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        เซ่ียงไฮด้ิสนียแ์ลนด ์| ล่องทะเลสาบซีห ู| หมู่บา้นโบราณเย่ียเหอ | ถนนศิลปะเทียนจ่ือฝาง 
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ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง 13,900.- 

เซีย่งไฮ้ ล่องซหี ูตะลุยดสินียแ์ลนดสุ์ดหรรษา 5 วัน 3 คนื 

เดนิทาง เมษายน – มถุินายน 2563  

 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (CA806 : 02.25-07.25) 
วนัท่ี 2.     เซี่ยงไฮ ้(สนามบินนานาชาติผูต่ง) – หมูบ่า้นโบราณเยี่ยเหอ – ศนูยย์างพารา – หงัโจว – อิสระชอ้ปป้ิง HANGZHOU OUTLET  
วนัท่ี 3. หงัโจว – ลอ่งทะเลสาบซีห ู– หมูบ่า้นใบชาหลงจ่ิง – ศนูยผ์า้ไหม – เซี่ยงไฮ ้– หาดไวท่าน – อโุมงเลเซอร ์– ถนนศิลปะเทียนจ่ือฝาง 
วนัท่ี 4. อิสระเต็มวนั เซี่ยงไฮ ้ดิสนียแ์ลนด ์(รวมคา่เขา้และบรกิารรถรบั-สง่) 
วนัท่ี 5. รา้นนวดเทา้+ยาบวัหิมะ – ตลาดเฉินหวงัเมี่ยว – ศนูยห์ยก – ถนนนานกิง – STARBUCK RESERVE ROASTERY – เซี่ยงไฮ ้(สนามบิน

นานาชาติผูต่ง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (CA805 : 21.40-01.20+1) 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ (CA806 : 02.25-07.25) 

23.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภมิู ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U สายการบินแอรไ์ชนา่ โดยมีเจา้หนา้ที่ คอยใหก้าร
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุทา่น 

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

02.25 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเซ่ียงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ CA806 (มีอาหารบริการบนเคร่ือง) 
หมายเหตุ : พีเรียดที่เดินทางเดือน เม.ย.-ต.ค.63  ไฟลท์บินเปลี่ยนเวลาเป็นดังนี้ CA806 03.40-08.45) 

 
07.25 น. 

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผู่ตง เมืองเอกเทศเซี่ยงไฮ ้ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตัง้แต่ยคุสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็น
หมู่บา้นชาวประมงจนถึงสมยัราชวงศซ์่งไดเ้ปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮซ้ึ่งขณะนัน้เป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลงัจากสงครามฝ่ิน 
ค.ศ. 1848 ตวัเมืองเซี่ยงไฮถู้กเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ  ตัง้อยู่ริมแม่น า้หวงผู่ ห่างจากปากแม่น า้แยงซี
เกียง 17 กิโลเมตร แบง่ออกเป็น 2 เขต คือ เขตผูต่ง(ใหม)่ และเขตผูซ่ี(เก่า) กัน้โดยแมน่ า้หวงผู ่น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคน
เขา้เมือง 
น าท่านชม เมืองโบราณเยี่ยเหอ เรียกอีกช่ือหนึง่วา่เขตประวตัิศาสตรเ์ยี่ยะเหอ ตัง้อยู่ที่เมืองเจียซิง มีพืน้ที่ 9 ตารางเมตร 
ในถนนเต็มไปดว้ยล าธารเสน้เลก็ๆ บา้นเรอืนแบบราชวงศชิ์ง อิสระใหท้านถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
จากนัน้น าทา่นแวะ ศูนยส์ินค้ายางพารา ใหท้า่นไดช้มผลติภณัฑท์ี่ท ามาจากยางพารา อาทิเช่น หมอน ที่นอน  เป็นตน้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
 น าท่านเดินทางสู ่เมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สดุแห่งหนึ่งเป็นแหลง่เภสชั

อตุสาหกรรมและสถาบนัศิลปะที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีค าเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมือง
หงัโจวและซูโจววา่ “บนฟา้มีสวรรค ์บนดินมี ซู(โจว) หงั(โจว)” เพลดิเพลนิกบัทิวทศันอ์นังดงามสองฟากถนน   
น าท่านสู ่HANGZHOU OUTLET สถานที่ชอ้ปป้ิงสดุฮิตของชาวหงัโจว ที่เต็มไปดว้ยสินคา้เสือ้ผา้  แฟชั่น กระเป๋า รองเทา้ 
และอื่นๆอีกมากมาย อิสระใหท้า่นเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศยั 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พัก โรงแรม LIANG AN INTERNATIONAL  HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
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วันที ่3 
หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง – ศูนยผ้์าไหม – 
เซีย่งไฮ้ – หาดไว่ทาน – อุโมงเลเซอร ์– ถนนศิลปะเทยีนจือ่ฝาง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

จากนัน้น าท่าน ล่องทะเลสาบซีหู  ซึ่งตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกของเมืองหงัโจว ทะเลสาบมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัวงร ีมีเนือ้ที่ 
5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น า้ลกึเฉลี่ย 1.5 เมตร สามดา้นถกูลอ้มรอบดว้ยภเูขาและอีกหนึง่
ดา้นเป็นเมืองรอบซีหู ประกอบไปดว้ยสถานที่ส  าคัญมากกว่า 30 แห่งและสถานที่ ชมทิวทัศนม์ากกว่า 40 แห่ง โดย
จดุส าคญัก็ไดแ้ก่ หนึง่ภเูขา สองทางสามเกาะ หา้ทะเลสาบ และสบิทิวทศัน ์น าทา่นลอ่งเรอืผา่นชม สะพานขาดซึง่เป็นท่ีมา
ของต านานเรื่อง “นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทบัแสงจนัทรน์ า้ลกึตลอดจนชมธรรมชาติอนังดงามสดช่ืนรอบๆ 
ทะเลสาบแหง่นีท้ี่ไดร้บัสมญานามจากนกัทอ่งเที่ยววา่ “พฤกษชาติในนครนิทร”์ 

 
น าท่านเขา้ชม หมู่บ้านเหมยเจียอู (ไร่ชาหลงจ่ิง) แหลง่ผลิตใบชาเขียวที่ขึน้ช่ือของจีน ใหท้่านไดชิ้มชาขึน้ช่ือ โดยกลา่ว
กนัวา่ “ดื่มชาหลงจ่ิง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวนั” 

 
น าทา่นเยี่ยมชม ศูนยผ้์าไหม ผลติภณัฑท์ี่ท าจากไหม ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ ผา้พนัคอ ฯลฯ ชมวิธีการน าเสน้ไหมออกมาผลติ
เป็นสนิคา้ทัง้ใชเ้ครือ่งจกัร ชมการดงึใยไหมรงัแฝดเพื่อมาท าไสน้วมผา้หม่ไหม เหมาะกบัการซือ้เป็นทัง้ของฝากและใชเ้อง   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ  ไก่ขอทาน+หมูตงโพ 
 น าทา่นเดินทางสู ่มหานครเซ่ียงไฮ้ เป็นเมืองศนูยก์ลางความเจรญิในดา้นตา่งๆ ของภมูิภาคทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ การคา้ 

การเงิน การลงทนุ รวมถึง ดา้นแฟชั่น และการทอ่งเที่ยว เซี่ยงไฮจ้ึงนบัเป็นความภาคภมูิใจของชาวจีน โดยถือไดว้า่เซี่ยงไฮ้
เป็นสญัลกัษณข์องจีนยคุใหมใ่นดา้นความกา้วหนา้และความทนัสมยั    
น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวนัตกของแม่น า้หวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถ้ึง4กิโลเมตร เป็นเขต
สถาปัตยกรรมที่ไดช่ื้อว่า “พิพิธภัณฑน์านาชาติ” ถือเป็นสญัลกัษณท์ี่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ ้อีกทัง้ถือเป็นศูนยก์ลาง
ทางดา้นการเงินการธนาคารที่ส  าคญั แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทนัเป็นแหลง่รวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่
หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธิค บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก 
เป็นท่ีตัง้ของหนว่ยงานภาครฐั เช่น กรมศลุกากร โรงแรม  
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จากนัน้น าท่านนั่ง รถไฟอุโมงเลเซอร ์ลอดอโุมงคใ์ตแ้ม่น า้หวงผู่ ซึ่งเป็นอโุมงคส์รา้งลกึลงไปจากพืน้แม่น า้ 9 เมตร ยาว 
646.7 เมตร ภายในประดบัตกแตง่ดว้ยไฟเลเซอรเ์ป็นรูปตา่งๆ   

 

 
 จากนัน้น าท่านชม ย่านศิลปะถนนเทียนจ่ือฝาง เป็นเขตอยูอ่าศยัของชาวบา้นในยคุ ค.ศ.1920 – 1930 ประกอบไปดว้ย

บา้นทรงยโุรปสลบักบับา้นแบบจีน ถนนแห่งนีเ้ริ่มมีช่ือเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจดัแสดงผลงานศิลปะจากศิลปิน
แบบติดดิน หรอืที่ปัจจบุนัเรยีกวา่ แนวสตรที ภายในเต็มไปดว้ยคาเฟ่ และรา้นขายของที่ระลกึ และงานแสดงของศิลปินทัง้
ในและตา่งประเทศ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั โรงแรม SHANGHAI GRACE SELECT HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที ่4 อิสระเตม็วัน เซีย่งไฮ้ดสินียแ์ลนด ์(รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 เดินทางสู ่สวนสนุกSHANGHAI DISNEYLAND สวนสนกุที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก ดิสนียแ์ลนดเ์วอรช์ั่นเซี่ยงไฮจ้ะมี

ตวัละครในนิทานเรื่องใหมซ่ึง่ออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรบัที่เซี่ยงไฮ ้พรั่งพรอ้มดว้ยสิ่งดงึดดูใจยิ่งใหญ่อลงัการ เช่นทมูอร์
โรวแ์ลนด ์อ่าวขมุสมบตัิดินแดนแฟนตาซี สวนแห่งจินตนาการภายในบริเวณสวนสนกุแห่งนีย้งัแบ่งพืน้ที่สว่นหนึ่งส  าหรบั
เป็นเมืองดิสนียห์รือดิสนียท์าวน ์ซึ่งประกอบดว้ยแหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นอาหารและสิ่งบนัเทิง นอกจากนัน้ยงัมีโรงแรมที่พกั 2 
แหง่รวมทัง้“วิชช่ิงสตารป์ารก์“ (WISHING STAR PARK) บรเิวณชมทศันียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติบนเนือ้ที่ 2,440 ไร่
และสวนโมเสก อนันา่ตื่นตาเลา่เรือ่งเก่ียวกบั 12 นกัษัตร ดว้ยตวัละครของดิสนีย ์ 

 
นอกจากนัน้เซี่ยงไฮ ้ดิสนียแ์ลนดย์งัมีปราสาทเจา้หญิง (THE ENCHANTED STORYBOOK CASTLE) ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์
ของดิสนียแ์ลนดข์นาดใหญ่ที่สดุและสงูที่สดุเท่าที่วอลตด์ิสนียเ์คยสรา้งมา โดยประสาทแห่งนีจ้ะเป็นที่อยู่ของเจา้หญิง
หลายองค์อีกด้วย เล่นเครื่องเล่นคลาสสิคของดิสีนย์และเครื่องเล่นพิเศษ TRON LIGHTCYCLE POWER RUN! ที่มี
เฉพาะที่เซี่ยงไฮเ้ทา่นัน้ 



 

  6 เซี่ยงไฮ ้ลอ่งซีห ูตะลยุดิสนียแ์ลนดส์ดุหรรษา  5 วนั 3 โดย สายการบินแอรไ์ชนา่                         [GQ1PVG-CA003] 

 

 
 ***อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค ่าตามอัธยาศัย*** 

 
ค ่า สมควรแก่เวลา น าทา่นเดินทางสูท่ี่พกั 
ที่พกั โรงแรม SHANGHAI GRACE SELECT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า  
 น าท่านสู ่ศูนยน์วดเท้า(ยาบัวหิมะ) พรอ้มฟังบรรยายเก่ียวกบัการแพทยโ์บราณจีน อดีตถึงปัจจุบนั การสง่เสริมการใช้

สมนุไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปี รบัฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ พรอ้มผอ่นคลายนวดฝ่าเทา้ 
หมายเหตุ  : ขอความร่วมมือ กรุณาแช่เท้าทุกท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)  
น าทา่นเดินทางสู ่ตลาดเฉิงหวงเม่ียว หรอืที่เรยีกกนัวา่ วดัเทพเจา้ประจ าเมือง เคยตัง้อยูใ่จกลางเมืองเก่า ซึง่ไดก้ลายเป็น
ศนูยร์วมสินคา้ และอาหารพืน้เมืองที่แสดงถึงเอกลกัษณข์องชาวเซี่ยงไฮม้ีการผสมผสานระหวา่งอดีตและปัจจบุนัไดอ้ยา่ง
ลงตวั ซึง่เป็นยา่นสนิคา้ราคาถกูที่มีช่ืออีกยา่นหนึง่ของนครเซี่ยงไฮ ้ใหท้า่นอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั   

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา 
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 แวะชม อญัมณีล า้ค่า หยก เป็นเครื่องประดบัที่นิยมกนัอย่างแพรห่ลายเพราะเช่ือวา่ใส ่แลว้จะช่วยป้องกนัอนัตรายได ้ให้

ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผีเซียะสตัวม์งคลท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสยีงของประเทศจีน   
น าท่านสู ่ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู่ ( NANJING LU) เป็นถนนที่เก่าแก่ของเซี่ยงไฮส้รา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1851 ถือว่า
เป็น WALKING STREET หรอื ถนนคนเดิน มีความยาวถงึ 5.5 กิโลเมตร พืน้ถนนปดูว้ยหินออ่น และมีลวดลายเซรามิกสวย
งาม 2 ฝากฝ่ังของนานจิงลู่ เป็นที่ตัง้ของรา้นคา้มากมาย มีทัง้รา้นขายเสือ้ผา้แฟชั่น รา้นขายของที่ระลึก รา้นอาหาร 
ภตัตาคารหรู รา้นจิวเวลรีช่ื่อดงั ทัง้รา้นท่ีเป็นของคนจีนทอ้งถ่ิน   

 
น าท่านเดินทางสู่  Starbucks Reserve Roastery  สาขาใหญ่ที่สุดในโลกของจีน อยู่บนอาคาร 2 ชั้น พืน้ที่กว่า 2,700 
ตารางเมตร พรอ้มพนกังานกวา่ 400 คน ใหญ่กว่าสาขาปกติถึง 300 เท่า มีบารจิ์บกาแฟที่ยาวที่สดุในโลกที่ยาวถึง 88 ฟตุ 
มีเครือ่งดื่มมากกวา่ 100 ชนิด รวมไปถึงเครือ่งดื่มที่มีเฉพาะสาขานีแ้หง่เดียว มีเบเกอรีท่ี่ท  าสดๆใหม่ๆ มากกวา่ 80 ชนิดและ
พบกบัเทคโนโลยีที่ทนัสมยั เทคโนโลยี AR (Augmented Reality การผสานโลกความเป็นจรงิเขา้กบัโลกเสมือน) สอ่งมือถือ
ไปตรงไหนก็จะมีขอ้มลูออกมา สรา้งความสนกุสนานใหก้บัลกูคา้ที่เขา้มาใชบ้รกิารอีกดว้ย 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 สมควรแก่เวลาน าทา่นสู ่สนามบินนานาชาติผู่ตง 

21.40 น. ออกเดินทางสู่  กรุง เทพฯ (สนามบิน สุวรรณภู มิ )  โดยเที่ยวบินที่  CA805 ( มีบ ริการอาหารบนเค ร่ือง)                            
หมายเหตุ : พีเรียดที่เดินทางเดือน เม.ย.-ต.ค. 63  ไฟทบ์ินเปลี่ยนเวลาเป็นดังนี้ CA805 23.15-02.25+1 ) 

    01.20+1 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) โดยสวสัดิภาพ 
 

 

 

 

เซี่ยงไฮ้ ล่องซหีู ตะลุยดสินียแ์ลนดสุ์ดหรรษา 5 วัน 3 คนื โดยสายการบนิแอรไ์ชน่า 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
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.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่า) 
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ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าจนีแบบกรุ๊ปทา่นละ 1,500 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 300 หยวน/ทา่น/ทริป 

**เดก็เกบ็ทริปเทา่ผู้ใหญ่** 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

  

เงือ่นไขการให้บริการ    
1.อัตราค่าบริการนี้รวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั พร้อมกันทั้งคณะ     คา่รถรบั-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ใบ ไม่เกนิ 20 ก.ก.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  
 คา่ที่พกัตามที่ระบใุนรายการ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น)   คา่จา้งมคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดินทาง 
 คา่อาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ      
 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
1.1  ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิ ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พรอ้มคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน า้มนั ทกุแหง่ตามรายการทวัร์
ขา้งตน้ 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเคร่ืองบิน    

- กรณีที่ทา่นมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลีย่นระดบัชัน้ท่ีนั่ง จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  
เป็นชัน้ธุรกิจ (Business Class) โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะต้องด าเนินการลว่งหน้าก่อนเดนิทาง 7 
วัน 
และ หากมีต้องการช าระเงนิเพื่ออัพเกรดทีน่ั่ง ตอ้งด าเนินการที่เคานเ์ตอรข์องสายการบนิ ณ วนั
เดินทาง  
ด้วยตวัท่านเอง เท่าน้ัน  

- ในการเดินทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนัเป็นหมูค่ณะ  
หากตอ้งการเลือ่นวนัเดินทางกลบัก่อน (หรอืหลงั) ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งที่สายการบิน  
และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บเพิ่มเติมกอ่นออกตั๋วโดยสาร  

       - การจดัที่นั่งบนเครือ่งบิน  จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปจดัการไดแ้ต่
อยา่งใด  
       - ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารเครือ่งบินภายในประเทศ  กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯลว่งหนา้ทกุครัง้  
เพื่อตรวจสอบวา่กรุป๊มีการออกเเดินทางแนน่อนหรอืไม ่ มิฉะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ หากกรุป๊ไมส่ามารถ
เดินทางได ้และทา่นไดอ้อกตั๋วไปแลว้   
1.2  ค่าทีพ่ัก  ประเภทหอ้ง ละ 2-3  ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 
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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , 
หอ้งพกัคู ่( Twin / Double ) และหอ้งพกัแบบ  3  ทา่น (Triple)    อาจจะไมไ่ดอ้ยูใ่นชัน้เดียวกนั หรอื อยูต่ิดกนั  
**ในกรณีที่ทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE  [ 2 เตียง + 1 ท่ีนอนเสรมิ ]  แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั 
แบบ TRIPLE ได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิในการจดัหอ้งพกัแบบ แยก 2 หอ้ง คือ [ 1 TWN + 1 SGL ]   แทน ** 

       -   กรณีมีการจดังานประชมุนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซึง่เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในตวัเมือง
เต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ ในการปรบัเปลีย่น หรอื ยา้ยเมือง เพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร ์  
1.3  ค่าอาหาร , ค่าเข้าชมสถานทีท่่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
1.4  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
1.5  ค่าน า้หนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเคร่ืองบนิ) โดยทั่วไป 20 กิโลกรมั   
1.6  ค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบิน ตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส  าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบิน ทา่นละ 1 ใบไมเ่กิน 20 
กิโลกรมั  (ส  าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER)  , การเรยีกเก็บคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็น
สทิธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได ้(ทา่นจะตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรยีกเก็บเพิม่)   
         - ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และ 
มีความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กิน  115 เซนติเมตร หรอื  25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56  เซนติเมตร (21.5 นิว้)  x 46 
เซนตเิมตร (18 นิว้)   
         - กรณีที่ตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบิน  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิไมร่บัผิดชอบสว่นตา่งของคา่ใชจ้า่ยท่ีสมัภาระ
น า้หนกัเกิน (ทา่นตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรยีกเก็บเพิ่ม)   
        - ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผิดชอบ กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 
1.6   คา่ประกันอุบตัิเหตุ  คุม้ครองระหวา่งการเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท กรณีเสยีชีวติโดยอบุตัเิหต ุ   
คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหต ุ วงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
** ลกูคา้ทา่นใด สนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เติมกบัทางบรษัิทได ้ 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
1.7   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.  ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ  อาทิเช่น คา่อาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี  คา่โทรศพัท ์ คา่
มินิบารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที่ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ  รวมทัง้คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกิน
กวา่ที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนด  หรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
2.  ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม  ภายหลงัจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบินไปแลว้ ซึง่ลกูคา้ตอ้งช าระ
สว่นตา่งเพิ่ม 
3.  ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 300 หยวน/ทริป/ท่าน    
  ส าหรบัสว่นท่ีเพิ่มเตมิแก่หวัหนา้ทวัรท์ี่ดแูลคณะจากเมืองไทย  ตามแตท่า่นจะเห็นสมควรขึน้อยูก่บัความพงึพอใจใน
บรกิาร 
4.   คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบกรุป๊ท่านละ 1,500 บาท 
     วีซา่แบบหมูค่ณะ ส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ (ใชส้  าเนาหนา้พาสปอรต์แบบ
เต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มลูชดัเจน + รูปถ่ายเห็นใบหนา้ชดัเจนพืน้หลงัสขีาว สแกนไดห้รอืถ่ายรุปเองได ้ และตอ้งสง่เอกสาร
ลว่งหนา้ 10 วนัก่อน   เดินทาง)  

โปรดทราบ ผูท้ี่มีความประสงค ์ยื่นค าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที่เคยเดินทางไปในประเทศ ดงัต่อไปนี ้
ตัง้แต ่ปี 2014 เป็นตน้มา ไมส่ามารถยื่นวีซา่แบบหมูค่ณะ (กรุป๊) ไดต้อ้งยื่นวีซา่จีนแบบเดี่ยวเทา่นัน้ และใชเ้วลา
มากกวา่ก าหนดการเดิม 4 วนัท าการ 
1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อซุเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรก์เมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 8.อิรกั 
9.อิหรา่น 10.อียิปต ์11.ซาอดุีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.
แอลจีเรยี 19.ไนจีเรยี 20.ตรุกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเลยี   
กรณีที่เจา้หนา้ที่ด  าเนินการออกเอกสารวีซา่เรยีบรอ้ยแลว้มีการยกเลกิเดินทาง วีซา่จะถกูยกเลกิทนัที ไมส่ามารถ
น าไปใชก้บัการเดินทางครัง้อื่นๆ ได ้และการยกเลกิเดินทางไมส่ามารถคืนเงินคา่วีซา่ไดท้กุกรณี 

     
 หมายเหต ุหากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงบัการท าวีซา่กรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดๆทัง้สิน้ ท าใหไ้ม่สามารถ
ยื่นวีซา่กรุป๊ได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิ เรยีกเก็บเงินเพ่ิม ท่านละ 1,800 บาท พรอ้มเอกสารเพิ่มเติมเพื่อท าการยื่นค าขอวี
ซา่เดี่ยวผา่นศนูยร์บัยื่น    
 
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

จองมายงับริษัทฯ โดยทกุการจองจะไดร้บัการยืนยนัสทิธ์ิส  ารองท่ีนั่ง เมื่อมกีารช าระมดัจ า เทา่นัน้ 
      1.2  กรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นที่เหลอื 20 วัน ก่อนออกเดนิทาง หากไมช่ าระตามที่ก าหนด ทางบรษัิทฯถือวา่ทา่น
ยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ ไมม่ีเง่ือนไขใดๆ  และขออนญุาตใหส้ทิธ์ิการจองแก่ลกูคา้ทา่นอ่ืนท่ีอยูล่  าดบัถดัไป   
     1.3  เม่ือช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล ์
พร้อมทั้งส่งรายชือ่ส ารองที่น่ัง ผูเ้ดินทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยนัวา่ ตอ้งการ
เดินทางทอ่งเที่ยวทรปิใด  วนัท่ีใด ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) มาให ้ทาง
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บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมร่บัผิดชอบคา่เสยีหาย อนัเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ช่ือ-นามสกลุ และอื่นๆ เพื่อใชใ้น
การจองตั๋วเครือ่งบิน 
**  กรุณาตรวจสอบหนงัสอืเดินทาง ( Passport) ของผูเ้ดินทาง  : จะตอ้งมีอายคุงเหลอื ณ วนัเดินทางไป-กลบัมากกวา่ 6 
เดือนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษวา่งอยา่งต ่า  2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 
**  การติดตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์ อีเมลล ์หรอืจดหมาย  ขอความกรุณาตอ้งท าในวนัเวลาท าการของ
ทาง บรษัิท ดงันี ้  วนัจนัทร ์ถึงศกุร ์เวลา 8.30 น. – 17.30 น.เทา่นัน้ นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่
รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท  
**  กรุณาศกึษารายการทวัร ์และเง่ือนไขการใหบ้ริการโดยละเอยีด เพื่อผลประโยชนส์งูสดุในการใชบ้รกิารของทา่น 
เนื่องจาก เมื่อทา่นช าระเงินครบจ านวนหรอืมดัจ าบางสว่นแลว้ ทางบรษัิทฯ ถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเง่ือนไขการบรกิารและ
ขอ้ตกลงตา่งๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดินทางนัน้ๆ 
   
4.  เงือ่นไขการยกเลิก 

กรณีที่นกัทอ่งเทีย่วหรอืตวัแทนจ าหนา่ยตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดินทาง  นกัทอ่งเที่ยวหรอื
ตวัแทนจ าหนา่ย(ผูม้ช่ืีอในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรอื มาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิท อยา่งใดอยา่งหนึง่ 
เพื่อเป็นการแจง้ยกเลกิกบัทางบรษัิทอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร  (ทางบรษัิทไมข่อรบัยกเลกิการจอง ผา่นทางโทรศพัทไ์ม่
วา่กรณีใดๆ) 

กรณีนกัทอ่งเทีย่วหรอืตวัแทนจ าหนา่ย ตอ้งการขอรบัเงินคา่บรกิารคืน นกัทอ่งเที่ยวหรอืตวัแทนจ าหนา่ย (ผูม้ช่ืีอ
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรอื มาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบรษัิท อยา่งใดอยา่งหนึง่ เพื่อท าเรือ่ง
ขอรบัเงินคา่บรกิารคืน โดยแนบหนงัสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงิน
คา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บรกิาร ตาม 
“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก ์เร่ือง หลักเกณฑเ์กี่ยวกบัการก าหนดอตัราการจ่ายเงนิ
ค่าบรกิารคนืให้แกนั่กทอ่งเทีย่ว พ.ศ. 2563”  ดงันี ้

 
 

4.1 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดินทาง  (ไมน่บัวนัเดินทาง)  คนืเงินรอ้ยละ 100  ของคา่บรกิารที่ช าระแลว้ 
4.2 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 15-29 วนัก่อนเดินทาง  (ไมน่บัวนัเดินทาง)  คืนเงินรอ้ยละ 50 ของคา่ทวัรท์ัง้หมด 
4.3 ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ  ไมค่ืนเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 

** การจ่ายเงนิคนืแก่นกัท่องเทีย่วตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซ่ึงมกีารหกัเงนิในบางสว่นนัน้ เนือ่งจากทางบรษิัทมีคา่ใชจ่้ายที่
ไดจ่้ายจรงิเพือ่การเตรยีมการจดัน าเทีย่วไปแลว้  เช่น การมดัจ าทีน่ ัง่บตัรโดยสารเครือ่งบนิ   การจองทีพ่กั   และ 
ค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  เป็นตน้ ** 

4.4 การยกเลกิเดินทางกบักรุป๊ท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบิน
มีการการนัตีมดัจ าที่นั่งกบัสายการบินและคา่มดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTหรอื EXTRA 
FLIGHT จะไมม่กีารคืนเงินมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดที่ช าระแลว้ ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 
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4.5 การติดตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรอืจดหมาย  ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี ้
วนัจนัทร ์ถึงศกุร ์เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือ
วา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

***ในกรณี มีเหตุใหต้้องยกเลกิการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซ่ึงมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทาง
บริษัทยนิดีคนืเงนิค่าบริการตามที่ลูกค้าไดช้ าระมาแล้ว เต็มจ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั 
ก่อนการเดินทาง    โปรดอ่านข้อความให้ถีถ่ว้นกอ่นการจองทัวรทุ์กคร้ัง เพื่อประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง  *** 

4.6 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรอื เขา้ประเทศที่ระบ ุ
ไวใ้นรายการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4.7 เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม
คณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
หมายเหตุ : 

1. จ านวนผู ้เดินทางตอ้งมีขัน้ต ่า 10 ท่านขึน้ไปตอ่กรุป๊ มิฉะนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการงดออกเดินทางและ
เลือ่นการเดินทางไปในวนัอื่นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ นอกจากผูเ้ดินทางทกุทา่นยินดี
ที่จะช าระคา่บรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้า่น
ตอ่ไป  

2.  ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3.     บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4.     บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, โรคระบาด , การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของ
บรษัิทฯ 

5.  บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่นอนัเกิดจาก
การโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 
        6.  เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเง่ือนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
        7.    บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  การเมือง 
สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงินสกลุ (เยน) โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
        8. อตัราคา่บรกิารนีค้  านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัราคาคา่บรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ คา่
ตั๋วเครือ่งบิน คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
        9.    การบรกิารของรถบสัน าเที่ยว ตามกฏหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวนัละ  10-12  ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลา
ได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ 
เป็นหลกั  จึงขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมี
การปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวเป็นส าคญั 
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       10. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่ีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี  านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่าเข้าประเทศจีน(วีซ่าเดี่ยว) 
เอกสารในการยืน่วีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถอืหนังสือเดินทางไทย 

**ยื่นวีซา่เดี่ยวคา่บรกิารดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,925บาท  

1.หนงัสอืเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่ ารุด 
2.หนงัสอืเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
    รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริ ้
นจากคอมพิวเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรูปถา่ยไมเ่กิน  6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3.ส าหรบัผูท้ี่ถือหนงัสอืเดินทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสาร
ยื่นวีซา่ 
4.ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5.เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6.กรณีเดก็, นกัเรยีน, นกัศกึษา  

- กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ตอ้งแนบสตูิบตัรตวัจรงิ, ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเดก็ฉบบัแปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี่ http://www.consular.go.th/)            

 - กรณีที่เด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนญุาตใหเ้ดินทาง 
ขอ้มลูจรงิเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต าแหนง่งาน ที่อยูปั่จจบุนั ที่อยูท่ี่ท  างาน ญาติที่ตดิตอ่ไดใ้นกรณี

ฉกุเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ที่ท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเทจ็ อาจมี
การระงบัการออกวีซา่ เลม่ที่มีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 
7.เอกสารทกุอยา่งตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์อยา่งนอ้ย 5-
7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 
8.โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยื่นวีซา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิ่มเติมหรอืเปลีย่น
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้ ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสอื
เดินทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซา่ทา่นจะตอ้งรบัผิดชอบ 
9.ในการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกติกา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอียด / ผูใ้ช้
บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดี หากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศ
จีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 
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เอกสารในการยืน่วีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถอืหนังสือเดินทางต่างชาติ 
- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาติที่ท  างานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการท างานใน

ประเทศไทยเทา่นัน้ 
- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซีา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
- กรณีหนงัสอืเดินทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 
คา่ธรรมเนียมการยื่นวีซา่หนงัสอืเดินทางคนตา่งชาตใินกรณีที่ทางบรษัิทสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนงัสอืเดินทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 5,550 บาท  
2. หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  1,900 บาท 
     ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
เอกสารที่ตอ้งเตรียม   
1.พาสปอรต์ ที่มีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 
หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้]และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรอื
รูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรูปถา่ยไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3.ใบอนญุาตการท างาน  
4.หนงัสอืวา่จา้งในการท างาน  
5.สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทบัรา้นท่ีแปล 
 
 
 
สถานฑตูจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1.ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายที่ดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2.น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถา่ยไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3.น ารูปถ่ายที่มวีิวดา้นหลงั ท่ีถา่ยเลน่ หรอืรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นท าวซีา่ 
4.น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถา่ยสติกเกอร ์หรอืรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
อตัราคา่วซีา่ดว่น ที่ตอ้งจ่ายเพิม่ใหส้ถานฑตูจีน เมื่อทา่นสง่หนงัสอืเดินทางลา่ชา้ ยื่นวซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ่มทา่น
ละ  1,125 บาท  

[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
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ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 
สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าดว่นได้] 

 
การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑก์ารยืน่วีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังตอ่ไปนี้** 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจีน 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถว้น เพื่อประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส .............................................................................................................................. 

ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................................................................... 
ที่อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
....................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.............................................................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ..................................................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหนง่งาน....................................................................................................................................................................................... 
ที่อยูส่ถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ....................................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อทา่นได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับทา่น) 

ทา่นเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี......................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี................................................................... 
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 



 

  17 เซี่ยงไฮ ้ลอ่งซีห ูตะลยุดิสนียแ์ลนดส์ดุหรรษา  5 วนั 3 โดย สายการบินแอรไ์ชนา่                         [GQ1PVG-CA003] 

 

 
ข้อแนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบิน ตอ้งมีขนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กิน 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และ
รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กิน 1,000 มิลลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ  จดุเอก็ซเ์รย ์อนญุาตใหถื้อไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมีขนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ที่
ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเทา่นัน้  
2. สิง่ของที่มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มีดพก แหนบ อปุกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครือ่งบินเทา่นัน้  
3.ประเทศจีน มกีฎหมายหา้มน าผลติภณัฑท์ี่ท ามาจากพชื และเนือ้สตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข ่เนือ้สตัว ์ 
ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการปอ้งกนัโรคติดตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรบัในอตัราที่สงูมาก 

 
 

RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมีการเรยีกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าใหท้า่น
เกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัทา่นเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเครง่ครดั) 


