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HILIGHT 
 เยอืนเซยีงไฮ ้มหานครทไีมเ่คยหลับใหล เทยีว

แบบ 360 องศา 
 ชมหาดไวท่าน พรอ้มชอ้ปปิงถนนนานกงิ 
 สกัการะพระหยกขาว อกีหนงึตํานานสถานที

ศักดสิทิธปิระจําเมอืงเซยีงไฮ ้ 
 ชมววิเมอืงเซยีงไฮ ้บนตกึ SWFC  ชนั 100 
 เมนูพเิศษทไีมค่วรพลาด เสยีวหลงเปา  และบฟุ

เฟ่ตอ์าหารนานาชาต ิ
 

 

SHANGHAI 
VARIETY 

4 วนั 3 คนื 

 

โดยสายการบนิเซยีงไฮ ้แอรไ์ลน ์

 เดนิทาง : พ.ค.-ม.ิย. 62 

ราคาเพยีง 12,900.- 
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กําหนดการเดนิทาง  

วนัท ี17-20 พ.ค.62 (วนัหยดุวสิาขบชูา) 14,900.- 

วนัท ี25-28 พ.ค.62 13,900.- 
วนัท ี01-04 ม.ิย.62 13,900.- 
วนัท ี12-15 ม.ิย.62 13,900.- 

วนัท ี21-24 ม.ิย.62 13,900.- 
วนัท ี22-25 ม.ิย.62 13,900.- 
วนัท ี24-27 ม.ิย.62 12,900.- 
 
 

ราคานไีมร่วมคา่วซี่าเดยีว ทา่นละ 1,650 บาท 
ราคานไีมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวม 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

อตัราดงักลา่วขอสงวนสทิธเิฉพาะผูท้ถีอืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่นนั  
**กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตกิรณุาเช็คราคาอกีครงั** 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ โรงแรมทพีกั 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ(FM856/19.10-01.10)   ✈ SHANGHAI  DONGFANG 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4ดาว 

2 
เมอืงโบราณจูเจยีเจยีว+ล่องเรอื-รา้นผา้ไหม-ขนึตกึ SWFC ชนั 
100 –หาดไวท่าน-อโุมงเลเซอร ์ 🍽 🍽 🍽 

SHANGHAI  HOLIDAY  
INN  EXPRESS HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 4ดาว 

3 
รา้นนวดเทา้(บัวหมิะ)-ตลาดเฉินหวงเมียว-บุฟเฟ่ต์นานาชาต-ิ 
STARBUCK RESERVE ROASTERY -ถนนนานกงิ 🍽 🍽 🍽 

SHANGHAI  HOLIDAY  
INN  EXPRESS HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 4ดาว 

4 
วัดพระหยกขาว-รา้นหยก-ตลาดก๊อปปี TAOBAOCHENG –ส่ง
สนามบนิ (FM853/18.25-21.55 ) 🍽 🍽 ✈  

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ(FM856/19.10-01.10) 

          16.00  น. พรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู9 เคานเ์ตอร ์
U สายการบนิไชนา่อสิเทริน์แอรไ์ลน ์(FM) โดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทุกทา่น 

          19.10 น. ออกเดนิทางสู ่มหานครเซยีงไฮ ้เทยีวบนิท ีFM856 

          01.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิซยีงไฮ ้ผูต่ง ซงึถอืเป็นชมุชนเกา่ตังแต่ยคุสามก๊ก 
(ปีค.ศ.220-280) เป็นหมูบ่า้นชาวประมงจนถงึสมัยราชวงศซ์ง่ไดเ้ปลยีนแปลงเป็นเซยีงไฮ ้
ซงึขณะนันเป็นเพยีงชมุชนเล็กๆหลังจากสงครามฝิน ค.ศ. 1848 ตัวเมอืงเซยีงไฮถู้กเปิด
เป็นเมอืงทา่และเขตเชา่ของนานาชาต ิตังอยูร่มิแมนํ่าหวงผู่ ห่างจากปากแมนํ่าแยงซเีกยีง 
17 กโิลเมตร แบง่ออกเป็น 2 เขต คอื เขตผูต่ง(ใหม)่ และเขตผูซ่(ีเกา่) กนัโดยแมนํ่าหวงผู ่
นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและเดนิทางเขา้สูท่พีัก 

             ทพีกั โรงแรม  SHANGHAI  DONGFANG HOTEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัท ี2 
เมอืงโบราณจูเจยีเจยีว+ลอ่งเรอื-รา้นผา้ไหม-ขนึตกึ SWFC ชนั 100 –หาด
ไวท่าน-อโุมงเลเซอร ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 
 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบราณจูเจยีเจยีว ซงึตังอยู่ทางทศิตะวันตกของเซยีงไฮ ้รมิฝังทะเลสาบ

ดนืซาน และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจยีงกับมณฑลเจยีงซู เป็นตําบลนําแห่งวัฒนธรรมโบราณ ตดิ
อันดับหนงึในสทีมีชีอืเสยีงโด่งดังในบรรดาตําบลนําของเมอืงเซยีงไฮ ้อกีทังไดช้อืว่าเป็นไข่มุกใต ้
แมนํ่าแยงซเีกยีงจนถงึปัจจบุนัน ีทา่นจะไดล้อ่งเรอืชมตลาดนําจูเจยีเจยีว ซงึเป็นเมอืงทมีสีงิกอ่สรา้ง
ทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศห์มงิ และราชวงศซ์งิอยู่มากมาย  นําทา่นเยยีมชม ศูนยผ์า้ไหม 
ผลติภัณฑท์ทํีาจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสอืผา้ ผา้พันคอ ฯลฯ ชมวธิีการนําเสน้ไหมออกมาผลติเป็น
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สนิคา้ทงัใชเ้ครอืงจักร ชมการดงึใยไหมรังแฝดเพอืมาทําไสน้วมผา้ห่มไหม เหมาะกับการซอืเป็นทัง
ของฝากและใชเ้อง   

บา่ย   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตคาร 

 

นําทา่นขนึชมววิบน ตกึ SWFC ชนัท ี100 (Shanghai World Financial Center-SWFC) เป็นตกึที
มคีวามสูง 492 เมตร มี 101 ชัน บนพนืท ี381,600 ตารางเมตร ใหท้่านชมทัศนียภาพอันงดงาม 
ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก และสามารถมองเห็นตกึจนิเม่า หอไขมุ่กทวี ีและอาคารตา่งๆ พรอ้ม
ชมทวิทศัน ์รอบๆ นครเซยีงไฮ ้    นําทา่นสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ตงัอยู่บนฝังตะวันตกของแม่นําหวง
ผูม่คีวามยาวจากเหนอืจรดใตถ้งึ4กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทไีดช้อืวา่ “พพิธิภัณฑน์านาชาต”ิ 
ถอืเป็นสญัลักษณ์ทโีดดเดน่ของนครเซยีงไฮ ้อกีทงัถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารที
สําคัญ แห่งหนึงของเซียงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที
หลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธคิ บารอค รวมทงัการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรม
ตะวันออก-ตะวันตก เป็นทตีังของหน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศุลกากร โรงแรม และสํานักงานใหญ่
ของ นําทา่นนัง รถไฟลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์เป็นเสน้ทางรถไฟใตแ้ม่นําหวงผู่ทเีชอืมโยงระหวา่งทาง
ฝังของเดอะบันด ์และเขตผู่ตง มคีวามยาวประมาณ 646.7 เมตร ความน่าตนืเตน้ของการทอ่งเทยีว
ในขบวนรถไฟแห่งนีเรมิตน้กันดว้ย โบกรีถไฟทสีามารถมองเห็นรอบดา้นไดแ้บบ 360 องศา เมือ
ขบวนของรถไฟเรมิวงิไปในความมืด แสงสตี่าง ๆ ก็จะเรมิปรากฏ สรา้งความน่าตนืเตน้ยงิขนึดว้ย
เสยีงตา่ง ๆ แสงไฟจะเปลยีนไปเรอืย ๆ ปรากฏเป็นภาพทงีดงาม ซงึจะใชเ้วลาทงัหมดเพยีงแค ่3-5 
นาท ีเทา่นันในการผา่นอโุมงคแ์หง่น ี

คาํ  รบัประทานอาหารคํา ณ  ภตัตาคาร  เมนูพเิศษ  เสยีวหลงเปา 
ทพีกั โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัท ี3 
รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ)-ตลาดเฉนิหวงเมยีว-บุฟเฟ่ตน์านาชาต-ิ STARBUCK 
RESERVE ROASTERY -ถนนนานกงิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก   

 

นําทา่นสู ่ศูนยก์ารแพทยแ์ผนจนีและนวดฝ่าเทา้  พรอ้มฟังบรรยายเกยีวกับการแพทยโ์บราณจนี 
อดตีถงึปัจจุบัน การสง่เสรมิการใชส้มุนไพรจนีทมีมีานานนับพันปี รับฟังการวนิิจฉัยโรคโดยแพทย์
ผูเ้ชยีวชาญ  พรอ้มผอ่นคลายนวดฝ่าเทา้  หมายเหต ุ : ขอความร่วมมอื....กรุณาแชเ่ทา้ทกุทา่น (ไม่
มคี่าใชจ้่าย)   นําทา่นสู ่ตลาดเฉนิหวงัเมยีว หรือทเีรยีกกันวา่ ศาลเจา้พ่อหลักเมอืง เคยตงัอยู่ใจ
กลางเมอืงเกา่ ซงึไดก้ลายเป็นศนูยร์วมสนิคา้และอาหารพนืเมอืงทแีสดงถงึเอกลักษณ์ของชาวเซยีง
ไฮซ้งึมกีารผสมผสานระหวา่งอดตีและปัจจุบันไดอ้ย่างลงตัว ซงึเป็นย่านสนิคา้ราคาถูกทมีชีอือกีย่าน
หนงึของนครเซยีงไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิงตามอธัยาศัย   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ  บฟุเฟตอ์าหารนานาชาต ิ
นําทา่นเดนิทาสู ่Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซยีงไฮ ้ใหญ่กวา่สาขาปกต ิ300 
เทา่ สําหรับสาขา Reserve Roastery ทเีพงิเปิดใหบ้รกิารในเซยีงไฮใ้หม่หมาดเมอืวันท ี6 ธ.ค.ที
ผ่านมานี สาขานนีอกจากความยงิใหญ่อลังการแลว้ ยังมบีารจ์บิกาแฟทยีาวทสีดุในโลก ถงึ 88 ฟุต 
ขนึแทน่เป็นสาขาทมีบีารจ์บิกาแฟยาวทสีดุในโลกของ Starbucks ลกูคา้สามารถมาชมการคัวกาแฟ
สดๆ สมัผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครอืงดมืต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทังเครอืงดมืทมีี
เฉพาะสาขานีแห่งเดยีวเท่านัน จากนันนําท่านสู ่ถนนนานกงิ หรอื นานจงิลู ่( Nanjing Lu) เป็น
ถนนทเีกา่แกข่องเซยีงไฮส้รา้งขนึตังแตปี่ ค.ศ. 1851 ถอืวา่เป็น walking street หรอื ถนนคนเดนิ มี
ความยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร พนืถนนปดูว้ยหนิออ่น และมลีวดลายเซรามกิสวยงาม 2 ฝากฝังของนาน
จิงลู่ เป็นทีตังของรา้นคา้มากมาย มีทังรา้นขายเสอืผา้แฟชัน รา้นขายของทรีะลึก รา้นอาหาร 
ภัตตาคารหรู รา้นจวิเวลรีชอืดัง ทังรา้นทเีป็นของคนจนีทอ้งถนิ และของต่างชาต ิรา้นฟาสตฟ์ู้ ด มี
ตงัแต ่รา้น KFC, McDonald, SUBWAY Pizza Hut รา้นไอศครมี   

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตคาร   
ทพีกั 

 โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัท ี4 
วดัพระหยกขาว-รา้นหยก-ตลาดก๊อปปี TAOBAOCHENG –ส่งสนามบนิ 
(FM853/18.25-21.25 ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีกั 
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อตัราคา่บรกิารโปรแกรม : SHANGHAI VARIETY 4 วนั 3 คนืโดยสายการบนิเซยีงไฮ ้แอรไ์ลน ์

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี  
(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดยีว 
ทา่นละ 

ไมร่วมตวั
เครอืงบนิ 
ทา่นละ 

วนัท ี17-20 พ.ค.62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 5,900.- 

วนัท ี25-28 พ.ค.62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 4,900.- 

วนัท ี01-04 ม.ิย.62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 4,900.- 

วนัท ี12-15 ม.ิย.62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 4,900.- 

วนัท ี21-24 ม.ิย.62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 4,900.- 

วนัท ี22-25 ม.ิย.62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 4,900.- 

วนัท ี24-27 ม.ิย.62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 4,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 3,900.-(ไมร่วมวซีา่) 
 (ไมร่วมวซีา่) 
เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครังจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทลีูกคา้ตอ้งการออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง เพอื

เช็คขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทังไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมร่ับผดิชอบใดๆ ทังสนิ 

3.  การชําระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทังหมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา้ใชจ้า่ยทังหมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีตอ้งการันตีมัดจํากับสายการบนิหรือค่ามัดจําทพีัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืค่าทัวรทั์งหมดเนืองจากค่าตัวเป็นการ
เหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ 

 

 

นําทา่นชม  วดัพระหยกขาว เป็นวดัทสีาํคญัอกีวดัหนงึของชาวเซยีงไฮ ้ตงัอยู่ทางดา้นตะวันตกของ
เมอืง สรา้งขนึตงัแตปี่ ค.ศ. 1882 เพอืเก็บรักษาพระพุทธรูปเนือหยกขาว 2 องคท์นํีามาจากประเทศ
เมียนมา ซงึเมือพระพุทธรูปหยกขาวส่องสะทอ้นกับแสงไฟ ก็จะเป็นประกายระยบิระยับสวยงาม 
พระพุทธรูปปางนังมคีวามสงู 190 เซนตเิมตร สว่นปางไสยาสนม์คีวามยาว 96 เซนตเิมตร ทัง 2 องค์
ตงัอยู่ในอาคารไมเ้กา่แกรู่ปแบบสถาปัตยกรรมแบบจนีดังเดมิ บรรยากาศภายในวัดเงยีบสงบ เหมาะ
แกก่ารไปไหวพ้ระขอพรและพักผ่อนจติใจ จากนันแวะชม ศนูยอ์ัญมณีลําคา่ หยก เป็นเครอืงประดับ
ทนียิมกนัอยา่งแพร่หลายเพราะเชอืวา่ใสแ่ลว้จะชว่ยป้องกันอันตรายไดใ้หท้า่นไดเ้ลอืกซอืกําไรหยก 
แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทมีคีณุภาพและมชีอืเสยีงของประเทศจนี   

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร    

 
 

จากนันใหท้่านชอ้ปปิงจุใจกับตลาดก๊อปปี TAOBAOCHENG มีสนิคา้ใหเ้ลือกซือมากมาย
หลากหลายยหีอ้ในราคายอ่มเยาไมว่า่จะเป็นเสอืผา้ กระเป๋า ใหท้า่นเลอืกชอ้ปอยา่งเต็มอมิ 

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเซยีงไฮผู้ต่ง 

18.25 น. เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดย เทยีวบนิท ีFM 853  
21.55 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
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กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขนึไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1.  คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทพีักตามรายการทรีะบ ุ(สองทา่นตอ่หนงึหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพมิเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษัิทได ้** 
 - เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทุกแหง่ + ภาษีนํามนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% 
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนยีมการยนืขอวซีา่จนีแบบเดยีว 4 วันทําการ ทา่นละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดนิทางในกรณทีนํีาหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกําหนด 23 กโิลกรัม/ท่าน 1 ใบเทา่นัน สว่นเกนินําหนัก

ตามสายการบนิกําหนด 
4. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครอืงดมื, คา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
6. คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ทําใบอนุญาตทกีลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ทา่น/ทรปิ..หัวหนา้ทัวรข์นึอยูก่บัดลุยพนิจิของลกูคา้ 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบใดๆ เหตุการณ์ทเีกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไมส่งบทาง

การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, อบุัตเิหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อนืๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธแิละจะไม่รับผดิชอบ
คา่บรกิารททีา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

5. รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองทนัีงบนเครอืง 
และโรงแรมทีพักในต่างประเทศเป็นทเีรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอาจเปลียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานคีดิตามราคาตัวเครอืงบนิในปัจจบุนั หากราคาตัวเครอืงบนิปรับสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรับราคา
ตัวเครอืงบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
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7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลยีนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทจีะ
จัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนันๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน 

9. หากไม่สามารถไปเทยีวในสถานทีทรีะบุในโปรแกรมได ้อันเนืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แต่ทังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานที
อนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง มเิชน่นัน
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทังสนิ  

 
สาํหรบัผูท้มีคีวามประสงคต์อ้งการขอยนืวซีา่เดยีว 
เอกสารในการยนืวซีา่จนีสาํหรบัผูท้ถีอืพาสสปอรต์ไทย 

**ยนืวซีา่เดยีวคา่บรกิารดังน ี** 
- ยนืธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยนืดว่น 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณไ์มช่ํารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นวิ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พนืหลังขาวเทา่นัน**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสอืสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสอืยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ  6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูงั  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครอืงประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนั เเวน่สายตา 
3. สําหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านันกอ่น

การสง่เอกสารยนืวซีา่ 
4. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณเีด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณเีด็กอายตํุากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, สําเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ ีhttp://www.consular.go.th/)            
  - กรณทีเีด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกยีวกับสถานทศีกึษา สถานททํีางาน ตําแหน่งงาน ทอียูปั่จจบุนั ทอียูท่ทํีางาน ญาตทิตีดิต่อไดใ้น

กรณฉุีกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ททํีางาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่า
ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทมีปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยนืวซีา่ ดังนันกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหว่างจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอื
เปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่นจะตอ้ง
รับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนืองจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิทํีางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการทํางาน

ในประเทศไทยเทา่นัน 
 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี 
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คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีททีางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพมิ 5,210 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ จา่ยเพมิ  1,750 บาท 
ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา(กรณุาเชคราคาอกีครงั) 
- เอกสารทตีอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 

2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นวิ จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน [พนืหลังขาวเทา่นัน] 
และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสอืสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสอืยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูงั  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครอืงประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนั เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับรา้นทแีปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปน ี
1. ชอืเป็นชาย แต่สง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลัง ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พอืยนืทําวซีา่ 
4. นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
 
อตัราคา่วซีา่ดว่น ทตีอ้งจา่ยเพมิใหส้ถานฑตูจนี เมอืทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยนืวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ  1,125 บาท 
 

[ตา่งชาตฝิรงัเศสและประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยยีม 
สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 
สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได]้ 

 
**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยนืวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
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ประกาศ เนอืงจากสภาวะนํามนัโลกทมีกีารปรับราคาสงูขนึ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีนํามนัขนึในอนาคต  
ซงึทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิก็บคา่ภาษีนํามนัเพมิตามความเป็นจรงิ 
 
 

**สถานทตูจนีมกีารเปลยีนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปน*ี* 

เอกสารทใีชป้ระกอบการยนืขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดทงัหมดใหค้รบถว้น เพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 

ชอื-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ       โสด   แตง่งาน             หมา้ย             หยา่    

   ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน     จดทะเบยีน  ชอืคูส่มรส ................................................................................. 

ทอียูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
ทอียูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
ชอืสถานททํีางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 
ทอียูส่ถานททํีางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ถีกูตอ้งทสีามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนอืงจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่      ไมเ่คย       เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมอืวันท.ี........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันท.ี........... เดอืน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่     ไมเ่คย       เคย  โปรดระบ.ุ................................... 

เมอืวันท.ี........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันท.ี........... เดอืน.......................ปี..................   
รายชอืบคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION...................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION...................................................................................................................... 
หมายเหต ุ

** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพมิเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  
ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง จงึขออภัยมา ณ ทนี ี (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเคร่งครัด) 


