
 

 

รหัสทัวร GQH1901555 
ทัวรจีน เซ่ียงไฮ ดิสนีย ตะลุยดินแดนแหงเทพนิยาย 4 วัน 3 คืน (CA) 
 
เซ่ียงไฮดิสนียแลนด | ลองทะเลสาบซีหู | หมูบานโบราณเยี่ยเหอ |  
ถนนศิลปะเทียนจ่ือฝาง HANGZHOU OUTLET | STARBUCK RESERVE ROASTERY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เซี�ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ตะลุยดินแดนแห่งเทพนิยาย � วัน � คืน 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ) – เซ่ียงไฮ (สนามบินเซ่ียงไฮ ผูตง) 
(CA806 : 03.40 – 08.45) – หมูบานโบราณเย่ียเหอ – ศูนยยางพารา – หังโจว – 
HANGZHOU OUTLET 

01.00 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูม ิประตู 9 เคานเตอร U สายการบิน 
แอรไชนา โดยมีเจาหนาที่ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็ค
สัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

03.40 น. ออกเดินทางสู เมืองเซ่ียงไฮ โดยเท่ียวบินที่ CA806 (มีอาหารบริการบนเคร่ือง) 
 
08.45 น. 

เดินทางถึง สนามบินเซ่ียงไฮ ผูตง เมืองเอกเทศเซ่ียงไฮ ซ่ึงถือเปนชุมชนเกาต้ังแตยุค
สามกก (ปค.ศ.220-280) เปนหมูบานชาวประมงจนถึงสมัยราชวงศซงได
เปล่ียนแปลงเปนเซ่ียงไฮซ่ึงขณะน้ันเปนเพียงชุมชนเล็กๆหลังจากสงครามฝم�น ค.ศ. 
1848 ตัวเมืองเซ่ียงไฮถูกเปดเปนเมืองทาและเขตเชาของนานาชาติ ต้ังอยูริมแมน้ํา
หวงผู หางจากปากแมน้ําแยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบงออกเปน 2 เขต คือ เขตผูตง
(ใหม) และเขตผูซี(เกา) ก้ันโดยแมน้ําหวงผู นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง  
นําทานชม เมืองโบราณเย่ียเหอ เรียกอีกช่ือหน่ึงวาเขตประวัติศาสตรเย่ียะเหอ ต้ังอยู
ท่ีเมืองเจียซิง มีพ้ืนที่ 9 ตารางเมตร ในถนนเต็มไปดวยลําธารเสนเล็กๆ บานเรือน
แบบรัชวงศชิง อิสระใหทานถายรูปตามอัธยาศัย 
จากนําทานแวะ ศูนยสินคายางพารา ใหทานไดชมผลิตภัณฑที่ทํามาจากยางพารา 
อาทิเชน หมอน ที่นอน  เปนตน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 นําทานเดินทางสู เมืองหังโจว ซ่ึงเปนเมืองหลวงของมณฑลเจอเจียง ซ่ึงมีความมั่งค่ัง

มากที่สุดแหงหน่ึงเปนแหลงเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะท่ีมีช่ือเสียงแหงหน่ึง
ของประเทศจีน ซ่ึงในอดีตมีคําเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจว
วา “บนฟ�ามีสวรรค บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว)” เพลิดเพลินกับทิวทัศนอันงดงามสอง
ฟากถนน  นําทานสู HANGZHOU OUTLET สถานท่ีชอปปم�งสุดฮิตของชาวหังโจว ที่
เต็มไปดวยสินคาเส้ือผา แฟช่ัน กระเป�า รองเทา และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระใหทาน
เลือกชอปปم�งสินคาตามอัธยาศัย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร  
ท่ีพัก โรงแรม LIANG AN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเทา 4 ดาว 

 
 



 

 

วันที่ 2 หังโจว – ลองทะเลสาบซีหู – หมูบานใบชาหลงจ่ิง – ศูนยผาไหม – เซ่ียงไฮ – หาดไว
ทาน – อุโมงเลเซอร –  ถนนศิลปะเทียนจ่ือฝาง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 

 

จากน้ัน นําทานลองทะเลสาบซีหู  ซึ่งต้ังอยูทางทิศตะวันตกของเมืองหังโจว  
ทะเลสาบมีลักษณะใกลเคียงกับวงรี มีเน้ือที่ 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบ
ประมาณ 15 กิโลเมตร น้ําลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร สามดานถูกลอมรอบดวยภูเขาและอีก
หน่ึงดานเปนเมืองรอบซีหู ประกอบไปดวยสถานที่สําคัญมากกวา 30 แหงและ
สถานที่ชมทิวทัศนมากกวา 40 แหง โดยจุดสําคัญก็ไดแก หน่ึงภูเขา สองทางสาม
เกาะ หาทะเลสาบ และสิบทิวทัศน นําทานลองเรือผานชม สะพานขาดซ่ึงเปนท่ีมาของ
ตํานานเร่ือง“นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทรน้ําลึกตลอดจนชม
ธรรมชาติอันงดงามสดช่ืนรอบๆ ทะเลสาบแหงน้ีที่ไดรับสมญานามจากนักทองเที่ยว
วา “พฤกษชาติในนครินทร” 
นําทานเขาชม หมูบานเหมยเจียอู (ไรชาหลงจ่ิง) แหลงผลิตใบชาเขียวที่ข้ึนช่ือของจีน 
ใหทานไดชิมชาข้ึนช่ือ โดยกลาวกันวา “ด่ืมชาหลงจ่ิง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอด
วัน” 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ  ไกขอทาน+หมูตงโพ 
 ทานเดินทางสู มหานครเซ่ียงไฮ เปนเมืองศูนยกลางความเจริญในดานตางๆ ของ

ภูมิภาคท้ังทางดานเศรษฐกิจ การคา การเงิน การลงทุน รวมถึง ดานแฟช่ัน และการ
ทองเที่ยว เซ่ียงไฮจึงนับเปนความภาคภูมิใจของชาวจีน โดยถือไดวาเซ่ียงไฮเปน
สัญลักษณของจีนยุคใหมในดานความกาวหนาและความทันสมัย  จากน้ัน นําทานสู
บริเวณ หาดไวทาน ต้ังอยูบนฝم�งตะวันตกของแมน้ําหวงผูมีความยาวจากเหนือจรดใต
ถึง4กิโลเมตรเปนเขตสถาปตยกรรมที่ไดช่ือวา “พิพิธภัณฑนานาชาติ” ถือเปน
สัญลักษณท่ีโดดเดนของนครเซี่ยงไฮ อีกทั้งถือเปนศูนยกลางทางดานการเงินการ
ธนาคารที่สําคัญ แหงหน่ึงของเซ่ียงไฮ ตลอดแนวยาวของไวทันเปนแหลงรวมศิลปะ
สถาปตยกรรมที่หลากหลาย เชน สถาปตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการ
ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เปนที่ต้ังของหนวยงานภาครัฐ 
เชน กรมศุลกากร โรงแรม และสํานักงานใหญ  
จากน้ันนําทานน่ัง รถไฟอุโมงเลเซอร ลอดอุโมงคใตแมน้ําหวังผู ซ่ึงเปนอุโมงคสรางลึก
ลงไปจากพ้ืนแมน้ํา 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายในประดับตกแตงดวยไฟเลเซอร
เปนรูปตางๆ   
นําทานชม ยานศิลปะถนนเทียนจ่ือฝาง เปนเขตอยูอาศัยของชาวบานในยุค ค.ศ.
1920 – 1930 ประกอบไปดวยบานทรงยุโรปสลับกับบานแบบจีน ถนนแหงน้ีเร่ิมมี



 

 

ช่ือเสียง ในป ค.ศ. 1998 เพราะการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปนแบบติดดิน หรือ
ท่ีปจจุบันเรียกวา “แนวสตรีท” ภายในเต็มไปดวยคาเฟ� และรานขายของที่ระลึก และ
งานแสดงของศิลปนทั้งในและตางประเทศ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร  
ท่ีพัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเทา 4 ดาว 

 

วันที่ 3 อิสระเต็มวัน เซ่ียงไฮ ดิสนียแลนด (รวมคาบัตรเขาแลว) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก   
 เดินทางสู สวนสนุกShanghai Disneyland สวนสนุกที่ใหญเปนอันดับสองของโลก 

ดิสนียแลนดเวอรช่ันเซ่ียงไฮจะมีตัวละครในนิทานเร่ืองใหมซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะ
สําหรับที่เซ่ียงไฮ พร่ังพรอมดวยส่ิงดึงดูดใจย่ิงใหญอลังการ เชนทูมอรโรวแลนด อาว
ขุมสมบัติดินแดนแฟนตาซี สวนแหงจินตนาการภายในบริเวณสวนสนุกแหงน้ียังแบง
พ้ืนท่ีสวนหน่ึงสําหรับเปนเมืองดิสนียหรือดิสนียทาวน ซ่ึงประกอบดวยแหลงชอปปم�ง 
รานอาหารและส่ิงบันเทิง นอกจากน้ันยังมีโรงแรมที่พัก 2 แหงรวมทั้ง“วิชช่ิงสตาร
ปารก“ (Wishing Star Park) บริเวณชมทัศนียภาพท่ีสวยงามตามธรรมชาติบนเน้ือ
ท่ี 2,440 ไรและสวนโมเสก อันนาต่ืนตาเลาเร่ืองเก่ียวกับ 12 นักษัตร ดวยตัวละคร
ของดิสนีย นอกจากน้ันเซ่ียงไฮ ดิสนียแลนดยังมีปราสาทเจาหญิง (The Enchanted 
Storybook Castle) ซ่ึงเปนสัญลักษณของดิสนียแลนดขนาดใหญท่ีสุดและสูงท่ีสุด
เทาที่วอลตดิสนียเคยสรางมา โดยประสาทแหงน้ีจะเปนท่ีอยูของเจาหญิงหลายองค
อีกดวย เลนเคร่ืองเลนคลาสสิคของดิสีนยและเคร่ืองเลนพิเศษ TRON Lightcycle 
Power Run! ท่ีมีเฉพาะที่เซี่ยงไฮเทาน้ัน 

 ***อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย*** 
ค่ํา สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูที่พัก 
ท่ีพัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

 

วันที่ 4 
รานนวดเทา+ยาบัวหิมะ – ตลาดเฉินหวังเม่ียว – ศูนยหยก – ถนนนานกิง – 
STARBUCK RESERVE ROASTERY – เซ่ียงไฮ (สนามบินเซ่ียงไฮ ผูตง) – 
กรุงเทพฯ (CA805 : 23.15 – 02.25+1) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
 นําทานสู ศูนยนวดเทา(ยาบัวหิมะ)  พรอมฟงบรรยายเก่ียวกับการแพทยโบราณจีน 

อดีตถึงปจจุบัน การสงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันป รับฟงการ
วินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเช่ียวชาญ  พรอมผอนคลายนวดฝ�าเทา   



 

 

หมายเหตุ  : ขอความรวมมือ....กรุณาแชเทาทุกทาน (ไมมีคาใชจาย) 
นําทานเดินทางสู ตลาดเฉิงหวงเม่ียว หรือท่ีเรียกกันวา วัดเทพเจาประจําเมือง เคย
ต้ังอยูใจกลางเมืองเกา ซ่ึงไดกลายเปนศูนยรวมสินคา และอาหารพ้ืนเมืองท่ีแสดงถึง
เอกลักษณของชาวเซ่ียงไฮมีการผสมผสานระหวางอดีตและปจจุบันไดอยางลงตัว ซ่ึง
เปนยานสินคาราคาถูกท่ีมีช่ืออีกยานหน่ึงของนครเซ่ียงไฮ ใหทานอิสระชอปปم�งตาม
อัธยาศัย    

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ เส่ียวหลงเปา 
 แวะชม อัญมณีล้ําคา หยก เปนเคร่ืองประดับท่ีนิยมกันอยางแพรหลายเพราะเช่ือวา

ใส แลวจะชวยป�องกันอันตรายได ใหทานไดเลือกซ้ือ กําไรหยก แหวนหยก หรือผี
เซียะสัตวมงคลที่มีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน   
นําทานสู ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู ( Nanjing Lu) เปนถนนท่ีเกาแกของเซ่ียงไฮ
สรางข้ึนต้ังแตป ค.ศ. 1851 ถือวาเปน walking street หรือ ถนนคนเดิน มีความ
ยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พ้ืนถนนปูดวยหินออน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 ฝาก
ฝم�งของนานจิงลู เปนที่ต้ังของรานคามากมาย มีทั้งรานขายเส้ือผาแฟช่ัน รานขายของท่ี
ระลึก รานอาหาร ภัตตาคารหรู รานจิวเวลร่ีช่ือดัง ทั้งรานที่เปนของคนจีนทองถ่ิน  
นําทานเดินทางไปยัง Starbucks Reserve Roastery สาขาใหมในเซ่ียงไฮ ใหญ
กวาสาขาปกติ 300 เทา สําหรับสาขา Reserve Roastery ท่ีเพ่ิงเปดใหบริการใน
เซ่ียงไฮใหมหมาดเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ท่ีผานมาน้ี สาขาน้ีนอกจากความย่ิงใหญอลังการ
แลว ยังมีบารจิบกาแฟท่ียาวท่ีสุดในโลก ถึง 88 ฟุต  ข้ึนแทนเปนสาขาท่ีมีบารจิบ
กาแฟยาวที่สุดในโลกของ Starbucks ลูกคาสามารถมาชมการค่ัวกาแฟสดๆ สัมผัส
บรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเคร่ืองด่ืมตางๆ กวา 100 เมนู รวมทั้งเคร่ืองด่ืม
ท่ีมีเฉพาะสาขาน้ีแหงเดียวเทาน้ัน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
 สมควรแกเวลานําทานสู สนามบินเซ่ียงไฮ ผูตง 
23.15 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CA805 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
02.25+1 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
20 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
20 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว
เคร่ืองบิน 
ทานละ 

วันท่ี 12-15 
ก.ค.62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 6,900.- 
วันท่ี 19-22 
ก.ค.62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 6,900.- 
วันท่ี 26-29 
ก.ค.62 17,900.-. 17,900.-. 17,900.-. 4,000.- 7,900.- 
วันท่ี 09-12 
ส.ค.62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 6,900.- 
วันท่ี 17-20 
ส.ค.62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 6,900.- 
วันท่ี 24-27 
ส.ค.62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 6,900.- 
วันท่ี 12-15 
ต.ค.62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.-       

7,900.- 
วันท่ี 19-22 
ต.ค.62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 7,900.- 
วันท่ี 20-23 
ต.ค.62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 7,900.- 
วันท่ี 26-29 
ต.ค.62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 7,900.- 
วันท่ี 09-12 
พ.ย.62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 7,900.- 
วันท่ี 16-19 
พ.ย.62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,000.- 6,900.- 
วันท่ี 23-26 
พ.ย.62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 7,900.- 



 

 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 5,900.- ราคาน้ีรวมรายการ
ทัวร ต๋ัวเครื่องบิน (ไมรวมวีซา) 

 
ราคาน้ีไมรวมคาวีซาเด่ียว ทานละ 1,650 บาท 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวม 200 หยวน/ทาน/ทริป 
**เด็กเก็บทริปเทาผูใหญ** 
 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
 
 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ กอนทุกคร้ัง เพ่ือเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมท้ังไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายใน
เที่ยวบินน้ันๆ 

 



 

 

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

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเง่ือนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

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

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาจีนแบบเด่ียว 4 วันทําการ ทานละ 1,650 บาท 



 

 

3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด 
20 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 

4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ทาน/ทริป 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย

จนไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการ
จลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธ์ิ
และจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

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

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังส้ิน
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 



 

 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แต
ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูท่ีมีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเด่ียว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูท่ีถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ย่ืนดวน 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 หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมย้ิมเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2 ขาง 
 - ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 

ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารย่ืนวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารท่ีใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติ

บัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดท่ี 
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีท่ีเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีทํางาน ตําแหนงงาน ท่ีอยูปจจุบัน ที่อยูที่

ทํางาน ญาติท่ีติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ท่ีทํางาน และของญาติ 



 

 

โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวี
ซา เลมท่ีมีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนย่ืนวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการย่ืนวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการย่ืนเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ 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 
 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาให
ได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพ่ิม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพ่ิม  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ท่ีมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตรา
วีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พ้ืนหลัง
ขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 



 

 

- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมย้ิมเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2ขาง 
- ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล

รับรองตราประทับรานท่ีแปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 
1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ท่ีถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ท่ีถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือย่ืนทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพิวเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ท่ีตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ย่ืนวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเย่ียม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย 
ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน 
สวีเดน 
สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 
 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงข้ึน ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคา
ภาษีน้ํามันข้ึนในอนาคต ซ่ึงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเปนจริง 
 



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี** 
เอกสารท่ีใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดท้ังหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู
สมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ) ................................................................ 
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
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 (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจทําให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ท่ีน้ี  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 


