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เซีย่งไฮ้ ล่องซหี ูตะลุยดสินียแ์ลนดสุ์ดหรรษา 5 วัน 3 คืน 

เดนิทาง เมษายน – มถุินายน 2563  

 

 
ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 13,900.- 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (CA806 : 02.25-07.25) 
วนัท่ี 2.     เซ่ียงไฮ ้(สนามบนินานาชาตผิูต่ง) – หมูบ่า้นโบราณเย่ียเหอ – ศนูยย์างพารา – หงัโจว – อิสระชอ้ปปิง้ HANGZHOU OUTLET  
วนัท่ี 3. หงัโจว – ลอ่งทะเลสาบซีห ู– หมูบ่า้นใบชาหลงจิ่ง – ศนูยผ์า้ไหม – เซ่ียงไฮ ้– หาดไวท่าน – อโุมงเลเซอร ์– ถนนศลิปะเทียนจ่ือฝาง 
วนัท่ี 4. อิสระเตม็วนั เซ่ียงไฮ ้ดสินียแ์ลนด ์(รวมคา่เขา้และบรกิารรถรบั-สง่) 
วนัท่ี 5. รา้นนวดเทา้+ยาบวัหิมะ – ตลาดเฉินหวงัเม่ียว – ศนูยห์ยก – ถนนนานกิง – STARBUCK RESERVE ROASTERY – เซ่ียงไฮ ้(สนามบิน

นานาชาตผิูต่ง) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (CA805 : 21.40-01.20+1) 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA806 : 02.25-07.25) 

23.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบนินานาชาตสุิวรรณภูมิ ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิแอรไ์ชน่า โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยใหก้าร
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุท่าน 

วันที ่2 
เซี่ยงไฮ้ (สนามบินนานาชาติผู่ตง)–หมู่บ้านโบราณเยี่ยเหอ– ศูนย์
ยางพารา –หังโจว – HANGZHOU OUTLET 

02.25 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยเท่ียวบนิท่ี CA806 (มีอาหารบริการบนเคร่ือง) 
หมายเหตุ : พเีรียดทีเ่ดนิทางเดอืน เม.ย.-ต.ค.63  ไฟลท์บนิเปล่ียนเวลาเป็นดังนี้ CA806 03.40-08.45) 

 
07.25 น. 

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผู่ตง เมืองเอกเทศเซ่ียงไฮ ้ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตัง้แต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220 -280) เป็น
หมูบ่า้นชาวประมงจนถึงสมยัราชวงศซ์่งไดเ้ปล่ียนแปลงเป็นเซ่ียงไฮซ้ึ่งขณะนัน้เป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลงัจากสงครามฝ่ิน 
ค.ศ. 1848 ตวัเมืองเซ่ียงไฮถู้กเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ  ตัง้อยู่ริมแม่น า้หวงผู่ ห่างจากปากแม่น า้แยงซี
เกียง 17 กิโลเมตร แบง่ออกเป็น 2 เขต คือ เขตผูต่ง(ใหม)่ และเขตผูซี่(เก่า) กัน้โดยแมน่ า้หวงผู ่น าท่านผ่านพิธีการตรวจคน
เขา้เมือง 
น าท่านชม เมืองโบราณเยีย่เหอ เรียกอีกช่ือหนึ่งวา่เขตประวตัศิาสตรเ์ย่ียะเหอ ตัง้อยู่ท่ีเมืองเจียซิง มีพืน้ท่ี 9 ตารางเมตร 
ในถนนเตม็ไปดว้ยล าธารเสน้เลก็ๆ บา้นเรือนแบบราชวงศช์ิง อิสระใหท้านถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
จากนัน้น าท่านแวะ ศูนยส์ินค้ายางพารา ใหท้่านไดช้มผลติภณัฑท่ี์ท ามาจากยางพารา อาทิเช่น หมอน ท่ีนอน  เป็นตน้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง ซึ่งมีความมั่งคั่งมากท่ีสดุแห่งหนึ่งเป็นแหล่งเภสชั

อตุสาหกรรมและสถาบนัศลิปะท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีค  าเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมือง
หงัโจวและซูโจววา่ “บนฟา้มีสวรรค ์บนดนิมี ซู(โจว) หงั(โจว)” เพลดิเพลนิกบัทิวทศันอ์นังดงามสองฟากถนน   
น าท่านสู ่HANGZHOU OUTLET สถานท่ีชอ้ปปิง้สดุฮิตของชาวหงัโจว ท่ีเตม็ไปดว้ยสินคา้เสือ้ผา้ แฟชั่น กระเป๋า รองเทา้ 
และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระใหท้่านเลือกชอ้ปปิง้สนิคา้ตามอธัยาศยั 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ทีพั่ก โรงแรม LIANG AN INTERNATIONAL  HOTEL หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 
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วันที ่3 
หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง – ศูนยผ้์าไหม – 
เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – อุโมงเลเซอร ์– ถนนศลิปะเทยีนจือ่ฝาง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

จากนัน้น าท่าน ล่องทะเลสาบซีหู  ซึ่งตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของเมืองหงัโจว ทะเลสาบมีลกัษณะใกลเ้คียงกับวงรี มีเนือ้ท่ี 
5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น า้ลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร สามดา้นถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาและอีกหนึ่ง
ดา้นเป็นเมืองรอบซีหู ประกอบไปดว้ยสถานท่ีส  าคัญมากกว่า 30 แห่งและสถานท่ีชมทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่ง โดย
จดุส าคญัก็ไดแ้ก่ หนึ่งภเูขา สองทางสามเกาะ หา้ทะเลสาบ และสบิทิวทศัน ์น าท่านลอ่งเรือผา่นชม สะพานขาดซึ่งเป็นท่ีมา
ของต านานเร่ือง “นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทรน์ า้ลึกตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดช่ืนรอบๆ 
ทะเลสาบแห่งนีท่ี้ไดร้บัสมญานามจากนกัท่องเท่ียววา่ “พฤกษชาตใินนครนิทร”์ 

 
น าท่านเขา้ชม หมู่บ้านเหมยเจยีอู (ไร่ชาหลงจิง่) แหล่งผลิตใบชาเขียวท่ีขึน้ช่ือของจีน ใหท้่านไดช้ิมชาขึน้ช่ือ โดยกล่าว
กนัวา่ “ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวนั” 

 
น าท่านเย่ียมชม ศูนยผ้์าไหม ผลติภณัฑท่ี์ท าจากไหม ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ ผา้พนัคอ ฯลฯ ชมวธีิการน าเสน้ไหมออกมาผลิต
เป็นสนิคา้ทัง้ใชเ้ครื่องจกัร ชมการดงึใยไหมรงัแฝดเพ่ือมาท าไสน้วมผา้ห่มไหม เหมาะกบัการซือ้เป็นทัง้ของฝากและใชเ้อง   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพเิศษ  ไก่ขอทาน+หมูตงโพ 
 น าท่านเดนิทางสู ่มหานครเซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองศนูยก์ลางความเจรญิในดา้นตา่งๆ ของภมูภิาคทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ การคา้ 

การเงิน การลงทนุ รวมถึง ดา้นแฟชั่น และการท่องเท่ียว เซ่ียงไฮจ้ึงนบัเป็นความภาคภมูใิจของชาวจีน โดยถือไดว้่าเซ่ียงไฮ้
เป็นสญัลกัษณข์องจีนยคุใหมใ่นดา้นความกา้วหนา้และความทนัสมยั    
น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวนัตกของแม่น า้หวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถ้ึง4กิโลเมตร เป็นเขต
สถาปัตยกรรมท่ีไดช่ื้อว่า “พิพิธภัณฑน์านาชาติ” ถือเป็นสญัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ ้อีกทัง้ถือเป็นศนูยก์ลาง
ทางดา้นการเงินการธนาคารท่ีส  าคญั แห่งหนึ่งของเซ่ียงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมท่ี
หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธิค บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก 
เป็นท่ีตัง้ของหน่วยงานภาครฐั เช่น กรมศลุกากร โรงแรม  
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จากนัน้น าท่านนั่ง รถไฟอุโมงเลเซอร ์ลอดอุโมงคใ์ตแ้ม่น า้หวงผู่ ซึ่งเป็นอุโมงคส์รา้งลึกลงไปจากพืน้แม่น า้ 9 เมตร ยาว 
646.7 เมตร ภายในประดบัตกแตง่ดว้ยไฟเลเซอรเ์ป็นรูปตา่งๆ   

 

 
 จากนัน้น าท่านชม ย่านศลิปะถนนเทยีนจือ่ฝาง เป็นเขตอยู่อาศยัของชาวบา้นในยคุ ค.ศ.1920 – 1930 ประกอบไปดว้ย

บา้นทรงยโุรปสลบักบับา้นแบบจีน ถนนแห่งนีเ้ริ่มมีช่ือเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปิน
แบบตดิดนิ หรือท่ีปัจจบุนัเรียกวา่ แนวสตรีท ภายในเตม็ไปดว้ยคาเฟ่ และรา้นขายของท่ีระลึก และงานแสดงของศิลปินทัง้
ในและตา่งประเทศ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ทีพั่ก โรงแรม SHANGHAI GRACE SELECT HOTEL  หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

วันที ่4 อิสระเตม็วัน เซี่ยงไฮ้ดสินียแ์ลนด ์(รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก   
 เดนิทางสู ่สวนสนุกSHANGHAI DISNEYLAND สวนสนกุท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก ดสินียแ์ลนดเ์วอรช์ั่นเซ่ียงไฮจ้ะมี

ตวัละครในนิทานเร่ืองใหมซ่ึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรบัท่ีเซ่ียงไฮ ้พรั่งพรอ้มดว้ยสิ่งดึงดดูใจยิ่งใหญ่อลงัการ เช่นทูมอร์
โรวแ์ลนด ์อ่าวขมุสมบตัิดินแดนแฟนตาซี สวนแห่งจินตนาการภายในบริเวณสวนสนุกแห่งนีย้ังแบ่งพืน้ท่ีส่วนหนึ่งส  าหรบั
เป็นเมืองดสินียห์รือดสินียท์าวน ์ซึ่งประกอบดว้ยแหล่งชอ้ปปิ้ง รา้นอาหารและสิ่งบนัเทิง นอกจากนัน้ยังมีโรงแรมท่ีพกั 2 
แห่งรวมทัง้“วชิชิ่งสตารป์ารก์“ (WISHING STAR PARK) บรเิวณชมทศันียภาพท่ีสวยงามตามธรรมชาติบนเนือ้ท่ี 2,440 ไร่
และสวนโมเสก อนัน่าตื่นตาเลา่เร่ืองเก่ียวกบั 12 นกัษัตร ดว้ยตวัละครของดสินีย ์ 

 
นอกจากนัน้เซ่ียงไฮ ้ดสินียแ์ลนดย์งัมีปราสาทเจา้หญิง (THE ENCHANTED STORYBOOK CASTLE) ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์
ของดิสนียแ์ลนดข์นาดใหญ่ท่ีสุดและสูงท่ีสุดเท่าท่ีวอลตด์ิสนียเ์คยสรา้งมา โดยประสาทแห่งนีจ้ะเป็นท่ีอยู่ของเจา้หญิง
หลายองคอี์กดว้ย เล่นเครื่องเล่นคลาสสิคของดิสีนยแ์ละเครื่องเล่นพิเศษ TRON LIGHTCYCLE POWER RUN! ท่ีมี
เฉพาะท่ีเซ่ียงไฮเ้ท่านัน้ 

 
 ***อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค ่าตามอัธยาศัย*** 
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ค ่า สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสูท่ี่พกั 
ทีพั่ก โรงแรม SHANGHAI GRACE SELECT HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที ่5 
ร้านนวดเท้า+ยาบัวหิมะ – ตลาดเฉินหวังเม่ียว – ศูนยห์ยก – ถนนนานกิง – 
STARBUCK RESERVE ROASTERY – เซี่ยงไฮ้ (สนามบินนานาชาติผู่ตง) – 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA805 : 21.40-01.20+1) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  
 น าท่านสู ่ศูนยน์วดเท้า(ยาบัวหิมะ) พรอ้มฟังบรรยายเก่ียวกับการแพทยโ์บราณจีน อดีตถึงปัจจุบนั การส่งเสริมการใช้

สมนุไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปี รบัฟังการวนิิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ พรอ้มผอ่นคลายนวดฝ่าเทา้ 
หมายเหตุ  : ขอความร่วมมือ กรุณาแช่เท้าทุกท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)  
น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดเฉิงหวงเม่ียว หรือท่ีเรียกกนัวา่ วดัเทพเจา้ประจ าเมือง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งไดก้ลายเป็น
ศนูยร์วมสนิคา้ และอาหารพืน้เมืองท่ีแสดงถึงเอกลกัษณข์องชาวเซ่ียงไฮมี้การผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบนัไดอ้ย่าง
ลงตวั ซึ่งเป็นย่านสนิคา้ราคาถกูท่ีมีช่ืออีกย่านหนึ่งของนครเซ่ียงไฮ ้ใหท้่านอิสระชอ้ปปิง้ตามอธัยาศยั   

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  เมนูพเิศษ เส่ียวหลงเปา 

 
 แวะชม อญัมณีล า้คา่ หยก เป็นเครื่องประดบัท่ีนิยมกนัอย่างแพรห่ลายเพราะเช่ือว่าใส่ แลว้จะช่วยป้องกันอันตรายได ้ให้

ท่านไดเ้ลือกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัวม์งคลท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน   
น าท่านสู ่ถนนนานกิง หรือ นานจงิลู่ ( NANJING LU) เป็นถนนท่ีเก่าแก่ของเซ่ียงไฮส้รา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1851 ถือว่า
เป็น WALKING STREET หรือ ถนนคนเดิน มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พืน้ถนนปดูว้ยหินอ่อน และมีลวดลายเซรา
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มกิสวยงาม 2 ฝากฝ่ังของนานจิงลู ่เป็นท่ีตัง้ของรา้นคา้มากมาย มีทัง้รา้นขายเสือ้ผา้แฟชั่น รา้นขายของท่ีระลึก รา้นอาหาร 
ภตัตาคารหรู รา้นจิวเวลรี่ช่ือดงั ทัง้รา้นท่ีเป็นของคนจีนทอ้งถิ่น   

 
น าท่านเดินทางสู่  Starbucks Reserve Roastery  สาขาใหญ่ท่ีสดุในโลกของจีน อยู่บนอาคาร 2 ชัน้ พืน้ท่ีกว่า 2,700 
ตารางเมตร พรอ้มพนกังานกวา่ 400 คน ใหญ่กวา่สาขาปกตถิึง 300 เท่า มีบารจ์ิบกาแฟท่ียาวท่ีสดุในโลกท่ียาวถึง 88 ฟุต 
มีเครื่องดื่มมากกวา่ 100 ชนิด รวมไปถึงเครื่องดื่มท่ีมีเฉพาะสาขานีแ้ห่งเดียว มีเบเกอรี่ท่ีท  าสดๆใหม่ๆ มากกวา่ 80 ชนิดและ
พบกบัเทคโนโลยีท่ีทันสมยั เทคโนโลยี AR (Augmented Reality การผสานโลกความเป็นจริงเขา้กับโลกเสมือน) ส่องมือ
ถือไปตรงไหนก็จะมีขอ้มลูออกมา สรา้งความสนกุสนานใหก้บัลกูคา้ท่ีเขา้มาใชบ้รกิารอีกดว้ย 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 สมควรแก่เวลาน าท่านสู ่สนามบนินานาชาตผู่ิตง 

21.40 น. ออกเดินทางสู่  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  โดยเ ท่ียวบิน ท่ี CA805 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง)                            
หมายเหตุ : พเีรียดทีเ่ดนิทางเดอืน เม.ย.-ต.ค. 63  ไฟทบ์นิเปล่ียนเวลาเป็นดังนี้ CA805 23.15-02.25+1 ) 

    01.20+1 น. เดนิทางถึงสนามบนิ กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) โดยสวสัดภิาพ 
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เซี่ยงไฮ้ ล่องซีห ูตะลุยดิสนียแ์ลนดสุ์ดหรรษา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอรไ์ชน่า 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี30 เม.ย.-04 พ.ค.63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 08-12 พ.ค.63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 15-19 พ.ค.63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 22-26 พ.ค.63 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 12-16 มิ.ย.63 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 19-23 มิ.ย.63 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 6,900.- 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่า) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าจนีแบบกรุ๊ปทา่นละ 1,500 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ทา่น/ทริป 

**เดก็เก็บทริปเทา่ผู้ใหญ่** 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 

  

เงือ่นไขการให้บริการ    
1.อัตราค่าบริการนี้รวม 

 คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั พร้อมกันทั้งคณะ     คา่รถรบั-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 20 ก.ก.  คา่เขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)   คา่จา้งมคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง 
 คา่อาหารตามมือ้ท่ีระบุในรายการ      
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
1.1  ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบนิ ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พรอ้มคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน า้มนั ทกุแห่งตามรายการทวัร์
ขา้งตน้ 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับ ต๋ัวเคร่ืองบนิ    
- กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่ง จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  

เป็นชัน้ธรุกิจ (Business Class) โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 7 
วัน 
และ หากมีต้องการช าระเงนิเพือ่อัพเกรดทีน่ั่ง ต้องด าเนินการทีเ่คานเ์ตอรข์องสายการบนิ ณ วัน
เดนิทาง  
ด้วยตัวท่านเอง เท่าน้ัน  

- ในการเดนิทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนัเป็นหมูค่ณะ  
หากตอ้งการเล่ือนวนัเดนิทางกลบัก่อน (หรือหลงั) ท่านจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นต่างท่ีสายการบนิ  
และบรษัิททัวรเ์รียกเก็บเพิม่เตมิก่อนออกตั๋วโดยสาร  

       - การจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบนิ  จะเป็นไปตามท่ีสายการบนิเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปจดัการไดแ้ต่
อย่างใด  
       - ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารเครื่องบนิภายในประเทศ  กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯล่วงหนา้ทกุครัง้  
เพ่ือตรวจสอบวา่กรุ๊ปมีการออกเเดนิทางแน่นอนหรือไม่  มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไมส่ามารถ
เดนิทางได ้และท่านไดอ้อกตั๋วไปแลว้   
1.2  ค่าทีพั่ก  ประเภทหอ้ง ละ 2-3  ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
 
ข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับ โรงแรมทีพั่ก  

- เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) , 
หอ้งพกัคู ่( Twin / Double ) และหอ้งพกัแบบ  3  ท่าน (Triple)    อาจจะไมไ่ดอ้ยู่ในชัน้เดียวกนั หรือ อยู่ตดิกนั  
**ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE  [ 2 เตียง + 1 ท่ีนอนเสรมิ ]  แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั 
แบบ TRIPLE ได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิในการจดัหอ้งพกัแบบ แยก 2 หอ้ง คือ [ 1 TWN + 1 SGL ]   แทน ** 

       -   กรณีมีการจดังานประชมุนานาชาต ิ(TRADE FAIR)  ซึง่เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในตวัเมือง
เตม็ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ในการปรบัเปล่ียน หรือ ยา้ยเมือง เพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมกับโปรแกรมทวัร ์  
1.3  ค่าอาหาร , ค่าเข้าชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
1.4  เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
1.5  ค่าน ้าหนักสัมภาระ (รวมในต๋ัวเคร่ืองบนิ) โดยทั่วไป 20 กิโลกรมั   
1.6  ค่าประกันวนิาศภัยเคร่ืองบนิ ตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 
 
ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส  าหรบัน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบนิ ท่านละ 1 ใบไมเ่กิน 20 
กิโลกรมั  (ส  าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER)  , การเรียกเก็บคา่ระวางน า้หนักเพิม่เป็น
สทิธิของสายการบนิท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได ้(ท่านจะตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพิม่)   
         - ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และ 
มีความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กิน  115 เซนตเิมตร หรือ  25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56  เซนตเิมตร (21.5 นิว้)  x 46 
เซนตเิมตร (18 นิว้)   
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         - กรณีท่ีตอ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้  ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ไมร่บัผดิชอบสว่นตา่งของคา่ใชจ้่ายท่ีสมัภาระ
น า้หนกัเกิน (ทา่นตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม)   
        - ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบ กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 
1.6   ค่าประกันอุบัตเิหตุ  คุม้ครองระหวา่งการเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวติโดยอบุตัเิหต ุ   
คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหต ุ วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
** ลกูคา้ท่านใด สนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เติมกบัทางบรษัิทได ้ 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
1.7   ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ  อาทิเช่น คา่อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด  คา่โทรศพัท ์ คา่
มนิิบารใ์นหอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบใุนรายการ  รวมทัง้คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกิน
กวา่ท่ีสายการบนินัน้ๆ ก าหนด  หรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
2.  ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่  ภายหลงัจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ ซึ่งลกูคา้ตอ้งช าระ
สว่นตา่งเพิม่ 
3.  ค่าทปิมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 300 หยวน/ทริป/ท่าน    
  ส าหรบัสว่นท่ีเพิม่เติมแก่หวัหนา้ทวัรท่ี์ดแูลคณะจากเมืองไทย  ตามแตท่่านจะเห็นสมควรขึน้อยู่กบัความพงึพอใจใน
บรกิาร 
4.   คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,500 บาท 
     วีซ่าแบบหมูค่ณะ ส  าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ (ใชส้  าเนาหนา้พาสปอรต์แบบ
เตม็ 2 หนา้มองเห็นขอ้มลูชดัเจน + รูปถ่ายเห็นใบหนา้ชดัเจนพืน้หลงัสีขาว สแกนไดห้รือถ่ายรุปเองได ้ และตอ้งส่งเอกสาร
ลว่งหนา้ 10 วนัก่อน   เดนิทาง)  

โปรดทราบ ผูท่ี้มีความประสงค ์ย่ืนค าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ท่ีเคยเดินทางไปในประเทศ ดังต่อไปนี้
ตัง้แต ่ปี 2014 เป็นตน้มา ไมส่ามารถย่ืนวีซ่าแบบหมูค่ณะ (กรุ๊ป) ไดต้อ้งย่ืนวีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่านัน้ และใชเ้วลา
มากกวา่ก าหนดการเดมิ 4 วนัท าการ 
1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อซุเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรก์เมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรกั 
9.อิหรา่น 10.อียิปต ์11.ซาอดุีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.
แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตรุกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเลีย   
กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีด  าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้มีการยกเลกิเดนิทาง วีซ่าจะถกูยกเลิกทันที ไม่สามารถ
น าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อ่ืนๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไมส่ามารถคืนเงินค่าวีซ่าไดท้กุกรณี 
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 หมายเหต ุหากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดๆทัง้สิน้ ท าใหไ้ม่สามารถ
ย่ืนวีซ่ากรุ๊ปได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์เรียกเก็บเงินเพิม่ ท่านละ 1,800 บาท พรอ้มเอกสารเพิม่เติมเพ่ือท าการย่ืนค าขอวี
ซ่าเด่ียวผา่นศนูยร์บัย่ืน    
 
เงือ่นไขการจอง การช าระเงนิ และการยกเลิก 
1.  การท าการจอง และ การช าระค่าบริการ 
      1.1  กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36  ชม.หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการ

จองมายังบริษัทฯ โดยทกุการจองจะไดร้บัการยืนยนัสิทธิส์  ารองท่ีนั่ง เม่ือมีการช าระมดัจ า เท่านัน้ 
      1.2  กรุณาช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 20 วัน ก่อนออกเดนิทาง หากไมช่  าระตามท่ีก าหนด ทางบรษัิทฯถือวา่ท่าน
ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิไม่มีเง่ือนไขใดๆ  และขออนญุาตใหส้ทิธิก์ารจองแก่ลกูคา้ท่านอ่ืนท่ีอยู่ล  าดบัถัดไป   
     1.3  เม่ือช าระเงนิในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชือ่พนักงานขายมาทางอีเมลล ์
พร้อมทั้งส่งรายชือ่ส ารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส  าเนาหนงัสือเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยนัวา่ ตอ้งการ
เดนิทางท่องเท่ียวทรปิใด  วนัท่ีใด ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่ส  าเนาหนงัสือเดนิทาง (Passport) มาให ้ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่บัผดิชอบคา่เสียหาย อนัเกิดจากความผดิพลาดจากการสะกด ช่ือ-นามสกลุ และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้น
การจองตั๋วเครื่องบนิ 
**  กรุณาตรวจสอบหนงัสือเดนิทาง ( Passport) ของผูเ้ดนิทาง  : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดนิทางไป-กลบัมากกวา่ 6 
เดือนขึน้ไป และเหลือหนา้กระดาษวา่งอย่างต  ่า  2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 
**  การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย  ขอความกรุณาตอ้งท าในวนัเวลาท าการของ
ทาง บรษัิท ดงันี ้  วนัจนัทร ์ถึงศกุร ์เวลา 8.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์
รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท  
**  กรุณาศกึษารายการทวัร ์และเง่ือนไขการใหบ้รกิารโดยละเอียด เพ่ือผลประโยชนส์งูสดุในการใชบ้รกิารของท่าน 
เน่ืองจาก เม่ือท่านช าระเงินครบจ านวนหรือมดัจ าบางส่วนแลว้ ทางบรษัิทฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขการบริการและ
ขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดนิทางนัน้ๆ 
   
4.  เงือ่นไขการยกเลิก 

กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือตวัแทนจ าหน่ายตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเล่ือนการเดนิทาง  นกัท่องเท่ียวหรือ
ตวัแทนจ าหน่าย(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลกิท่ีบรษัิท อย่างใดอย่างหนึ่ง 
เพ่ือเป็นการแจง้ยกเลกิกับทางบรษัิทอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร  (ทางบรษัิทไมข่อรบัยกเลกิการจอง ผา่นทางโทรศพัทไ์ม่
วา่กรณีใดๆ) 

กรณีนกัท่องเท่ียวหรือตวัแทนจ าหน่าย ตอ้งการขอรบัเงินคา่บรกิารคืน นกัท่องเท่ียวหรือตวัแทนจ าหน่าย (ผูมี้ช่ือ
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือท าเร่ือง
ขอรบัเงินคา่บรกิารคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงิน
คา่บรกิารต่างๆ และหนา้สมดุบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บรกิาร ตาม 
“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเทีย่วและมัคคุเทศก ์เร่ือง หลักเกณฑเ์กี่ยวกับการก าหนดอัตราการจ่ายเงนิ
ค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเทีย่ว พ.ศ. 2563”  ดงันี ้
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4.1 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดนิทาง  (ไมน่บัวนัเดนิทาง)  คืนเงินรอ้ยละ 100  ของคา่บรกิารท่ีช  าระแลว้ 
4.2 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 15-29 วนัก่อนเดนิทาง  (ไมน่บัวนัเดนิทาง)  คืนเงินรอ้ยละ 50 ของคา่ทวัรท์ัง้หมด 
4.3 ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ ไมค่ืนเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 

** การจ่ายเงนิคนืแก่นกัทอ่งเทีย่วตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซึ่งมกีารหกัเงนิในบางสว่นนัน้ เนือ่งจากทางบริษทัมีคา่ใชจ้่ายที่
ไดจ้่ายจริงเพือ่การเตรียมการจดัน าเทีย่วไปแลว้  เช่น การมดัจ าทีน่ ัง่บตัรโดยสารเคร่ืองบนิ   การจองทีพ่กั   และ 
คา่ใชจ้่ายทีจ่  าเป็นอื่นๆ  เป็นตน้ ** 

4.4 การยกเลกิเดนิทางกบักรุ๊ปท่ีออกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิ
มีการการนัตีมดัจ าท่ีนั่งกบัสายการบนิและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTหรือ EXTRA 
FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัรท์ัง้หมดท่ีช าระแลว้ ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมาย  ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี ้
วนัจนัทร ์ถึงศกุร ์เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือ
วา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดนิทางทีบ่ริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทาง
บริษัทยนิดคีืนเงนิค่าบริการตามทีลู่กค้าได้ช าระมาแล้ว เตม็จ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน 
ก่อนการเดนิทาง    โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวรท์ุกคร้ัง เพือ่ประโยชนแ์ก่ตัวท่านเอง  *** 

4.6 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบ ุ
ไวใ้นรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท่ี์จะไมคื่นค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4.7 เม่ือท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเ่ดนิทางพรอ้ม
คณะถือวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
หมายเหตุ : 

1. จ านวนผู ้เดนิทางตอ้งมีข้ันต า่ 10 ท่านขึน้ไปตอ่กรุ๊ป มฉิะนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการงดออกเดนิทางและ
เล่ือนการเดนิทางไปในวนัอ่ืนตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ นอกจากผูเ้ดนิทางทกุท่านยินดี
ท่ีจะช าระคา่บรกิารเพิม่เพ่ือใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่าน
ตอ่ไป  

2.  ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
3.     บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ 
4.     บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, โรคระบาด , การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของ
บรษัิทฯ 

5.  บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่านอนัเกิดจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
        6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
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        7.    บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ  การเมือง 
สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุ (เยน) โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
        8. อตัราคา่บรกิารนีค้  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาคา่บรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ คา่
ตั๋วเครื่องบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิฯลฯ 
        9.    การบรกิารของรถบสัน าเท่ียว ตามกฏหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวนัละ  10-12  ชั่วโมง มอิาจเพิม่เวลา
ได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ 
เป็นหลกั  จึงขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดนิทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมี
การปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวเป็นส าคญั 
       10. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบรษัิท ไมมี่อ านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตมี่เอกสาร
ลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 
 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับวซ่ีาเข้าประเทศจนี(วซ่ีาเดีย่ว) 
เอกสารในการยืน่วซ่ีาจนีส าหรับผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทย 

**ย่ืนวีซ่าเด่ียวคา่บรกิารดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,925บาท  

1.หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่  ารุด 
2.หนงัสือเดนิทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
    รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริ ้
นจากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศึกษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3.ส  าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการสง่เอกสาร
ย่ืนวีซ่า 
4.ส  าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5.เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง 
6.กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  

- กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ตอ้งแนบสตูบิตัรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเดก็ฉบบัแปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            

 - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดนิทาง 
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ขอ้มลูจรงิเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต  าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจบุนั ท่ีอยู่ท่ีท  างาน ญาตท่ีิตดิตอ่ไดใ้นกรณี
ฉกุเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมี
การระงบัการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 
7.เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์อย่างนอ้ย 5-
7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 
8.โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหวา่งจดัระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม ่การเรียกขอเอกสารเพิ่มเตมิหรือเปล่ียน
ระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และบางครัง้บรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้ ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือ
เดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่านจะตอ้งรบัผดิชอบ 
9.ในการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ช้
บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศ
จีนอย่างนอ้ย 2 อาทิตย ์ 
เอกสารในการยืน่วซ่ีาจนีส าหรับผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางต่างชาต ิ

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการท างานใน
ประเทศไทยเท่านัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
- กรณีหนงัสือเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลือง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เน่ืองจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
คา่ธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าหนงัสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีท่ีทางบรษัิทสามารถขอวีซ่าใหไ้ด  ้
1. หนงัสือเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 5,550 บาท  
2. หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จ่ายเพิม่  1,900 บาท 
     ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตนิ่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
เอกสารทีต้่องเตรียม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 
หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้]และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือ
รูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศึกษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3.ใบอนญุาตการท างาน  
4.หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
5.สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทบัรา้นท่ีแปล 
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สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไม่รับท าวซ่ีาให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1.ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแตง่หนา้ทาปาก 
2.น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3.น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือย่ืนท าวีซ่า 
4.น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร ์หรือรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร์ 
อตัราคา่วีซ่าดว่น ท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มใหส้ถานฑตูจีน เม่ือท่านสง่หนงัสือเดนิทางลา่ชา้ ย่ืนวีซ่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้่ายเพิม่ท่าน
ละ  1,125 บาท  

[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบริก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 
 

การขอวซ่ีาเข้าประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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**สถานทูตจนีมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์การขอวซ่ีาเข้าจนี กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส .............................................................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
................................................................................. ....................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... .................................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ.................................................. .................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
............................................................................................................................. .......................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... ................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ..................................................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน................................................................................. ...................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
............................................................................................................................. ............................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................... ........................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ....................................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ี่ถูกตอ้งที่สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ....................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี................................................................... 
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ** ถา้เอกสารสง่ถึงบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าใหท้่าน
เกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเครง่ครดั) 



  17 เซ่ียงไฮ ้ลอ่งซีห ูตะลยุดสินียแ์ลนดส์ดุหรรษา  5 วนั 3 โดย สายการบนิแอรไ์ชน่า                         [GQ1PVG-CA003] 

 

 
 

ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าตดิตวัขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กิน 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และ
รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กิน 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ่งมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ี
ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ  จดุเอ็กซเ์รย ์อนญุาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมีขนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ท่ี
ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบนิเท่านัน้  
2. สิง่ของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบนิเท่านัน้  
3.ประเทศจีน มีกฎหมายหา้มน าผลติภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเนือ้สตัวท์กุชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข ่เนือ้สตัว ์  
ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการปอ้งกนัโรคตดิตอ่ท่ีจะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียคา่ปรบัในอตัราท่ีสงูมาก 

 
 


