเทีย่วว่า “พฤกษชาตใินนครนิทร”์ 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูพเิศษ ไกข่อทาน+หมตุงโพ  

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเซีย่งไฮ ้ ระหว่างทางน าท่านเขา้ชม โรงงานผา้ไหม ที่

เมอืงแห่งไหม ถงเซยีง จากนัน้น าท่านชม ยา่นศลิปะถนนเทยีนจือ่ฝาง  เป็น

เขตอยู่อาศยัของชาวบา้นในยุค ค.ศ.1920 – 1930  ประกอบไปดว้ยบา้นทรง

ยุโรปสลบักับบา้นแบบจีน ถนนแห่งนีเ้ร ิม่มชี ือ่เสยีง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการ

ใชเ้วลา

ประมาณ 4 

ช.ม. 
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จัดแสดงผลงานศลิปะจากศลิปินแบบตดิดนิ หรอืทีปั่จจุบันเรียกว่า “แนวสตรีท” 

ภายในเต็มไปดว้ยคาเฟ่ และรา้นขายของทีร่ะลกึ  และงานแสดงของศลิปปินทัง้

ในและตา่งประเทศ น าท่านเดนิทางสู่ GLOBAL HARBOR เป็น SHOPPING 

MALL ในเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก  ก่อสรา้งแบบสถาปัตยกรรมสไตลศ์ลิปะแบบ  

โคโลเนียล  เป็นหนึง่เดยีวในประเทศจีน ใหค้ณุไดค้วามรูส้กึเหมอืนชอ้ปป้ิงอยู่

ยุโรปโดยไม่ตอ้งเดนิทางไกลภายในนัน้มสีนิคา้มากมายทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ ชัน้สองเนน้สนิคา้ทีอ่อกแบบโดยนักออกแบบชือ่ดงัใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงและถา่ยรูป 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั RAYFONT SHANGHAI XUHUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 * เซีย่งไฮ ้

วันทีส่าม       เซีย่งไฮ ้– อสิระเต็มวนัเซีย่งไฮด้สินยีแ์ลนด ์( รวมคา่เขา้ ) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 จากนัน้เดนิทางสู ่Shanghai Disneyland ใหญ่เป็นอันดบัสองของโลกดสินยี์

แลนดเ์วอรช์ัน่เซีย่งไฮจ้ะมตีวัละครในนทิานเรือ่งใหม่ซึง่ออกแบบมาโดยเฉพาะ

ส าหรับทีเ่ซีย่งไฮพ้ร่ังพรอ้มดว้ยส ิง่ดงึดดูใจยิง่ใหญอ่ลังการเชน่ทูมอร์โรวแ์ลนด์

อ่าวขมุสมบัตดินิแดนแฟนตาซสีวนแห่งจนิตนาการภายในบรเิวณสวนสนุกแห่งนี้

ยังแบ่งพื้นทีส่ว่นหนึง่ส าหรับเป็นเมอืงดสินยีห์รอืดสินียท์าวนซ์ ึง่ประกอบดว้ย

แหลง่ชอ้ปป้ิงรา้นอาหารและส ิง่บันเทงินอกจากนัน้ยังมีโรงแรมทีพั่ก2แห่งรวมทัง้

“วชิช ิง่สตารป์ารก์“ ( Wishing Star Park) บรเิวณชมทัศนียภาพทีส่วยงามตาม

ธรรมชาตบินเนือ้ที่2,440ไร่และสวนโมเสกอันน่าตืน่ตาเล่าเรือ่งเกีย่วกับ12

นักษัตรดว้ยตวัละครของดสินยีน์อกจากนัน้เซี่ยงไฮ ้ดสินียแ์ลนดยั์งมปีราสาทเจา้

หญงิ (The Enchanted Storybook Castle) ซึง่เป็นสัญลกัษณ์ของดสินยีแ์ลนด์

ขนาดใหญท่ีสุ่ดและสูงทีส่ดุเท่าทีว่อลตด์สินยีเ์คยสรา้งมาโดยประสาทแห่งนี้จะ

เป็นทีอ่ยู่ของเจา้หญงิหลายองคอ์กีดว้ย 

***อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั *** 

 

พกัที ่ PUJIANG BERKESY RESIDENCE  หรอืเทยีบเทา่ 4 * เซีย่งไฮ ้

วันทีส่ ี ่        รา้นยาสมุนไพรจนี – ตลาดเฉนิหวังเมีย่ว – รา้นหยก – หาดไว่ทาน – อุโมงคเ์ลเซอร์ – 

                 ตลาดเถาเป่า – เซีย่งไฮ ้– กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 จากนัน้เขา้ชมรา้นสมุนไพรจนี พรอ้มฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน 

ยาประจ าบา้นที่มีช ือ่เสยีงและใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อตามอัธยาศัย  จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู่ ตลาดเฉงิหวงัเม ีย่ว หรือที่เรียกกันว่า วัดเทพเจา้ประจ าเมือง เคย

ตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งไดก้ลายเป็นศูนย์รวมสนิคา้ และอาหารพื้นเมืองที่

แสดงถงึเอกลกัษณ์ของชาวเซีย่งไฮม้กีารผสมผสานระหว่างอดตีและปัจจุบันได ้

อย่างลงตัว ซึง่เป็นย่านสนิคา้ราคาถูกที่มีช ือ่อีกย่านหนึง่ของนครเซี่ยงไฮ ้ให ้

ท่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย จากนัน้เยีย่มชม ศูนยห์ยก อัญมณีล ้าคา่ เครือ่งประดบัที่นยิมกันอย่างแพร่หลาย

เพราะเชือ่ว่าใส่ แลว้จะช่วยป้องกันอันตรายได ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อ ก าไรหยก 

แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีคุณภาพและมีช ื่อเสียงของประเทศจีน 

จากนั้น น าท่านสู่บรเิวณ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น ้าหวงผู่มี

ความยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ไดช้ ื่อว่า 

“พพิธิภัณฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ ้อีกทัง้ถอื

เป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทีส่ าคญั แห่งหนึง่ของเซี่ยงไฮ ้ตลอด

แนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น 
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สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั ้งการผสมผสานระหว่าง

สถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตัง้ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรม

ศุลกากร โรงแรม และส านักงานใหญ่ จากนัน้น าท่านน่ัง รถไฟอุโมงเลเซอร ์

ลอดอุโมงคใ์ตแ้ม่น ้าหวังผู่ ซ ึง่เป็นอุโมงคส์รา้งลกึลงไปจากพื้นแม่น ้ า 9 เมตร 

ยาว 646.7 เมตร ภายในประดับตกแต่งดว้ยไฟเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ จากนัน้ให ้

ท่านชอ้ปป้ิงจุใจกับตลาดก๊อปป้ี TAOBAOCHENG มีสนิคา้ใหเ้ลือกซื้อ

มากมายหลากหลายยี่หอ้ในราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ กระเป๋า ใหท้่าน

เลอืกชอ้ปอย่างเต็มอิม่ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น   ณ ภตัตาคาร  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  

23.50 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิท ี ่ CA805  

03.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ……  

 

***************************** 
โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเท ีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเท ีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีท ีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย  

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ไมม่รีาคาเด็ก 
พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

วนัท ี ่ 01 – 4 พ.ย.60 14,900 14,900 3,000 

วนัท ี ่ 03 – 06 พ.ย.60 15,900 15,900 3,000 

 

** จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ท ี ่** 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่*** 

ทา่นละ 150 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

กรณีท ีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไปถงึ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ จา่ยทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและการจราจรและ

เหตุเฉพาะหนา้ท ีไ่มอ่าจคาดการณ์ได*้* 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรมคอืรา้นนวดฝ่าเทา้+บวัหมิะ,รา้นชา, ไข่มุก, รา้นผา้ไหมและรา้นหยกซึง่

จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ยเพราะมผีลกบัราคาทวัรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกท่านทราบวา่

ทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซึง่จะใชเ้วลารา้นละ 60-90 นาท ี ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจ

ของลกูคา้เป็นหลกัไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ (หากท่านใดอยู่ในรา้นไม่ถงึตามเวลาทีร่า้นก าหนด...และไมเ่ขา้

รว่มกจิกรรมทีท่างรา้นจดัไวใ้หข้อสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ท่านละ 300 หยวนตอ่ท่านตอ่รา้น 

 

 

 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  
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 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็คว่ากรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000. – บาท 

    3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันก่อนออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

4.1แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วันคนืคา่ใชจ่้ายทัง้หมด 

4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วันเก็บคา่ใชจ่้ายท่านละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ่้ายทัง้หมด 

4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืคา่มัดจ าที่พักโดยตรงหรอืโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหัีวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ ่10 ท่าน ไม่ออกเดนิทาง 

 

อัตราคา่บรกิารนี้รวม 

1.คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.คา่โรงแรมที่พักตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.คา่รถรับส่งและระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.คา่ประกันอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอุบัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

 เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้** 

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

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

ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

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

8.รวมภาษีสนามบนิทุกแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

9.น ้าหนักสมัภาระท่านละ 1 ใบ ใบละ 23 กโิลกรัม เท่านัน้  
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คา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตวัข ึน้เครือ่งไดท้่านละ 1 ช ิน้

น ้าหนักตอ้งไม่เกนิ 7 กโิลกรัม หากน ้าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายสว่น

ทีเ่กนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

10.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อัตราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที่น ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัมตอ่ท่าน หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยี

คา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารที่สัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท์, คา่ซักรีดฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7.  คา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถท่านละ 150 หยวน/ท่าน/ทรปิ 

8.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี วซีา่กรุป๊ 1,000 บาท  

หมายเหต ุ: อตัราคา่วซีา่ดงักลา่วส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เทา่นัน้  

(ยืน่วซีา่กรุป๊ไม่ตอ้งสง่เอกสารส าหรบัท าวซีา่ ใชแ้คส่ าเนาหนังสอืเดนิทาง)  

หรอืหากตอ้งการยืน่วซีา่แบบเดีย่ว คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่เดีย่วราคา 1,500 บาท  

และหากยกเลกิเดนิทางวซีา่จะถกูยกเลกิทนัท ีไมส่ามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อืน่ๆ ได ้และกรณยีกเลกิเดนิทางไมส่ามารถ

คนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณ ีหากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุด  ๆทัง้ส ิน้ท าใหไ้ม่สามารถยืน่วซีา่กรุป๊ได ้

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่วซีา่เพิม่ 1,500 บาท/ทา่น จากราคาทวัร ์(ยืน่ปกต ิ4 วนั ท าการ) 

โปรดทราบ ผูท้ีม่คีวามประสงค ์ยืน่ค าขอวซี่าจนี แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ทีเ่คยเดนิทางไปในประเทศ... ดงัตอ่ไปนี้  

***ตัง้แต ่ปี 2014 เป็นตน้มา*** 

1.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิถาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.คาซคัสถาน 8.อริกั 9.อหิรา่น 10.

อยีปิต ์11.ซาอดุอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี 15.ศรลีงักา 16.ลเิบยี 17.ซดูาน 18.แอลจเีรยี 19.ไนจเีรยี 20.ตรุก ี

21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเรยี 

ไมส่ามารถยืน่ค าขอวซีา่แบบหมู่คณะ(กรุป๊)ได ้ตอ้งยืน่ค าขอวซีา่จนีแบบเดีย่วเทา่นัน้ และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดมิ 4 วนัท า

การ  

 

หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การ

ถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุตา่งๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที่ยวจะส ิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 



SHA-CA001                                                                                                                  Page 7 of 1  

   

 
 

 

 

เอกสารในการยื่นวซี่าจีนส าหรับผูท้ีถ่อืพาสสปอร์ตไทย 

**วซี่าเดีย่ว** 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืนและมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซี่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ พื้นหลังสขีาว ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้มยิม้เห็นฟัน หา้มใส่แว่นตาด า 

หา้มใส่เสือ้ขาว หา้มใส่ชุดนักเรียน นักศกึษา หรือชุดขา้ราชการ และตอ้งไม่ใช่สต ิ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจาก

คอมพวิเตอร ์ 

ตวัอย่างรูปถา่ยทีถ่กูตอ้ง 

 

 

 

 

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการ

สง่เอกสารยื่นวซี่า 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสูตบิัตรตวัจริง, ส าเนาสูตบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

      - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มูลจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยู่ปัจจุบันทีอ่ยู่ทีท่ างานญาตทิี่ตดิตอ่ไดใ้น

กรณีฉุกเฉนิหมายเลขโทรศัพทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าให ้

หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองที่น่ังบนเครือ่ง 

และโรงแรมที่พักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา

ตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆ

มาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10.เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บ

คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิข ึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วัน 

11.ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ ก่อนทุก 

     ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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ขอ้มูลเท็จอาจมกีารระงับการออกวซี่าเลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศพัท์สุม่ตรวจทุกวัน) 

9. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนยืน่วซี่า ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษัิททัวร์ 

อย่างนอ้ย 5-7 วันท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซี่าใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และบางครัง้บรษัิททัวรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซี่าท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซี่า

ในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างนอ้ย 2 อาทติย์  

12.กรณีหนังสอืเดนิทางชาวต่างชาต ิ

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซี่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 

- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซี่าเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซี่าเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าหนังสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษัิทสามารถขอวซี่าใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จ่ายเพิม่3,560 บาท 

2. หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิื่นๆ จ่ายเพิม่ 100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรียม   

1.พาสปอร์ต ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซี่า และตราเขา้-ออก 

   อย่างนอ้ย2หนา้เต็ม   

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

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน 

 5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้น

ทีแ่ปล) 

สถานฑูตจีนอาจปฏเิสธไม่รับท าวซี่าให ้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงัตอ่ไปนี้ 

1. ชือ่เป็นชาย แตส่่งรูปถา่ยทีดู่เป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถ่ายเก่า ที่ถา่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอียงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซี่า 

4. น ารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรูปที่พริน้ซ์จากคอมพวิเตอร์ 

 

อัตราคา่วซี่าดว่น ที่ตอ้งจ่ายเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เมือ่ท่านส่งหนังสอืเดนิทางลา่ชา้ 

 

 ยืน่วซี่าด่วน 2 วัน เสยีคา่ใชจ่้ายเพิม่ท่านละ 1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรซี ฮังการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิัวเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย์ โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไม่สามารถขอวซี่าดว่นได)้ 

 

**การขอวซี่าเขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซี่าโดย 

ไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศ  

เนือ่งจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูข ึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันข ึน้ใน

อนาคต ซึง่ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**เนือ่งจากสถานทูตจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซี่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอยีดทัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง** 
 

ชือ่-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า   
  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 
.................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

รหัสไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

..............................................................รหัสไปรษณีย์ ...................โทรศัพทบ์า้น........................... 

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

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

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา(ภาษาอังกฤษตวัพมิพห์ญ)่ 

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

.......................................................รหัสไปรษณีย ์........................................โทร.......................... 

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ี่ถกูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็ค

ขอ้มูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่ ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วันที่

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

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่ ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ

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

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

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

รายชือ่บุคคลในครอบครัวของท่าน พรอ้มระบุความสมัพันธ์ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

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

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

 

หมายเหตุ 

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้่านเกดิ 

ความไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พือ่   

       ประโยชนข์องตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอย่างเคร่งครัด) 

 

 

 
 
 
  


