
 

 

รหัสทัวร GOH1901098 
ทัวรจีน บินตรงเชียงใหม เซี่ยงไฮ  หังโจว 5 วัน 4 คืน (MU) 
ชมเจดียศาลหลักเมือง เมืองหังโจว   ลองเรือชมความงดงามของทะเลสาบซีห ู
ชมหาดไวทาน หาดในตํานาน เจาพอเซี่ยงไฮ  
เช็คอิน Starbucks Reserve Roastery สาขาที่ใหญที่สุดในโลก 
ชอปปم�งถนนนานกิง และ ถนนโบราณเหอฟางเจีย  
ลิ้มรสอาหารขึ้นช่ือ เสี่ยงหลงเปา, ขาหมูร่ํารวย, ไกขอทาน และ หมูตงโพ 
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   กําหนดการเดินทาง  
วันที่  21-25 มิ.ย. 62   19,888.- 
วันที่  13-17 ก.ค. 62   19,888.- 
วนัที่  22-26 ก.ย. 62   19,888.- 
  

ราคาไมรวมคาวีซาแบบเดี่ยว ทานละ 1,000 บาท  
(สําหรับลูกคาที่มีทะเบียนบานอยูในพ้ืนที่ 12 จังหวัดภาคเหนือเทานั้น 

กรณีลูกคา ที่ไมไดอยูในพ้ืนที่ 12 จังหวัดภาคเหนือ เก็บเพ่ิม ทานละ 750 บาท) 
ราคายังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 100 หยวน/ทาน/ทริป 

 

 
  เสนทางการเดินทาง 

 
 โปรแกรมการเดินทาง เช

า 
เที่ย
ง คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 เชียงใหม(ทาอากาศยานเชียงใหม) – เซี่ยงไฮ(สนาม
บินเซี่ยงไฮผูตง) MU206 14.55-20.25 น. x x ✈ 

 
Shanghai 

Express Hotel  
หรือเทียบเทา 

2 เซี่ยงไฮ – หังโจว-ลองเรือทะเลสาบซีหู-หมูบานใบ
ชา- ศาลเจาหลักเมือง - ถนนโบราณเหอฝงเจีย � � � 

Hangzhou 
Huayue 

International 
Hotel  

หรือเทียบเทา 

3 รานผาไหม-ตลาดน้ําจูเจียเจี่ยว – เซี้ยงไฮ - ศูนย
การแพทยจีนแผนโบราณ – ชมยานซินเทียนตี ้ � � � 

Shanghai 
Express Hotel    

หรือเทียบเทา 

4 
ศูนยห ยก  –ขึ้ นตึ ก จิน เหมา - ชม  Starbucks 
Reserve Roastery - อุโมงคเลเซอร - หาดไว
ทาน - ถนนนานกิง 

� � � 
Shanghai 

Express Hotel   
หรือเทียบเทา 

5 เซี่ยงไฮ (สนามบินเซี่ยงไฮผูตง) – เชียงใหม(ทา
อากาศยานเชียงใหม)MU205 10.05-13.25 น. � ✈ x  



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 เชียงใหม(ทาอากาศยานเชียงใหม) – เซี่ยงไฮ(สนามบินเซี่ยงไฮผูตง)  MU206 

14.55-20.25 น. 
11.00 

น. 
คุณะพรอมกันที่ทาอากาศยานเชียงใหม อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ บริเวณ
เคานเตอร สายการบินไชนาอีสเทิรน (MU) โดยมีเจาหนาที่ตอนรับและอํานวยความ
สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

14.55 น.  ออกเดินทางสูเมืองเซี่ยงไฮ โดยเท่ียวบินที ่MU206 
20.25 

น. 
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผูตง เมืองเซี่ยงไฮ ซึ่งถือเปนชุมชนเกาต้ังแตยุคสามกก 
(ปค.ศ.220-280) เปนหมูบานชาวประมงจนถึงสมัยราชวงศซงไดเปลี่ยนแปลงเปน
เซี่ยงไฮซึ่งขณะน้ันเปนเพียงชุมชนเล็กๆหลังจากสงครามฝم�น ค.ศ. 1848 ตัวเมืองเซี่ยง
ไฮถูกเปดเปนเมืองทาและเขตเชาของนานาชาติ ตั้งอยูริมแมน้ําหวงผู หางจากปาก
แมน้ําแยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบงออกเปน 2 เขต คือ เขตผูตง(ใหม) และเขตผูซี(เกา) 
กั้นโดยแมน้ําหวงผู นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 

พักที่  พักที่ SHANGHAI EXPRESS  Hotel  หรือเทียบเทา 4 ดาว 
วันที่ 2 เซี่ยงไฮ – หังโจว – ลองเรือทะเลสาบซีหู – หมูบานใบชา – ศาลเจาหลักเมือง – 

ถนนโบราณเหอฝงเจีย 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองหังโจว (ใชเวลาประมาณ 2 ชม.)เปนเมืองที่มี

ประวัติศาสตรความเปนมายาวนาน ปรากกฎรองรอยในสมัยราชวงศฉิน มีชื่อเรียกวา
เมืองเฉียนถัง สมัยราชวงศสุยเปลี่ยนเปนหงัโจวตอมาในสมัยราชวงศซงไดตั้งหังโจวเปน
เมืองหลวง หังโจวเปนเมืองงดงามดวยธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเลสาบ ตนไม และสวนจน
ไดรับสมญานามวา “สวรรคบนดิน”เน่ืองจาก ซูโจว+หังโจว =ซูหัง แปลวา “ฟากฟ�ามี
สรวงสวรรค บนผืนปฐพีก็มี ซู หัง นําทาน ลองเรือทะเลสาบซีหู ชมทัศนียภาพอัน
งดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก มีเน้ือที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความ
ยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น้ําลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงใน
บึงน้ําลึก จากน้ันนําทาน ลองเรือทะเลสาบซีหู ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเมืองหังโจ
วทะเลสาบมีลักษณะใกลเคียงกับวงรี ถือเปนไขมุกของเมืองหังโจว มีทิวทัศนสวยงาม
สามดานลอมรอบดวยภูเขาเปนสถานที่ ที่จักรพรรดิเฉียนหลง แหงราชวงศชิงโปรด
ปรานเปนอยางมาก นอกจากนี้ ครั้งหน่ึงในศตวรรษที่ 13 มารโค โปโล ยอดนักเดินทาง
ชาวอิตาลี ไดมาเยือนที่น่ี และไดกลาวไววา เมืองหังโจว เปนสถานที่ที่สวยงามที่สุดบน
พื้นโลก และเปรียบทะเลสาบซีหูวา “ตัวอยูซีหู เสมือนน่ังอยูบนสวรรค”  



 

 

 

 กลางวั
น 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย  เยี่ยมชม ศาลหลักเมือง(City God Pavilion) ลักษณะเปนอาคารโบราณสงูเจ็ดชั้น มี
ลกัษณะสถาปตยกรรมของราชวงศซงผสมราชวงศหยวน สูง 41.6 เมตร ประตูทางเขา
ทําจากหินขัด เปนสัญลักษณของประวัติศาสตรอันยาวนานของเมืองหังโจว ชางภาพ
ชาวจีนผูโดงดัง ศาลหลักเทืองน้ีตั้งขนาบทั้งสองดานดวย "ทะเลสาบและภูเขาแปดรอย
ไมล โดยชั้นแรกและชั้นสองจะมีลานแสดงวัฒนธรรมประวัติศาสตรและประเพณี
พืน้บานที่มีลักษณะเฉพาะ ชั้นที่สามและหาเปนหองชาและลานแสดงศิลปะดนตรี(ชิมชา
รากบัวคนละหน่ึงถวยและชมการแสดงดนตรี) และชั้นสี่เหมาะแกการชมวิวรอบๆ 
ทะเลสาบ เปนอันหน่ึงสถานที่ ท่ีนอยคนจะไดยลความงามในมุมสูง นําทานชม หมูบาน
ใบชาหลงจิ่ง ซึ่งเปนชาเขียวที่มีชื่อที่สุดของประเทศจีน ใหทานไดชิมชาเพื่อสุขภาพ 
จากน้ันนําทานเดินทาง ถนนโบราณเหอฟางเจีย เปนสวนหน่ึงของยานคึกคักโบราณ 
"ชิงเหอฟาง" ในเขตเมืองเกาของหังโจว เมืองเอกมณฑลเจอเจียง บริเวณตีนเขาอูซาน 
ถนนมีความยาว 1,800 เมตร กวาง 13-32 เมตร ในอดีตบริเวณสี่มุมถนนที่เปนจุดตัด
ของถนนเหอฟางเจียกับถนนจงซานจงลู ถือเปนหัวใจของยานดังกลาว ภายหลังเสร็จสิ้น
การบูรณะปรับปรุงถนนดังกลาวในป 2002 ถนนเหอฟางเจียเปดตัวใหมในรูปลักษณ
ถนนคนเดิน ที่เปนศูนยรวมรานคาและวัฒนธรรม ภายใตบรรยากาศของปลายราชวงศ
ชิงตนสาธารณรัฐจีน จึงกลายเปนถนนสายโบราณ อีกเสนที่สะทอนให เห็นถึ ง
ประวัติศาสตรเมืองหังโจว 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ไกขอทานและหมูตงโพ 
พักที่  พักที่ Hangzhou Huayue International Hotel หรือเทียบเทา 4 ดาว 
วันที่ 3 ผาไหม – ตลาดนํ้าจูเจียเจี่ยว+ลองเรือ  –  เซี่ยงไฮ  –  ศูนยการแพทยจีนแผน

โบราณ – ยานซินเทียนตี ้
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 จากน้ันนําทานแวะชม รานผาไหม สินคาขึ้นชื่อของเมืองจีน จากน้ันนําทานเดินทางสู 

ตลาดนํ้าจูเจียเจียว ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเซ่ียงไฮ ติดอันดับหน่ึงในสี่ท่ีมีช่ือเสียง



 

 

โดงดังในบรรดาตําบลน้ําของเมืองเซี่ยงไฮ อีกทั้งไดชื่อวาเปนไขมุกใตแมน้ําแยงซีเกียง 
ปจจุบันที่ยังคงดํารงวิถีชีวิต และความเปนอยูแบบดั้งเดิมเอาไว ซึ่งภายในเมืองมี
สิ่งกอสรางทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศหมิง และราชวงศซิงอยูมากมาย จากน้ัน
นําทาน ลองเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว เพ่ือชมบานเรือนของชาวบานที่ใชชีวิตริมน้ํา 

กลางวั
น 

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ ขาหมูรํ่ารวย  

บาย  นําทานเดินทางสู มหานครเซ่ียงไฮ (ใชเวลาประมาณ 2 ชม.) เปนเมืองศูนยกลางความ
เจริญในดานตางๆ ของภูมิภาคทั้งทางดานเศรษฐกิจ การคา การเงิน การลงทุน รวมถึง 
ดานแฟชั่น และการทองเที่ยว เซี่ยงไฮจึงนับเปนความภาคภูมิใจของชาวจีน โดยถือได
วาเซี่ยงไฮเปนสัญลักษณของจีนยุคใหมในดานความกาวหนาและความทันสมัย นําทาน
สู ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนจีน ฟงเร่ืองราวสมุนไพรและคนควายาแผนจีนโบราณ 
เป�าซูหลิง หรือในชื่อวา ยาบัวหิมะ ยาประจําบานที่มีชื่อเสียง ชมวีดีทัศนและฟง
พรรยายสรรพคุณของยาสมุนไพรจีนแตละชนิด จากน้ันนําทานเขาฟงการสาธิตและให
ขอมูลเกี่ยวกับการแพทยจีนแผนโบราณ อันขึ้นชื่อ จากน้ันนําทานเดินทางสู ยานซิน
เทียนตี้เปนสถานที่ทองเที่ยวอันดับตนของเซี่ยงไฮ สําหรับแหลงชอปปم�งแหงน้ี ไมแพ
แหลงชอปปم�งรุนพี่ อยาง ถนนนานกิง ตลอดเสนทางถูกตกแตงดวยตนเมเปم�ล จัดวาง
อยางลงตัว ทําใหเม่ือฤดูใบไมผลิ จะเชียวชะอุมไปทั่วถนน ชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสี ก็จะยิ่ง
สวยขึ้นไปอีก นอกจากจะเปนแหลงชอปปم�ง ที่น่ียังมีคาเฟ�มากมาย ใหน่ังชิล ไมวาจะเปน
ราน กินดื่ม รานชา กาแฟ มากมาย 

 

 คํ่า    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
พักที่   พักที่ SHANGHAI EXPRESS  Hotel  หรือเทียบเทา 4 ดาว 
วันที่ 4 ศูนยหยก – ขึ้นตึกจินเหมา – ชม Starbucks Reserve Roastery – อุโมงค

เลเซอร – หาดไวทาน – ถนนนานกิง 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทานแวะชม ศูนยอัญมณีลํ้าคา หยก เปนเครื่องประดับที่นิยมกันอยางแพรหลาย

เพราะเชื่อวาใสแลวจะชวยป�องกันอันตรายไดใหทานไดเลือกซื้อกําไรหยก แหวนหยก 



 

 

หรือผีเซียะสัตวมงคลที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน  จากน้ันนําทานขึ้นตึก 
จินเหมาทาวเวอร (Jin Mao Tower) ตึกระฟ�า ออกแบบโดยสถาปนิกอเมริกัน เอเด
รียน สมิธ ใน สคิดมอร, โอวิงส แอนด เมอรริลล ในขณะเดียวกันก็ยังมีความสูงเปน
อันดับที่ 5 ของโลก จากความสูงหลังคาและอันดับที่ 7 ของโลกเมื่อวัดรวมถึงยอด
สูงสุด โดยมีความสูง 421 เมตร หรือ 1,380 ฟุต และมีทั้งหมด 88 ชั้น โดยใชเปน
สํานักงานและโรงแรมเซี่ยงไฮแกรนดไฮแอท ตั้งอยูใจกลางยานความเจริญของเมือง
เซี่ยงไฮ ตั้งคูตึกอ่ืนๆ เชน (SWFC) ที่มีความสูงถึง 492 เมตร นําทานเดินทางไปยัง
ราน Starbucks Reserve Roastery สาขาเซี่ยงไฮ ใหญกวาสาขาปกติ 300 
เทา สําหรับสาขา Reserve Roastery ที่เพิ่งเปดใหบริการในเซี่ยงไฮใหมหมาดเมื่อ
วันที่ 6 ธ.ค. 2017 สาขาน้ีนอกจากความยิ่งใหญอลังการแลว ยังมีบารจิบกาแฟที่ยาว
ที่สุดในโลก ถึง 88 ฟุต ขึ้นแทนเปนสาขาที่มีบารจิบกาแฟยาวที่สุดในโลกของ 
Starbucks ลูกคาสามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็ม
รูปแบบและเครื่องดื่มตางๆ กวา 100 เมนู รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขาน้ีแหงเดียว
เทาน้ัน และสํานักงานใหญของ Starbucks เทาน้ัน 

 

 กลางวั
น 

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บาย  จากน้ันนําทานสูบริเวณ หาดไวทาน ตั้งอยูบนฝم�งตะวันตกของแมน้ําหวงผูมีความยาว
จากเหนือจรดใตถึง4กิโลเมตรเปนเขตสถาปตยกรรมที่ไดชื่อวา “พิพิธภัณฑนานาชาติ” 
ถือเปนสัญลักษณที่โดดเดนของนครเซี่ยงไฮ อีกทั้งถือเปนศูนยกลางทางดานการเงินการ
ธนาคารที่สําคัญ แหงหน่ึงของเซี่ยงไฮ ตลอดแนวยาวของไวทันเปนแหลงรวมศิลปะ
สถาปตยกรรมที่หลากหลาย เชน สถาปตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการ
ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เปนที่ตั้งของหนวยงานภาครัฐ 
เชน กรมศุลกากร โรงแรม จากน้ันนําทานน่ัง รถไฟลอดอุโมงคเลเซอร เปนเสนทาง
รถไฟใตแมน้ําหวงผูที่เชื่อมโยงระหวางทางฝم�งของเดอะบันด และเขตผูตง มีความยาว



 

 

ประมาณ 646.7 เมตร ความนาตื่นเตนของการทองเที่ยวในขบวนรถไฟแหงน้ีเริ่มตน
กันดวย โบกี้รถไฟที่สามารถมองเห็นรอบดานไดแบบ 360 องศา เมื่อขบวนของรถไฟ
เร่ิมวิ่งไปในความมืด แสงสีตาง ๆ ก็จะเร่ิมปรากฏ สรางความนาตื่นเตนยิ่งขึ้นดวยเสียง
ตาง ๆ แสงไฟจะเปลี่ยนไปเร่ือย ๆ ปรากฏเปนภาพที่งดงาม ซึ่งจะใชเวลาท้ังหมดเพียง
แค 3-5 นาที เทาน้ันในการผานอุโมงคแหงน้ี นําทานสู ถนนนานกิง หรือ นานกิงลู
(Nanjing Lu) เปนถนนที่เกาแกของเซี่ยงไฮสรางขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 1851 ถือวาเปน 
walking street หรือ ถนนคนเดิน มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พื้นถนนปูดวยหิน
ออน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 ฝากฝم�งของนานจิงลู เปนที่ตั้งของรานคา
มากมาย มีทั้งรานขายเส้ือผาแฟชั่น รานขายของที่ระลึก รานอาหาร ภัตตาคารหรู ราน
จิวเวลรี่ชื่อดัง ทั้งรานที่เปนของคนจีนทองถิ่น และของตางชาติ รานฟาสตฟู�ด มีตั้งแต 
ราน KFC, McDonald, SUBWAY Pizza Hut รานไอศครมี 

 

 คํ่า    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เสียวหลงเปา   
พักที่   พักที่ SHANGHAI EXPRESS  Hotel หรือเทียบเทา 4 ดาว 
วันที่ 5 เซี่ยงไฮ (สนามบินเซี่ยงไฮผูตง) – เชียงใหม (ทาอากาศยานเชียงใหม) MU205  

10.10-14.00 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางสู สนามบินเซี่ยงไฮผูตง  
10.05 
น. 

ออกเดินทางสู ทาอากาศยานเชียงใหม เมืองเชียงใหม โดยเท่ียวบินที่ MU205 
13.25 
น. 

ถึงทาอากาศยานเชียงใหมโดยสวัสดิภาพทุกทาน… 

 
 
บินตรง เชียงใหม เซี่ยงไฮ อูซี ซูโจว อูเจิ้น หังโจว 5วัน 4คืน โดยสายการบินไชนาอิสเทิรน 

(MU) 
 
 
 

โปรแกรมการเดนิทางเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี�ยนแปลงรายการทอ่งเที�ยว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเที�ยวบางรายการและจะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสาร 

จํานวน 15 ทา่นขึ�นไปจงึออกเดนิทางในกรณีที�มจํีานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 



 

 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดนิทาง 

ผูใหญ 
พักหองละ 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุตํ่า
กวา 12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุตํ่ากวา 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 
ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที ่21 - 25 มิ.ย. 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 4,500.- 9,888.- 
วันที ่13 - 17 ก.ค. 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 4,500.- 8,888.- 
วันที ่22 - 26 ก.ย. 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 4,500.- 9,888.- 

ราคาทารก [ เด็กอายุไมเกิน 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ ] ติดตอเจาหนาที ่
 
 
 

ราคาทัวรขางตนไมรวมคาวีซาทานละ 1,000 บาท 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 100 หยวน/ทาน/ทรปิ 

 สวนหัวหนาทัวรไทยแลวแตดุลพินิจและความพึงพอใจของทาน 
[โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล] 

 
ขอควรทราบ : รานที่ระบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ�าเทา(ขอความรวมมือลูกคาทุก
ทานแชเทา), ไขมุก, รานผาไหม ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร 
จึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุกทานทราบวา ทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อ
ขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท

ฯ กอนทุกครั้ง เพ่ือเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัด
หมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 



 

 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ 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 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบิน
น้ันๆ 

 
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.  คาอาหารและเครือ่งด่ืมตามรายการที่ระบ ุ
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ
6.  คาประกันอุบัติ เหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาท่ีบริษัทได ** 

 - 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.  คาภาษีมลูคาเพ่ิม 7% 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีนวีซาแบบธรรมดา 4 วันทําการ (1,000 
บาท) 
(ยื่นวีซาจีนที่เชียงใหม) ผูยื่นคําขอวีซาจะตองมีภูมิลําเนาในทะเบียนบานดังตอไปน้ี 1. 
เชียงใหม 2. เชียงราย 3. นาน 4. พะเยา 5. แพร 6.ลําปาง 7. แมฮองสอน 8. 
ลําพูน9. อุตรดิตถ 10. ตาก 11.พิษณุโลก 12.สุโขทัย กรณีลูกคาที่ไมไดมีภูมิลําเนา
อยูในจังหวัดภาคเหนือ ตองยื่นวีซาจีนที่กรุงเทพฯ คาใชจายเพิ่ม 750 บาทจากราคา
ทวัร และไมรวมคาใชจายในการจัดสงเอกสาร) 

2. กระเป�าเดินทาง 
3. กระเป�าเดินทางในกรณีที่ น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ทาน 

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

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 100 หยวน/ทาน/ทริป 

หัวหนาทัวรไทยแลวแตดุลพินิจและความพึงพอใจของทาน 
 

กรณีคณะออกเดินทางได           
1.  คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2.  คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 



 

 

3.  คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย

จนไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และ

อ่ืนๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง
หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตาม
รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงิน
ใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานที่ท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งน้ีทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหาน้ีโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา  

10. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจํา
คืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปน
จํานวนเงิน 300 หยวน/คน/ราน 



 

 

11. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดงัน้ี ** 
-ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท (ยื่นวีซาที่กรุงเทพ) 
-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 เสือ้ยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง 
 - 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 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตร

ข อ ง เ ด็ ก ฉ บั บ แ ป ล ( โ ด ย ส า ม า ร ถ ด า ว โ ห ล ด แ บ บ ฟ อ ร ม ไ ด ที่  
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่

ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ 
โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา 
เลมท่ีมีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

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



 

 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา 
การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี 
หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 
อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน

ดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซา

ใหได 
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 3,560 บาท  
2. หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพิ่ม  100 บาท 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา 

และตราเขา-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.สมดุบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 



 

 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรอง
ตราประทับรานที่แปลสถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ใน
กรณีดังตอไปน้ี 
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 

 
 
 
(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบล

เย่ียม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรซี ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี 

ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน 

สวีเดน 
สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได) 

 
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 
 
ประกาศ 
เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามัน
ขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง   



 

 

 
**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูล

ดังตอไปน้ี** 
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 
**  ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจ
ทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา ณ 
ที่นี้  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 


