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เซยีงไฮ ้สวนสนุก ดสินยีแ์ลนด ์
4 วนั 3 คนื โดยสายการบนิ แอรไ์ชนา่ 

 เรมิตน้เพยีง 18,900.- 

 เต็มอมิจใุจ กับสวนสนุก เซยีงไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์(รวมคา่เขา้) 
 ชมหาดไวท่าน หาดในตํานาน เจา้พอ่เซยีงไฮ ้และชอ้ปปิง ถนนนานกงิ 
 เช็คอนิ Starbucks Reserve Roastery สาขาทใีหญท่สีดุในโลก 
 ชมศลิปะแนวสตรีท อารท์ ณ ถนนศลิปะเทยีนจอืฝาง 
 ลอ่งเรอืสมัผสัความงามแหง่..ทะเลสาบซหี ู
 ลมิรสเมนูพเิศษ ไกเ่ศรษฐ+ีหมตูงปอ, เสยีวหลงเปา  
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   กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัท ี20 – 23 ก.ค. 61 18,900.- 

วนัท ี11 – 14 ส.ค. 61 20,900.- 

วนัท ี25 – 28 ส.ค. 61 19,900.- 

วนัท ี01 – 04 ก.ย. 61 19,900.- 

วนัท ี14 – 17 ก.ย. 61 19,900.- 

วนัท ี13 – 16 ต.ค. 61 20,900.- 

วนัท ี19 – 22 ต.ค. 61 20,900.- 

วนัท ี21 – 24 ต.ค. 61 21,900.- 

วนัท ี09 – 12 พ.ย. 61 19,900.- 

วนัท ี16 – 19 พ.ย. 61 19,900.- 

วนัท ี23 – 26 พ.ย. 61 20,900.- 

วนัท ี01 – 04 ธ.ค. 61 21,900.- 

วนัท ี29 ธ.ค. 61– 01 ม.ค. 62 24,900.- 

วนัท ี31 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62 23,900.- 

 

ราคารวมคา่วซีา่เดยีว 4 วนัทาํการ ทา่นละ 1,500 บาทแลว้ 
ราคานยีงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 150 หยวน / ทรปิ 

**กรณีผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่นขอเกบ้ทปิเพมิ 50 หยวน รวมเป็น 200 หยวนตอ่ทา่น** 
 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 
กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– เซยีงไฮ ้– หมูบ่า้น นําโบราณเยยีเหอ+ลอ่งเรอืชมเมอืง – 
รา้นยางพารา – หงัโจว – ถนนโบราณเหอฝงัเจยี 

01.00 น. คณะพรอ้มกนัท ีสนามบนินานาชาตสิวุรรณภูม ิประต ู10 เคาน์เตอร ์U สายการบนิ แอรไ์ชนา่ โดยมี
เจา้หนา้ท ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุ

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทยีง คํา โรงแรมทพีกั 

1 
กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– เซยีงไฮ ้– หมู่บา้นนํา
โบราณเยยีเหอ+ลอ่งเรอืชมเมอืง – ผลติภณัฑย์างพารา – หังโจว 
– ถนนโบราณเหอฝังเจยี 

✈ 
 

🍽 🍽 
LIANG AN INTER 
HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่4* 

2 หังโจว – สวนใบชาหลงจงิ – ล่องเรอืทะเลสาบซหีู – ศูนยผ์า้
ไหม – เซยีงไฮ ้– ถนนศลิปะเถยีนจอื – GLOBAL GARBOR 🍽 🍽 🍽 

PUJIANG Berkesy 
Residence 
หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

3 เซยีงไฮ ้– อสิระเต็มวันเซยีงไฮด้สินยีแ์ลนด ์(รวมคา่เขา้) 🍽 X X 
PUJIANG Berkesy 
Residence 
หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

4 
ศนูยย์าสมนุไพรจนี – ตลาดเฉนิหวังเมยีว – ศนูยอ์ญัมณหียก – 
หาดไวท่าน – อโุมงคเ์ลเซอร ์– ตลาดเถาเป่า – เซยีงไฮ ้– 
กรงุเทพฯ 

🍽 🍽 
🍽
✈  
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ทา่น 
03.40 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืเซยีงไฮ ้โดยเทยีวบนิท ีCA7806 (มอีาหารบรกิารบนเครอืง) 
08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตผิูต่งเมอืงเอกเทศเซยีงไฮ ้ซงึถอืเป็นชมุชนเกา่ตังแต่ยุคสามก๊ก (ปี

ค.ศ.220-280) เป็นหมูบ่า้นชาวประมงจนถงึสมัยราชวงศซ์ง่ไดเ้ปลยีนแปลงเป็นเซยีงไฮซ้งึขณะนันเป็น
เพยีงชมุชนเล็กๆหลังจากสงครามฝิน ค.ศ. 1848 ตัวเมอืงเซยีงไฮถู้กเปิดเป็นเมอืงท่าและเขตเชา่ของ
นานาชาต ิตังอยู่รมิแม่นําหวงผู่ ห่างจากปากแม่นําแยงซเีกยีง 17 กโิลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ 
เขตผู่ตง(ใหม)่ และเขตผู่ซ(ีเก่า) กนัโดยแมนํ่าหวงผู ่นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน นํา
ท่านชม เมอืงโบราณเยยีะเหอ เรยีกอกีชอืหนงึว่าเขตประวัตศิาสตรเ์ยยีะเหอ ตังอยู่ทเีมอืงเจยีซงิ มี
พนืท ี9 ตารางเมตร ในถนนเต็มไปดว้ยลําธารเสน้เล็กๆ บา้นเรอืนแบบรัชวงศช์งิ จากนันนําทา่นแวะรา้น
สนิคา้ยางพารา 

บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตคาร 
 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงหงัโจว ซงึเป็นเมอืงหลวงของมณฑลเจ๋อเจยีง ซงึมคีวามมังคังมากทสีุดแห่ง

หนงึเป็นแหล่งเภสัชอตุสาหกรรมและสถาบันศลิปะทมีชีอืเสยีงแห่งหนงึของประเทศจนี ซงึในอดตีมคํีา
เปรยีบเปรยถงึความสวยงามของเมอืงหังโจวและซโูจวว่า “บนฟ้ามสีวรรค ์บนดนิม ีซ(ูโจว) หัง(โจว)” 
เพลดิเพลนิกับทวิทัศนอ์นังดงามสองฟากถนน   จากนัน ใหท้่านอสิระชอ้ปปิง ถนนโบราณเหอฝงัเจยี 
รา้นคา้ต่างๆ ตกแต่งแบบจนีโบราณ มสีนิคา้พนืเมอืง และของทรีะลกึใหท้่านเลอืกซอืไปเป็นของฝาก
ตามอธัยาศัย 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
  LIANG AN INTER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัท ี2 หงัโจว-สวนใบชาหลงจงิ-ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี-ูรา้นผา้ไหม-เซยีงไฮ ้– ถนนศลิปะ 

เถยีนจอื – ชอ๊ปปิง GLOBAL HARBOR 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําทา่นเขา้ชม หมูบ่า้นเหมยเจยีอ ู(ไรช่าหลงจงิ) แหลง่ผลติใบชาเขยีวทขีนึชอืของจนี ใหท้า่นไดช้มิ

ชาขนึชอื โดยกล่าวกันว่า “ดืมชาหลงจงิ เพียง 1 จบิ ปากจะหอมตลอดวัน”จากนัน ทุกท่านล่อง
ทะเลสาบซหี ูเนอืงมาจากตังอยูท่างทศิตะวันตกของเมอืงหังโจวทะเลสาบมลีักษณะใกลเ้คยีงกับวงร ีมี
เนือที 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กโิลเมตร นําลกึเฉลีย 1.5 เมตร สามดา้นถูก
ลอ้มรอบดว้ยภเูขาและอกีหนงึดา้นเป็นเมอืงรอบซหี ูประกอบไปดว้ยสถานทสํีาคัญมากกว่า 30 แห่งและ
สถานทชีมทวิทัศน์มากกว่า 40 แห่ง โดยจุดสําคัญก็ไดแ้ก ่หนงึภเูขา สองทางสามเกาะ หา้ทะเลสาบ 
และสบิทวิทัศน ์นําทา่นลอ่งเรอืผา่นชม สะพานขาดซงึเป็นทมีาของตํานานเรอืง“นางพญางขูาว” และ
ชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทรนํ์าลกึตลอดจนชมธรรมชาตอิันงดงามสดชนืรอบๆ ทะเลสาบแห่งนีที
ไดรั้บสมญานามจากนักทอ่งเทยีววา่ “พฤกษชาตใินนครนิทร”์ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเซยีงไฮ ้ระหว่างทางนําท่านเขา้ชม โรงงานผา้ไหม ทเีมอืงแห่งไหม ถงเซยีง 

จากนันนําท่านชม ยา่นศลิปะถนนเทยีนจอืฝาง  เป็นเขตอยู่อาศัยของชาวบา้นในยุค ค.ศ.1920 – 
1930  ประกอบไปดว้ยบา้นทรงยุโรปสลับกับบา้นแบบจีน ถนนแห่งนีเรมิมชีอืเสยีง ในปี ค.ศ. 1998 
เพราะการจัดแสดงผลงานศลิปะจากศลิปินแบบตดิดนิ หรอืทปัีจจุบันเรยีกว่า “แนวสตรที” ภายในเต็ม
ไปดว้ยคาเฟ่ และรา้นขายของทรีะลกึ  และงานแสดงของศลิปินทังในและตา่งประเทศ นําทา่นเดนิทางสู ่
GLOBAL HARBOR เป็น SHOPPING MALL ในเมอืงทใีหญ่ทสีดุในโลก  กอ่สรา้งแบบสถาปัตยกรรม
สไตลศ์ลิปะแบบ  โคโลเนียล  เป็นหนงึเดยีวในประเทศจนี ใหคุ้ณไดค้วามรูส้กึเหมอืนชอ้ปปิงอยูย่โุรป
โดยไม่ตอ้งเดนิทางไกลภายในนันมสีนิคา้มากมายทังในประเทศและต่างประเทศ ชนัสองเนน้สนิคา้ที
ออกแบบโดยนักออกแบบชอืดังใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิงและถา่ยรปู 

คาํ    รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
   พกัท ีRAYFRONT SHANGHAI XUHUI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัท ี3 เซยีงไฮ ้– อสิระเต็มวนัเซยีงไฮด้สินยีแ์ลนด ์( รวมคา่เขา้ ) 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 จากนันเดนิทางสู ่Shanghai Disneyland ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกดสินียแ์ลนดเ์วอรช์นัเซยีงไฮ ้

จะมตีัวละครในนิทานเรอืงใหม่ซงึออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับทีเซยีงไฮพ้รังพรอ้มดว้ยสงิดงึดูดใจ
ยงิใหญ่อลังการเชน่ทูมอรโ์รวแ์ลนดอ์่าวขุมสมบัตดินิแดนแฟนตาซสีวนแห่งจนิตนาการภายในบรเิวณ
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สวนสนุกแห่งนียังแบง่พนืทสีว่นหนงึสําหรับเป็นเมอืงดสินียห์รอืดสินียท์าวน์ซงึประกอบดว้ยแหล่งชอ้ป
ปิงรา้นอาหารและสงิบันเทงินอกจากนันยังมโีรงแรมทพีัก2แห่งรวมทัง“วชิชงิสตารป์ารก์“ ( Wishing 
Star Park) บรเิวณชมทัศนียภาพทสีวยงามตามธรรมชาตบินเนอืท2ี,440ไร่และสวนโมเสกอันน่าตนืตา
เล่าเรอืงเกยีวกับ12นักษัตรดว้ยตัวละครของดสินียน์อกจากนันเซยีงไฮ ้ดสินียแ์ลนด์ยังมปีราสาทเจา้
หญงิ (The Enchanted Storybook Castle) ซงึเป็นสัญลักษณ์ของดสินียแ์ลนดข์นาดใหญ่ทสีดุและสงู
ทสีดุเทา่ทวีอลตด์สินยีเ์คยสรา้งมาโดยประสาทแหง่นจีะเป็นทอียูข่องเจา้หญงิหลายองคอ์กีดว้ย 
***อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารคาํตามอธัยาศยั *** 

คาํ  สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูท่พีกั  
   พกัท ีPUJIANG BERKESEY RESIDENCE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัท ี4 ศนูยอ์ญัมณีหยก – หาดไวท่าน – อุโมงคเ์ลเซอร ์– ถนนนานกงิ – Starbucks Reserve 

Roastery – กรงุเทพ 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 จากนันเขา้ชม รา้นสมุนไพรจนี พรอ้มฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน ยาประจําบา้นทีมี

ชอืเสยีงและใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืตามอธัยาศัย  จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเฉงิหวงัเมยีว หรอืทเีรยีก
กันว่า วัดเทพเจา้ประจําเมอืง เคยตังอยู่ใจกลางเมอืงเก่า ซงึไดก้ลายเป็นศูนยร์วมสนิคา้ และอาหาร
พนืเมอืงทแีสดงถงึเอกลักษณ์ของชาวเซยีงไฮม้กีารผสมผสานระหว่างอดตีและปัจจุบันไดอ้ยา่งลงตัว 
ซงึเป็นยา่นสนิคา้ราคาถกูทมีชีอือกียา่นหนงึของนครเซยีงไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิงตามอธัยาศัย 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 

จากนันเยยีมชม ศนูยห์ยก อญัมณีลําคา่ เครอืงประดับทนียิมกนัอยา่งแพร่หลายเพราะเชอืว่าใส ่แลว้จะ
ชว่ยป้องกนัอนัตรายได ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอื กําไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสัตวม์งคลทมีคีุณภาพและ
มชีอืเสยีงของประเทศจนี จากนัน นําท่านสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ตังอยูบ่นฝังตะวันตกของแมนํ่าหวงผู่มี
ความยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทไีดช้อืว่า “พพิธิภัณฑน์านาชาต”ิ ถอื
เป็นสัญลักษณ์ทโีดดเดน่ของนครเซยีงไฮ ้อกีทังถอืเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทสํีาคัญ 
แห่งหนงึของเซยีงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมทหีลากหลาย เช่น 
สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธคิ บารอค รวมทังการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก 
เป็นทตีังของหน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศุลกากร โรงแรม และสํานักงานใหญ ่จากนันนําท่านนัง รถไฟ
อโุมงเลเซอร ์ลอดอโุมงคใ์ตแ้มนํ่าหวังผู ่ซงึเป็นอโุมงคส์รา้งลกึลงไปจากพนืแมนํ่า 9 เมตร ยาว 646.7 
เมตร ภายในประดับตกแต่งดว้ยไฟเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ จากนันใหท้่านชอ้ปปิงจุใจกับตลาดก๊อปปี 
TAOBAOCHENG มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซอืมากมายหลากหลายยหีอ้ในราคาย่อมเยาไมว่่าจะเป็นเสอืผา้ 
กระเป๋า ใหท้า่นเลอืกชอ้ปอยา่งเต็มอมิ 

คาํ    รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
 สมควรแกเ่วลานําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ 
23.20 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ โดยเทยีวบนิท ีCA805 (มอีาหารบรกิารบนเครอืง) 
02.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ..... 

 

 

  
 
 

 
โปรแกรม : เซยีงไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์ 5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิ แอร ์ไชนา่ (GO1PVG-CA001) 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2 – 3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8 – 12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก 8 – 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดยีว
เพมิ 

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตวั 
ทา่นละ 

วนัท ี20 – 23 ก.ค. 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,900.- 9,200.- 

วนัท ี11 – 14 ส.ค. 61 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,900.- 11,200.- 

โปรแกรมการเดนิทางเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลยีนแปลงรายการทอ่งเทยีว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทยีวบางรายการและจะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสาร 

จํานวน 15 ทา่นขนึไปจงึออกเดนิทางในกรณีทมีจํีานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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วนัท ี25 – 28 ส.ค. 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,900.- 10,200.- 

วนัท ี01 – 04 ก.ย. 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,900.- 10,200.- 

วนัท ี14 – 17 ก.ย. 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,900.- 10,200.- 

วนัท ี13 – 16 ต.ค. 61 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,900.- 10,700.- 

วนัท ี19 – 22 ต.ค. 61 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,900.- 10,700.- 

วนัท ี21 – 24 ต.ค. 61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 3,900.- 11,700.- 

วนัท ี09 – 12 พ.ย. 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,900.- 9,700.- 

วนัท ี16 – 19 พ.ย. 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,900.- 9,700.- 

วนัท ี23 – 26 พ.ย. 61 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,900.- 10,700.- 

วนัท ี01 – 04 ธ.ค. 61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 3,900.- 11,700.- 

29 ธ.ค.61– 01 ม.ค. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 4,500.- 14,700.- 

31 ธ.ค.61 – 03 ม.ค.62 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- 13,700.- 

 
 

***ราคาทวัรข์า้งตน้รวมคา่วซีา่ทา่นละ 1,500 บาท*** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ ทา่นละ 150 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

กรณีผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่นขอเกบ้ทปิเพมิ 50 หยวน รวมเป็น 200 หยวนตอ่ทา่น 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
 
 
เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง เพอื

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทังไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมร่ับผดิชอบใดๆ ทังสนิ 

3.  การชําระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.-   
     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 ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีตอ้งการันตีมัดจํากับสายการบนิหรือค่ามัดจําทีพัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืค่าทัวรท์ังหมดเนืองจากค่าตัวเป็นการ
เหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขนึไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1.  คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทพีักตามรายการทรีะบ ุ(สองทา่นตอ่หนงึหอ้ง) 
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3.  คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบ ุ
6.  คา่ธรรมเนยีมการยนืขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันทําการ (1,500 บาท) 
7.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง 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] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทุกแหง่ + ภาษีนํามนั  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% 

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนิกําหนด 23 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนินําหนักตามสาย

การบนิกําหนด 
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
4. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครอืงดมื, ค่าอาหารทสีงัเพมิเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี

ฯลฯ 
5. คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทําใบอนุญาตทกีลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ คนขบัรถ และหวัหนา้ทัวร ์ทา่นละ 150 หยวน/ทรปิ 
 กรณทีผีูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่นเก็บเพมิทา่นละ 50 หยวนเป็น 200 หยวนตอ่ทรปิ 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1.  คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2.  คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขนึไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3.  คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
  

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเีกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอนืๆทีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพมิเตมิทีเกดิขนึทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ
เจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธแิละจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารททีา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนืองมาจากมีสงิผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

5. รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้ับการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองทนัีงบนเครอืง 
และโรงแรมทพีักในต่างประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีคดิตามราคาตัวเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตัวเครอืงบนิปรับสูงขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรับ
ราคาตัวเครอืงบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลยีนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทจีะ
จัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนันๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน 

9. หากไม่สามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อันเนืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานที
อนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
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10. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืว่าท่านสละสทิธ ิไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสนิ และทางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทกุครงั มเิชน่นัน
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทังสนิ 

 
เอกสารในการยนืวซีา่จนีสาํหรบัผูท้ถีอืพาสสปอรต์ไทย 

**ยนืวซีา่เดยีวคา่บรกิารดังน ี** 
-ยนืธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท  
-ยนืดว่น 2 วันทําการ 2,550 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  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครอืงประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนั เเวน่สายตา 
3. สําหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านันกอ่น

การสง่เอกสารยนืวซีา่ 
4. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณเีด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตํุากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, สําเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ ีhttp://www.consular.go.th/)            
  - กรณทีเีด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกยีวกับสถานทศีกึษา สถานททํีางาน ตําแหน่งงาน ทอียูปั่จจุบัน ทอียูท่ทํีางาน ญาตทิตีดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ททํีางาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบได ้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทมีปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

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

 
8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอื

เปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   
 ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 
9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนืองจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านทําบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิีทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ทํางานในประเทศไทยเทา่นัน 
 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี 
คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีททีางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพมิ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ จา่ยเพมิ  100 บาท 
- เอกสารทตีอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 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 
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3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทแีปล
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  1,050 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** 
 
ประกาศ 
เนอืงจากสภาวะนํามันโลกทมีกีารปรับราคาสูงขนึ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีนํามันขนึในอนาคต ซงึทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธเิก็บคา่ภาษีนํามนัเพมิตามความเป็นจรงิ   
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**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..................   
 

รายชอืบคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION......................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION......................................................................................................................... 
 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพมิเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่
สะดวกภายหลงั  ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทนี ี (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


