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   กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัที� 26-30 ม.ีค.62 22,888.- 
วนัที� 11-15 เม.ย.62  (วนัหยดุสงกรานต)์ 30,888.- 
  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมการยื�นขอวซีา่เด ี�ยวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,650 บาท 
ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิ�นและคนขบัรถ รวม 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

กรณีผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น คา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิ�นและคนขบัรถ รวม 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 
หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตด่ลุพนิจิ 

 HELLO  SHANGHAI DISNEY LAND 
5 วนั 3 คนื (TG) โดยสายการบนิไทย 

 เร ิ�มตน้เพยีง 22,888.- 
                   รายการทัวร+์ตั�วเครื�องบนิ 

• ลอ่งทะเลสาบซหี ู…ชมทวิทัศนอ์ันงดงามดจุเนรมติ 
• นมัสการพระใหญห่ลงิซานตา้ฝ๋อ พระพทุธรปูปางหา้มญาตสิมัฤทธิ7ที�ใหญท่ี�สดุในจนี 
• อสิระเต็มวนั...กับสวนสนุกเซี�ยงไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์(รวมคา่เขา้แลว้) 
• เมนูพเิศษ...เสี�ยวหลงเปา/ไกข่อทาน+หมตูงโพ/ไกแ่ดง/และกุง้มังกร 
• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 
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ราคานีGสาํหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัGน! 
โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

22.30 น. คณะพรอ้มกันที� สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิประตู 3 เคาน์เตอร ์D สายการบนิไทย (TG) โดยมี
เจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทุก
ทา่น 

วนัที� 2 (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – เซี�ยงไฮ(้สนามบนิเซี�ยงไฮผู้ต่ง) – หงัโจว – ผลติภณัฑผ์า้ไหม -  ลอ่ง
ทะเลสาบซหี ู– หมูบ่า้นใบชาหลงจิ�ง – ถนนโบราณเหอฝงัเจยี 

01.10 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตผิูต่ง เมอืงเซี�ยงไฮ ้โดย สายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG662 
06.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตผิูต่งเมอืงเอกเทศเซี�ยงไฮ ้ ซ ึ�งถอืเป็นชมุชนเกา่ตั Mงแตย่คุสามกก๊ (ปี 

ค.ศ.220-280) มหีมูบ่า้นชาวประมงถงึสมยัราชวงศซ์ง่ไดเ้ปลี�ยนแปลงเป็นเซี�ยงไฮซ้ ึ�งขณะนัMนเป็นเพยีง
ชมุชนเล็กๆหลังจากสงครามฝิ�น ค.ศ. 1848 ตัวเมอืงเซี�ยงไฮถ้กูเปิดเป็นเมอืงทา่และเขตเชา่ของ
นานาชาต ิตั Mงอยูร่มิแมนํ่Mาหวงผู ่หา่งจากปากแมนํ่Mาแยงซเีกยีง 17 กโิลเมตร แบง่ออกเป็น 2 เขต คอื เขต
ผูต่ง(ใหม)่ และเขตผูซ่(ีเกา่) กั Mนโดยแมนํ่Mาหวงผู ่หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบชุด KFC ระหวา่งเดนิทาง 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงัโจว เป็นเมอืงที�มปีระวัตศิาสตรค์วามเป็นมายาวนาน ปรากกฎร่องรอยในสมัย

ราชวงศฉ์นิ มชีื�อเรยีกว่าเมอืงเฉียนถัง สมัยราชวงศส์ยุเปลี�ยนเป็นหังโจวต่อมาในสมัยราชวงศซ์ง่ไดต้ั Mง
หังโจวเป็นเมอืงหลวง หังโจวเป็นเมอืงงดงามดว้ยธรรมชาต ิทั Mงภเูขา ทะเลสาบ ตน้ไม ้และสวนจนไดรั้บ
สมญานามวา่ “สวรรคบ์นดนิ”เนื�องจาก ซโูจว+หังโจว =ซหูัง แปลวา่ “ฟากฟ้ามสีรวงสวรรค ์บนผนืปฐพี
ก็ม ีซ ูหัง นําท่านแวะเยี�ยมชม รา้นผา้ไหมจนี ผลติภัณฑท์ี�ทําจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสืMอผา้ ผา้พันคอ 
ฯลฯ ชมวธิกีารนําเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทั Mงใชเ้ครื�องจักร ชมการดงึใยไหมรังแฝด เพื�อมาทําไส ้
นวมผา้หม่ไหม เหมาะกบัการซืMอเป็นทั Mงของนําทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบซหีู ชมทัศนียภาพอันงดงามของ
ทะเลสาบที�มชี ื�อเสยีงโด่งดังไปทั�วโลก มเีนืMอที� 5.66 ตารางกโิลเมตร ความยาวโดยรอบประมาณ 15 
กโิลเมตร นํMาลกึเฉลี�ย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงในบงึนํMาลกึ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ...ไกข่อทาน+หมตูงโพ 
บา่ย  นําท่านชม หมู่บา้นใบชาหลงจิ�ง ซึ�งเป็นชาเขียวที�มีชื�อที�สุดของประเทศจีน ใหท้่านไดช้มิชาเพื�อ

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง เย็น โรงแรมที�พกั 

1 กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ   ✈   

2 
เซี�ยงไฮ ้(สนามบนิเซี�ยงไฮผู้ต่ง)(TG662/01.10-06.25)  
– หังโจว – ศนูยผ์า้ไหม-ลอ่งทะเลสาบซหี ู– หมูบ่า้นใบ
ชาหลงจิ�ง – ถนนโบราณเหอฝังเจยี 

�  �  �  
LIANG AN 

INTERNATINAL 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 * 

3 
หังโจว – อูซ๋ ี–พระใหญห่ลงิซานตา้ฝอ (รวมรถกอลฟ์) +
ศาลาฝานกง – เซี�ยงไฮ ้–ศนูยส์มนุไพรนวดฝ่าเทา้+ยา
บัวหมิะ หาดไวท่าน – อโุมงคเ์ลเซอร ์ 

�  �  �  
HOLIDAY INN 

EXPRESS HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4* 

4 อสิระเต็มวนัสวนสนุกดสินยีแ์ลนด(์รวมคา่เขา้) �  X X 
HOLIDAY INN 

EXPRESS HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4* 

5 
ศนูยห์ยก–ถนนนานกงิ–STARBUCK RESERVE 
ROASTERY–เซี�ยงไฮ(้สนามบนิเซี�ยงไฮผู้ต่ง) – 
กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ(TG665/17.20-21.15) 

�  �  ✈  
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สขุภาพนําทา่นอสิระชอ้ปปิMงที� ถนนโบราณเหอฝั�งเจยี สนิคา้มากมาย เป็น ใหท้่านซืMอไปเป็นของฝาก
ของที�ระลกึเชน่ เสืMอผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของที�ระลกึตา่งๆ 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
  พกัที� LIANG AN INTERNATINAL  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที� 3 หงัโจว – อู๋ซ ี– พระใหญ่หลงิซานตา้ฝอ (รวมรถกอลฟ์) +ศาลาฝานกง–เซี�ยงไฮ-้ ศูนย์
สมนุไพรนวดฝ่าเทา้+ยาบวัหมิะ –ถนนนานกงิ - หาดไวท่าน – อโุมงคเ์ลเซอร ์ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอูซ๋ ีซ ึ�งเป็นเมอืงอตุสาหกรรมเบา และมฉีายาว่าเมอืงเซี�ยงไฮน้อ้ยเดมิมชีื�อว่า ซี

ซานเล่ากันว่าเมื�อสองพันปีก่อนมีการผลติดีบุกในเมืองนีMและต่อมาแร่ดีบุกถูกขุดเจาะจนหมดสิMนแต่
บงัเอญิมคีนขดุพบศลิาจารกึโบราณชิMนหนึ�งมใีจความว่า “มอีาวุธ แผ่นดนิจะไมส่งบ หากปราศจากอาวุธ
แผน่ดนิจะรม่เย็นเป็นสขุ”  จงึไดเ้ปลี�ยนชื�อใหมว่า่ อูซ๋ ีแปลวา่ไมม่ตีะกั�วนําทา่นนมัสการ พระใหญห่ลงิ
ซานตา้ฝอ (พระพุทธเจา้ปางประสตู)ิ จากนัMนนําท่านนั�งรถกอลฟ์สู่พระพุทธรูปขนาดสงู 88 เมตร เป็น
พระพุทธรูปปางหา้มญาตขินาดใหญ่ ลักษณะพระพักตรส์ง่างาม เชญิท่านไหวพ้ระขอพรตามอัธยาศัย 
จากนัMนนําทา่นสู ่ศาลาฝานกงใหท้่านชม ความสวยงามที�อยูด่า้นในและผ่านชมพระราชวังโปตาลาและ
รอยพระพทุธบาทจําลองของยนูนาน  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน.ู.ซี�โครงหมอููซ๋ ี
 
 

 
 
 
 
 
 
 
บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซี�ยงไฮ ้ จากนัMน นําทา่นแวะชม ศนูยส์มุนไพรและคน้ควา้ยาแผนโบราณหรอื

เป่าซหูลงิ พรอ้มฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจนี หรอืในชื�อว่า ยาบัวหมิะ ซืMอยาแกนํ้Mารอ้นลวก
เป่าฟู่ หลงิ “ยาบวัหมิะ”ยาประจําบา้นที�มชี ื�อเสยีงและใหท้่านไดน้วดฝ่าเทา้ผ่อนคลายกับยาสตูรพเิศษ  
จากนัMนนําทา่นสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ตั Mงอยูบ่นฝั�งตะวันตกของแมนํ่Mาหวงผูม่คีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ
4กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที�ไดช้ื�อว่า“พพิธิภัณฑส์ถาปัตยกรรมนานาชาต”ิถอืเป็นสัญลักษณ์ที�
โดดเดน่ของนครเซี�ยงไฮอ้กีทั Mงถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารที�สําคัญแห่งหนึ�งของเซี�ยง
ไฮต้ลอดแนวยาวของหาดไว่ทานเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมที�หลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรม
แบบโรมันโกธคิบารอครวมทั Mงการผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตกเป็นที�ตั Mงของ
หน่วยงานภาครัฐเชน่ กรมศลุกากร โรงแรม และสํานักงานใหญข่องธนาคารต่างชาตเิป็นตน้นําท่าน ลอด
อโุมงคเ์ลเซอร ์ใตแ้มนํ่Mาหวงผู่ลงไป 50 เมตรภายในอโุมงคต์กแต่งดว้ยเเสงเลเซอรเ์ป็นรูปต่างๆ ตื�นตา
ตื�นใจ  

คํ�า    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร ...เมนพูเิศษ...เสี�ยวหลงเปา 
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   พกัที�  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัที� 4 อสิระเต็มวนัเซี�ยงไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์(รวมคา่เขา้) 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 จากนัMนเดนิทางสู ่Shanghai Disneyland ซึ�งมคีวามใหญเ่ป็นอนัดบัสองของโลก ดสินยีแ์ลนดเ์วอรช์ั�น

เซี�ยงไฮจ้ะมตีัวละครในนิทานเรื�องใหม่ซึ�งออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับที�เซี�ยงไฮพ้รั�ง พรอ้มดว้ยสิ�ง
ดงึดดูใจยิ�งใหญอ่ลังการ เชน่ ทูมอรโ์รวแ์ลนดอ์า่วขมุสมบัตดินิแดนแฟนตาซสีวนแห่งจนิตนาการภายใน
บรเิวณสวนสนุกแห่งนีMยังแบ่งพืMนที�ส่วนหนึ�งสําหรับเป็นเมอืงดสินียห์รือดสินีย์ทาวน์ ซึ�งประกอบดว้ย
แหล่งชอ้ปปิMง รา้นอาหาร และสิ�งบันเทงินอก จากนัMนยังมโีรงแรมที�พัก2แห่งรวมทั Mง“วชิช ิ�งสตารป์ารก์
“ ( Wishing Star Park) บรเิวณชมทัศนียภาพที�สวยงามตามธรรมชาตบินเนืMอที� 2,440 ไร่ และสวน
โมเสกอนัน่าตื�นตาเลา่เรื�องเกี�ยวกบั 12 นักษัตรดว้ยตัวละครของดสินยี ์นอกจากนัMนเซี�ยงไฮ ้ดสินียแ์ลนด์
ยังมปีราสาทเจา้หญงิ (The Enchanted Storybook Castle) ซึ�งเป็นสัญลักษณ์ของดสินียแ์ลนดข์นาด
ใหญ่ที�สุดและสงูที�สดุเท่าที�วอลตด์สินียเ์คยสรา้งมา โดยประสาทแห่งนีMจะเป็นที�อยูข่องเจา้หญงิหลาย
องคอ์กีดว้ย 
***เพื�อความสนกุสนานของทกุทา่น อสิระมืGออาหารกลางวนัและอาหารคํ�าตามอธัยาศยั *** 
หมายเหต:ุ  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิk..ปรบัเปลี�ยนหรอืสลบัวนัที�เขา้สวนสนุกดสินยี ์โดยไมต่อ้ง
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ... ท ัGงนีGจะคาํนงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 

คํ�า  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี�พกั 
  พกัที�  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัที� 5 ศนูยห์ยก-ถนนนานกงิ–STARBUCK RESERVE ROASTERY -เซี�ยงไฮ ้(สนามบนิเซี�ยงไฮผู้่

ตง) – กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (17.05 – 21.00) 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 แวะชม ศูนยอ์ญัมณีลํ Gาคา่หยก เป็นเครื�องประดับที�นยิมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื�อว่าใส่แลว้จะ

ชว่ยป้องกนัอนัตรายไดใ้หท้า่นไดเ้ลอืกซืMอกําไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลที�มคีณุภาพและ
มชีื�อเสยีงของประเทศจนี นําท่านเดนิทางสู่ ถนนนานกงิ ถนนแห่งนีMเปรียบเหมอืนย่านสลีมของ
เมอืงไทย หรอืยา่นออรช์ารด์ ของสงิคโปร ์ถนนนีMมคีวามยาวประมาณ 5 กโิลเมตร มหีา้งสรรพสนิคา้
มากมายอยูบ่นถนนแหง่นีMเป็นยา่นที�คกึคักและทันสมยัที�สดุในเซี�ยงไฮ ้

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  …เมนพูเิศษ...กุง้มงักร 

 

นําท่านเดนิทางไปยัง Starbucks Reserve Roastery สาขาใหมใ่นเซี�ยงไฮ ้ใหญ่กว่าสาขาปกต ิ
300 เทา่ สําหรับสาขา Reserve Roastery ที�เพิ�งเปิดใหบ้รกิารในเซี�ยงไฮใ้หมห่มาดเมื�อวันที� 6 ธ.ค.ที�
ผา่นมานีM สาขานีMนอกจากความยิ�งใหญอ่ลงัการแลว้ ยงัมบีารจ์บิกาแฟที�ยาวที�สดุในโลก ถงึ 88 ฟตุ ขึMน
แทน่เป็นสาขาที�มบีารจ์บิกาแฟยาวที�สดุในโลกของ Starbucks ลูกคา้สามารถมาชมการคั�วกาแฟสดๆ 
สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื�องดื�มต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทั Mงเครื�องดื�มที�มเีฉพาะ
สาขานีMแหง่เดยีวเทา่นัMน สมควรแกเ่วลานําทา่นสูส่นามบนิเซี�ยงไฮ ้

17.20  น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG665 
21.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
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โปรแกรม :  HELLO  SHANGHAI DISNEY LAND  5 วนั 3 คนื โดยการบนิไทย  (GO1PVG-TG002) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8- 12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก 8- 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
·ทา่นละ 

วนัที� 26-30 ม.ีค.62 22,888 22,888 22,888 4,000.- 12,888 

วนัที� 11-15 เม.ย.62 30,888 30,888 30,888 5,000.- 15,888 

 ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 5,888  
ราคานีGรวมรายการทวัร ์+ต ัyวเครื�องบนิ (ไมร่วมวซีา่จนี) 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นที�ระบใุนโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้ (ขอความรว่มมอืลกูคา้ทกุทา่นแชเ่ทา้), ไขม่กุ, 

รา้นผา้ไหม ซึ�งจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเที�ยวทกุทา่นทราบวา่ 

ทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซืMอหรอืไมซ่ืMอขึMนอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทั MงสิMน 
 
เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครั Mงจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึMนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ7ในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั Mง เพื�อ

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทั Mงไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั MงสิMน 

3.  การชาํระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาชาํระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาชาํระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทั Mงหมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ7 เก็บคา้ใชจ้า่ยทั Mงหมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลที�ตอ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําที�พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ั Mงหมดเนื�องจากคา่ตั�วเป็นการ
เหมาจา่ยในเที�ยวบนินัMนๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึMนไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนีGรวม 

1.  คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ชั Mนประหยดั 
2.  คา่โรงแรมที�พักตามรายการที�ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ

โปรดทราบ:โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม 
หรอืเปลี�ยนแปลงรายการทอ่งเที�ยวบางรายการ ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

ในกรณีที�มจีํานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 
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4.  คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ
6 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซืMอประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ�มเตมิกบัทางเจา้หนา้ที�บรษัิทได ้** 
 - เบีMยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีMยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํMามนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

 
อตัราคา่บรกิารนีGไมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํMาหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น  
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื�องดื�ม, คา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง,คา่โทรศัพท,์คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทําใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ  

**กรณีที�มจํีานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เกบ็ คา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /
ทา่น/ทรปิ** 

        8.      คา่ธรรมเนยีมยื�นวซีา่จนี แบบเดี�ยว 4 วัน ทําการ สําหรับพาสปอรต์ไทย ทา่นละ 1,650 บาท 
 
หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิ7ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ีM เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอื�นๆที�อยูน่อกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึMนทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกู
ทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเที�ยวจะสิMนสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ7และจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารที�ทา่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั MงสิMน 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื�องมาจากมสีิ�งผดิ
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนีMเป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครั Mงหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองที�นั�งบนเครื�อง 
และโรงแรมที�พักในตา่งประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีMอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีMคดิตามราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจบุนั หากราคาตั�วเครื�องบนิปรับสงูขึMน บรษัิทฯ สงวนสทิธิ7ที�จะปรับ
ราคาตั�วเครื�องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะ
จัดบรกิารทัวรอ์ื�นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัMนๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิ7ในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั MงสิMนแทนบรษัิทฯ นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัMน 

9. หากไมส่ามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั MงสิMน แตท่ั MงนีMทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�
อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ7การจัดหานีMโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
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10. เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ7 ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั MงสิMน และทางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึMนจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 

11. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั Mง มเิชน่นัMน
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั MงสิMน 

 
เอกสารในการยื�นวซีา่จนีสาํหรบัผูท้ ี�ถอืพาสสปอรต์ไทย 

**ยื�นวซีา่เดี�ยวคา่บรกิารดังนีM ** 
- ยื�นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยื�นดว่น 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางที�มอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่าํรดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิMว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืMนหลังขาวเทา่นัMน**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติ�กเกอร ์หรอืรปูพริMนจากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสืMอสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสืMอยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ ิMมเห็นฟัน มองเห็นทั Mงใบหนา้รวมถงึใบหทูั Mง  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื�องประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั�น เเวน่สายตา 
3. สําหรับผูท้ี�ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัMนกอ่น

การสง่เอกสารยื�นวซีา่ 
4. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพื�อประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, สําเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี� http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที�เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกี�ยวกบัสถานที�ศกึษา สถานที�ทํางาน ตําแหน่งงาน ที�อยูปั่จจบุนั ที�อยูท่ี�ทํางาน ญาตทิี�ตดิตอ่ได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ที�ทํางาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ที�มปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยื�นวซีา่ ดังนัMนกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 
8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยื�นวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิ�มเตมิหรอื

เปลี�ยนระเบยีบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสทิธิ7ของสถานทตู และบางครั Mงบรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   
 ผูท้ี�ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่น

จะตอ้งรับผดิชอบ 
9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื�องจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นทําบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิี�ทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ทํางานในประเทศไทยเทา่นัMน 
 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนื�องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตูจนี 
คา่ธรรมเนยีมการยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีที�ทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิ�ม 5,210 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิื�นๆ จา่ยเพิ�ม  1,750 บาท ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา 
- เอกสารที�ตอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ที�มอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิMว จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืMนหลังขาวเทา่นัMน**  
และตอ้งไมใ่ชส่ติ�กเกอร ์หรอืรปูพริMนจากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสืMอสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสืMอยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ ิMมเห็นฟัน มองเห็นทั Mงใบหนา้รวมถงึใบหทูั Mง  2ขา้ง 
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- ไมส่ว่มเครื�องประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั�น เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นที�แปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทาํวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนีG 
1. ชื�อเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยที�ดเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารปูถา่ยเกา่ ที�ถา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยที�มวีวิดา้นหลัง ที�ถา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื�อยื�นทําวซีา่ 
4. นํารปูถา่ยที�เป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูที�พริMนซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัราคา่วซีา่ดว่น ที�ตอ้งจา่ยเพิ�มใหส้ถานฑตูจนี เมื�อทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยื�นวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มทา่นละ  1,125 บาท 

 
(ตา่งชาตฝิร ั�งเศสและประเทศยโุรปที�เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยี�ยม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ั�งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 
ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 
 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
 
ประกาศ 
เนื�องจากสภาวะนํMามนัโลกที�มกีารปรับราคาสงูขึMน ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีนํMามนัขึMนในอนาคต ซึ�งทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ7เก็บคา่ภาษีนํMามนัเพิ�มตามความเป็นจรงิ   
 
 

**สถานทตูจนีมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนีG** 
เอกสารที�ใชป้ระกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัGงหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง กรอกขอ้มลูใหค้รบโดยเฉพาะเบอร์
ตดิตอ่  เเละกรณีทาํลกูคา้ธุรกจิสว่นตวักรณุาระบใุหช้ดัเจนดว้ยวา่ทําอะไร** 

 
ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ     � โสด � แตง่งาน           � หมา้ย           � หยา่    
�  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน  �  จดทะเบยีน  ชื�อคูส่มรส 
.................................................................................................................................... ................. 
ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  
..............................................................................................................................................................
...............รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................................ 
ที�อยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
..............................................................................................................................................................
.................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น............................ 
ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่…………………………………………………….. 
ตาํแหนง่งาน ....................................................................................................................................... 
ที�อยูส่ถานที�ทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพห์ญ)่ 
..............................................................................................................................................................
..........................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 
(สําคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ี�ถูกตอ้งที�สามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่    � ไมเ่คย     � เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมื�อวนัที�..................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที�..............................
เดอืน............................ปี............................ 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่   � ไมเ่คย     � เคย  โปรดระบุ
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............................................................................................ 
เมื�อวนัที�........................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที�..............................เดอืน
.............................ปี................................. 
รายชื�อบคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 
RELATION........................................................ 
 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 
RELATION........................................................ 
หมายเหต ุ
**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไมส่ะดวก

ภายหลงั  ท ัGงนีGเพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ที�นีG  (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 


