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*Super PRO* เซีย่งไฮ ้2 เมอืง 
เซีย่งไฮ-้หงัโจว-ลอ่งเรอืซหี-ูจเูจยีเจีย่ว 

 ตกึจนิเมา่-รา้นสตาบ ัด๊ 5 วนั 3 คนื  
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จุดเด่น 

 หงัโจว...ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ูหมูบ่า้นใบชา ถนนโบราณเหอฝ่ัง เมอืงโบราณจเูจยีเจีย่ว  

 เซีย่งไฮ.้..ตกึจนิเมา่(รวมบตัรขึน้ชัน้ 88) หาดไวท่าน รา้น Starbucks 

 ชอ้ปป้ิง...ถนนเทยีนจือ่ฝ่ัง ถนนนานกงิ ผา้ไหม รา้นยา รา้นยาง รา้นหยก  

 มหานครเซีย่งไฮ ้เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของสาธารณรัฐประชาชนจนี ตัง้อยู่บรเิวณปากแม่น ้าแยงซเีกยีง การ

ปกครองขึน้ตรงกับรัฐบาลกลาง มที่าเรอืทีม่จี านวนเรอืคับคั่งทีส่ดุในโลก] เซีย่งไฮใ้นอดตีเป็นเพยีงหมู ่บา้น

ชาวประมง แต่ในปัจจุบันเป็นเมอืงทีม่คีนอาศัยอยูอ่ย่างหนาแน่นมากทีส่ดุในจนี รา้นคา้ สิง่ก่อสรา้ง รถ ยนต ์

จักรยาน และผูค้นมากมาย เป็นสิง่ทีพ่บเห็นไดม้ากในเมอืงนี ้สญัลักษณ์ของเมอืงนี ้คอื ตน้เมเปิลทีม่อีายเุกอืบ

รอ้ยปี ซึง่ปลกูโดยในสมัยทีฝ่ร่ังเศสเขา้มายดึครองนครเซีย่งไฮ ้

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว เพิม่ วซีา่ 

31 ก.ค. – 4 ส.ค. 62 9,999.- 3,500.- ไมร่วม 

21-25 ส.ค. 62 10,999.- 3,500.- ไมร่วม 

11 – 15 ก.ย. 62  10,999.- 3,500.- ไมร่วม 

9 – 13 ต.ค. 62 11,999.- 3,500.- ไมร่วม 

* ไมแ่จกกระเป๋า * ไมม่รีาคาเด็ก 

*ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทาง เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดทราบ  
1.สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเทีย่วบนิ ปรับเปลีย่นไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรอื
แจง้ใหท้ราบในเวลากระชัน้ชดิ ท่านใดทีต่อ้งออกตั๋วภายในประเทศ (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาเผือ่
เวลาและสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ เพราะหากมคีวามเสยีหาย ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ 
 

2. การประชาสัมพันธส์นิคา้พืน้เมอืงของจนี คอื บัวหมิะ หยก ชา นวดฝ่าเทา้ ผา้ไหม ไขม่กุ จ าเป็นตอ้งบรรจุ
ในรายการเพราะมผีลกับราคาทัวร์ จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบวา่ ทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหท้่านแวะ
ชมขัน้ต า่ 1 ชัว่โมง 15 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก  

ราคารวม  * ค่าตั๋วเครื่องบนิ (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-เซีย่งไฮ-้กรุงเทพฯ * ค่าภาษีสนามบนิไทย, ภาษี

สนามบนิจีน *รวมประกันอุบัตเิหตุวงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * บรกิารน ้าดื่มทุกวัน

ทอ่งเทีย่ว 

ราคาไมร่วม *ไมร่วมคา่วซีา่จนี 1,650 บาท  

หมายเหตุ รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรือสับเปลีย่นตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ / ราคาอาจมกีารปรับเปลีย่นโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีคา่เงนิมกีารผันผวน และ/

หรือ สายการบนิขึน้ราคาค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรสถานที่

ท่องเทีย่วต่างๆ / ครบ 16 ท่าน ออกเดนิทางและมหีัวหนา้ทัวรไ์ทย เดนิทางไป-กลับ พรอ้มกับคณะ / 

คา่บรกิารยังไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และ ยังไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่ คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์(รวม 300 

หยวน) 
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3. ใหถ้อืวา่ลกูคา้ทุกท่านรับทราบวา่ ส าหรับท่านใดทีแ่ยกไมต่ามคณะในบางสถานทีห่รอืในบางวัน โดยไมม่ี
การตกลงเรือ่งการเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่หมาะสมลว่งหนา้มาจากประเทศไทย ทางบรษัิทฯจะใหเ้จา้หนา้ทีเ่รยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นทันทเีป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน / คน / วนั 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ

23.00 น. พรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 (เกาะ U) เคาเตอรส์ายการ
   บนิไชน่่าเซารเ์ทริน์ **จอดรถสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ีอ่าคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู8-9   

วนัทีส่อง สวุรรณภมู-ิเซีย่งไฮ-้หงัโจว-ลอ่งเรอืซหี-ูหมูบ่า้นใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจยี 

02.00 น. เดนิทางไปมหานครเซีย่งไฮ ้ โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่วบนิที ่
CZ8464 (อาหารเชา้บนเครือ่งบนิ) 

07.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิผูต่ง เซีย่งไฮ ้ มหานครทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศจนี ทีไ่ดรั้บการพัฒนา
เจรญิรุง่เรอืงจนถกูขนานนามวา่ “ปารสีตะวนัออก” เซีย่งไฮเ้ป็นศนูยก์ลางการคมนาคมและ
 เศรษฐกจิทางภาคตะวนัออกเฉียงใตม้พีืน้ที ่ 6,200 ตรกม. มปีระชากรอาศัยอยูป่ระมาณ  14 
 ลา้นคน ทัง้ยังเป็นเมอืงทา่พาณชิยข์นาดใหญแ่หง่ทะเลจนีใต ้น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้
 เมอืง แลว้เดนิทางสูห่ังโจว(3 ชัว่โมง) 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร ** เมนูพเิศษ ไก่ขอทาน 

น าชมหังโจว เมอืงเอกของมณฑลเจอ้เจยีง 1 ใน 6 นครโบราณของจนี เป็นศนูยก์ลาง

เศรษฐกจิวฒันธรรมมา ตัง้แตส่มัยราชวงศซ์ง่ น าทา่นลอ่งเรอืชมทะเลสาบซหีู (ทะเลสาบ
ตะวนัตก) ซึง่กวจีนีบรรยายเปรยีบเปรยวา่ “ซหีเูหมอืนนางไซซ ีไซซสีวยทกุอรยิาบท ซหีสูวย
ทกุฤดกูาล” ทะเลสาบซหีมูเีนือ้ที ่5.66 ตารางกโิลเมตร ความยาวโดยรอบวดัได ้15 กม. น ้า
ลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร ลอ่งเขา้สูเ่ขตทะเลสาบซหีใูหม ่ลอด 3 สะพานดังเขา้สูเ่ขตทะเลสาบซหีู
เกา่ ชมทวิทัศนส์บิแหง่ของทะเลสาบซหี ู ซึง่ไดแ้ก ่ ตว้นฉานเสยีน ซานถาน อิน้เหยนิ และ
หนานผงิอว่นจง  

 เชญิลิม้ลองชมิชาที ่สวนใบชาเขยีว ทีม่ชี ือ่เสยีงและมสีรรพคณุป้องกันโรคมะเร็งและลด
ความอว้น ในอดตีชาเขยีวจากไรช่าทีน่ีจ่ะตอ้งมกีารคัดสง่องคจั์กรพรรดทิกุปี 

 จากนัน้น าทา่นสู ่ ถนนโบราณเหอฝั่ง เป็นถนนสายหนึง่ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นประวตัศิาสตร์
และวฒันธรรมอัน เกา่แกข่องหัง โจวไดอ้ยา่งด ี ถนนสายนีม้คีวามยาว 460 เมตร กวา้ง 12 
เมตร ในสมัยราชวงศซ์ง่ของจนีเมือ่ 880 กวา่ปีกอ่นขณะทีเ่มอืงหังโจวเป็นราชธานอียูนั่น้ 
ถนนเหอฝ่ังเป็นศนูยก์ลางทางวฒันธรรม เศรษฐกจิและการคา้ในสมัยนัน้ ถนนเหอฝ่ังใน
ปัจจบุันยังคงไวซ้ ึง่สภาพดัง้เดมิของสิง่ปลกูสรา้งโบราณสว่น หนึง่แลว้ บา้นเรอืนทัง้สองขา้ง
ทางทีส่รา้งขึน้ใหมล่ว้นสรา้งจากไมแ้ละมงุหลังคาสคีราม มลีักษณะเรยีบงา่ยแบบโบราณ 
สองขา้งถนนสายนีส้ว่นใหญเ่ป็นรา้นคา้ท่ัวไป มสีนิคา้พืน้เมอืง และสนิคา้ทีร่ะลกึ ใหท้า่นอสิระ
เดนิเลอืกซือ้สนิคา้ของฝากตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ทีภ่ัตตาคาร ** เมนูพเิศษ..ลิม้รสหมูตงปอ  

พักที ่KAI YUAN MAN JU HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีส่าม หงัโจว-รา้นยางพารา-เมอืงโบราณจเูจยีเจีย่(รวมลอ่งเรอื)-เซีย่งไฮ-้ผา้ไหม-ซนิ

เทยีนตี ้

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าท่านแวะชมผลติภัณฑย์างพารา รับฟังบรรยายผลติภัณฑท์ี่ท ามาจากวัสดุยางพารา 
สามารถซือ้เป็นของฝากได ้ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโบราณจเูจยีเจีย่ว  น าชม “จเูจยีเจีย่ว” ชมุชนรมิน ้าชาวเจยีง

หนานโบราณ น่ังเรอืชมบา้นเรอืนและชมวถิชีวีติของชาวบา้นรมิน ้าทีใ่ชเ้รอืเป็นพาหนะในการ

เดนิทาง (รวมคา่เรอืแลว้)  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร แลว้เดนิทางกลับเซีย่งไฮ(้3ชัว่โมง) 

  น าท่านเยีย่มชม ศูนยผ์า้ไหม ผลติภัณฑท์ีท่ าจากไหม ไม่วา่จะเป็นเสือ้ผา้ ผา้พันคอ 

ฯลฯ ชมวธิกีารน าเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทัง้ใชเ้ครือ่งจักร ชมการดงึใยไหมรังแฝด

เพือ่มาท าไสน้วมผา้หม่ไหม เหมาะกับการซือ้เป็นทัง้ของฝากและใชเ้อง 

19.00 น. รับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร **เมนูพเิศษ ไกข่อทาน 

  น าทา่นไปชมเขตซนิเทยีนตี ้ "Xintiandi…yesterday meets tomorrow in Shanghai 
today." ผับทีค่กึคักสวา่งไสวมชีวีติชวีาตัวอาคารสรา้งแบบเกา่ดคูลาสสคิแตต่กแตง่ภายใน
ทันสมัยหรหูรา เป็นแหลง่พบปะสงัสรรคข์องคนรุน่ใหม ่ วยัรุน่เซีย่งไฮ ้ และชาวตา่งประเทศ 
(ไมร่วมคา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่ในผับ) 

 พกัทีV่ENUS INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเท่า 4 ดาว 

วนัทีส่ ี ่ เซีย่งไฮ-้ตกึจนิเมา่(รวมบตัรข ึน้ช ัน้88)-รา้นยาบวัหมิะ-หาดไวท่าน-ถนนนานกงิ-

ถนน เทยีนจือ่ฝาง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

  น าท่านขึน้ชมววิเซีย่งไฮบ้นตกึจนิเม่า (JIN MAO TOWER) ชัน้ที ่88 ถา้นับรวมสว่นยอด

แหลมของตกึ ม ี93 ชัน้ โดยหอ้งชมววิเมอืงจะอยูช่ัน้ที ่87 ในปัจจบุันสงูเป็นอันดับที ่11 ของ

โลก ตัวอาคารมลีักษณะคลา้ยเจดยีจ์นี 8 เหลีย่ม ทีเ่รยีงตอ่กันเป็นชัน้ๆในรปูแบบโมเดริน์ วา่

กันวา่ ยิง่สงูยิง่หนาว ยิง่สงูยิง่น่ากลัว แตใ่ครจะไปคดิวา่พีจ่นีเคา้กลับมองวา่ ยิง่สงูยิง่น่าหวั่น

เกรงและเป็นทีด่งึดดู วา่แตจ่นีเคา้มตีกึอะไรทีส่งูเดน่เป็นสงา่ แตล่ะตกึมไีวเ้พือ่อะไร ยิง่ยคุนี้

ตกึทีป่ระเทศจนีแขง่กันสงูขึน้เรือ่ยๆ เป็นสบิๆ ยีส่บิตกึ แตใ่นปัจจุบันม ี3 ตกึทีจั่ดวา่มคีวามสงู

ที่สุด ในจีน  ไม่ว่าจะ เ ป็นตึก  JIN MAO TOWER, Shanghai World Financial Center 

(SWFC) หรือว่าจะเป็น Shanghai 

Tower ต่างก็เคยไดต้ าแหน่งตกึที่

สงูทีส่ดุในประเทศจนีหลังสรา้งเสร็จ

อีกดว้ย โดยเฉพาะตกึ JIN MAO 

TOWER ที่เปิดใหเ้ดนิชมววิบนตกึ

กันแบบทา้มฤตยูสงูเสยีดฟ้ากันเลย

ทเีดยีว งานนีน่้าจะถกูใจคนชอบเลน่

ของสงู ขึน้สูช่ ัน้ที ่88 ชมมุมมอง

ของมหานครเซี่ยงไฮ้แบบพา

โนรามาทีย่าวไกล    

 แวะรา้นยาสมนุไพรนวดฝ่าเทา้ ชมและเลอืกซือ้สมนุไพรจนีทีม่ชี ือ่เสยีงมานานนับพันปี ฟัง
การวนิจิฉัยโรคโดยผูเ้ชีย่วชาญ 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตคาร **เมนูพเิศษ เสีย่วหลงเปา   
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 น าทา่นสูห่าดเจา้พอ่เซีย่งไฮ ้ (หาดไวทั่น) ตน้ก าเนดิอันลอืชือ่ของต านานเจา้พอ่เซีย่งไฮ ้
เป็นถนนทีส่วยงามอันดับหนึง่ของเมอืงเซีย่งไฮ ้ ผา่นชมเขตเชา่ของประเทศตา่งๆในสมัย
อาณานคิม พรอ้มชมอาคารสงูตระหงา่น ซึง่เป็นศลิปกรรมสไตลย์โุรป 

 อสิระชอ้บป้ิงทีถ่นนหนนัจงิ แหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในเมอืงเซีย่งไฮ ้มคีวามยาว 5.5 
ก.ม. เริม่ตัง้แตห่าดไวท่านจนถงึวดัจิง้อันซือ่ สองฝ่ังถนนมสีนิคา้นานาชนดิใหท้า่นไดเ้ลอืกสรร
กวา่ 800 รา้น จ าหน่ายทัง้ของกนิ ของใช ้ ของทีร่ะลกึ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋าทีน่ าแฟชัน่ 
ปัจจบุันถนนสายนีเ้ป็นถนนปิดไมใ่หร้ถวิง่ผา่น ถอืเป็นแหลง่ชอ้บป้ิงและแหลง่ทอ่งเทีย่วที่
พลาดไมไ่ดข้องมหานครเซีย่งไฮ ้ 

 

  

  

  จากนัน้น าทา่นชม ยา่นศลิปะถนนเทยีนจือ่ฝาง เป็นเขตอยูอ่าศัยของชาวบา้นในยคุ ค.ศ.
1920 – 1930 ประกอบไปดว้ยบา้นทรงยโุรปสลับกับบา้นแบบจนี ถนนแหง่นีเ้ร ิม่มชีือ่เสยีง ใน
ปี ค.ศ. 1998 เพราะการจัดแสดงผลงานศลิปะจากศลิปินแบบตดิดนิ หรอืทีปั่จจบุันเรยีกวา่ 
แนวสตรที ภายในเต็มไปดว้ยคาเฟ่ และรา้นขายของทีร่ะลกึ และงานแสดงของศลิปินทัง้ใน
และตา่งประเทศ 

20.00 น. รับประทานอาหารค า่ทีภ่ัตตาคาร 

 พกัทีV่ENUS INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีห่า้  เซีย่งไฮ-้รา้นหยก-รา้นสตาบ ัค๊-ตลาดรอ้ยปี-กรงุเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

   แวะรา้นหยกเลอืกซือ้ “ผซีวิ” ลกูมังกรตัวทีเ่กา้ เครือ่งรางคา้ขายน าโชค 

 น าทา่นเดนิทาสู ่Starbucks Reserve Roastery สาขาใหมใ่นเซีย่งไฮ ้ใหญก่วา่สาขา
ปกต ิ300 เทา่ ส าหรับสาขา Reserve Roastery ทีเ่พิง่เปิดใหบ้รกิารในเซีย่งไฮใ้หมห่มาดเมือ่
วนัที ่6 ธ.ค.ทีผ่า่นมานี ้สาขานีน้อกจากความยิง่ใหญอ่ลังการแลว้ ยังมบีารจ์บิกาแฟทีย่าวทีส่ดุ
ในโลก ถงึ 88 ฟตุ ขึน้แทน่เป็นสาขาทีม่บีารจ์บิกาแฟยาวทีส่ดุในโลกของ Starbucks ลกูคา้
สามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ สมัผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรปูแบบและเครือ่งดืม่ตา่งๆ 
กวา่ 100 เมนู รวมทัง้เครือ่งดืม่ทีม่เีฉพาะสาขานีแ้หง่เดยีวเทา่นัน้  

12.00 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร   

  อสิระชอ้บป้ิงสนิคา้นานาชนดิทีต่ลาดเฉนิหวางเมีย่ว (ตลาดรอ้ยปี) อาคารในตลาดเฉนิ
หวางเมีย่วสรา้งเลยีนแบบ บา้นในสมัยราชวงศห์มงิ มบีารซ์า่ขายของทีร่ะลกึมากมาย รวมถงึ
รา้นน ้าชาทีนั่ก ทอ่งเทีย่วมาแลว้ตอ้งหาโอกาสมาน่ังดืม่ชาสมัผัสบรรยากาศทีค่กึคกัมเีสน่ห ์
เชน่ รา้น LU PO LANG และรา้นอาหารประเภทของวา่ง ในสารคดทีอ่งเทีย่วทีเ่กีย่วกับมหา
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นครเซีย่งไฮ ้ จะมกีารแนะน ารา้นอาหารเกา่แกท่ีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุในเซีย่งไฮ ้ ชือ่ รา้นเหลา่ซา่งไห ่
“OLD SHANGHAI” ซึง่เป็นรา้นขายอาหารและขายของวา่งประเภทซาลาเปา  

17.30 น. รับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร 

  สมควรแกเ่วลาเดนิทางไปสนามบนิผูต่ง 

21.15 น. อ าลานครเซีย่งไฮ ้เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่CZ8463 

00.50 น.+1 เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพฯ 

******************************* 

อตัราคา่บรกิารรวม  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ (กรุ๊ป) กรงุเทพฯ–เซีย่งไฮ-้กรงุเทพฯ ชัน้ประหยัด / คา่ทีพั่ก 2 

ทา่น ตอ่ หนึง่หอ้งคู ่  / คา่ภาษีสนามบนิไทย, จนี / คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ / คา่รถรับสง่ตาม

สถานทีท่อ่งเทีย่วระบตุามรายการ / คา่บัตรผา่นประตเูขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ตามรายการ / คา่ระวาง

น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ ทีม่นี ้าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม / คา่ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 

บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

คา่บรกิารไมร่วม  คา่วซีา่ประเทศจนี 1,650 บาท / คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่ 

นอกจากรายการ / คา่ทปิคนขบัรถ+ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่+คา่ทปิหัวหนา้ทัวร์(300หยวน) / คา่ท าหนังสอื

เดนิทาง / คา่ท าเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ดว่น / คา่วซีา่ของ

ชาวตา่งชาต ิ/ คา่ภาษี 7 % และ ภาษี 3% 

หมายเหต ุ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทีไ่มส่ามารถไปเทีย่ว
ในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมไดทั้น อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาต ิความลา่ชา้และความผดิพลาดจากทางเรอื 
รถไฟ สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้ แตทั่ง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้
โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ / การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่วบาง
รายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการช าระคา่ทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดท้ า
ประกันอบุัตเิหตไุวใ้หก้ับลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคา 
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศ หรอืทกีารปรับคา่ธรรมเนียม
ตา่งๆ 

ส ารองทีน่ ัง่  มัดจ า 7,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาอังกฤษตาม สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 20 วนั 

เง ือ่นไขการยกเลกิ   ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วนั – หักคา่ใชจ้า่ย 7,000 บาท/ทา่น  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20-29 วนั - เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-19 เก็บคา่บรกิาร 75%  วนั -ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6

วนั เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ  บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทีย่วสายการบนิ และ ตัวแทนการทอ่งเทีย่วใน 

ตา่งประเทศซึง่ไมอ่าจรับผดิชอบ 

  - ตอ่ความเสยีหายตา่งๆ  ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ อาท ิ การนัดหยดุงาน  การ

จลาจล  เปลีย่นแปลงก าหนดเวลาในตารางบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ ภัยธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ

ทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จาก

อบุัตเิหตตุา่งๆฯลฯ   

  - ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อันเนือ่งมาจากมี

ส ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 

ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง ือ่นไข ทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน สัญชาตไิทย (หมายเหต:ุ หนังสอืเดนิทางตอ้งไม่มี
การ ช ารุดใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้ เกดิการช ารุด เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศ
ของทา่นได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรงไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นใบหทัูง้ 2 ขา้ง / พืน้หลังสขีาวเท่านัน้ / ขนาด 1.5*2 นิว้ จ านวน 2 
ใบ / ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสือ้แขนกุด ไม่ใส่เสือ้สขีาวหรอืสอี่อน / ผมหนา้ตอ้งเหนือคิว้ / รูปอัดดว้ย
กระดาษสโีกดักและฟจูเิท่านัน้ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูปริน้จากคอมพวิเตอร ์**รปูใหมถ่า่ยมาไม่เกนิ 
6 เดอืน ** ทา่นทีป่ระสงคใ์ชร้ปูถา่ยขา้ราชการในการยืน่วซีา่ กรณุาเตรยีมหนังสอืรับรองตน้สงักัดจัดมาพรอ้ม
กับการสง่หนังสอืเดนิทาง 

4. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

- เด็กอายตุ า่กวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพอ่และแม ่ขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ)  

- เด็กอายุต ่ากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพ่อหรอืแม่ ขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนา

ทะเบยีนบา้นของพ่อและแม่ ,หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธว์่า เกีย่วขอ้งกับผู ้

เดนิทางอยา่งไร ตอ้งมลีายเซ็นของพอ่หรอืแม ่ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่นัน้ 

- เด็กอายตุ ่ากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มญาต ิขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบยีน
บา้น ของพ่อและแม่, หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธว์่า เกีย่วขอ้งกับผูเ้ดนิทาง
อยา่งไร ตอ้งมลีายเซ็นของพอ่หรอืแม ่ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่นัน้  
- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- ใบเปลีย่นชือ่ หรอื เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี       

5.  เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุัน ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ได ้

ในกรณีฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบ

ไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 15 วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิ
หรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

9. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่จนี ทา่น
จะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิทฯ ไมท่ราบกฎกตกิาในรายระ
เอยีดการยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของท่านเอง หากท่านท าบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิ
หรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

ผูท้ี่ประสงค์จะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซี่าท่าน
จะตอ้งรับผดิชอบเอง 
11. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(กรณุาสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกับทางบรษัิทฯ) 
-ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างาน
ในประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง 
เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

12. อัตราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจ่ายเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เมือ่ท่านสง่หนังสอืเดนิทางลา่ชา้ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,200 บาท 


