
 

 
 

รหัสทัวร B2B1901241 
ทวัรจีน SHANGHAI WONDERLAND 5 วัน 3 คืน (MU) 
เซี่ยงไฮ   อูซี    วัดฉงหยวน   ลองเรือยามราตรีเมืองอูซี   พระใหญหลิงซาน 
วัดพระหยกขาว   ตลาดเฉินหวงเมี่ยว 
 

 
 

 



 

 
 

  กําหนดการเดินทาง  
วันที่ 01-05 มิ.ย.62 17,900.- 
วันที่ 09-13 มิ.ย.62 17,900. 
วันที่  13-17 มิ.ย.62 19,900.- 
วันที่ 17-21 มิ.ย.62 17,900.- 
วันที่  20-24 มิ.ย.62 17,900.- 
วันที่  27มิ.ย.-01 ก.ค.62 19,900.- 
วันที่ 04-08 ก.ค.62 19,900.- 
วันที่ 12-16 ก.ค.62   วันหยุดอาสาฬหบูชา 21,900.- 
วันที่ 18-22 ก.ค.62 20,900.- 
วันที่ 25-29 ก.ค.62   วันหยุดเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 21,900.- 
วันที่ 01-05 ส.ค.62 22,900.- 
วันที่ 08-12 ส.ค.62   วันแมแหงชาติ 22,900.- 
วันที่ 23-27 ส.ค.62 19,900.- 
วันที่ 06-10 ก.ย.62 19,900.- 
วันที่ 13-17 ก.ย.62 20,900.- 
วันที่ 20-24 ก.ย.62 20,900.- 
วันที่  11-15 ต.ค.62  วันคลายวันสวรรคต ร.9 22,900.- 
วันที่ 19-23 ต.ค.62   วันหยุดปยะมหาราช 22,900.- 
วันที่ 23-27 ต.ค.62   วันหยุดปยะมหาราช 21,900.- 
 
 

ราคานี้ไมรวมคาวีซาเดี่ยว ทานละ 1,650 บาท 
ราคานี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และคนขับรถ รวม 200 หยวน/ทาน/ทริป 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น  
**กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้** 

 
 



 

 
 

 
โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพ ฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
23.00 น. พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารระหวาง

ประเทศเคานเตอร U สายการบินไชนาอิสเทิรนแอรไลน (MU) 
โดยมีเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็ค
สัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

วันที่ 2 เซี่ยงไฮ(สนามบินเซี่ยงไฮผูตง) (MU548/01.55 – 07.20) –
ซูโจว-วัดฉงหยวน-อูซ-ีรานไขมุก-ลองเรือยามราตรีเมืองอูซ ี

01.55  น. ออกเดินทางสูมหานครเซี่ยงไฮ โดยสายการบินไชนาอิสเทิรนแอร
ไลน เที่ยวบินที่ MU548 

07.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผูตงเมืองเอกเทศเซี่ยงไฮ ซึ่งถือ
เปนชุมชนเกาตั้งแตยุคสามกก (ปค.ศ.220-280) เปนหมูบาน
ชาวประมงจนถึงสมัยราชวงศซงไดเปลี่ยนแปลงเปนเซี่ยงไฮซึ่ง
ขณะน้ันเปนเพียงชุมชนเล็กๆหลังจากสงครามฝم�น ค.ศ. 1848 ตัว
เมืองเซี่ยงไฮถูกเปดเปนเมืองทาและเขตเชาของนานาชาติ ต้ังอยูริม
แม น้ําหวงผู หางจากปากแม น้ําแยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบง
ออกเปน 2 เขต คือ เขตผูตง(ใหม) และเขตผูซี(เกา) กั้นโดยแมน้ํา

 เสนทางการเดินทาง 
 โปรแกรมการเดินทาง เช

า 
เที่ย
ง คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)   ✈  

2 
เซี่ยงไฮ(สนามบินเซี่ยงไฮผูตง) (MU548/01.55 – 
07.20) –ซูโจว-วัดฉงหยวน-อูซี-รานไขมุก-ลองเรือ
ยามราตรีเมืองอูซี  

� � � 
WUXI VEEGLE 

SINCERE HOTEL 
OR SAME  4 

3 พระใหญหลิงซาน(รวมรถราง)+ศาลาฝานกง-เซี่ยง
ไฮ-ศูนยยาสมุนไพรจีน+บัวหิมะ-หาดไวทาน-c � � � 

HOLIDAY INN 
EXPRESS HOTEL 

OR SAME   

4 
รานผาไหม- Shanghai Shimao City Theme 
Park –ถ น น น า น กิ ง -STARBUCK RESERVE 
ROASTERY 

� � � 
HOLIDAY INN 

EXPRESS HOTEL 
OR SAME  * 

5 
วัดพระหยกขาว – ศูนยหยก – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว – 
บุฟ เฟต  – เซี่ ย งไฮ  (สนามบิ น เซี่ ย งไฮ ผู ต ง ) – 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (MU547/21.35-
00.05 หรือ FM853/18.30-22.30) 

� � ✈  



 

 
 

หวงผู นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 
เชา  บ ริก ารอาห ารเช า  แบ บ ชุด  KFC ห รือ  MC DONALD 

ระหวางเดินทาง 
 นําทานเดินทางสู เมืองซูโจว ซึ่งมีประวัติ 2,500 ปมาแลว เดิมมี

ชื่อวา “เมืองกูซู” ซึ่งเปนเมืองที่จัดตนแบบของการจัดสวนจีนที่
สวยงาม เปนอันดับหน่ึงในลุมแมน้ําแยงซีเกียงตอนใตและไดชื่อวา
เปนเมืองแหงสาวงามอีกทั้งเปนเมืองที่งดงามมากจนไดรับฉายาวา 
“เมืองสวรรคในโลกมนุษย” พรอมเมืองหังโจว  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย 

 
นําทานเดินทางสู เมืองอูซี ซึ่งเปนเมืองอุตสาหกรรมเบา และมี
ฉายาวา เมืองเซี่ยงไฮนอย เดิมมีชื่อวา ซีซานเลากันวาเมื่อสองพันป
กอนมีการผลิตดีบกุในเมืองน้ีและตอมาแรดีบุกถูกขุดเจาะจนหมดสิ้น 
แตบังเอิญมีคนขุดพบศิลาจารึกโบราณชิ้นหน่ึงมีใจความวา “มีอาวุธ 
แผนดินจะไมสงบ หากปราศจากอาวุธแผนดินจะรมเย็นเปนสุข” 
จึงไดเปลี่ยนชื่อใหมวาอูซี แปลวาไมมีตะกั่ว จากน้ันแวะชม ราน
ไขมุก สินคาที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของเมืองจีน มีสินคาใหเลือก
ซื้อเลือกชมมากมาย ไมวาจะเปนเครื่องประดับ เชน สรอยคอสรอย
ขอมือ แหวน กําไล หรือจะเปนเครื่องสําอาง เชน ครีมไขมุก ผง
ไขมุก เปนตน   

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 
 
 
 
 
 

นําทาน ลองเรือยามราตรีเมืองอูซี เสนหของการลองเรือเมืองอูซี
ยามคํ่าคืนน้ันคือความสวยงามแสงสีของดวงไฟ คือฟงเสียงน้ําไหล
ยามคํ่าคืน ที่มีเงาตึกรามบานชองที่สะทอนอยูในน้ํา ความสวยงาม
เปรียบดั่งความงามดั่งความฝนหรือภาพวาดที่สวยงาม คลองขุด
โบราณแหงน้ีเปนที่นิยมสําหรับคูบาวสาวสําหรับพรีเวดดิ้งและเปน
สถานที่ยอดนิยมของเหลานักทําหนังซึ่งผลิตผลงานทางโทรทัศน
ออกมาหลายเรื่อง นักทองเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศกําลังใหความ
สนใจสถานที ่สุดแสนโรแมนติกแหงน้ี 

พักที่  พักที่ WUXI VEEGLE SINCERE HOTEL OR SAME  
4* 

วันที่ 3 พระใหญหลิงซาน(รวมรถราง)+ศาลาฝานกง-เซี่ยงไฮ-ศูนยยา
สมุนไพรจีน+บัวหิมะ-หาดไวทาน-อุโมงเลเซอร 

เชา   รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทานสู วัดพระใหญหลิงซาน (รวมรถราง) นมัสการ พระใหญ

หลินซานตาฝอ(พระพุทธเจาปางประสูติ) จากน้ันน่ังรถกอลฟ สู
พระพุทธรูปขนาดใหญ สูง 88 เมตร เปนพระพุทธรูปปางหามญาติ 
ลักษณะพระพักตรสงางาม  เชิญทานไหวพระขอพรตามอัธยาศัย  
 
 
 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร...เมนู...ซี่โครงหมูอูซี 
บาย นําทานเดินทางสู มหานครเซี่ยงไฮ เปนเมืองศูนยกลางความเจริญ



 

 
 

 
 
 

ในดานตางๆ ของภูมิภาคทั้งทางดานเศรษฐกิจ การคา การเงิน การ
ลงทุน รวมถึง ดานแฟชั่น และการทองเท่ียว เซี่ยงไฮจึงนับเปนความ
ภาคภูมิใจของชาวจีน โดยถือไดวาเซี่ยงไฮเปนสัญลักษณของจีนยุค
ใหมในดานความกาวหนาและความทันสมัย นําทานสู ศูนยยา
สมุนไพรจีน + บัวหิมะ พรอมฟงการบรรยายสรรพคุณของ
สมุนไพรจีน เปนยาแกน้ํารอนลวกเป�าฟู�หลิง ยาประจําบานที่มี
ชื่อเสียงและใหทานไดนวดฝ�าเทาผอนคลายกับยาสูตรพิเศษ นําทาน
สูบริเวณ หาดไวทาน ตั้งอยูบนฝم�งตะวันตกของแมน้ําหวงผูมีความ
ยาวจากเหนือจรดใตถึง4กิโลเมตรเปนเขตสถาปตยกรรมที่ไดชื่อวา 
“พิพิธภัณฑนานาชาติ” ถือเปนสัญลักษณที่โดดเดนของนครเซี่ยง
ไฮ อีกทั้งถือเปนศูนยกลางทางดานการเงินการธนาคารที่สําคัญ แหง
หน่ึงของเซี่ยงไฮ ตลอดแนวยาวของไวทันเปนแหลงรวมศิลปะ
สถาปตยกรรมที่หลากหลาย เชน สถาปตยกรรมแบบโรมัน โกธิค 
บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมตะวันออก-
ตะวันตก เปนที่ตั้งของหนวยงานภาครัฐ เชน กรมศุลกากร โรงแรม 
และสํานักงานใหญของ นําทานน่ัง รถไฟอุโมงเลเซอร ลอดอุโมงค
ใตแมน้ําหวังผู ซึ่งเปนอุโมงคสรางลึกลงไปจากพื้นแมน้ํา 9 เมตร 
ยาว 646.7 เมตร ภายในประดับตกแตงดวยไฟเลเซอรเปนรูป
ตางๆ  

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
พักที่   พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL OR SAME  

4* 
วันที่ 4 รานผาไหม- Shanghai Shimao City Theme Park –ถนน

นานกิง-STARBUCK RESERVE ROASTERY 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 

 นําทานเขาชม โรงงานผาไหม ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทําจากผา
ไหม เปนของฝากคนทางบาน นําทานเดินทางสู Shanghai 
Shimao City Theme Parkใหทานไดทาความเสียวกับทางเดิน
รอบหนาผา ชมวิวดานนอกอันสวยงามของโรงแรมหลุมยักษ หรือ 
InterContinental Shanghai Wonderland ฝ มื อ บ ริ ษั ท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย Shimao Group ในเซี่ยงไฮ ซึ่งจดทะเบียน
ในฮองกง เปนโรงแรมที่คาดวาจะตั้งอยูในพื้นที่ตํ่าๆ ที่สุดในโลก 
โดยอยูตํ่ากวาระดับน้ําทะเลราว 88 เมตร มีพื้นที่อลังการรวมกวา 
60,944 ตร.ม. โรงแรมแหงน้ีตั้งอยูในหลุมลึกที่เคยเปนเหมืองเกา 
ในเขตซงเจียงของนครเซี่ยงไฮ ที่น่ีมี 2 ชั้นที่อยูเหนือพื้นดินขึ้นมา 
และอีก 16 ชั้นที่อยูในหลุม มีหองพักรวมทั้งสิ้นรวมทั้ง 336 หอง 
แถมยังมีไฮไลตชั้นใตดินอีก 2 ชั้นที่อยูใตน้ํา ทําใหแขกผูเขาพักที่



 

 
 

โรงแรมสามารถมองเห็นปลาวายน้ําไปมาผานหนาตางกระจกของ
หองราวกับกําลังเดินเลนอยูใตทองทะเลอีกดวย อิสระใหทุกทาน
ถายรูปตามอัธยาศัย 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย 

 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู ถนนนานกิง ถนนแหงน้ีเปรียบเหมือนยานสีลม
ของเมืองไทย หรือยานออรชารด ของสิงคโปร ถนนน้ีมีความยาว
ประมาณ 5 กิโลเมตร มีหางสรรพสินคามากมายอยูบนถนนแหงน้ี
เปนยานที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ นําทานสู ถนนนานจิง 
หรือ นานจิงลู ( Nanjing Lu) เปนถนนที่เกาแกของเซี่ยงไฮสราง
ขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 1851 ถือวาเปน walking street หรือ ถนนคน
เดิน มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พื้นถนนปูดวยหินออน และมี
ลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 ฝากฝم�งของนานจิงลู เปนที่ตั้งของ
รานคามากมาย มีทั้งรานขายเสื้อผาแฟชั่น รานขายของที่ระลึก 
รานอาหาร ภัตตาคารหรู รานจิวเวลรี่ชื่อดัง ทั้งรานที่เปนของคนจีน
ทองถิ่น  และของตางชาติ  รานฟาสตฟู� ด มีตั้ งแต  ราน KFC, 
McDonald, SUBWAY Pizza Hut รานไอศครีม นําทานเดินทาง
ตอไปยัง Starbucks Reserve Roastery สาขาใหมในเซี่ยง
ไฮ  ใหญ กว าสาขาปกติ  300 เท า  สํ าหรับสาขา Reserve 
Roastery ที่เพิ่งเปดใหบริการในเซี่ยงไฮใหมหมาดเมื่อวันที่ 6 
ธ.ค.ที่ผานมาน้ี สาขาน้ีนอกจากความยิ่งใหญอลังการแลว ยังมีบาร
จิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลก ถึง 88 ฟุต  ขึ้นแทนเปนสาขาที่มีบารจิบ
กาแฟยาวที่สุดในโลกของ Starbucks ลูกคาสามารถมาชมการคั่ว
กาแฟสดๆ สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื่องดื่ม
ตางๆ กวา 100 เมนู รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขาน้ีแหงเดียว
เทาน้ัน 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ....เสียวหลง
เปา 

พักที่   พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL OR SAME 
4* 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

วันที่ 5 วัดพระหยกขาว – ศูนยหยก – ตลาดเฉินหวงเม่ียว – บุฟเฟต – 
เซี่ยงไฮ (สนามบินเซี่ยงไฮผูตง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณ
ภูมิ) (FM853/18.30-22.30 หรือ 22.30-01.55+1) 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทานชมวัดพระหยกขาว เปนศูนยรวมจิตใจของชาวพุทธในเซี่ยง

ไฮและเปนวัดที่นักทองเที่ยวเขานมัสการเปนจํานวนมากที่สุดของ
เซี่ยงไฮ จากน้ันแวะชม ศูนยอัญมณีลํ้าคา หยก เปนเครื่องประดับที่
นิยมกันอยางแพรหลายเพราะเชื่อวาใสแลวจะชวยป�องกันอันตราย
ไดใหทานไดเลือกซื้อกําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตวมงคลที่มี
คุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน 
 
 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ บุฟเฟต
นานาชาติ  

 

นําทานเดินทางสู ตลาดเฉิงหวงเม่ียว หรือที่เรียกกันวา วัดเทพเจา
ประจําเมือง เคยตั้งอยูใจกลางเมืองเกา ซึ่งไดกลายเปนศูนยรวม
สินคา และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณของชาวเซี่ยงไฮมี
การผสมผสานระหวางอดีตและปจจุบันไดอยางลงตัว ซึ่งเปนยาน
สินคาราคาถูกที่มีชื่ออีกยานหน่ึงของนครเซี่ยงไฮ ใหทานอิสระชอป
ปم�งตามอัธยาศัย   

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

21.35 น. เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ (MU547//21.35-
01.05) หรือเที่ยวบิน  (FM853// 18.30 – 22.30)หรือ 
(FM841/22.30-01.55+1) 

01.05 น.+1 เดินทางกลับถึงสนามบนินานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
อัตราคาบริการโปรแกรม : SHANGHAI  WONDERLAND  5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไช
นาอิสเทิรน 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป  
(เสริมเตียง)  

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว
เครื่องบิน 
ทานละ 

วันที่ 01-05 มิ.ย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 7,900.- 
วันที่ 09-13 มิ.ย.62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 7,900.- 
วันที่ 13-17 มิ.ย.62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 9,900.- 
วันที่ 17-21 มิ.ย.62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 7,900.- 
วันที่ 20-24 มิ.ย.62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 7,900.- 
วันที่ 27 มิ.ย.-01 ก.ค.62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 9,900.- 



 

 
 

วันที่ 04-08 ก.ค.62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 7,900.- 
วันที่ 12-16 ก.ค.62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- 8,900.- 
วันที่ 18-22 ก.ค.62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 8,900.- 
วันที่ 25-29 ก.ค.62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- 8,900.- 
วันที่ 01-05 ส.ค.62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,000.- 8,900.- 
วันที่ 08-12 ส.ค.62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,000.- 8,900.- 
วันที่ 23-27 ส.ค.62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 7,900.- 
วันที่ 06-10 ก.ย.62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 7,900.- 
วันที่ 13-17 ก.ย.62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 8,900.- 
วันที่ 20-24 ก.ย.62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 8,900.- 
วันที่ 11-15 ต.ค.62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,000.- 9,900.- 
วันที่ 19-23 ต.ค.62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,000.- 9,900.- 
วันที่ 23-27 ต.ค.62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- 9,900.- 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 

กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัด
หมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
 
 



 

 
 

    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือ
คามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอ
คืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการ
คืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเท่ียวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2.  คาโรงแรมท่ีพักตามรายการที่ระบ ุ(สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบ ุ
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ
6.  คาประกันอุบัติ เหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงือ่นไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทางเจาหนาท่ีบริษัทได ** 

 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 

ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 

ลานบาท] 



 

 
 

7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเด่ียว 4 วันทําการ ทานละ 1,650 บาท 
3. กระเป�าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 23 กิโลกรัม/ทาน 1 ใบ

เทาน้ัน สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คา

โทรศัพท, คาซกัรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ทาน/ทริป 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจน

ไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ

เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, 
อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุ
สุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธ์ิและ
จะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 



 

 
 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตาม
รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัท
ฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งน้ีทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ยื่นวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 

หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 



 

 
 

 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2 ขาง 
 - ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 

ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบรบิูรณ ตองแนบสูติบตัรตัวจรงิ, สําเนาสูติบัตรและสูติบตัร

ของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ 
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ท่ีอยูปจจุบัน ท่ีอยูที่ทํางาน 

ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ โปรด
รับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา เลมที่
มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน
การทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การ
ยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หาก
ทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 
อาทิตย  

 
 



 

 
 

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย

ตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซา

ใหได 
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2. หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพิ่ม  1,750 บาท 
ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา และ

ตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลังขาว

เทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสือวาจางในการทํางาน  
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
 
 



 

 
 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรา
ประทับรานที่แปลสถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณี
ดังตอไปน้ี 

1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ท่ีถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 

อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท 

[ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: 
ออสเตรีย เบลเย่ียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี 
ไอซแลนด อิตาล ีลิทัวเนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย 

โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนดเอสโทเนีย 
ไมสามารถขอวีซาดวนได] 

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 

ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคา
ภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน 
กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี้** 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู
สมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. 
 
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ) ................................................................. 
ตําแหนงงาน................................................................................................................................. 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ
.................................... 
เม่ือวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................   
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION...................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION...................................................................................................................... 
 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถึงบรษิัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทัง้น้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน้ี่  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครดั) 


