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บนิตรง เซยีงไฮ ้หงัโจว อูซ๋5ีวนั3คนื 
 ซุปตาร.์.. ไอห้นุม่เซยีงไฮ ้

กาํหนดการเดนิทางเมษายน–ตลุาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

โดยสายการบนิNOKSCOOT (XW)  
 บนิตรงสูม่หานครเซยีงไฮท้อ่งมหานครทไีมเ่คยหลบัไหล 
 ลอ่งเรอืสมัผสัความงามแหง่ทะเลสาบซหีตูาํนานแหง่นางพญางขูาว 
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 หาดไวท่าน... หาดในตํานานเจา้พอ่เซยีงไฮ ้
 รา้นกาแฟStarbucks Reserve™ Roastery ใหญแ่ละสวยทสีดุในโลก 
 สวนพทุธศาสนาเหนยีนฮวาวานเมอืงโบราณสรา้งขนึใหม ่
 เมนูพเิศษ... ซโีครงหมอููซ๋เีสยีวหลงเปาไกแ่ดงไกข่อทานและหมตูงปอ 
 มนํีาดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

พกั 2 -3 ทา่น 
ตอ่หอ้ง 

ราคาเด็ก 
(อาย ุ2-18 ปี) พกัเดยีว 

10 – 14 เมษายน 2562 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

11 – 15 เมษายน 2562 (วนัสงกรานต)์ 15,888.- 18,888.- 3,500.- 

12 - 16 เมษายน 2562 (วนัสงกรานต)์ 15,888.- 18,888.- 3,500.- 

13 - 17 เมษายน 2562 (วนัสงกรานต)์ 15,888.- 18,888.- 3,500.- 

14 - 18 เมษายน 2562 (วนัสงกรานต)์ 15,888.- 18,888.- 3,500.- 

15 - 19 เมษายน 2562 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

16 - 20 เมษายน 2562 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

17 – 21 เมษายน 2562 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

20 - 24 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

21 - 25 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

22 - 26 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

23 - 27 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

24 - 28 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

25 - 29 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

26 - 30 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

02 - 06 พฤษภาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

04 - 08 พฤษภาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

08 - 12 พฤษภาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

11 - 15 พฤษภาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 
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15 - 19 พฤษภาคม 2562 (วนัวสิาขบชูา) 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

18 - 22 พฤษภาคม 2562 (วนัวสิาขบชูา) 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

22 - 26 พฤษภาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

25 - 29 พฤษภาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

29 พฤษภาคม – 02 มถินุายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

01 - 05 มถินุายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

05 - 09 มถินุายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

08 - 12 มถินุายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

12 - 16 มถินุายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

15 -19 มถินุายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

19 - 23 มถินุายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

22 - 26 มถินุายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

26 - 30 มถินุายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

29 มถินุายน – 03 กรกฎาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

03 - 07 กรกฎาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

06 - 10 กรกฎาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

10 - 14 กรกฎาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

17 - 21 กรกฎาคม 2562 (วนัเขา้พรรษา) 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

20 - 24 กรกฎาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

23 - 27 กรกฎาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

27 - 31 กรกฎาคม 2562 
(วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10) 

12,888.- 15,888.- 3,500.- 

31 กรกฎาคม – 02 สงิหาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

03 - 07 สงิหาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

07 - 11 สงิหาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

11 - 15 สงิหาคม 2562 (วนัแม)่ 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

14 - 18 สงิหาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

17 - 21 สงิหาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 
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**คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิและหวัหนา้ทวัร ์ 

21 - 25 สงิหาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

24 - 28 สงิหาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

28 สงิหาคม – 01 กนัยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

31 สงิหาคม – 04 กนัยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

04 - 08 กนัยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

07 - 11 กนัยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

11 - 15 กนัยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

14 - 18 กนัยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

18 - 22 กนัยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

21 - 25 กนัยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

25 - 29 กนัยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.- 

12 – 16 ตลุาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

13 – 17 ตลุาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

14 - 18 ตลุาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

15 - 19 ตลุาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

16 - 20 ตลุาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

17 - 21 ตลุาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

18 - 22 ตลุาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

19 - 23 ตลุาคม 2562 (วนัปิยมหาราช) 13,888.- 16,888.- 3,500.- 

20 – 24 ตลุาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

21 - 25 ตลุาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

22 - 26 ตลุาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

23 - 27 ตลุาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.- 

24 - 28 ตลุาคม 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

25 - 29 ตลุาคม 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

26 - 30 ตลุาคม 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 

27 - 31 ตลุาคม 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.- 
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ทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กชําระเทา่ผูใ้หญ)่** 
 
 
 
 
 
 
 
วนัแรก      กรงุเทพมหานคร(ทา่อากาศยานดอนเมอืง)ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง 
 

16.30น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณทา่อากาศยานดอนเมอืง ชนั 3ประต ู 5เคาทเ์ตอร6์สายการบนินก
สกูต๊(XW)โดยมเีจา้หนา้ทคีอยจดัเตรยีมเอกสารการเดนิทางและนําทา่นโหลดสมัภาระ 

19.30 น. ออกเดนิทางสูม่หานครเซยีงไฮป้ระเทศจนี โดยสายการบนิNOKSCOOTเทยีวบนิทXีW858 
(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครอืง สายการบนิมบีรกิารจาํหนา่ยอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) 

วนัทสีอง ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง-ทพีกั-เซยีงไฮ-้หงัโจว-ลอ่งเรอืชมทะเลสาบซหี ู
หมูบ่า้นใบชา-ถนนโบราณเหอฝงัเจยี 

00.45+1 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตซิ่างไห่ผู่ตงมหานครเซยีงไฮป้ระเทศจีน(เวลาทอ้งถนิ
ประเทศจนีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชวัโมง)หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร
เรยีบรอ้ยแลว้นําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทพีัก 
มหานครเซยีงไฮ ้มหานครทใีหญท่สีดุของประเทศจนี ตังอยูบ่รเิวณปากแมนํ่าแยงซ ีเป็นศนูยก์ลาง
การคมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวันออกเฉียงใตม้พีนืท ี6,200 ตร.กม. มปีระชากรประมาณ  14  
ลา้นคนเป็นเมอืงท่าพาณชิยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจนีใต ้ทไีดร้ับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “นคร
ปารสีแหง่ตะวันออก” 

ทพีกั  โรงแรมLinzhen Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงหงัโจว(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง)เมอืงหลวงของมณฑลเจ๋อ
เจยีง ซงึมคีวามมงัคังมากทสีดุแห่งหนงึเป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศลิปะทมีชีอืเสยีง
แห่งหนงึของประเทศจนี ซงึในอดตีมคํีาเปรยีบเปรยถงึความสวยงามของเมอืงหังโจวและซโูจวว่า 
“บนฟ้ามสีวรรค ์บนดนิม ีซ(ูโจว) หัง(โจว)” เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์อันงดงามสองฟากถนน เมอืง
หังโจว เคยไดร้ับการจัดอนัดับวา่เป็นเมอืงทน่ีาอยูลํ่าดับตน้ๆ ของเมอืงจนี ในปัจจบุนันอกจากขนึชอื
เรอืงชาหลงจงิแลว้ เมอืงหังโจว ยังเป็นทีตังสํานักงานใหญ่ของ อาลีบาบา เจา้พ่อธุรกจิ อคีอม
เมอรซ์ ยกัษ์ใหญข่องโลก อกีดว้ย 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนพูเิศษ !! ไกข่อทาน+หมตูงปอ(2) 
บา่ย  นําท่านล่องเรือชมทะเลสาบซีหูซึงกวีจีน

บรรยายเปรยีบเปรยว่า “ซหีูเหมอืนนางไซซไีซซี
สวยทกุอรยิาบทซหีูสวยทุกฤดูกาล”ทะเลสาบซหีู
มเีนอืท5ี.66 ตารางกโิลเมตรความยาวโดยรอบวัด
ได1้5 กม. นําลกึเฉลยี1.5 เมตรล่องเขา้สู่เขต
ทะเลสาบซหีูใหม่ลอด3 สะพานดังเขา้สู่เขต
ทะเลสาบซหีเูกา่ชมทวิทัศนส์บิแหง่ของทะเลสาบ
ซหีูซงึไดแ้ก่ตว้นฉานเสยีนซานถานอนิเหยนิและ
หนานผงิอ่วนจงใหท้่านไดด้ืมดํากับบรรยากาศ
ความงามในทะเลสาบในบรรยากาศทผีอ่นคลาย 
นําทา่นแวะชมิชาท ีหมูบ่า้นใบชา ใหท้า่นไดล้อง
ชมิ “ชาผู่เอ่อร์” ชาทมีชีอืเสยีงของมณฑลยูนาน 
ชมการสาธติขนัตอนการชงชาผูเ่ออ่ร ์ใบชาทไีดช้อืวา่เป็นใบชาเพอืสขุภาพและความงาม 
นําท่านเดนิทางสู่ถนนโบราณเหอฝังเจยี เป็นถนนสายหนึงทีสะทอ้นใหเ้ห็นประวัตศิาสตรแ์ละ
วัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจวไดอ้ย่างดี ถนนสายนีมคีวามยาว 460 เมตร กวา้ง120เมตร ใน
ปัจจุบันยังคงไวซ้งึสภาพดังเดมิของสงิปลูกสรา้งโบราณสว่นหนงึแลว้ บา้นเรอืนทังสองขา้งทางที
สรา้งขนึใหมล่ว้นสรา้งจากไมแ้ละมงุหลังคาสคีราม อสิระชอ้ปปิงตามอธัยาศัยกบัสนิคา้พนืเมอืง ของ
ทรีะลกึและของเลน่มากมาย 

คาํ  บรกิารอาหาคาํ ณ ภตัตาคาร(3) 
พกั  โรงแรมLiang'an International Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาวม  
วนัทสีาม หงัโจว-อูซ๋-ีรา้นไขม่กุ-สวนพุทธศาสนาเหนยีนฮวาวาน-เซยีงไฮ-้รา้นผา้ไหม-ซนิเทยีนต ี 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอูซ๋(ีใชเ้วลาเดนิทางประมาณ2 ชวัโมง)ซงึไดร้ับการขนานนามว่า“เซยีง
ไฮน้อ้ย”เนอืงจากเป็นเมอืงอตุสาหกรรมทมีทีะเลสาบไท่หูลอ้มรอบทะเลสาบไท่หูเป็น1 ใน5 แห่ง
ทะเลสาบนําจดืทมีขีนาดใหญ่ของจนีเป็นเมอืงเกา่แกป่ระวัตศิาสตรย์าวนานร่วมสามพันกว่าปีในยคุ
ราชวงศโ์จวและฉนิ 
นําทา่นชม รา้นไขม่กุประเทศทผีลติไขม่กุนําจดืรายใหญท่สีดุในเวลาน ีใหท้า่นไดม้โีอกาสเลอืกซอื
ตามอธัยาศัย 

เทยีง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนพูเิศษ !! ซโีครงหมอููซ๋(ี5) 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ สวนพุทธศาสนาเหนยีนฮวาวาน ตังอยู่ตดิกับพระพุทธรูปหลงิซาน เป็นเมอืง

โบราณทสีรา้นขนึมาใหม ่เหมาะกบัการพักผอ่นเป็นอยา่งมาก 
นําท่านเดนิทางกลับสู่ มหานครเซยีงไฮ(้ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ3ชวัโมง)มหานครทใีหญ่
ทสีุดของประเทศจนี ตังอยู่บรเิวณปากแม่นําแยงซ ีเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกจิทาง
ภาคตะวันออกเฉียงใตม้พีนืท ี6,200 ตร.กม. มปีระชากรประมาณ  14  ลา้นคนเป็นเมอืงท่าพาณชิย์
ขนาดใหญแ่หง่ทะเลจนีใต ้ทไีดรั้บการพัฒนาจนถกูขนานนามวา่ “นครปารสีแหง่ตะวันออก” 
นําทา่นชม รา้นผา้ไหมทขีนึชอืของประเทศของจนีใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ททํีาจากผา้ไหมเชน่ผา้
หม่เสอืผา้รองเทา้เป็นตน้ 

คาํ  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(6) 
 นําท่านเดินทางสู่ย่านซินเทยีนต  ีเป็นอีกจุดทีมีความ
คลาสสกิของมหานครเซยีงไฮ ้ท่ามกลางความวุ่นวายของ
เมอืงใหญแ่หง่น ียา่นซนิ เทยีน ต ีจะทําใหค้ณุหลดุออกมา
จากความยุง่เหยงิเหล่านัน ดว้ยตกึและอาคารเกา่แก ่หา้ง
รา้นคา้ต่าง ๆ ตกแต่งใหม้บีรรยากาศทอีบอุ่นคลา้ยกับใน
ยุโรป มรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ ใหไ้ดนั้งเล่น อ่านหนังสือ
เพลนิ ๆ มากมาย  

ทพีกั  โรงแรมLinzhen Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
 
วนัทสี ี รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ)-หาดไวท่าน-ลอดอโุมงคเ์ลเซอร-์รา้นหยก-ตลาดเฉงิหวงัเมยีว 
 ถนนนานกงิ-รา้นกาแฟ Starbucks-ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

นําท่านเดนิทางสู่รา้นนวดเทา้ ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซงึเป็นอีกวธิีหนึงในการผ่อนคลาย
ความเครยีด ปรับสมดลุใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ังหรอืทรีูจั้ก
กนัดใีนชอืบวัหมิะสรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผุพองและแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญ
ประจําบา้น 
นําท่านเดินทางสู่หาดไว่ทาน ตังอยู่บนฝัง
ตะวันตกของแม่นําหวงผู่มคีวามยาวจากเหนือ
จรดใตถ้งึ4กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทไีด ้
ชือ ว่ า  “พิพิธ ภัณฑ์น า น า ช าติ ”  ถื อ เ ป็ น
สัญลักษณ์ทโีดดเด่นของนครเซยีงไฮ ้อกีทัง
ถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารที
สําคัญ แห่งหนึงของเซยีงไฮ ้ตลอดแนวยาว
ของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมที
หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน 
โกธิค บารอค รวมทังการผสมผสานระหว่าง
สถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นทตีังของหน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศุลกากร โรงแรม และ
สํานักงานใหญ ่
นําท่าน ลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์อโุมงคล์อดแมนํ่าสายแรกในประเทศจนีเพอืขา้มไปยังฝังตรงขา้มใช ้
เวลาประมาณ 5 นาทภีายในอโุมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอรเ์ป็นรปูตา่งๆ 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนพูเิศษ !! ไก่
แดงโตะ๊ละ 2 ตวั(8) 
บา่ย นําท่านชม รา้นหยกชาวจนีมคีวามเชอืว่าหยกเป็นอัญ

มณีลําค่ากว่าทองและเพชรเป็นสริิมงคลแก่ผูท้ีไดม้า
ครอบครอง ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเป็นเครอืงประดับนําโชค
ตามอธัยาศัย 
นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเฉงิหวงัเมยีว หรอืทเีรยีกกนัวา่ 
วัดเทพเจา้ประจําเมอืง เคยตังอยู่ใจกลางเมอืงเก่า ซงึ



 

ไดก้ลายเป็นศูนย์รวมสนิคา้ และอาหารพืนเมืองทีแ
ผสมผสานระหว่างอดตีและปัจจุบันไดอ้ยา่งลงตัว ซงึเป็นยา่นสนิคา้ราคาถูกทมีชีอือกียา่นหนงึของ
นครเซยีงไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิงตามอธัยาศัย

คาํ  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเดนิทางสู ่ถนน
ของสงิคโปร ์ถนนนมีคีวามยาวประมาณ 
ยา่นทคีกึคักและทันสมยัทสีดุในเซยีงไฮ ้
นําทา่นเดนิทางสูร่า้นกาแฟ 
ไฮ  ้มาพรอ้มกับความยงิใหญ่อลังการ ครอง
ตําแหน่งสตารบ์ัคสท์ใีหญ่และสวยทสีุดในโลก
เปิดใหบ้รกิาร เมอืวันท ี
เครืองดืมหลากหลายมากกว่า 
รวมทังเครืองดืมทีมีเฉพาะสาขานีแห่งเดียว 
นอกจากนันยังมีอาหารและขนมมากมา
ส่วนเบเกอรีทีใชช้ือว่า
ร่วมมอืกับรา้นเบเกอรชีอืดังจากอติาล ีและเป็น
สาขาแรกในเอเชยี มกีารทําขนมกันสดๆ ใหม่ๆ 
ทรีา้นทุกวันมากกว่า 80 
มากกว่า 30 คนนอกจากนี 
เทคโนโลยAีR สรา้งความสนุกสนานใหก้ับลูกคา้ โด
จ่อโทรศัพทไ์ปยังจุดต่างๆ ในรา้น เชน่ ถังคัวกาแฟ ก็จะมรีายละเอยีดต่างๆ ปรากฏขนึในโทรศัพท ์
และลกูคา้ยงัไดส้นุกสนานไปกับการจอ่โทรศัพทไ์ปยงัจดุตา่งๆ
สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู่
 

วนัทหีา้ ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง
 
02.20น. เหนิฟ้าเดนิทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมอืง 

เทยีวบนิทXีW857 
 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครอืง 
05.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++

**โรงแรมทพีกั และโปรแกรมทอ่งเทยีวอาจมกีารสลบัปรบัเปลยีนขนึอยูก่บัความเหมาะสม และ
คาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั

**การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 
จํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ: รายการทัวร์ท่องเทียวสามารถเปลียนแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอัน
เนอืงจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืง
อนืๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมตีัวแทนบรษัิท
ผูบ้รหิารเวลาปรับเปลยีนตามความเหมาะสมทงันขีนึอยูก่บัสภาพการจราจร
ไดม้าจากทางบรษัิทโดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ
รายการและเงอืนไขขอ้ตกลงอย่างละเอยีดก่อนทําการจองทัวร์หรือชําระเงนิจากนันจะถือว่าลูกคา้รับทราบตาม
ขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขนึทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพอืรว่มโปรโมทสนิคา้พนืเมอืง ในนามของรา้น
ชา, รา้นไขม่กุ, รา้นผา้ไหม, รา้นนวดเทา้
ผลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชแีจงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุก
ทา่นแวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใ
ลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมอืงหรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  
ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ
 

XW0

ไดก้ลายเป็นศูนย์รวมสนิคา้ และอาหารพืนเมืองทีแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซยีงไฮม้ีการ
ผสมผสานระหว่างอดตีและปัจจุบันไดอ้ยา่งลงตัว ซงึเป็นยา่นสนิคา้ราคาถูกทมีชีอือกียา่นหนงึของ
นครเซยีงไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิงตามอธัยาศัย 
บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ !! เสยีวหลงเปา(9) 

ถนนนานกงิ ถนนแหง่นีเปรยีบเหมอืนยา่นสลีมของเมอืงไทย หรอืยา่นออรช์ารด์ 
ของสงิคโปร ์ถนนนมีคีวามยาวประมาณ 5 กโิลเมตร มหีา้งสรรพสนิคา้มากมายอยูบ่นถนนแห่งนเีป็น
ยา่นทคีกึคักและทันสมยัทสีดุในเซยีงไฮ ้ 

รา้นกาแฟ Starbucks Reserve Roasteryสตารบ์คั
มาพรอ้มกับความยงิใหญ่อลังการ ครอง

ตําแหน่งสตารบ์ัคสท์ใีหญ่และสวยทสีุดในโลก
เปิดใหบ้รกิาร เมอืวันท ี6 ธันวาคม 2560 มี
เครืองดืมหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด 
รวมทังเครืองดืมทีมีเฉพาะสาขานีแห่งเดียว 
นอกจากนันยังมีอาหารและขนมมากมายใน

ทีใชช้ือว่า Princi™ ซึงเป็นการ
ชอืดังจากอติาล ีและเป็น

สาขาแรกในเอเชยี มกีารทําขนมกันสดๆ ใหม่ๆ 
80 ชนดิ โดยเชฟชาวจนี

นอกจากนี สตาร์บัคสย์ังนํา
สรา้งความสนุกสนานใหก้ับลูกคา้ โดยร่วมมอืกับบรษัิทจนียักษ์ใหญ่ อาลบีาบา เมอื

จ่อโทรศัพทไ์ปยังจุดต่างๆ ในรา้น เชน่ ถังคัวกาแฟ ก็จะมรีายละเอยีดต่างๆ ปรากฏขนึในโทรศัพท ์
และลกูคา้ยงัไดส้นุกสนานไปกับการจอ่โทรศัพทไ์ปยงัจดุตา่งๆ 

นําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง 

ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง-กรงุเทพมหานคร(ทา่อากาศยานดอนเมอืง

ท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพมหานครโดยสายการบนิ

คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครอืง สายการบนิมบีรกิารจาํหนา่ยอาหารและเครอืงดมืบนเครอื
ทา่อากาศยานดอนเมอืงประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ
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โรงแรมทพีกั และโปรแกรมทอ่งเทยีวอาจมกีารสลบัปรบัเปลยีนขนึอยูก่บัความเหมาะสม และ
คาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั

การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบ
จํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา

 
รายการทัวร์ท่องเทียวสามารถเปลียนแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอัน

การเมอืง,สายการบนิ,ขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรอืกรณี
อนืๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแต่ละประเทศ
ผูบ้รหิารเวลาปรับเปลยีนตามความเหมาะสมทงันขีนึอยูก่บัสภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอนืทไีม่
ไดม้าจากทางบรษัิทโดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ
รายการและเงอืนไขขอ้ตกลงอย่างละเอยีดก่อนทําการจองทัวร์หรือชําระเงนิจากนันจะถือว่าลูกคา้รับทราบตาม
ขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขนึทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณ.ี 

 
ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพอืรว่มโปรโมทสนิคา้พนืเมอืง ในนามของรา้น

รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ), รา้นหยก ซงึจําเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมี
ผลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชแีจงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุก
ทา่นแวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทงัสนิ และถา้หาก
ลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมอืงหรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  
ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ400หยวน/ทา่น

XW04SHA (ซปุตาร ์ไอห้นุ่มเซยีงไฮ)้ 

สดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซียงไฮม้ีการ
ผสมผสานระหว่างอดตีและปัจจุบันไดอ้ยา่งลงตัว ซงึเป็นยา่นสนิคา้ราคาถูกทมีชีอือกียา่นหนงึของ

 
ถนนแหง่นีเปรยีบเหมอืนยา่นสลีมของเมอืงไทย หรอืยา่นออรช์ารด์ 

กโิลเมตร มหีา้งสรรพสนิคา้มากมายอยูบ่นถนนแห่งนเีป็น

สตารบ์คัสส์าขาใหมท่นีครเซยีง

ยร่วมมอืกับบรษัิทจนียักษ์ใหญ่ อาลบีาบา เมอื
จ่อโทรศัพทไ์ปยังจุดต่างๆ ในรา้น เชน่ ถังคัวกาแฟ ก็จะมรีายละเอยีดต่างๆ ปรากฏขนึในโทรศัพท ์

 

ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 

โดยสายการบนิNOKSCOOT

สายการบนิมบีรกิารจาํหนา่ยอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) 
โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

โรงแรมทพีกั และโปรแกรมทอ่งเทยีวอาจมกีารสลบัปรบัเปลยีนขนึอยูก่บัความเหมาะสม และ
คาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบ
จํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา** 

รายการทัวร์ท่องเทียวสามารถเปลียนแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอัน
ขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรอืกรณี

คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็น
การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอนืทไีม่

ไดม้าจากทางบรษัิทโดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ...กรุณาอ่าน
รายการและเงอืนไขขอ้ตกลงอย่างละเอยีดก่อนทําการจองทัวร์หรือชําระเงนิจากนันจะถือว่าลูกคา้รับทราบตาม

ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพอืรว่มโปรโมทสนิคา้พนืเมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื รา้นใบ
ซงึจําเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมี

ผลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชแีจงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุก
จของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทงัสนิ และถา้หาก

ลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมอืงหรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ 
ทา่น/รา้น 



XW04SHA (ซปุตาร ์ไอห้นุ่มเซยีงไฮ)้ 
 

**ราคาสําหรบัลกูคา้ทไีมต่อ้งการตวัเครอืงบนิ 6,888บาท** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร
เวลาตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนนัๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธใิน
การปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง  
อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับตามรายการทรีะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามนั 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ชนิ นําหนักไมเ่กนิ 20 กก. 
 โรงแรมทพีักตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถนิ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบยีประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
× คา่วซีา่แบบกรุป๊ทอ่งเทยีวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท  (สําหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดนิทาง

ไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นนั)   
× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดยีวเขา้ประเทศจนี **ในกรณีททีางรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ทอ่งเทยีว 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพมิ ทา่นละ 2,000 บาท** 
× คา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิและหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 300หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กชําระเทา่

ผูใ้หญ)่ 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีกระเป๋าสัมภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทีสายการบนินันๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 
× ค่าภาษีนํามันและภาษีสนามบนิทุกแห่ง หากสายการบนิมกีารปรับราคาภาษีนํามันขนึทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธเิก็บเพมิตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง 
× คา่วซีา่จนีสําหรับชาวตา่งชาต ิ
× คา่ทําใบอนุญาตทกีลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
× คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 % 

 
เดนิทางขนึตํา 15ท่านหากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทีจะชําระ
ค่าบรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดีทจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลอืนการเดนิทางไปในวันอนืต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบลว่งหนา้  
 

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 
 ชําระเต็มจํานวนภายหลงัจากททีา่นสง่เอกสารการจอง 2 วนั  กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทเีหลอื  

 หากไมช่าํระมดัจําตามทกํีาหนด ขออนุญาตตัดทนัีงใหล้กูคา้ทา่นอนืทรีออยู ่
 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงอืนไข 
 เมอืท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลง

ตา่งๆทไีดร้ะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 
 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์
 สง่รายชอืสาํรองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกุล และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ
ทงัสนิ 
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โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขนึไปและเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํา 2 หนา้หากไมม่นัใจโปรดสอบถาม 
 
เงอืนไขยกเลกิการจอง : 
เนอืงจากเป็นราคาตัวเครอืงบนิโปรโมชนั เมอืจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้
ประเทศทรีะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทังสนิ รวมถงึ เมอืท่าน
ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ
สทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุ่างๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  
6. เมอืท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  
7. รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทพีักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุร ี/ 

ปลอดบุหรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีัก ทังนีขนึอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเท่านัน 

11. ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนื ๆ  

12. กรณตีอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ทําใหเ้วลาในการทอ่งเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขบัรถใน
การบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครงัทตีอ้งเรง่รบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 
15. การบรกิารของรถบสันําเทยีวตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชวัโมง ในวันนันๆ มิ

อาจเพิมเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรม
การเดนิทาง 
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เอกสารประกอบการยนืวซีา่ทอ่งเทยีวประเทศจนีแบบกรุป๊  (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่นนั!!) 
 สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ทมีอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  
 รปูถา่ยสฉีากหลงัสขีาว ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์ 

 
การทําวซีา่กรุป๊ทอ่งเทยีวนนัใชแ้คเ่พยีงสาํเนาพาสปอรต์ และรปูถา่ยทชีดัเจนเทา่นนั !!  

ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตต์วัจรงิมา  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูถา่ยวางคูก่บัพาสปอรต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พาสปอรต์ตอ้งถา่ยใหต้ดิทงั 2 หนา้ แบบตวัอยา่ง 
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เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย (กรณีททีา่นมคีวามประสงคจ์ะยนืวซีา่เดยีว) 
1. หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน สญัชาตไิทย(หมายเหต ุ: หนงัสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร 

ชํารดุใดๆ ทงัสนิ ถา้เกดิการชํารดุ  เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศ
ของทา่นได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย2 หนา้เต็ม   
3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นวิ พนืหลงัสขีาวเทา่นนั ยมิหา้มเห็นฟนั มองเห็นทงัใบหนา้และใบหู

ทงัสองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสอืสขีาว เช่น เสอืยดืสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ ไมส่วม
เครอืงประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนั เเวน่สายตา รูปถา่ยมอีายุไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ช่
สตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร ์ 

4. เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์(กรณุากรอกขอ้มลูจรงิใหค้รบเพอืประโยชนข์องตัวทา่นเอง)  
5. กรณีเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปี เดนิทางใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน ี

5.1 เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่ / เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม ่
5.1.1 สําเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ทงันกีรณีเด็กอายตุาํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

  5.1.2 สําเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่
  5.1.3 สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่
  5.1.4 กรณชีอืไมต่รงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื 
5.2 เดนิทางพรอ้มญาต ิ

5.2.1 สําเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ทงันกีรณีเด็กอายตุาํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 
5.2.2 สําเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่
5.2.3 สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่
5.2.4 กรณชีอืไมต่รงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ไปทําทเีขตหรอือําเภอเทา่นัน 

6.  กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน ี
6.1  ใบอนุญาตกิารทํางาน ตัวจรงิเทา่นัน ! ! ตอ่อายกุารทํางานแลว้ไมตํ่ากวา่ 3 – 6 เดอืน 
6.2  หนังสอืรับรองการทํางาน เป็นภาษาองักฤษ ตัวจรงิ มตีราประทับและลายเซน็ต ์
6.3 สําเนาตัว + ใบจองโรงแรม 
6.4 สําเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจบุนั ขนัตํา 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรส 

   หมายเหต ุ:  
 ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิทํีางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตกิาร

ทํางานในประเทศไทยเทา่นัน หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้
ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง 
เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี 

 สําหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน
กอ่นการสง่เอกสารยนืวซีา่ 

 เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดังนันกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิท
ทัวร ์อยา่งนอ้ย 7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิ
หรอืเปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณีททีางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด)้ 
 หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั  ทา่นละ 5,060 บาท  
 หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ (กรณุาสอบถามรายละเอยีดไดท้เีจา้หนา้ทฝ่ีายขาย) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทาํวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปน ี
 ชอืเป็นชาย แต่สง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
 นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
 นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลัง ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พอืยนืทําวซีา่ 
 นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 
(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 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยี  ไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 
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ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.์...............................................................................วันเดนิทาง........................................ 

ชอืผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทังหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ท่าน / เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักทีใชท้ั งหมด. . . . . . . . . . . . .ห อ้ง   (TWIN. . . . . . . . . . .  /DOUBLE……….. .  /  SGL…….…… / 

TRIPLE.............) 

 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชอืไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์นืตามททีา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไมท่านเนอืวัว  ไมท่านเนอืหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวริัต 

รายละเอยีดอนืๆ............................................................................................................................ 

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

 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงอืนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชอื.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 

ลําดบั ชอื-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชอื-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


