
     

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

เซีย่งไฮ“้นครปารสีแหง่ตะวนัออก”หอไข่มกุ ทอ่งโลกไซเบอรอ์ุโมงเลเซอร ์

หาดไวท่าน สถานทีส่ดุโรแมนตดิจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุในเซีย่งไฮ ้

ถา่ยรปูเช็คอนิสดุฮปิ ตกึสตารบ์คัสาขาใหญท่ีส่ดุในโลก 

หงัโจว“สวรรคบ์นดนิ” ทะเลสาบซหีู ต านานรกันางพญางูขาว 

 ชอ้ปป้ิงถนนโบราณเหอฝั่งเจยี ถนนนานจงิลู ่ตลาดกอ๊ปป้ีเถาเป่าเฉนิ 

เมนสูดุพเิศษ:กุง้มงักร+ไกข่อทานหมูพนัปี+เสีย่วหลงเปา 

พกัหรโูรงแรมระดบั 4 ดาว (หงัโจว 1 คนื, เซีย่งไฮ ้2 คนื) 

บนิตรงโดยสายการบนิ NOK SCOOT  
คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซี่ากรุป๊ ทา่นละ 1,500 บาท 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

 

ราคาเด็ก 
อายุ 1-18 ปี 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

13-17 ม.ีค.62 9,888 12,888 3,500 25 

20-24 ม.ีค.62 9,888 12,888 3,500 25 

27-31 ม.ีค.62 9,888 12,888 3,500 25 

3-7 เม.ย.62 12,888 15,888 3,500 25 

10-14 เม.ย.62 15,888 18,888 3,500 25 

17-21 เม.ย.62 9,888 12,888 3,500 25 

24-28 เม.ย.62 9,888
 12,88

8 

12,888 3,500 25 

1-5 พ.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 

8-12 พ.ค.62 9,888
 12,88

8

 12,88
8 

12,888 3,500 25 

         15-19 พ.ค.62 
 12,888

 12,888
 12,888 

9,888
 12,88

8
 12,88

8 

12,888 3,500 25 

         22-26 พ.ค.62  9,888 12,888 3,500 25 

29 พ.ค.-2 ม.ิย.62 9,888
 12,88

8 

12,888 3,500 25 

5-9 ม.ิย.62 9,888 12,888 3,500 25 



     

 

 

 

12-16 ม.ิย.62 9,888 12,888 3,500 25 

19-23 ม.ิย.62 9,888 12,888 3,500 25 

26 ม.ิย.-30 ม.ิย.62 9,888 12,888 3,500 25 

3-7 ก.ค.62 9,888 12,888 3,500 25 

10-14 ก.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 

17-21 ก.ค.62 9,888 12,888 3,500 25 

24-28 ก.ค.62 11,888

 14,88
8 

14,888 3,500 25 

31 ก.ค.-4 ส.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 

7-11 ส.ค.62 11,888
 14,88

8

 14,88
8 

14,888 3,500 25 

14-18 ส.ค.62 9,888 12,888 3,500 25 

21-25 ส.ค.62 9,888

 12,88
8 

12,888 3,500 25 

28 ส.ค.-1ก.ย.62 9,888 12,888 3,500 25 

4-8 ก.ย.62 9,888 12,888 3,500 25 

11-15 ก.ย.62 9,888 12,888 3,500 25 

18-22 ก.ย.62 9,888 12,888 3,500 25 

25-29 ก.ย.62 9,888 12,888 3,500 25 

16-20 ต.ค.62 9,888 12,888 3,500 25 

23-27 ต.ค.62 11,888

 14,88
8

 14,88

8 

14,888 3,500 25 
 

วนัแรก: สนามบนิดอนเมอืง  

17.30 น. คณะเดนิทาง พรอ้มกนัทีช่ ัน้  3 ผูโ้ดยสารขาออก สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง หนา้เคานเ์ตอร์

เช็คอนิหมายเลข 7สายการบนิ NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจาก

เจา้หนา้ที่) กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ที่สายการบนิดว้ยตัวท่านเองตามนโยบายรักษา
ความปลอดภัยของสายการบนิ   

21.05 น. เดนิทางสู ่เมอืงเซีย่งไฮ ้โดยสายการบนิ                            เทีย่วบนิที ่XW858 

*คา่ทัวรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

วนัทีส่อง: เซีย่งไฮ-้เมอืงหงัโจว-หมูบ่า้นชาหลงจิง่-ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี-ูถนนโบราณเหอฝั่งเจยี  

             อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น      
02.20 น. ถงึ สนามบนิผูต่ง เมอืงเซีย่งไฮ ้ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใหเ้รยีบรอ้ย น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 

เขา้สูท่ ีพ่กั RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAR HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงหงัโจว (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 

2.30 ชวัโมง) เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเจ๋อเจยีง อยู่ห่างจากเซีย่ง

ไฮไ้ปทางตะวันตกเฉียงใตร้าว 180 กโิลเมตร หังโจวเป็นหนึ่งใน

เมืองที่มคีวามเก่าแกท่ี่สดุของจีน (อกี 6 เมือง 

ไดแ้ก่ ซอีาน โล่วหยาง เจอ้โจว ปักกิง่ หนาน

จงิ และเสฉวน) หังโจวเป็นเมืองซึง่มีความมั่ง

คั่ ง ม ากที่ สุ ด แห่ ง ห นึ่ ง  เป็ น แหล่ ง เภ สั ช

อตุสาหกรรม และสถาบันศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่

หนึง่ของประเทศจนี ซึง่ในอดตีมคี าเปรยีบเปรย

ถงึความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามี

สวรรค์ บนดินม ีซู (โจว) หงั(โจว)” (สวรรคบ์นดนิ) 

เพลดิเพลนิกับทิวทัศน์อันงดงามสองฟากถนน น าท่านสู ่

หมู่บา้นชาหลงจิง่ แหล่งผลติใบชาเขยีวที่ข ึน้ชื่อของจีน 

“หลงจิง่ฉา” กล่าวกนัวา่ “ดืม่ชาหลงจิง่ เพยีง 1 จบิ ปากจะ

หอมตลอดวัน” เน่ืองจากว่าชาหลงจิ่งนั้นมีรสชาตทิี่อ่อน

ละมุน จากยอดของใบชาที่มกีรรมวธิที าดว้ยการคั่ว ในขณะ

ทีใ่บชายังสด ชาหลงจิง่จงึไดร้ับการยอมรับจากนักดืม่ชาทั่ว



     

 

 

 

ทุกมุมโลก เหมาะแก่ผูท้ี่ก าลงัเริม่หัดดื ่ มชา เพราะชาจะมรีสอ่อนๆ สสีวย รสหวานไม่ฝาด 
กลิน่หอมจางๆ ทีส่ าคญัยังมีประโยชนม์ากมาย เช่น บ ารุงสายตา ลดไขมันในเสน้เลอืด ลด

น ้าหนัก เป็นตน้ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

  น าท่าน ลอ่งเรอืชมทะเลสาบซหีู ชมทัศนียภาพอนังดงาม 

 และวจิติรตระการตาของทะเลสาบซหีู ชมทวิทัศนส์บิแห่ง   ข อ ง

ทะเลสาบซหีู พรอ้มฟังเรือ่งราวซึง่เป็นทีม่าของต านาน  รัก “นางพญางูขาว” กับชายคนรักชือ่ “โขว้เซยีน”

ชมธรรมชาตอินังดงามรอบๆทะเลสาบ จนไดร้ับสมญานามจากนักท่องเทีย่วว่า “พฤกษชาตใินนครนิทร”์ น าท่านชอ้ป

ป้ิง ถนนโบราณเหอฝั่งเจยี เป็นถนนสายหนึ่งที่สะทอ้นใหเ้ห็นประวตัศิาสต  รแ์ละวฒันธรรมอันเก่าแก่ของหังโจวไดอ้

ย่างด ีถนนสายน้ีมีความยาว 460 เมตร กวา้ง120เมตร ในปัจจุบันยังคงไวซ้ ึง่สภาพดัง้เดมิของสิง่ปลูกสรา้งโบราณส่วน

หนึ่งแลว้ บา้นเรือนทัง้สองขา้งทางที่สรา้งขึน้ใหม่ลว้นสรา้งจากไมแ้ละมุงหลังคาสคีราม อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัยกับ

สนิคา้มากมาย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

เขา้สูท่ ีพ่กั BALISHA HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

วนัทีส่าม: ลอ่งเรอืคลองขุดโบราณตา้ยว ิน่เหอ-เมอืงโบราณซนิฉาง-เซีย่งไฮ ้

                    ตลาดเฉนิหวงัเมีย่ว-ตกึสตารบ์คัสาขาใหญท่ีสุ่ดในโลก             อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                        

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู่ คลองขดุโบราณตา้ยวิน่เหอ คลองแห่ง

น้ีมีความยาวท ้งัหมด ประมาณ1,794 กโิลเมตร ซึง่ไหลผ่าน

ปักกิง่, เทียนสนิ, เหอเป่ย, ซานตง,เจยีงซแูละ เจอ้เจยีง น า

ท่านล่องเรอืชมววิทิวทัศน์สองขา้งทางที่ยังคงถูกรักษา

แบบโบราณไวเ้ป็นอย่างดนี าท่าน  แวะชม โรงงานผลติผา้

ไหม อันลือชื่อของจีน วธิีการน าเสน้ไหมออกมาผลติเป็น

สนิคา้เพือ่มาท าไสน้วมผา้ห่มไหม 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษกุง้มงักร  

 แวะชม รา้นยางพารา เลอืกซือ้ผลติภัณฑท์ี่ผลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน 

ผา้ห่ม ที่นอน กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบราณซนิฉาง 

สมัผัสกับวถิีชวีติของชาวบา้นและธรรมชาตอิันบรสิทุธิ ์อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ลอืก

ซือ้ของฝากตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู ่เซีย่งไฮ ้(ใชร้ะยะเวลา

ในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชัวโมง) เมืองที่เต็มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมที่มี

ลวดลาย สวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนไดร้ับขนานนามว่า
เป็น “นครปารสีแห่งตะวนัออก”  เดนิทางสู่ ตลาดเฉิน

หวงัเมีย่ว หรอื ตลาดรอ้ยปีเซีย่งไฮ ้เป็นตลาดเก่าอาคาร

บา้นเรอืนบรเิวณน้ีเป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศห์

มงิและชงิ ตกแต่งสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน ที่

ยังคงความงดงาม ทัง้รา้นขายอาหาร รา้นขนมพื้นเมือง

อาหารขึน้ชือ่ของที่น่ีคอื เสีย่วหลงเปา อนัลอืชื่อ และยังมี

ขายของที่ระลกึต่างๆมากมาย อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตาม

อัธยาศัย น าท่านถ่ายรูปเช็คอนิสุดชคิกบั ตกึสตารบ์คั

สาขาใหญ่ทีสุ่ดในโลก เป็นอาคาร 2 ชัน้ พื้นที่กว่า 2,700 

ตารางเมตร พรอ้มพนักงานกวา่ 400 คน เป็นรา้นสตารบ์ัคสาขาแรกและสาขาเดยีวทีม่อบประสบการณ์ดจิติอล

ใหก้บัลกูคา้ไปพรอ้มๆกบัการจบิกาแฟ พัฒนาแอปลเิคชัน่โดยอาลบีาบา 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษเสีย่วหลงเปา  

เขา้สูท่ ีพ่กั RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAR HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

 
 



     

 

 

 

วนัทีส่ ี:่   ถา่ยรูปดา้นลา่งหอไขมุ่ก-อุโมงคเ์ลเซอร-์หาดไวท่าน-ถนนนานจงิ 
                     ตลาดเถาเป่า-สนามบนิผูต่ง                                  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น               

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านผ่อนคลายความเมื่อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการ

แช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนยว์จิยั

ทางการแพทยแ์ผนโบราณฟังเรือ่งราวเกีย่วกับการแพทย์

โบราณ  ตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจุบัน การสง่เสรมิการใชส้มุนไพรจีน

ที่มีมานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการวนิิจฉัยโรคโดยแพทย์

ผูเ้ชี่ยวชาญ จากนั้นน าท่านเดินทางถ่ายรูปดา้นล่าง หอ

ไขมุ่ก (ไมร่วมคา่ลฟิท)์ ทีต่ัง้อยู่ฝ่ังผู่ตงรมิแม่น ้าหวงัผู่ เขต

ลู่เจียจุ่ย แลว้เสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1993 มีความสูง 468 เมตร 

นับเป็นหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเซียและสูงดันดับ 3 ของโลก 

จากนั้นน าท่าน อุโมงค์เลเซอร  ์ใตแ้ม่น ้าหวงผู่ ลงไป 50 

เมตร ภายในอุโมงคต์กแต่งดว้ยแสงเลเซอร ์เป็นรูปต่างๆ ตืน่ตาตืน่ใจ  น าท่านเที่ยวชม หาดเจา้พ่อ

เซีย่งไฮโฉมใหม่ (หาดไวท่าน) ตน้ก าเนิดอันลอืชือ่ของต านานเจา้พ่อเซีย่งไฮ ้เป็นถนนที่สวยงาม

อันดับหนึ่งของเมืองเซีย่งไฮ ้ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆ ในสมัยอาณานิคม พรอ้มชม

อาคารสงูตระหง่าน ซึง่เป็นศลิปกรรมสไตลย์ุโรป  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษไกข่อทานหมูพนัปี  

เดนิทางสู่ ถนนนานจงิ หรอื นานจงิลู ่เป็นย่านชอ้ปป้ิงเก่าแก่ทีสุ่ดของเซีย่งไฮ ้เป็นตลาดซือ้ขายของ

กนัคกึคกัตัง้แต่ท่ศวรรษ 1920 ตัง้อยู่ฝ่ังผู่ซ ีกนิพืน้ที่ยาวตัง้แต่ฝ่ังตะวนัตกของ “เดอะ บันด”์ ถงึ “พเีพลิส ์

สแควร”์ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั่วโลก แวะชมอญัมณีที่ประเทศจนียกย่องว่ามคี่าอย่าง

ล ้าเลศิยิง่กวา่ทองและเพชรน่ันก็คอื หยกจนี ชาวจีนมีความเชือ่ว่าหยกเป็นอญั  มณีล ้าค่า เป็นสริมิงคล

แก ่ผูท้ีไ่ดม้าครอบครอง ท าใหช้วีติเจรญิรุ่งเรอืง สง่เสรมิใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มั่งคัง่ โชคด ีอายุยืน

ยาว ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไลหยก แหวนหยก หรอื เผ่าเยา้ ซึง่เป็นเครื่องประดบัน าโชค น าท่านชอ้ปป้ิง

อย่างจุใจที่ ตลาดเถาเป่า ตลาดจ าหน่ายสนิคา้ราคาถูก มีสนิคา้ใหท้่านเลอืกมากมาย อาทเิชน่ เสือ้ผา้ 

ผา้ไหม รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา ฯลฯ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิผูต่ง  

 

วนัทีห่า้: สนามบนิดอนเมอืง  

03.35 น.  เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ  เทีย่วบนิที ่ TG66  เทีย่วบนิที ่XW857 

07.10  น. ถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ  
 

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

**กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เคร ือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 
 

สิง่ทีลู่กคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เน่ืองจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาล
จีน  ร่วมกับการท่ องเที่ ยวแห่ ง เมืองจีน  ทุ กเมือง  ก าหนดให ้มีการ 
ประชาสัมพันธส์นิคา้พื้นเมืองใหนั้กท่องเที่ยวทั่วไปไดรู้จ้ักในนามของรา้น
รัฐบาล อาทิเช่น บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไข่มุก, ผา้ไหม, ผีชวิ 

ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีน
ใหก้บันักท่องเที่ยวทุกท่านทราบวา่ รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กท่าน
แวะเขา้ไปชม แต่จะซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก 

ไม่มกีารบังคบัซือ้ใดๆทัง้สิน้  
*** หากลูกคา้ท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เขา้รา้นสนิคา้
พื้นเมืองหรือรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามที่ระบุไวใ้นรายการทัวร ์ไม่ว่าจะ



     

 

 

 

สาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่ายคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 3,500 บาท ตอ่ลูกคา้ 1 ท่าน โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจาก

ลกูคา้โดยตรง *** 
-  ลกูคา้ท่านใดที่อยู่ต่างจังหวดัและตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรุณาสอบถาม
ทีเ่จา้หนา้ทีก่่อนท าการจองทัวรท์ุกครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบรษัิทฯ 

จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 
หมายเหตุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทาง

มาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการ

บนิ (ความล่าช้าของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมีการ

เปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนอืความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิ

พาณิชย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัเดนิทาง 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีท าวซีา่แบบกรุ๊ป) 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ *ตอ้งมอีายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอายุ ถงึวนัเดนิทางไป-กลบั ตอ้งมี

หนา้วา่ง  อย่างนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้

เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของท่าน* โดยทา่นถา่ยรปู หรอื สแกนสหีนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีปูทา่น) แบบเต็ม

หนา้รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไมด่ า ไมเ่บลอ หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด  สง่มาทาง E-

mail เมือ่ทา่นตกลงท าการจอง (หมายเหตุ :หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารุดใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารุด  

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้ 

2. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม ลูกคา้ถอืไปที่
สนามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง   (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราท าวซีา่เทา่น ัน้!!  
 

ตวัอยา่งหนา้พาสปอรต์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

ส าคญัมาก:กรุณาน าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)มาในวนัเดนิทาง  

ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบกรณีทีท่่านลมืหรอืน าหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 
 



     

 

 

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง  (กรณีท าวซี่าแบบเดีย่ว ลูกคา้ตอ้งด าเนนิการยืน่ดว้ยตนเอง)  

1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอายุ ถงึวนัเดนิทางไป-กลบั มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่

รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของท่าน    

2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม    

3.รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี2 นิว้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ มีพืน้หลงัสขีาวเท่านัน้ และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้ซจ์าก 

คอมพวิเตอร ์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดกัและฟจู ิเท่านัน้ ) 

4.ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบัตรประชาชน,ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้ม)ี ของผูเ้ดนิทาง   

หมายเหตุ : การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วนัท าการ  
 

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

กรุณาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิกรุณาสอบถามขอ้มูลกบัทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 
 

*** ออกเดนิทางข ัน้ต า่  20 ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายุเด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอายุ*** 

อตัราคา่บรกิารรวม  

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(DMK) – เซีย่งไฮ ้(PVG) – กรงุเทพฯ(DMK)  

3.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

4.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืค า่ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

5.คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 

6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไม่เกนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

7.คา่ประกนัอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิท

ท าไว(้ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้น้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุ

กรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 

2.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัทีน่อกเหนือจากรายการ อาท ิค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

3.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

4.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิท่านตอ้งช าระคา่

น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

6.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุ๊ป 1,500 บาทส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทย ตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เทา่น ัน้ 

7.(7.1)คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น  

   (7.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์400 บาท ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

 

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  และช าระส่วนที่เหลอืก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 15 วนั

ลว่งหนา้ (การไม่ช าระเงนิคา่มดัจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจา่ยไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิ

การจดัหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ี่ระบุบนหนา้ตั๋ว

เท่านัน้ เมือ่ท่านตกลงจองทัวร์โดยจา่ยเงนิมดัจ า หรือ ค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น

การเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ เมื่อออกตั๋วไปแลว้ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้ม

คณะไม่วา่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เครือ่งบนิไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้ 

 

 

 
 

 



     

 

 

 

หมายเหตุ :  

กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลกูคา้และ

บรษัิท ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการท่องเที่ยวสามารถสลบัปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

6. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / 

ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่เขา้พัก ทัง้น้ีตอ้งขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

แตล่ะโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการ

เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้  

11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารตา่งๆไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ท่านวนัละ1ขวดตอ่คนต่อวนั 

13. การประกนัภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทาง

ท่องเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลมุถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไข

กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่น

สามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้

ละเอยีด) 

14. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมด 

 


